30.04 – 11.06

11.06 – 25.06
25.06 – 20.08

27.08 – 30.09

20.08 - 27.08

Apartament 2 os.

180 zł

220 zł

270 zł

Apartament 4 os.

250 zł

290 zł

380 zł

Apartament 6 os.

270 zł

320 zł

390 zł

Cena zawiera: zakwaterowanie, podatek VAT 8 %. W przypadku zmiany stawek podatku VAT ceny mogą ulec zmianie.

Cena nie zawiera: opłaty miejscowej, płatnej na miejscu.
UWAGI: • Parkowanie samochodu bezpłatnie (maksymalnie 1 samochód) na terenie ośrodka, w wyznaczonym miejscu • Zwierzęta akceptowane za
dodatkową opłatą 120 zł/ tydzień • W ramach pobytu darmowe korzystanie z infrastruktury ośrodka Lazur-Bis (basen). • Ewentualne uwagi i reklamacje
prosimy zgłaszać do Organizatora w trakcie pobytu, • Możliwość wykupienia wyżywienia w restauracji przy ul. Jaworowej 2 w OW „Lazur- Bis” • Nocleg
dodatkowej osoby 50 zł / doba. • Przyjazd gości: w sobotę po godzinie 16.00 • Wyjazd gości: w sobotę do godziny 10.00

30.04 – 11.06

11.06 – 25.06
25.06 – 20.08

27.08 – 30.09

20.08 - 27.08

Domek ROI (2 os.)

170 zł

200 zł

240 zł

Domek ROV
( 4-5 os.)

250 zł

300 zł

390 zł

Domek BRDA
(5 os.)

260 zł

320 zł

420 zł

Cena zawiera: zakwaterowanie, podatek VAT 8 %. W przypadku zmiany stawek podatku VAT ceny mogą ulec zmianie.

Cena nie zawiera: opłaty miejscowej, płatnej na miejscu.
UWAGI: • Parkowanie samochodu bezpłatnie (maksymalnie 1 samochód) na terenie ośrodka, w wyznaczonym miejscu • Zwierzęta akceptowane za
dodatkową opłatą 120 zł/ tydzień • W ramach pobytu darmowe korzystanie z infrastruktury ośrodka Lazur-Bis (basen). • Ewentualne uwagi i reklamacje
prosimy zgłaszać do Organizatora w trakcie pobytu, • Możliwość wykupienia wyżywienia w restauracji przy ul. Jaworowej 2 w OW „Lazur- Bis” • Nocleg
dodatkowej osoby 50 zł / doba. • Przyjazd gości: w sobotę po godzinie 16.00 • Wyjazd gości: w sobotę do godziny 10.00

