CENNIK STANDARDOWY
Poniżej przedstawiamy Państwu standardowy cennik noclegów w CK Kalina****.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że prawie zawsze czekają na Państwa różnorodne
oferty promocyjne, pozwalające obniżyć koszty i uatrakcyjnić Państwa pobyt w CK Kalina****.
Po szczegółowe informacje zapraszamy na www.ck-kalina.pl
lub telefonicznie pod numerem +48 74 811 03 05.

TABELA CEN:
NAZWA POKOJU

OPŁATA ZA POKÓJ (DOBA)

Pokój jednoosobowy Standard

248 zł

Pokój dwuosobowy Comfort

378 zł

Pokój dwuosobowy Comfort z balkonem

388 zł

Pokój dwuosobowy Deluxe

428 zł
2

Apartament dla dwóch osób - 32 m - fioletowy lub pomarańczowy

628 zł

Apartament Deluxe Suite dla dwóch osób - 42 m2 - czerwony

748 zł

2

Apartament Deluxe Suite dla dwóch osób - 42 m - zielony

748 zł

dostawka*

80 zł

dostawka* lub wspólne spanie (dzieci do lat 12)

50 zł

dzieci do lat 3 (bez świadczeń)

bezpłatnie

Śniadania wliczone są w ceny noclegów.
Ze względu na procedury bezpieczeństwa w związku COVID-19 zostały zmienione godziny doby hotelowej.
Zameldowanie od godziny 15:00, wymeldowanie do godziny 11:00.

OPCJE DODATKOWE:
śniadanie: osoba dorosła - 30 zł; dzieci 3-12 lat - 20 zł,
obiadokolacja: w formie bufetu (zimna płyta + jedno ciepłe treściwe danie obiadowe + soki, woda, kawa, herbata
+ ciasto lub deser) - 40 zł / 30 zł (dzieci 3-12 lat). W okresie Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i Nowego Roku
(deser/przystawka, zupa, drugie danie + napoje jw.) - 50 zł / 35 zł (dzieci 3-12 lat).

DODATKOWE INFORMACJE:
* Dostawki możliwe w pokojach Lux lub Apartamentach. W innych pokojach możliwe łóżeczko dziecięce.
Opłata uzdrowiskowa - 4 zł/osoba/doba - płatna oddzielnie na miejscu.
Pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania - upust 40 zł.
Sauna Infra Red - pierwsza osoba 20zł / 30 min, każda następna (max 6 osób) - 10 zł
Wi-Fi - bezpłatnie
Parking - bezpłatnie
Korzystanie z urządzeń w salce fitness - bezpłatnie
Możliwy jest pobyt zwierząt domowych. Cena 10 zł/doba za zwierzęta o wadze do 8 kg, powyżej 25 zł/doba.
Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za zniszczenia spowodowane przez zwierzęta. Regulamin pobytu zwierząt
domowych dostępny pod adresem http://www.ck-kalina.pl/do-pobrania/KALINA-RegulaminPobytuZwierzat-01.pdf
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJE EPIDEMIOLOGICZNĄ ZAKRES USŁUG MOŻE ULEC ZMIANIE.

Pensjonat CK Kalina****
ul. Parkowa 25, 57-540 Lądek-Zdrój
www.ck-kalina.pl, email: recepcja@ck-kalina.pl
tel./fax +48 74 811 03 05

