W ARMIŃSKA WINNIC A
CENNIK

DOMKI, DOM, APARTAMENTY
pierwsza cena to cena za poniedziałek, wtorek, środę, czwartek / druga cena to cena za piątek,
sobotę i niedzielę
Termin pobytu 01.01. –
29.04. –
08.05. –
10.06. –
19.06 –
01.09. 22.12. –
28.04. 2017 07.05. 2017 09.06. 2017 18.06. 2017 30.08. 2017 21.12. 2017 01.01. 2018
Domek
Herkusowa
Chata

250/300 zł

330/360 zł 300/350 zł

330/360zł

330/360zł

250/300zł

350/400zł

Domek
Kłobukowa
Chata

250/300zł

330/360zł

300/350 zł

330/360 zł

330/360 zł 250/300zł

350/400zł

Dom Gościniec 300/350 zł

420/480 zł 400/450 zł

420/480 zł

420/480zł

300/350zł

450/500zł

Apartament
niebieski

190/220zł

220/250 zł 200/220 zł

220/250 zł

220/250 zł 190/220zł

250/300zł

Apartament
żółty

180/200zł

210/240 zł 190/210 zł

210/240 zł

210/240zł

240/280zł

180/200zł

DOM WARMIŃSKI
pierwsza cena to cena za poniedziałek, wtorek, środę, czwartek / druga cena to cena za piątek,
sobotę i niedzielę
Termin
pobytu

01.01 29.04 –
08.05 10.06 –
19.06 –
01.09. 22.12 28.04. 2017 07.05. 2017 09.06. 2017 18.06. 2017 30.08. 2017 21.12. 2017 01.01 2018

Dom
Warmiński
całość

-

Apartament dwuosobowy

600/680zł

-

200/220zł* 180/200zł

Pokój
120 zł ze jednoosobowy śniadaniem

-

600/680zł

600/680zł -

700/780zł

-

200/220zł* -

230/250zł*

-

-

120 zł ze
śniadaniem

Pokój
140/150zł
dwuosobowy

190/210zł* 170/200zł

-

190/210zł* 150/180zł

220/240zł*

Apartament 4 200/240
osobowy z
tarasem

240/280zł* 220/240zł

-

240/280zł* 200/220zł

270/300zł*

* - opcjonalnie, przy czym preferowane jest wynajęcie Domu Warmińskiego jako całości

Bezpłatnie do dyspozycji naszych Gości dostępne są następujące atrakcje:
- kajak
- łódka
- lina tyrolska
- altany
- plaża z altaną plażową, hamaki, leżaki
- basen zewnętrzny
- minigolf
- boisko do plażowej piłki siatkowej
- plac zabaw (trampolina, huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica, huśtawka wagowa)
- grille stałe i przenośne (*bez węgla, podpałki i jedzenia)
- bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, rzutki

ATRAKCJE DODATKOWO PŁATNE
➢ rozpalenie ogniska – 80zł
➢ przygotowanie kąpieli w zewnętrznej balii kąpielowej z ciepłą wodą – 100zł
➢ sauna – 60zł (pierwsza godzina), 30zł (każda następna godzina)
➢ wanna z hydromasażem – 90zł (pierwsza godzina), 50zł (każda następna godzina)
➢ oferta SPA Warmińskiej Winnicy:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Twoje ciało to świątynia – 360zł
masaż ciała – 220zł
ukojenie dla stóp - 110zł
masaż twarzy – 150zł
masaż relaksacyjny – 160zł
hawajski masaż – 250zł
Dla Mamy – 280zł
Romantyczny Weekend w SPA dla dwojga – 1480zł (cena za 2 osoby)
Przyjaciółki/Przyjaciele – 2150zł (cena za 4 osoby) lub 2760zł (cena za 6 osób)

➢ korzystanie z łowiska – 10zł (opłata za wstęp na łowisko, *opłata ta nie dotyczy Gości),
15zł (wypożyczenie sprzętu do łowienia), opłata za złowione ryby: karp - 12 zł/kg,
lin - 15 zł/kg, karaś - 8 zł/kg, amur – 15zł/kg, jaź – 15zł/kg)
➢ pakiet Aktywny wypoczynek z nordic walking – 1640zł (cena tygodniowego pobytu, pokój
jednoosobowy), 1430zł (cena tygodniowego pobytu, pokój dwuosobowy, pojedyncze łożka),
1360zł (cena tygodniowego pobytu, pokój dwuosobowy, łóżko małżeńskie)
➢ wypożyczenie tratwy -10zł za godzinę
➢ butelka wina Herkus Monte (białe, czerwone) – 35zł
➢ butelka nalewki domowej roboty (porzeczkowa, pigwowcowa, wiśniowa, malinowa,
śliwkowa) - 35zł

