KOSS Sp. z o.o., ul. Stary Dwór 14, 43-436 Górki Wielkie, NIP: 548-24-07-635

Cennik
Nocleg za osobę: (doba schroniskowa od godz. 16:00 do godz. 10:00): 45 zł
nocująca sama w pokoju: 55 zł
Dopłaty do noclegu za:
wczesny przyjazd przed godz. 16:00 korzystanie z obiektu każde rozpoczęte 3 godz. od osoby: 5 zł
późny wyjazd po godz. 10:00 korzystanie z obiektu każde rozpoczęte 3 godz. od osoby: 5 zł
korzystanie po godz. 22:00 z świetlicy, jadalni i kuchni grupowo za każdą godzinę: 40 zł
Przyjmujemy grzeczne psy trzymane na smyczy: 30 zł od psa za pobyt
Śniadanie dla grup
(szwedzki stół na zamówienie) od osoby: 12 zł
Zniżki
• dla gości indywidualnych – za kolejną trzecią i następne noce – zniżka: 5 zł
• dla zorganizowanych grup (od 20 osób):
– za kolejną drugą noc – zniżka: 5 zł (czyli nocleg 40 zł)
– za trzecią i następne – zniżka: 10 zł (czyli nocleg 35 zł)
• dzieci do 3 roku życia (bez oddzielnego łóżka) – bezpłatnie
• dzieci do 7 roku życia: 25 zł
• nocleg zajmując całe schronisko na więcej niż jedną noc:
– pierwsza noc: 2 600 zł
– drugą noc: 2 400 zł
– za trzecią i następne: 2 200 zł
Wszystkie zniżki realizowane są w recepcji podczas rozliczenia należności za pobyt.
Opłata miejscowa (gmina Brenna):
Do powyższych cen należy doliczyć opłatę miejscową: 1 zł/osoba/doba
Nie nocujące osoby za:
korzystanie z obiektu na zaproszenie nocującej osoby każde 3 godz.: 5 zł od osoby
wynajem „lodowni” i ogniska (kiełbaski we własnym zakresie): 40 zł za godz. plus 5 zł od osoby
korzystanie z WC przez osobę nie będącą gościem schroniska ("z ulicy"): 2 zł
parking samochodu na terenie schroniska przez osobę nie będącą gościem schroniska: 2 zł za godz.
Numer konta bankowego:
36 1050 1083 1000 0022 8068 4677

