
od soboty 15 stycznia do soboty 22 stycznia 2022   
od soboty 22 stycznia do soboty 29 stycznia 2022   

od soboty 9 lipca do soboty 16 lipca 2022
od soboty 16 lipca do soboty 23 lipca 2022
od soboty 23 lipca do soboty 30 lipca 2022
od soboty 30 lipca do soboty 6 sierpnia 2022
od soboty 6 sierpnia do soboty 13 sierpnia 2022
od soboty 13 sierpnia do soboty 20 sierpnia 2022
-
od niedzieli 25 grudnia do niedzieli 1 stycznia 2023

Cennik pobytów tygodniowych w roku 2022
- w apartamentach wakacyjnych w Villi Klara 

- apartamencie nr 7 w Villi Pepita
- apartamencie nr 20/43 w Villi Titna

WYSOKI SEZON:

NISKI SEZON:

od soboty   2 lipca do soboty 9 lipca 2022

od soboty 20 sierpnia do soboty 27 sierpnia 2022

    

Villa Klara:   

Apartament nr 1 czteroosobowy:  
cena za tydzień do 2 osób 2240 zł 
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby* 

Apartament nr 2 sześcioosobowy:              
cena za tydzień do 4 osób 2970 zł             
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby* 

Apartament nr 3 sześcioosobowy: 
cena za tydzień do 4 osób 3370 zł    
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby* 

Apartament nr 4 sześcioosobowy: 
cena za tydzień do 4 osób  2790 zł 
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby*

Apartament nr 5 trzyosobowy:  
cena za tydzień do 2 osób 1890 zł 
+ 490 zł od dodatkowej osoby*

Apartament nr 6 sześcioosobowy:
cena za tydzień do 4 osób 2670 zł
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby*

Villa Pepita: 

Apartament nr 7 czteroosobowy: 
cena za tydzień do 2 osób 2100 zł 
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby*  

*Dzieci w wieku do 4 lat, śpiące z rodzicami - bezpłatnie (możliwe tylko w apartamencie 2, 3, 4 i 5) 
Sprzątanie apartamentu nr 1 i nr 5 - 40 zł niezależnie od długości pobytu 
Sprzątanie apartamentów nr 2, nr 3, nr 4, nr 6,nr 7 i nr 20/43 - 60 zł niezależnie od długości pobytu 
Pościel i ręczniki - 25 zł od osoby na cały pobyt
Łóżeczko dla dziecka 30 zł jednorazowo 

Villa Klara: 

Apartament nr 1 czteroosobowy: 
cena za tydzień do 2 osób 2670 zł 
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby* 

Apartament nr 2 sześcioosobowy: 
cena za tydzień do 4 osób 3590 zł 
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby* 

Apartament nr 3 sześcioosobowy:  
cena za tydzień do 4 osób 3970 zł
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby* 

Apartament nr 4 sześcioosobowy:  
cena za tydzień do 4 osób 3290 zł 
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby*  

Apartament nr 5 trzyosobowy:  
cena za tydzień do 2 osób 2290 zł 
+ 490 zł od dodatkowej osoby*  

Apartament nr 6 sześcioosobowy:  
cena za tydzień do 4 osób 3170 zł 
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby*  

Villa Pepita: 

Apartament nr 7 czteroosobowy: 
cena za tydzień do 2 osób 2490 zł
+ 490 zł od każdej dodatkowej osoby 

CENY WYSOKI SEZON:

CENY NISKI SEZON:

Villa Titna: 

Apartament nr 20/43 czteroosobowy: 
cena za tydzień do 4 osób 3570 zł
 

Villa Titna: 

Apartament nr 20/43 czteroosobowy: 
cena za tydzień do 4 osób 2970 zł
 

od soboty 29 stycznia do soboty 5 lutego 2022   
od soboty 5 lutego do soboty 12 lutego 2022   
od soboty 12 lutego do soboty 19 lutego 2022   

-
od soboty 19 lutego do soboty 26 lutego 2022   


