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OFERTA CENOWA WCZASÓW NA 2021 ROK 

Termin 

Cena w złotych od osoby za dobę 

Cena od osoby  
w pokoju  

„Standard I” 

Cena od osoby  
w pokoju  

„Standard II” 

Cena od osoby  
za Apartament   

4 osobowy 

Sezon I 27.06 – 22.08.2021 120,00 80,00 130,00 

Sezon II 
30.05 – 27.06.2021 
22.08 – 19.09.2021 

90,00 70,00 100,00 

Sezon III 
25.04 – 30.05.2021 
19.09 – 24.10.2021 

75,00 60,00 85,00 

UWAGI: 

1. Cena zawiera: nocleg i śniadanie. 

2. Dla gości którzy korzystają z noclegów istnieje możliwość dokupienia: 

• obiadu w cenie: 25,00 zł / osobę 
• kolacji w cenie: 15,00 zł / osobę, 

3. Podane ceny obowiązują przy pobytach co najmniej 7 dniowych (od niedzieli do niedzieli)  
i wykorzystaniu  wszystkich miejsc noclegowych w pokoju. Pobyt rozpoczyna się od godz. 17.00  
w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. 

Pokoje:  Standard I  – pokój z łazienką (2, 3, 4 osobowe) Pawilony B, C i D 

  Standard II – pokój bez łazienki (studio: 2 - 3 pokoje ze wspólną łazienką) Pawilon „A” 

4. Dzieci do lat 8 korzystają ze zniżki w ramach pobytu w wysokości 20,00 zł za dzień – zniżki nie łączą się. 

5. Dzieci do lat 3, nie korzystające z osobnego miejsca noclegowego i wyżywienia – 20,00 zł / dobę (tylko 
przy wykorzystaniu wszystkich miejsc noclegowych w pokoju) – zniżki nie łączą się. 

6. Dodatkowa osoba w pokoju, (przy wykorzystaniu wszystkich miejsc noclegowych w pokoju) nie 
korzystająca z osobnego miejsca noclegowego płaci 60% ceny (cena zawiera: nocleg + śniadanie)– zniżki 
nie łączą się. 

7. Kompleks Wczasowo - Rehabilitacyjny CONTESSA nie przyjmuje zwierząt.  

8. Parking płatny w okresie od 30.05.2021 do 26.09.2021 r. w wysokości: 10,00 zł / dobę / miejsce.  

9. Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej pobieranej przez Gminę Dziwnów, płatnej po przyjeździe  
w recepcji.  

10. Przy rezerwacji pobierany jest zadatek w kwocie 250,00 zł od osoby (za 1 tydzień pobytu). 

11. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem konto:  

Dla przelewów krajowych: 
Hotele ADC Sp. z o.o. nr  58 1930 1220 2610 0624 6534 0003   BPS SA  O/Kraków 

Dla przelewów zagranicznych: 

SWIFT: POLUPLPR / IBAN: PL 58 1930 1220 2610 0624 6534 0003   BPS SA  O/Kraków 

Ośrodek Wczasowy 

ul. Kamieńska 15-21, 72-420 Dziwnówek 
tel.  91 38 11 082,  91 38 11 096 

tel. kom. 603 776 756 


