Wczasy i wypoczynek 2017
dobry klimat na zdrowie
Ośrodek położony w lesie sosnowym, 150 m od plaży. Wszystkie pokoje dla 280 osób mają łazienki i okna z
ekspozycją na stronę południową. Wyposażone są w telefon, TV, czajnik, część dodatkowo w lodówkę.
Sezon A ***
Sezon B ****
Sezon C
Cennik pokoi na dobę
Rodzaj pokoju
01.07. - 26.08.
28.04. - 01.07. 03.01. - 28.04.
27.12. - 03.01.
26.08. - 30.09. 30.09. - 23.12.

Pokoje STANDARD

1 os. (68*)
2 os. (68)
3 os. (5)
Studio 2+2 (14)

150,190,290,340,-

130,150,250,290,-

100,130,220,250,-

Pokoje PREMIUM

1 os. (9)
1 os. Plus + (9**)
2 os. Plus + (30)

150,190,290,-

130,150,250,-

100,130,220,-

* Pokoje dwuosobowe, wykorzystane przez jedną osobę,
** Pokoje jednoosobowe Plus PREMIUM wykorzystane dla dwóch osób,
*** W sezonie A obligujemy naszych klientów do wykupienia minimum dwóch posiłków dziennie dla wszystkich gości, a pokoje
wynajmujemy w systemie od soboty do soboty.
**** W sezonie B obligujemy naszych klientów do wykupienia minimum jednego posiłku dziennie dla wszystkich gości, a pokoje
wynajmujemy w systemie od soboty do soboty.

Cennik wyżywienia
Osoba dorosła
Dziecko do 10 roku życia
Dziecko do 3 roku życia
Dieta specjalistyczna np.: Eko dieta*

3 posiłki dziennie (FP)
2 posiłki dziennie (HP)
śniadanie obiad i kolacja
śniadanie i obiadokolacja
84 zł dziennie/28,00/28,00/28,00
56 zł dziennie /28,00/28,00
51 zł dziennie/17,00/17,00/17,00
34 zł dziennie /17,00/17,00
Bezpłatnie
Bezpłatnie
36 zł za każdy posiłek od osoby dorosłej i 24 zł od dziecka

*Eko dieta – indywidualnie dobrane menu z produktów naturalnych, pochodzących z ekologicznie czystych gospodarstw,
programem uodparniającym organizm, ziołolecznictwem i suplementacją. Szczególnie polecamy w profilaktyce i w walce z
chorobami cywilizacyjnymi.

Śniadanie i kolacje podawane są na stole szwedzkim. Posiłki wydawane są w godzinach:
Śniadanie: 08:15 – 11:00, Obiad: 13:00 – 15:00, Obiadokolacja: 15:00 – 16:30, Kolacja: 17:30 – 19:30.
Do dyspozycji gości:
* sklep * świetlica * kawiarnia * drink-bar*
* jadalnie * plac zabaw * Świat Dziecka * boiska sportowe *
* tenis stołowy * parkingi * przychodnia rehabilitacyjna * Internet WiFi *
Parkingi płatne- cena za dobę: 6 zł leśny, 8 zł utwardzony, 10 zł pod wiatą.
Opłata za zwierzęta domowe: 25 zł za dobą za jedno zwierzę.
Opłata miejscowa: lipiec, sierpień -2 zł/doba i po sezonie: 1 zł/doba.
Doba hotelowa: od 14:00 do 10:00
Zdrowotel Łeba ( PT Mazowsze Sp. z o.o.)
84-360 Łeba, ul. Nadmorska 15/17
tel. 59 866 18 70, tel./faks 59 866 18 66,
recepcja: 59 866 18 98, ...87, kom. 509 667 369

www.zdrowotel.pl e-mail: info@zdrowotel.pl

