
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik wynajmu domków 

opłata klimatyczna wliczona w cenę pobytu  

04.05.2019 – 22.06.2019 

turnusy tygodniowe od soboty godz. 16.30 do soboty godz.10.00 

20% taniej od wysokiego sezonu 

Domki do 5 osób 

Liczba osób cena zł / tydzień / doba 

do 5 osób 1720 zł / tydzień, czyli 246 zł / doba 

do 4 osób 1600 zł / tydzień, czyli 229 zł / doba 

Domki do 6 osób 

Liczba osób cena zł / tydzień / doba 

do 6 osób 1920 zł / tydzień, czyli 274 zł / doba 

do 5 osób 1840 zł / tydzień, czyli 263 zł / doba 

 

 

 



22.06.2019 – 17.08.2019 

turnusy tygodniowe od soboty godz. 16.30 do soboty godz.10.00 

wysoki sezon 

Domki do 5 osób 

Liczba osób cena zł / tydzień / doba 

do 5 osób 2150 zł / tydzień, czyli 307 zł / doba 

do 4 osób 2000 zł / tydzień, czyli 285 zł / doba 

do 3 osób 1900 zł / tydzień, czyli 271 zł / doba 

Domki do 6 osób 

Liczba osób cena zł / tydzień / doba 

do 6 osób 2400 zł / tydzień, czyli 343 zł / doba 

do 5 osób 2300 zł / tydzień, czyli 329 zł / doba 

do 4 osób 2200 zł / tydzień, czyli 314 zł / doba 

27.04.2019 – 04.05.2019 

17.08.2018 – 31.08.2019 

turnusy tygodniowe od soboty godz. 16.30 do soboty godz.10.00 

15% taniej od wysokiego sezonu 

Domki do 5 osób 

Liczba osób cena zł / tydzień / doba 

do 5 osób 1830 zł / tydzień, czyli 261 zł / doba 

do 4 osób 1700 zł / tydzień, czyli 243 zł / doba 

Domki do 6 osób 

Liczba osób cena zł / tydzień / doba 

do 6 osób 2040 zł / tydzień, czyli 291 zł / doba 

do 5 osób 1955 zł / tydzień, czyli 270 zł / doba 

 



31.08.2019 – 28.09.2019 

30% taniej od wysokiego sezonu 

Domki do 5 osób 

Liczba osób cena zł / tydzień / doba 

do 5 osób 1505 zł / tydzień, czyli 215 zł / doba 

do 4 osób 1400 zł / tydzień, czyli 200 zł / doba 

Domki do 6 osób 

Liczba osób cena zł / tydzień / doba 

do 6 osób 1680 zł / tydzień, czyli 240 zł / doba 

do 5 osób 1610 zł / tydzień, czyli 230 zł / doba 

Dla stałych gości upust w wysokości: 10% 

Za pobyt co najmniej 14-dniowy upust w wysokości: 5% 

Za pobyt co najmniej 21-dniowy upust w wysokości: 10% 

Dodatkowe opłaty i informacje: 

 za dzieci do 1 roku nie pobieramy opłaty, 

 pobyt z psem/kotem/”tygrysem” – 15 zł/doba, 

 dodatkowa osoba – dopłata 50zł/doba, 

 rezerwacja następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości około 30% uzgodnionej kwoty w ciągu 2 dni od chwili 

zgłoszenia rezerwacji – pozostała kwota płatna w dniu przyjazdu, 

 zadatek za pobyt nie podlega zwrotowi, 

 jedno miejsce parkingowe na domek wliczone w cenę, 

 podczas pobytu może obowiązywać segregacja odpadów; 

 kaucja zwrotna płatna w dniu przyjazdu w wysokości 250 zł 

 dokonując rezerwacji pobytu, Wynajmujący akceptuje regulamin ośrodka znajdujący się na stornie 

www.domkimile.pl zakładka cennik. 

 Nr konta do wpłat:  PKO BP: 88 1020 1811 0000 0802 0300 5402 w tytule proszę podać: nazwisko, numer 

telefonu, adres mailowy, datę pobytu, liczę osób. 

 upusty/rabaty nie łączą się, 

 upusty/rabaty dotyczą tylko okresu „wysokiego” od 22.06.2019 do 17.08.2019 

 upusty/rabaty nie dotyczą pobytu psa/kota/”tygrysa”. 

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego i stanowi jedynie orientacyjną informację cenową. 

Szczegółowa oferta jest sporządzana po potwierdzeniu dostępności, na indywidualne zapytanie klienta. 

http://www.domkipatryk.pl/wp-content/uploads/2015/11/regulamin.pdf
http://www.domkimile.pl/

