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POBYTY CAŁOTYGODNIOWE  (7 dób)  * 

od NIEDZIELI do NIEDZIELI  lub od SOBOTY do SOBOTY 

OKRES OBOWIĄZYWANIA CEN ZA DOBĘ ZA POBYT 

A do 26.06 280 zł 1960 zł 

B od 26.06 do 04.09 320 zł 2240 zł 

Doba rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy się o godz. 10.00 
 

DOPŁATY ZA DODATKOWE OSOBY W DOMKU (ZA DOBĘ) 

 
POBYTY CAŁOTYGODNIOWE 

(okresy: A / B) 
POBYTY WEEKENDOWE 

(tylko okres A) 

dzieci do 1 roku 30 zł 30 zł 

dzieci od 2 do 10 lat 60 zł / 80 zł 80 zł 

dzieci od 11 do 15 lat 65 zł / 80 zł 80 zł 

osoby powyżej 15 lat 70 zł / 80 zł 80 zł 
 

*   ceny do negocjacji dla rodzin z dziećmi             

W sezonie istnieje możliwość wykupienia domowych obiadów. Należy zgłosić to przed przyjazdem, a 

najpóźniej w dniu zakwaterowania. Podane poniżej ceny obowiązują przy zakupie obiadów dla rodziny na 

minimum 4 dni w czasie pobytu wczasowego, natomiast ceny pojedynczych obiadów wg cennika w menu 

"Leśnej Chaty" na miejscu. 

Cennik podstawowy 

obowiązuje w sezonie przy 

pobytach minimum 7-

dniowych. Przy krótszych pobytach ( w miarę wolnych miejsc) ceny do uzgodnienia. Cena pobytu 

uzależniona jest od terminu, długości pobytu oraz od ilości osób.  Ceny skalkulowane są za dobę, dla 4 osób 

w domku.  

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w dniu zgłoszenia pobytu - telefonicznie w wysokości 40% kosztów 

pobytu (w przypadku pobytów poniżej 7 dni zaliczka wynosi 50%). Pozostałą kwotę należy uregulować przy 

zameldowaniu. Przy zakwaterowaniu w Domkach pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie od 300zł/domek - 

wysokość kaucji uzależniona jest od ilości osób (tylko gotówka), która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, 

zgodnie z Regulaminem Ośrodka. Wpłat prosimy dokonywać w dniu rezerwacji – z podanymi datami pobytu 

(od-do) na konto o numerze: 98 1240 2803 1111 0010 7451 2075. 

Rezerwacja pobytu oznacza akceptację Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Domków Letniskowych „Cyprys” 

dostępnego pod adresem internetowym Domków. W przypadku niezgodności cen pobytów w tym cenniku 

oraz na stronie internetowej Domków, za aktualne i obowiązujące uznaje się umieszczone na stronie pod 

adresem: www.domkichancza.pl.  Istnieje możliwość płatności na miejscu kartą płatniczą. 

OBIAD W „LEŚNEJ 
CHACIE” 

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO LAT 10 

I i II danie 35 zł 25 zł 

http://www.domkichancza.pl/
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POLE NAMIOTOWE 

NA TERENIE OŚRODKA CYPRYS 

KLIENT ZA DOBĘ 

osoba dorosła 40 zł 

dziecko do 1 roku 15 zł 

dziecko od 2 do 10 lat 25 zł 

dziecko od 11 do 15 lat 30 zł 

osoba powyżej 15 lat 40 zł 

 

DODATKOWE ODPŁATNOŚCI ZA DOBĘ 

wjazd samochodem 10 zł 

wjazd motocyklem 5 zł 

podłączenie do prądu 20 zł 

 

Cena obejmuje: 

• korzystanie z prysznica 

• korzystanie z umywalek i toalety 

• ustawienie namiotu 

• dla dzieci korzystanie z placu zabaw (trampolina, huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica) 

• dla dzieci korzystanie z basenów ogrodowych  

• korzystanie ze stołu do tenisa 

 

Płatność za pobyt z góry kartą lub gotówką,  natomiast kaucja zwrotna w wysokości 100zł płatna 

tylko gotówką (do zwrotu przy wyjeździe wg  zasad regulaminu Ośrodka i Pola Namiotowego). 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 


