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Wakacje nad morzem z wyżywieniem!!! 
 
         Pobyt 8 dniowy (7 noclegów) 
                               · 2 posiłki dziennie 

               Już od 805 zł** od osoby 
          W cenę pobytu wliczono: 
 Nocleg (pokoje wyposażone w łazienkę, tv, 

lodówkę, czajnik elektryczny) 

 Śniadania w formie bufetu szwedzkiego*** 

***w przypadku mniejszej ilości Gości śniadanie jest serwowane 

 Obiadokolacja serwowana  

 Parawany –dostępne w recepcji 

 Parking 

 Możliwość konsumpcji obiadokolacji w naszej zaprzyjaźnionej 
Restauracji Karczma Swojskie Jadło –po wcześniejszym zgłoszeniu 

 Miejsce na grilla 

 Kącik zabaw dla dzieci 

 Jedno dziecko do lat dwóch w pokoju rodziców NIEODPŁATNIE  

bez świadczeń  
 

runkiem skorzystania z oferty jest dokonanie rezerwacji  
min. 14 dni przed planowanym pobytem 

oraz CENNIK MARINAS REWA NA ROK 2020 

CENA ZA OSOBĘ/DOBA/PLN 

(przy min. 2 osobach w pokoju) 

POKOJE 

TYP POKOJU 

Pobyt MIN 7 
noclegów 

 HB 
 nocleg+ 

2 posiłki 

Pokój typu studio z aneksem 
kuchennym dla max 5 osób 960 

Pokój typu studio z balkonem dla 
max 5 osób 930 

Pokój z balkonem dla 2 osób 
(możliwa dostawka) 905 

Pokój 2 osobowy (brak możliwości 
dostawek) 805 

 

APARTAMENTY 

CENA ZA OSOBĘ/DOBA/PLN 

(przy min. 2 osobach w apartamencie) 

RODZAJ APARTAMENTU 

Pobyt MIN 7 
noclegów 

 HB 

 nocleg+ 
2 posiłki 
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Apartament 3 pokojowy  
z 2 sypialniami z oddzielnym 

wejściem dla max 4 osób 
1100 

Apartament 2 osobowy z 
oddzielnym wejściem dla 2 osób 

(brak możliwości dostawek) 
950 

Apartament 2 osobowy z 
oddzielnym wejściem dla 2 

osób(brak możliwości dostawek) 
950 

Apartament z tarasem i kuchnią dla 
2 osób (możliwa dostawka) 1050 

 wpłacenie 60% wartości pobytu w momencie dokonania rezerwacji. 
**Dotyczy pobytu 1 osoby w pokoju 2 osobowym typu Classic  
przy dokonaniu rezerwacji oraz wpłaceniu 60% wartości pobytu  
min. 14 dni przed planowanym pobytem 
 
 
 
Oferta dotyczy przy pobytach od 01.07 do 31.08.2020r. przy pobytach min. 8 dni (7 noclegów). 
 
Za dodatkową opłatą: 
-dopłata do meldunku po godzinach pracy recepcji: 50zł (po wcześniejszym ustaleniu z recepcją) 
-Łóżeczko dla dziecka w cenie 20 zł / doba- wymagana wcześniejsza rezerwacja 
-opłata miejscowa (wg Uchwały Rady Gminy Kosakowo) 
-wypożyczenie ręcznika 7 zł/pobyt, każda wymiana 5 zł 

- dziecko do lat 8 na tzw. dostawce -70 zł/doba * z 2 posiłkami 
-dodatkowa osoba w pokoju na dostawce 90 zł/doba  z 2 posiłkami 
Ważne informacje 
Ceny zawierają 8% podatek VAT. 
Oferta dotyczy pobytów indywidualnych. 
Jedno dziecko do lat 2óch w pokoju rodziców NIEODPŁATNIE bez świadczeń  
***Ilość możliwych dostawek należy uzgadniać z recepcją przed dokonaniem rezerwacji. 
Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatne pobyty musi zostać potwierdzony dokumentem zawierającym datę 
urodzenia dziecka. 
W razie braku stosownego dokumentu zniżki nie przysługują 
-w weekendy na terenie obiektu mogą odbywać się głośne przyjęcia, za utrudnienia przepraszamy 
-Gwarancją rezerwacji jest wcześniej wpłacony zadatek w wysokości 30% wartości rezerwacji, jednak nie mniej niż 300zł za 
pokój. Rezerwacja z rabatem 7% wymaga przedpłaty 60% wartości pobytu w momencie rezerwacji 
Informujemy, że wpłata pozostałej części należności musi być uregulowana najpóźniej w dniu przyjazdu. Przy pobytach, których 
łączna wartość nie przekracza 300zł –wymagana jest wpłata całej kwoty. W przypadku rezygnacji z usługi, całość wpłaconego 
zadatku nie podlega zwrotowi. (Podstawa prawna „Ustawa o turystyce” z dn. 4.12.1997 r.) .·Doba hotelowa rozpoczyna się o 
godz. 15: 00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10: 00 w dniu wyjazdu. 
Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 
 
 
 
W przypadku 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. 

 
 

 


