
CENNIK Apartament w Sobieskim
Ul. Jana Wiktora 14/20, 34-460 Szczawnica, Polska

Tel. 609 264 633 e-mail:pronisia@gmail.com ,   www.chatki-qdlatki.pl  

Zapraszamy do wypoczynku w samym sercu Uzdrowiska Szczawnica, do kameralnego,
wygodnie wyposażonego Apartamentu w Sobieskim. Z naszego apartamentu na piechotkę
zwiedzisz najpiękniejsze i najciekawsze zabytki i atrakcje Szczawnicy, w pobliżu znajduje
sie:  Park  Górny  i  Dworek  Gościnnego,  kolej  krzesełkowa  na  Palenicę,  Pijalnia  Wód,
Sanatorium  w okolicy znajduje się kilka wypożyczalni rowerów, gdzie można powiększyć
zasięg  zwiedzania  okolicy.  ok  100m  od  apartamentu  znajduje  się  znakomite  Biuro
Szewczyk Travel, które przez cały rok zachęca swoimi wycieczkami do odwiedzin tego
regionu.  Z  drugiej  strony  znajduje  się  Solar  Spa,  gdzie  można  zamówić  zabiegi
rehabilitacyjne i zabiegi spa.
Wszystko  to  i  wiele  innych  atrakcji  jest  w  zasięgu  naszego  apartamentu,  gdzie  w
domowym zaciszu i wygodzie zrelaksujesz się po aktywnym dniu.
Nasz przytulny Apartament stanowią: dwa pokoje w tym jeden to sypialnia dwuosobowa z
tvsat,  drugi  to  salonik  z  tvsat,  wifi,  kanapą  i  balkonem,  aneks  kuchenny  z  pełnym
wyposażeniem w agd i szkło / lodówka, czajnik, ekspres do kawy, kuchenka, toster/ oraz
łazienka /wanna umywalka, ubikacja, pralka, suszarka do włosów/.

W apartamencie obowiązuje zakaz palenia.

Rabaty: stałego gościa -10% , osoby 60+ - 10%, pobyty pow.10 dób - 5%

Termin Apartament 
dla 2 osób/doba

Apartament dla max. 4 osób/doba Min. czas 
pobytu

Sezon niski 100,-PLN 100,-PLN plus 
po 25,-PLN za 3 i 4 osobę

5 dób

Sezon Wysoki 150,-PLN 150,-PLN plus 
po 50,-PLN za 3,4 osobę

5 dób

Weekendy, pobyty
do 3 nocy / Święta 200,-PLN

200,-PLN plus   
po 50,-PLN za 3 i 4 osobę 2 doby /4 doby

Cena obejmuje: media tv sat, internet, wodę, ścieki, śmieci. 

Możliwe dopłaty: 

za zwierzę jednorazowo 50,-PLN - opcja, 
końcowe sprzątanie apartamentu 100,-PLN - obligatoryjnie, 
opłata miejscowa 3,-PLN/osoba/doba
jeżeli r rezerwacja  obejmuje mniej niż minimalny czas pobytu  cena zwiększa się o 50% wartości najmu za dobę, 

Kaucja za apartament  to 300,-PLN /utrata kaucji np. palenie tytoniu w  apartamencie, czy zagubienie 
kluczy/.

Sezon niski : 21-09/20-12, 01-03/20-06

Sezon Wysoki : 21-06/20-09, 06-01/28-02 

Weekendy, Święta oraz długie weekendy: 3Króli, Majówka, Boże Ciało UWAGA : minimalny czas pobytu 4 noclegi.

Cennik obowiązuje od 31-10-2019

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