Cennik usług od 1.01.2019 r.

Ceny poza sezonem (maj, czerwiec, wrzesień - ceny za dobę, brutto)
Cena (zł) wg ilości osób
Rodzaj domku
1
2
3
4
5
6
Domek „Białystok” bez łazienki
56 56 84 102 Domki „Białystok” z łazienką
80 80 120 150 Domek „Baba Jaga” z łazienką
80 80 Domki „Łomianki” bez łazienki
84 84 84 112 130 Domki „Mikołajki” bez łazienki
84 84 84 112 150 168
Domki „Łomianki z łazienką
120 120 120 160 190 Domki „Mikołajki” z łazienką
120 120 120 160 200 230
Domki „Chata”, „Kominkowy” i ”Łomianki kombi” z łazienką 160 160 160 160 200 240

7
-

8
-

260 280

Ceny w sezonie (lipiec, sierpień - ceny za dobę, brutto)
Rodzaj domku
Domek „Białystok” bez łazienki
Domki „Białystok” z łazienką
Domek „Baba Jaga” z łazienką
Domki „Łomianki” bez łazienki
Domki „Mikołajki” bez łazienki
Domki „Łomianki z łazienką
Domki „Mikołajki” z łazienką
Domki „Chata”, „Kominkowy” i ”Łomianki kombi” z łazienką
00

1
74
100
100
111
111
150
150
200

2
74
100
100
111
111
150
150
200

Cena (zł) wg ilości osób
3
4
5
6
111 138 150 190 111 148 175 111 148 185 212
150 200 240 150 200 250 290
200 200 250 300

7
-

8
-

330 360

00

* doba hotelowa: 14 - 11
** dzieci do lat 3 - bezpłatnie; 4-6 lat- zniżka na noclegi 50%
*** pobyt grup zorganizowanych do uzgodnienia

POLE NAMIOTOWE/CAMPING (ceny za osobę i dobę pobytu)
poza sezonem (maj, czerwiec, wrzesień)

.:: pobyt na polu namiotowym/campingowym - 12 zł
.:: namiot mały – 8 zł, namiot duży – 12 zł
.:: przyczepa, kamper – 20 zł
.:: przedsionek, dostawka – 8 zł
.:: przyłącze prądu - 8 zł
w sezonie (lipiec, sierpień)

.:: pobyt na polu namiotowym/campingowym - 15 zł
.:: namiot mały – 10 zł, namiot duży – 15 zł
.:: przyczepa, kamper – 25 zł
.:: przedsionek, dostawka – 12 zł
.:: przyłącze prądu - 8 zł
Prysznice, dla klientów ośrodka - bez dodatkowych opłat.
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU:
- rower – 5 zł/godz. lub 25 zł/dzień
- rower wodny – 18zł/godz.;
- łódź - 7 zł/godz. lub 30 zł/dzień, pow. 3 dni- 22 zł, pow. 7 dni – 17 zł
- kajak- 8 zł/godz. lub 35 zł/dzień
**********************************************************************************************
DODATKOWE OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE NA OŚRODKU:




opłata za pobyt zwierząt – 5 zł/dziennie
opłata parkingowa dla klientów ośrodka wynosi 3 zł dziennie za samochód osobowy, minibus – 6 zł, większe – 10 zł; dla osób pozostałych –
ceny odpowiednio: 5, 9 i 15 zł.
W przypadku ujawnienia ponadnormatywnego zużycia prądu, związanego z korzystaniem z urządzeń nie będących na wyposażeniu domku,
naliczona zostanie dopłata wynikająca ze wskazań licznika.

Stawka opłaty „uzdrowiskowej” wynosi 4,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, przy czym:
-stawka opłaty na polu namiotowym wynosi 2,00 zł (pobyt z wykorzystaniem namiotu, przyczepy kempingowej czy kampera),
- za każdy dzień pobytu dzieci do lat 7 stawka opłaty wynosi 1,00 zł.

Ośrodek Wypoczynkowy „Królowa Woda” nad jez. Sajno; 16-300 Augustów, tel. 87 6445485, 502285145,
http://www.krolowa-woda.augustow.pl

e-mail: krolowawoda@gmail.com ,

