CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI W STANICY KOŁA NR 6 W SEROCKU
SEZON 2019
Noclegi
W domku drewnianym 2 osobowym nr 3 i 4 (cały)
W domku drewnianym 4 osobowym nr 2 i 5 (cały)
Pokój 2 osobowy w ośrodku

1 nocleg 95,00 zł
kolejne 80,00 zł
1 nocleg 150,00 zł
kolejne 125,00 zł
1 nocleg 110,00 zł
kolejne 95,00 zł

Dopłata 25,00 zł za 3 osobę w domku nr 3

Łodzie
Wypożyczenie łodzi
Wypożyczenie kajaka, łodzi
Cumowanie łodzi wędkarskich
Leżakowanie łodzi wędkarskich
Cumowanie lub leżakowanie łodzi wędkarskich
Zimowanie łodzi wędkarskich na terenie przystani
Wynajęcie silnika do łodzi 4 KM

Możliwość wykupienia karnetu: 5 wypożyczeń
w cenie 95,00 zł lub 10 w cenie 180,00 zł
1 godz. 10,00 zł
V - IX w godz. 8.00 - 17.00
Łodzie motorowe i jachty cena 170,00 zł - 250,00 zł
Miesiąc 130,00 zł
za miesiąc w zależności od wielkości łodzi
Miesiąc 50,00 zł
Dzień 22,00 zł

1 dzień 10,00 zł
250,00 zł

W okresie listopad - kwiecień

1 dzień 100,00 zł

Paliwo w zbiorniku silnika i parking w cenie

Dzień 6,00 zł

Od 3 doby 3,00zł
Możliwość wykupienia karnetu:
5 parkowań w cenie 25,00 zł lub 10 w cenie 40,00

Inne
Parking samochody osobowe
Parking samochody powyżej 2,5 t
Wynajęcie szafki
Korzystanie z natrysku
Wypożyczenie roweru turystycznego ( składak )
Przebywanie psa na terenie ośrodka
( tylko domki i pole namiotowe )*

Dzień 30,00 zł
Miesiąc 20,00 zł
30 min. 10,00 zł
1 godz. - 10,00 zł
następne 5,00 zł
cały dzień 30,00 zł

V - X w godz. 8.00 - 17.00

Dzień
10,00 zł

Od 3 doby 3,00 zł

gril mały/wiata grilowa
20zł/50zł
Nocleg
Rozbicie namiotu
Dotyczy również namiotu ( przedsionka ) przyczepy
7,00 zł
Pobyt jednej osoby w namiocie
Nocleg 7,00 zł
Parkowanie przyczepy campingowej w sezonie
Miesiąc 120,00 zł
W terminie 01.05 do 30.09
Pobyt jednej osoby w przyczepie
Nocleg 7,00 zł
Parkowanie przyczepy campingowej poza sezonem
300,00 zł
W terminie 01.10 do 30.04
Ceny zawierają podatek VAT
Energia elektryczna w domkach i polu namiotowym dodatkowo płatna wg wskazań licznika za zużytą energię
Nocleg w stanicy zaczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 12:00 dnia następnego
Korzystanie z łodzi zaczyna się od godziny 6:00 i trwa do zmierzchu.
Dzieci do lat 4 zwolnione z opłat.
* Właściciele zwierząt przebywających na terenie stanicy zobowiązani są do posiadania aktualnych szczepień swoich
pupili i sprzatania odchodów po nich ( psy poza domkiem chodzą na smyczy lub w kagańcu )
Wynajęcie grila/wiata grilowa

