Ośrodek Wczasowy

P.U.H. „KUBICZ” Ośrodek Wczasowy „GROŃ”
ul. Kobylarzówka 76, 34-406 Groń k/ Białki Tatrzańskiej
tel. 18 26 56343, fax. 18 26 56734
www.placowka.pl
email : rezerwacje@placowka.pl

DŁUGI WEEKEND MAJOWY – 2021 r.
POBYT OD 30 IV 2021 DO 03 V 2021
RODZAJ POKOJU

OSOBY DOROSŁE

DZIECI
OD 3 DO 10 LAT

Pokoje STANDARD
2, 3, 4, 5 - osobowe

110 zł

70 zł

Pokoje LUX
2, 3, 4, 5 - osobowe

115 zł

75 zł

APARTAMENTY,
Pokoje typu STUDIO

130 zł

85 zł

DZIECI:
Dzieci do lat 3 - pobyt bezpłatny, bez świadczeń.
Dzieci od 3 do 10 lat – zniżka na pobyt, przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju

OPŁATA ZA POBYT OBEJMUJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nocleg
śniadanie (stół szwedzki)
obiadokolację
„Majówkę” z grillem w dniu 01.05.2021
zniżki na Baseny Termalne
bezpłatną Kartę Tatrzańską – uprawniającą do licznych zniżek na atrakcje Podhala
dostęp do bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi)
parking monitorowany – niestrzeżony
podatek Vat

DODATKOWE INFORMACJE:
•
•
•
•
•
•

opłata klimatyczna dodatkowo płatna 1,30 zł/dzień/os
dopłata do pokoju 1 - osobowego 30 zł/doba
łóżeczko dla dziecka 20 zł/doba
zwierzęta 25 zł/doba (tylko w pokojach STANDARD w domkach)
doba hotelowa zaczyna się od 16:00, a kończy o 11:00 następnego dnia
śniadanie wydawane od 8:00 do 10:00, obiadokolacja od 16:00 do 18:00

PŁATNOŚCI:
Zadatek w wysokości 30 % całkowitej opłaty za pobyt płatny do 3 dni od dokonania rezerwacji. Pozostała
część należności za pobyt płatna w dniu przyjazdu.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie 28 dni przed data rozpoczęcia pobytu otrzymany zadatek
podlega zwrotowi. Natomiast, jeżeli rezygnacja z rezerwacji nastąpi w terminie krótszym niż 28 dni przed
przyjazdem zadatek nie będzie zwracany.
Zadatek płatny przelewem na rachunek:
Bank Millennium S.A.
03 1160 2202 0000 0001 0260 6671
SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!

