EDUCARE Wolimierz - Cennik 2007
W sezonie:
zimowym: od 06.01. do 02.03.2007
letnim: od 30.06. do 31.08.2007
Poza sezonem:
od 03.03. do 29.06.2006
od 01.09. do 21.12.2006
Boże Narodzenie/ Sylwester:
od 22.12.07 do 06.01.08 ( minimum 7 dni)

Nasze oferty specjalne:
Last-Minute: w przypadku rezerwacji w ciągu 2 tygodni
przed przybyciem udzielamy Państwu 10% rabatu.
Dla naszych zadowolonych gości: przy każdej
rezerwacji 7-dniowej dokonanej przez Państwa
znajomych dzięki Waszemu poleceniu naszej oferty
otrzymacie Państwo 10 % rabatu przy kolejnej Państwa
wizycie u nas.
I wiele więcej ... Zapraszamy do zapoznania się
z ofertami specjalnymi na naszej stronie internetowej:
www.ac-cept.pl.
Przyjazd od godz. 16.00, wyjazd do godz. 12.00
Płatność przy rezerwacji 30% ceny, pozostałe 70% do
3 tygodni przed rozpoczęciem podróży
Zwrot kosztów storno:
do 3 tygodni przed rozpoczęciem podróży 30%,
później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem podróży
75% ceny podróży
W ceny wliczone jest sprzątanie na zakończenie pobytu,
pościel, ręczniki, koszty zużytej energii,
łóżko dziecięce, krzesełko dziecięce udostępniamy
bezpłatnie – prosimy o wcześniejszą rezerwację
SAT-TV 2,50 € za dobę (kaucja: 100,- € )
Camping
Przyczepa turystyczna lub namiot: 15,- EUR za dobę
przy pobycie do 4 osób
Każda następna osoba: 2,- EUR za dobę
W cenę wliczony jest dostęp do prysznica
Elektryczność 2,- EUR za dobę

Mieszkanie wakacyjne „Schneewittchen“
(do 6 osób)
1 duże pomieszczenie dzienno-sypialne z
3 miejscami noclegowymi, 1 pomieszczenie
sypialne z 3 miejscami noclegowymi, duży
aneks kuchenny, łazienka z prysznicem
(ok. 62 m²)
W sezonie:
45,- EUR za noc ( 290,- EUR za tydzień)
Poza sezonem:
40,- EUR za noc (260,- EUR za tydzień)
Boże Narodzenie/Sylwester:
60,- EUR za noc
Mieszkanie wakacyjne „Rotkäppchen“
(do 4 osób):
1 duże pomieszczenie dzienno-sypialne z
4 miejscami noclegowymi, duży aneks
kuchenny, łazienka z prysznicem (ok. 52 m²)
W sezonie:
40,- EUR za noc ( 260,- EUR za tydzień)
Poza sezonem:
35,- EUR za noc (230,- EUR za tydzień)
Boże Narodzenie/Sylwester:
50,- EUR za noc
Mieszkanie wakacyjne „Rapunzel“
(do 5 osób):
1 duży aneks kuchenny z tapczanem,
2 pomieszczenia sypialne – każde z 2
miejscami noclegowymi, łazienka z prysznicem
(ok. 60 m²)
W sezonie:
45,- EUR za noc ( 290,- EUR za tydzień)
Poza sezonem:
40,- EUR za noc (260,- EUR za tydzień)
Boże Narodzenie/Sylwester:
60,- EUR za noc
Pokoje:
Jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe,
wspólna łazienka z prysznicem na piętrze
i dostęp do kuchni (na osobę)
W sezonie:
8,- EUR za noc (50,- EUR za tydzień)
Poza sezonem:
7,- EUR za noc (40,- EUR za tydzień)

Boże Narodzenie/Sylwester:
15,- EUR za noc
Dzieci w wieku 3-12 lat przebywające w pokoju
z rodzicami płacą połowę ceny.
Dla Waszych pociech:
Jazdę konno na naszych kucykach otrzymują Państwa
dzieci od nas gratis (przejażdżka konno: 10,00zł /godz.)
Rozrywki rodzinne:
Przejażdżka wozem drabiniastym: zł 5,-/osoba/godzina
Przejażdżka saniami: zł 10,-/osoba/godzina (minimum
4 osoby) – bezpośrednio z miejsca pobytu
Wellness
Shiatsu, masaż stref refleksyjnych stóp: zł 80,- /godzina
Masaż klasyczny:
Masaż częściowy zł 35,- /20 min.
Masaż całego ciała zł 70,- / godz.
(wszystkie masaże na miejscu)
Zabiegi zdrojowe:
W: Świeradowie (15 minut jazdy samochodem)
Sport
Żeglowanie w klubie żeglarskim „Izery“ (ok. 10 km):
Łódź do 5 osób z „kapitanem”: zł 50,-/godz.
Wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych
Jazda konna w „Equus“ (ok. 10 km):
zł 25,-/ godzina jazdy po ujeżdżalni
zł 30,-/ godzina jazdy w terenie
Jazda konna po terenie wsi (1 koń): zł 20,-/godz.
Jazda konna w Świeradowie (ok. 10 km), Szklarskiej
Porębie (ok. 25 km), Harrachowie (ok.35 km)
Bieg długodystansowy dookoła wsi (brak oznakowanych
narciarskich tras biegowych) Jakuszyce (ok. 30 km)
Informacja i zgłoszenia:
Dipl.-Psych. Dagmar Müller
Oppenhoffallee 1 ♦52066 Aachen
Tel. +49-241-9515843 Tel. kom. +49-1792370878
Fax: +49-241-534427
E-mail: mueller@ac-cept.de
www.ac-cept.eu
www.ac-cept.pl

