Harcerski Ośrodek Morski Puck Związku Harcerstwa Polskiego
Cennik / Price list

Cennik noclegów w 2021 roku

Prices of accommodation in 2021 year
POKÓJ:
Room:

Ilość
pokoi

Numb
er of
rooms

SEZON:

Season:

24.04. - 01.10.2021

POZA SEZONEM

Off season

1-osobowy z łazienką
Single with bathroom

1

130zł/doba/pokój
130zł/day/room

100zł/doba/pokój
100zł/day/room

2-osobowy z łazienką
Double with bathroom

36

200zł/doba/pokój
200zł/day/room

150zł/doba/pokój
150zł/day/room

3-osobowy z łazienką
Triple with bathroom

2

270zł/doba/pokój
270zł/day/room

195zł/doba/pokój
195zł/day/room

4-osobowy z łazienką
4 bed with bathroom

6

280zł/doba/pokój
280zł/day/room

200zł/doba/pokój
200zł/day/room

3-osobowy z umywalką*
Triple with basin*

6

210zł/doba/pokój
210zł/day/room

150zł/doba/pokój
150zł/day/room

Apartament 4-osobowy
4 bed Apartment

1

370 zł/doba/pokój
370zł/day/room

270zł/doba/pokój
270zł/day/room

* Wspólny węzeł sanitarny w korytarzu

*Common sanitary facilities are in corridor

Dla Gości indywidualnych od listopada do marca udzielamy rabatów na większą ilość noclegów wykorzystanych podczas
nieprzerwanego pobytu:
For individual guests booking longer stay from November till March we give a discount:
powyżej 5 dni – 15%;
powyżej 10 dni – 30%;
powyżej 20 dni – 45%

more than 5 days - 15%
more than 10 days - 30%
more than 20 days - 45%

Recepcja całodobowa
Parking płatny - Goście hotelowi - 5zł/doba, pozostali - 5zł/godz., każda kolejna 2 zł,
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o 11:00.
Po uzgodnieniu z recepcją odwiedziny od godziny 8:00 do 22.00.
Klucze oraz karty od pokoi należy zdawać bezpośrednio do recepcji.
Dzieci do lat 3 z rodzicami w pokoju nocleg bezpłatny.
Nocleg zwierząt za dodatkową opłatą i za zgodą ośrodka (aktualna książeczka szczepień) 20 złotych/1 doba,
powyżej 3 dni 10 złotych/doba.
Zgubienie lub zniszczenie pilota 40 złotych
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Zgubienie klucza bądź karty 30 zł
Zepsucie zamka 50 złotych
Stłuczenie naczynia 10 złotych
Zabrudzenie ścian w pokoju - w zależności od oszacowania kosztu usunięcia zabrudzeń
Rezerwacje przyjmujemy w formie pisemnej, e-mailem
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku na nasze konto Bank Polska Kasa Opieki S.A o. w
Gdańsku 11 1240 5400 1111 0010 6457 8713
Reception is open 24 hours a day.
Parking charge - hotel guests 5zł/day, others – 5zł/hour, the next hour 2 zł.
The hotel day starts at 14.00 and ends at 11.00 the folllowing day.
After agreement with reception visits are possible from 8.00 till 22.00.
Keys and cards should be returned to reception.
Kids under 3 years old free of charge.
Animals are allowed after agreement with reception (up to date valid vaccination book ) and additional fee:
20zł/day, more than 3 days 10zł/ day.
Lost or damaged key or card 30zł.
Broken door lock 50zł.
Broken dish 10zł.
Damaged walls- cost depends on the damage.
We accept reservations in writing via emails.
To guarantee a reservation an advance deposit has to be made into our bank account Bank Polska Kasa
Opieki S.A. o. w Gdańsku
11 1240 5400 1111 0010 6457 8713
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