
CENNIK MARINAS REWA NA ROK 2020/2021 
CENA ZA OSOBĘ/DOBA/PLN 
 GRUPY ZORGANIZOWANE 

OBOZY LETNIE 

 Pokoje 3,4 osobowe Dopłata do pokoju 1 osobowego  

Cena brutto 90,00 zł 50,00 zł 

Usługa obejmuje: Zakwaterowanie 

Wyżywienie (3 posiłki) 

Miejsce parkingowe 

Możliwość zorganizowania dyskoteki 

Możliwość organizacji grilla 

Raz na pobyt pizza z pieca 

 

Warto wiedzieć: Grupa min. 20 osób,  

Na 15 uczestników, 1 opiekun GRATIS  

Możliwość wykupienia prowiantu na wycieczki 

Możliwość zjedzenia obiadu w zaprzyjaźnionej restauracji we Władysławowie  

(w ramach pobytu) 

 

 

ZIMOWISKA 

 Pokoje 3,4 osobowe Dopłata do pokoju 1 osobowego  

Cena brutto 90,00 zł 50,00 zł 

Usługa obejmuje: Zakwaterowanie 

Wyżywienie (3 posiłki) 

Miejsce parkingowe 

Możliwość zorganizowania dyskoteki 

Możliwość organizacji grilla 

Raz na pobyt pizza z pieca 

 

Warto wiedzieć: Grupa min. 20 osób,  

Na 15 uczestników, 1 opiekun GRATIS  

Możliwość wykupienia prowiantu na wycieczki 

Możliwość zjedzenia obiadu w zaprzyjaźnionej restauracji we 

Władysławowie  

(w ramach pobytu) 

 

 

WYCIECZKI SZKOLNE/ZIELONE SZKOŁY 

 Pokoje 3,4 osobowe Dopłata do pokoju 1 

osobowego  

Cena brutto 6-14 dób 66,00 zł 50,00 zł 

3-5 dób 70,00 zł 50,00 zł 

1-2 doby 75,00 zł 50,00 zł 

Usługa obejmuje: Zakwaterowanie 

Wyżywienie (2 posiłki) 

Miejsce parkingowe 

Możliwość zorganizowania dyskoteki 

Możliwość organizacji grilla 

Raz na pobyt pizza z pieca 

 

Warto wiedzieć: Grupa min. 20 osób,  

Na 15 uczestników, 1 opiekun GRATIS  

Możliwość wykupienia prowiantu na wycieczki 

Możliwość zjedzenia obiadu w zaprzyjaźnionej restauracji we Władysławowie (w ramach 

pobytu) 

Możliwość wykupienia dodatkowych posiłków 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

WYCIECZKI DLA DOROSŁYCH 

  Pokoje 2 osobowe Pokoje 3,4 osobowe Dopłata do pokoju 1 

osobowego  

Cena brutto 6-14 dób 90,00 zł 80,00 zł 50,00 zł 

3-5 dób 92,00 zł 82,00 zł 50,00 zł 

1-2 doby 95,00 zł 85,00 zł 50,00 zł 

Usługa obejmuje: Zakwaterowanie 

Wyżywienie (2 posiłki) 

Miejsce parkingowe 

Możliwość zorganizowania dyskoteki 

Możliwość organizacji grilla 

Raz na pobyt pizza z pieca 

 

Warto wiedzieć: Grupa min. 20 osób,  

Na 15 uczestników, 1 opiekun GRATIS  

Możliwość wykupienia prowiantu na wycieczki 

Możliwość zjedzenia obiadu w zaprzyjaźnionej restauracji we Władysławowie (w ramach 

pobytu) 

Możliwość wykupienia dodatkowych posiłków 

 
 

WARTO WIEDZIEĆ: 

 Ceny podane powyżej obejmują same noclegi przy 8% podatku VAT 
 Posiłki są serwowane w budynku obok -przejście przez dwór 

 Powyższe ceny nie obowiązują w okresie Opener Festival, świąt, weekendów specjalnych bądź okresów, gdy trwają 
specjalne pakiety 

 Ręcznik dodatkowo płatny 7 zł/sztuka/pobyt, Każda wymiana ręcznika 5zł/sztuka 
 Wszelkie przyjazdy po godz. 2200 należy uzgadniać telefonicznie z wyprzedzeniem (mogą obowiązywać dodatkowe opłaty) 

 Jedno dziecko na pokój/apartament  do 2 lat nie korzystające ze świadczeń – GRATIS (wspólne łóżko z rodzicami, bez 
świadczeń)* 
* Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatne pobyty musi zostać potwierdzony dokumentem zawierającym datę 

urodzenia dziecka. W razie braku stosownego dokumentu zniżki nie przysługują. 

 Opłata miejscowa 1,80 zł doba osoba (brak zniżek) 
 Opłata za psa 50 zł/doba 

 Gwarancją rezerwacji jest wcześniej wpłacony zadatek. Informujemy, że wpłata pozostałej części należności musi być 
uregulowana gotówką lub przelewem najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji z usługi, całość wpłaconego 
zadatku nie podlega zwrotowi. (Podstawa prawna „Ust awa o turystyce” z dn.4.12.1997r.) 

 Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu obiektu. 

 Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 1500 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 1000 w dniu wyjazdu 

 Do plaży 200m  
 Na posesji: miejsce na grilla, mini kącik zabaw dla dzieci 

 Parking płatny 20 zł/doba (przy dłuższych pobytach gratis) 
 Do centrum Gdyni 17km, autobusem podmiejskim linii 146  
 Zapraszamy na: Wczasy, wycieczki, zielone szkoły, pobyty świąteczne i sylwestrowe !!! 

 W przy padku znacznej zmiany cen, nośników energii, żywności, zmiany stawek podatku VAT w  turystyce ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
cen w  czasie ważności cennika. W/w  materiał nie stanowi oferty w myśl prawa handlowego. 
 
 
 

 
 

Marinas Rewa 

Arkadiusz Labuda 
81-198 REWA ul. Plażowa 20 

tel. 500 275 455 
www.marinasrewa.pl ; e-mail: recepcja@marinasrewa.pl 

Bank Rumia Spółdzielczy, nr konta: 56 8351 0003 0017 2198 3000 0010 

 

 



 


