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POBYTY INDYWIDUALNE - Cennik: Wielkanoc - ważny od 19-22.04.2019 lub 20-23.04.2019 Rozwiń szczegóły
Pakiet dla osób dorosłych
520 zł/osobę
Pakiet dla dzieci od 3 do 12 lat

410 zł/dziecko

Przedłużenia pobytu/dorośli (nocleg z 2
posiłkami)

130 zł/dzień

Przedłużenia pobytu/dzieci (nocleg z 2
posiłkami)

100 zł/dzień

Dziecko do 3 lat
(bez wyżywienia i własnego miejsca do
spania)

bezpłatnie

POBYTY INDYWIDULANE - Cennik: Zima 2019 - ważny od 02.01.2019 do 24.02.2019 Rozwiń szczegóły
Pokój 2-os. do pojedynczego
95 zł - 120 zł
wykorzystania
Pokój 2-os.

125 zł - 160 zł

Pokój 2-os. z dostawką i pokój
3-os.

165 zł - 240 zł

Pokój rodzinny lub apartament dla 4 os.

240 zł - 310 zł

Pokój rodzinny lub apartament dla 5-os.

280 zł - 360 zł

Apartament dla 6 os.

305 zł - 380 zł

Dziecko do 3 lat
(bez wyżywienia i własnego miejsca do
spania)

bezpłatnie

WYŻYWIENIE
Śniadanie

25 zł
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Porcja dziecięca

20 zł

Obiad lub obiadokolacja

25 zł

Porcja dziecięca

20 zł

POBYTY INDYWIDULANE - Cennik: - ważny od 25.02.2019 do 19.06.2019 - Rozwiń
szczegóły
Pokój 2-os. do pojedynczego
65 zł - 80 zł
wykorzystania

Pokój 2-os.

110 zł - 130 zł

Pokój 2-os. z dostawką i pokój
3-os.

150 zł - 185 zł

Pokój rodzinny lub apartament dla 4 os.

210 zł - 260 zł

Pokój rodzinny lub apartament dla 5-os.

260 zł - 300 zł

Apartament dla 6 os.

280 zł - 320 zł

Dziecko do 3 lat
(bez wyżywienia i własnego miejsca do
spania)

bezpłatnie

WYŻYWIENIE
Śniadanie

25 zł

Porcja dziecięca

20 zł

Obiad lub obiadokolacja

25 zł

Porcja dziecięca

20 zł

POBYTY INDYWIDUALNE - Cennik Weekend majowy 2019 - ważny od 27.04.2019 do
05.05.2019 - Rozwiń szczegóły
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Pokój 2-os. do pojedynczego
wykorzystania

125 zł

Pokój 2-os.

160 zł

Pokój 2-os. z dostawką i pokój 3-os.

210 zł - 230 zł

Pokój rodzinny lub apartament dla 4-os.

310 zł - 320 zł

Pokój rodzinny lub apartament dla 5 os.

360 zł - 370 zł

Apartament dla 6-os.

380 zł

Pakiet "Majówka" szczegóły w zakładce
Pakiety

99 zł/os./dzień

Dziecko do 3 lat
(bez wyżywienia i własnego miejsca do
spania)

bezpłatnie

WYŻYWIENIE
Śniadanie

25 zł

Porcja dziecięca

20 zł

Obiad lub obiadokolacja

25 zł

Porcja dziecieca

20 zł

POBYTY GRUPOWE - Cennik 2019 - nie dotyczy długiego weekendu majowego i
czerwcowego - Rozwiń szczegóły
Zielone szkoły
85-90 zł/osobodzień
Zimowiska 2019

85 zł/osobodzień

Grupy zorganizowane osób dorosłych

Strona 3/4

http://iskra.piwniczna.com

2019-02-23 05:40:14

Cena pokoju obejmuje:
Jeden seans w ruskiej bani (przy min. 3 noclegach), jeden seans w gorącej beczce (przy
min. 6 noclegach). Dotyczy pobytów rezerwowanych tylko poprzez recepcję.
Nielimitowane korzystanie z udogodnień takich jak:
Basen zewnętrzny czynny w sezonie letnim,
Siłownia zewnętrzna,
Kręgielnia plenerowa,
Bilard i piłkarzyki,
Szachy ogrodowe,
Plac zabaw dla dzieci,
Mini siłownia i tenis stołowy,
Sala z kącikiem zabaw,
Boisko.

Informacje dodatkowe:
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Cena noclegu uzależniona jest od terminu pobytu, rodzaju pokoju i długości pobytu.
Gości podróżujących ze zwierzętami przyjmujemy tylko w budynku głównym. Opłata za
zwierzę wynosi 50 zł/dobę.
Zadatek płatny w terminie i kwocie ustalonej przy składaniu rezerwacji.
W przypadku rezygnacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
W rezerwacji bezzwrotnej, bez możliwości zmian i anulacji, 100% kwoty płatne w terminie 3
dni od złożenia rezerwacji. W przypadku rezygnacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
Jeśli na wpłacony zadatek chcą Państwo otrzymać fakturę Vat prosimy powiadomić o tym
przy składaniu rezerwacji. W przeciwnym wypadku na wpłacony zadatek zostanie
wystawiony paragon.
Opłata uzdrowiskowa w 2018 roku: 3,20 zł/osobę/dobę.

Wpłaty prosimy kierować na konto: PHU ARGA Skalmierzyce
Nr konta: 82 2030 0045 1110 0000 0099 3170
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