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

Chatki Qdłatki to zespół drewnianych, komfortowych, całorocznych domków wakacyjnych, położonych
nad brzegiem jeziora Czorsztyńskiego, przy samej plaży z wypożyczalnią sprzętu wodnego, przystani
jachtowej, w pobliżu Krainy Śpiącego Wulkanu – góry Wdżar oraz przy jednej z najpiękniejszych w Polsce
tras rowerowych – oddanej w 2019 roku: Velo Dunajec – z której widoki rozciągają się na zamki w
Czorsztynie i w Niedzicy oraz na Gorce, Pieniny i Tatry.
W każdej z naszych chatek znajdują się:


salon z kominkiem (TV sat, DVD)

w pełni wyposażony aneks kuchenny: z lodówko-zamrażarką, zmywarką, kuchenką i drobnym
AGD, ekspresem ciśnieniowym jadalnia,




łazienka z kabiną prysznicową z hydro-masażem i pralką,



ogrzewanie kominkowe i elektryczne /panele na podczerwień/.

Chatka Kocia oferuje Państwu 3 dwuosobowe sypialnie na poddaszu i możliwość noclegu dla 2
dodatkowych osób w salonie na podwójnej kanapie.
Chatka Kapitańska oferuje 3 sypialnie – w tym 2 sypialnie trzyosobowe i 1 dwuosobowa.
Trzecia chatka mieści recepcję oraz naszą restaurację Tawerna Kapitańska, gdzie przygotowujemy dla
naszych Gości pyszne dania w oparciu o najlepsze lokalne produkty. Nie znajdziesz u nas jedzenia
fastfoodowego (frytek, pizzy czy nuggetsów), ale gwarantujemy, że zakochasz się w naszych smakach.

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

RABATY



Nasi stali Goście i użytkownicy systemu My Benefit -10% ,
Pobyt 7–10 nocy -5%, pobyt 11–14 nocy -10%, powyżej 15 nocy -15%
 Dodatkowo 1 dziecko do 3 lat przebywa u nas GRATIS, a dzieci w wieku

powyżej 3 do 10 lat 25,- PLN/dobę
Uwaga rabaty się nie sumują!

Termin

Chatka Qdłatka
dla 4 osób/doba

Sezon niski

350,-PLN

Sezon
Wysoki

600,-PLN

Święta i
długie
weekendy
Sylwester

B&B

650,-PLN
800,-PLN

Chatka dla maksymalnie
8 osób/doba
350,-PLN plus
po 50,-PLN za następną
osobę
600,-PLN plus
po 50,-PLN za następną
osobę

Min. czas
pobytu
2 doby

5 dób

650,-PLN plus
po 50,-PLN za następną
osobę

4 doby

800,-PLN plus
po 200,-PLN za następną
osobę

5 dób

Sezon niski : 21 września – 20 grudnia, 01 marca – 20 czerwca, z wyłączeniem tzw. długich weekendów i
świąt
Sezon wysoki : 21 czerwca – 20 września, 02 stycznia – 28 lutego oraz długie weekendy: Trzech Króli,
majówka, Boże Ciało.



Ceny obejmują:
media, tv sat, jedno miejsce parkingowe
Zapraszamy do naszych chatek również z Waszymi ukochanymi futrzakami!
Można do nas przyjechać z psem, kotem, królikiem, chomikiem – sami bardzo kochamy zwierzęta – za ich
pobyt pobieramy jednorazową opłatę 50 zł/1 zwierzę.
Opcjonalne dopłaty:
 latem: gondola 12-osobowa, rejs 45 minut – 300,-PLN
 zimą: kulig , sanie dla 4 osób, z ogniskiem i pochodniami 250,-PLN/2h
 opłata miejscowa 1,-PLN/osoba/doba,
 łóżeczko/łóżko dla dzieci do 3 lat 10,-PLN/doba – na zamówienie,
 Tawerna: śniadanie – 20,-PLN/osoba, obiadokolacja – 40,-PLN/osoba – na zamówienie,
 końcowe sprzątanie domku – 100,-PLN,
 infrasauna – 20,-PLN /za każdą rozpoczętą kWh/,
 ogrzewanie i drewno kominkowe od 15 września/15 maja – 25,-PLN/doba – obligatoryjnie,
 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, 6 x 1,5l woda mineralna,
koszyk smakołyków, butelka wina lub łokowity lub nalewki /390,-PLN/ jednorazowa opłata –
na zamówienie.
Kaucja za chatkę to 500,-PLN /utrata kaucji np. za palenie tytoniu w pomieszczeniach/.

