
Gospodarstwo Agroturystyczne
"MAZURSKIE UROCZYSKO"

Stare Kiejkuty 27, 12-100 Szczytno

tel.  89 679-77-12
tel. 535-955-656, 608-329-613

email : mazurskieuroczysko@interia.pl

CENNIK US£UG TURYSTYCZNYCH

na 2023 r.

CENNIK US£UG DODATKOWYCH

Posi³ki dla goœci bez zakwaterowania

Cena za dobê pobytu z wy¿ywieniem

œniadanie : 25 PLN,   obiadokolacja :  40 PLN

Wy¿ywienie Pobyt zwierz¹tCzas pobytu

samochód osobowy 5 PLN / 1h  lub  30 PLN / 24h

³ódŸ wios³owa 20 PLN / 1h,  szalupa dla p³etwonurków : 120 PLN / 24h

rower wodny ma³y / kajak : 15 PLN / 1h,  rower wodny du¿y : 25 PLN / 1h

Dodatkowe miejsce parkingowe

dzieci 2 do 7 lat dzieci 7 do 12 lat

Wypo¿yczalnia ³odzie

Wypo¿yczalnia rowery wodne

Œniadanie i obiadokolacja

Œniadanie i obiadokolacja

Œniadanie i obiadokolacja

185 PLN 135 PLN 155 PLN

175 PLN 120 PLN 140 PLN

Pobyt od 3 do 15 dni

Pobyt powy¿ej 15 dni

Przy pobycie 1-o lub 2-u dobowym  doliczamy op³atê za sprz¹tanie pokoju 70 z³

Grill i ognisko

Masa¿ rêczny

Dzienny pobyt goœcia na terenie oœrodka 30 PLN od osoby w godz. 8 -22 bez wy¿ywienia i œwiadczeñ, po uzgodnieniu z obs³ug¹00 00

wykonywany przez wykwalifikowan¹ masa¿ystkê, na zamówienie, cena do uzgodnienia

DOBA HOTELOWA TRWA OD GODZ. 16 DO GODZ. 11 DNIA NASTÊPNEGO
po przyjeŸdzie zawsze otrzymacie Pañstwo ciep³y posi³ek

00 00

- parking z monitoringiem
- transfer na miejsce ze Szczytna
- transfer z lotniska w Szymanach
- sprz¹tanie pokoju po pobycie

- boiska do siatkówki, koszykówki
- boisko do badmintona
- ³ódŸ wios³owa do ka¿dego pokoju
- atlas, bilard, pi³karzyki, batut

- kajaki 20 godzin na tydzieñ
- rowery 20 godzin na tydzieñ
-
-

sala do tenisa sto³owego
le¿aki i pla¿a nad jeziorem

Us³ugi bezp³atne, wliczone w cenê pobytu :

Godziny wydawania posi³ków :  œniadanie 9 -10 ,  obiadokolacja  16 -1730 30 30 30

W przypadku nieobecnoœci w godzinach wydawania posi³ków na przyk³ad z powodu wycieczki
nale¿y o tym poinformowaæ obs³ugê z jednodniowym wyprzedzeniem.

W takiej sytuacji kuchnia wyda Pañstwu suchy prowiant.

wêgiel do grilla + podpa³ka : 30 PLN, drewno do ogniska : 40 PLN, zestaw naczyñ/os : 5 PLN

doroœli i m³odzie¿

W niektórych pokojach jest mo¿liwoœæ umieszczenia dostawki (³ó¿ko rozk³adane) w cenie 70% ceny wyjœciowej.

Pobyt dziecka do lat 2 bez wy¿ywienia i œpi¹cego razem z opiekunem lub w ³ó¿eczku dla dzieci jest bezp³atny.

Je¿eli Pañstwa pies nie akceptuje innych zwierz¹t prosimy wyprowadzaæ go na smyczy na terenie oœrodka.
W³aœciciel psa odpowiada za utrzymanie czystoœci po swoim pupilu w miejscach ogólnodostêpnych na terenie oœrodka.

Przy pobycie od 3 dni do ka¿dego pokoju przydzielona jest ³ódŸ wios³owa na ca³y czas pobytu bezp³atnie.

Op³ata miejscowa (klimatyczna) odprowadzana do gminy pobierana jest za ka¿d¹ dobê pobytu w wysokoœci 2 z³ / os.

DARMOWE
W KA¯DYM POKOJU

Zapraszamy :
Majówka : 28.04.2023 - 07.05.2023
Wakacje : 03.06.2023 - 24.09.2023

bez op³at

Preferujemy pobyty w cyklach tygodniowych. Zameldowanie i wymeldowanie w pi¹tek, sobotê lub niedzielê.


