
CENNIK Chatki Qdłatki 
Ul. Przedszkolaków 3, 34-440 Kluszkowce-Plaża, Polska
Tel. 609 264 633 e-mail:pronisia@gmail.com ,   www.chatki-qdlatki.pl  

Chatki  Qdłatki to  zespół  trzech  drewnianych,
komfortowych,  całorocznych  domów  wakacyjnych
oraz  apartamentów,  położonych  nad  brzegiem
J.Czorsztyńskiego przy samej plaży z wypożyczalnią
sprzętu wodnego, przystani jachtowej, w pobliżu stacji
narciarskiej Czorsztyn-Ski.

W każdej znajduje się salon z kominkiem i Tv sat, wifi,
aneks  kuchenny  z  lodówko-zamrażarką,  zmywarką,
kuchenką i drobnym AGD, jadalnia, łazienka z kabiną
prysznicową  z  hydro-masażem  i  pralką.  Chatka
Kocia na  poddaszu  znajdują  się  3  sypialnie  2
osobowe  /możliwość  noclegu  dla  maksymalnie  2
dodatkowych osób w salonie na podwójnej kanapie/,
Chatka Kapitańska 3 sypialnie w tym 2 sypialnie  3
osobowe i jedna 2 osobowa, ogrzewanie elektryczne i
kominkowe. 

Chatki objęte są monitoringiem, na terenie chatek obowiązuje zakaz palenia.

Rabaty: stałego gościa i systemy My Benefit -10% , 

pobyt 5-10 nocy -5%, pobyt 11-14 nocy – 10%, pow.15 nocy -15%..

Jedno dziecko do 3 lat gratis, pozostałe i do 10 lat: 25,-PLN/doba.

Uwaga rabaty się nie sumują!!!

Termin Chatka Qdłatka 
dla 4 osób/doba

Chatka dla maksymalnie 
8 osób/doba

Min. czas 
pobytu

Sezon niski 300,-PLN
300,-PLN plus 

po 25,-PLN za 5,6,7 i 8 osobę
2 doby

Sezon
Wysoki 400,-PLN

400,-PLN plus 
po 50,-PLN za 5,6 osobę,
po 25,-PLN za 7 i 8 osobę

5 dób 

Święta
500,-PLN

500,-PLN plus   
po 50,-PLN za 5 i 6 osobę,
po 25,-PLN za 7 i 8 osobę

4 doby

Sylwester 800,-PLN
800,-PLN plus   

po 100,-PLN za 5,6 osobę,
po 50,-PLN za 7 i 8 osobę

4 doby

Cena obejmuje: opłatę klimatyczną oraz media tv sat, wifi, wodę, ścieki, śmieci, jedno miejsce parkingowe. 

Mozliwe dopłaty: 

 Lato: gondola 12 osobowa rejs 45minut – 200,-PLN
 Zima: kulig , sanie 4-ro osobowe, z ogniskiem i pochodniami 250,-PLN / 2h,
 łóżeczko/łóżko dla dzieci do 3 lat 10,-PLN/doba – na zamówienie,
 za zwierzę jednorazowo 50,-PLN - opcja, 
 Tawerna: śniadanie 15,-PLN/osoba, obiadokolacja 35,-PLN/osoba  – na zamówienie,
 końcowe sprzątanie domku max.100,-PLN /zawsze przy pobytach do 3 nocy oraz w przypadku pozostawienia nieładu/, 
 Infrasauna 20,-PLN /za każdą rozpoczętą kWh/,
 ogrzewanie i drewno kominkowe Chatki od 15-09/15-05 25,-PLN/doba – obligatoryjnie,
 ręczniki 5,-PLN/osoba – na zamówienie,
 drewno kominkowe w ciepłym okresie roku 10,-PLN/doba
 jeżeli rezerwacja wyjątkowo obejmuje 1 dobę dopłata wynosi 75% wartości najmu za dobę,  jeżeli mniej niż minimalny czas 

pobytu to dopłata wynosi 50%. 
 pakiet VIP/infrasauna, ręczniki, ogrzewanie i drewno kominkowe, 6x1,5l woda mineralna, koszyk smakołyków,, butelka wina/ 

290,-PLN/jednorazowa opłata – na zamówienie.

Kaucja za chatkę to 500,-PLN /utrata kaucji np. palenie tytoniu w  pomieszczeniach/.

Sezon niski : 21-09/20-12, 01-03/20-06 /bez tzw długich weekendów i świąt/

Sezon Wysoki : 21-06/20-09, 02-01/28-02 oraz długie weekendy: 3Króli, Majówka, Boże Ciało.

http://www.chatki-qdlatki.pl/
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