CENNIK
AZS COSA OŚRODEK W WILKASACH
obowiązuje od 01.04.2021

USŁUGI NOCLEGOWE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

*

Centrum AZS pok. 2-os. standard do pojedynczego wykorzystania
Centrum AZS pok. 2-os. ze wspólnym tarasem do pojedynczego wykorzystania*
Centrum AZS pok. 2-os. standard*
Centrum AZS pok. 2-os. ze wspólnym tarasem*
Centrum AZS pok. 3-os. standard*
Centrum AZS pok. 4-os. typu studio*
Centrum AZS pok. 4-os. standard*
Centrum AZS pok. 2-os. De Lux*
Centrum AZS pok. 8-os.
Dostawka*
Śniadanie w formie bufetu w restauracji** (w godz. 8-10)
Obiad w formie bufetu w restauracji** (w godz. 13-15)
Obiadokolacja w formie bufetu w restauracji** (w godz. 1530-1730)
Kolacja w formie bufetu w restauracji** (w godz. 18-20)
* cena zawiera śniadanie

X-IV

V,VI,IX

VII-VIII

110,120,180,190,255,360,320,300,420,75,30,35,40,30,-

180,200,260,280,360,440,420,320,500,80,30,35,40,30,-

250,290,300,340,405,520,480,440,560,85,30,35,40,30,-

**dopłata przy osobach z dietą

SALE KONFERENCYJNE
1

Sala nr 1 (300 osób)/ Sala nr 2 (15 osób)/ Sala nr 3 (60 osób)/ Sala nr 4 (20 osób)

cena do uzgodnienia

BAZA SEZONOWA

A

B

1
2

Miejsce noclegowe Mini Hotel (pok. 2,3,4,5-os.)1
Miejsce noclegowe Pawilony (pok. 2,3-os.)1

50,-*, **
50,-*, **

60,-*, **
60,-*, **

3

Mazurski Domek z bali (parterowy – 2016) dla max. 5 osób (2 x DBL, 1 x SGL)1

400,-**

500,-***

4

Mazurski Domek z bali (piętrowy – 2017) dla max. 5 osób (1xDBL, 1xSGL, 2xSGL-piętrowe)1

400,-**

500,-***

5

Mazurski Domek drewniany (remont 2021) dla max. 4 osób (2xSGL, 2xSGL-piętrowe)1

220,-**

280,-***

6

Mazurski Domek drewniany (remont 2021) dla max. 4 osób (4xSGL)1

240,-**

320,-***

TV, WC, prysznic, lodówka, grill elektryczny, kuchenka mikrofalowa, czajnik, zastawa stołowa
TV, WC, prysznic, lodówka, grill elektryczny, kuchenka mikrofalowa, czajnik, zastawa stołowa
TV, WC, prysznic, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, zastawa stołowa
2xTV, WC, prysznic, mini aneks kuchenny, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, zastawa stołowa

*

cena razy ilość miejsc – płatne za cały pokój

A: 16.04-25.06 i 29.08-2.10.2021

**

wynajem na minimum 2 doby

B: 26.06-28.08.2021

***

wynajem na minimum 7 dób

1

zastrzegamy możliwość pobrania kaucji gotówką od 200 do 700 zł za pokój/domek

OBIEKTY SPORTOWE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kort ceglany – godz.
Kort ceglany oświetlony – godz.
Wypożyczenie rakiet i piłek – godz.
Boisko do piłki plażowej – godz.
Hala tenisowa ze sztuczną trawą (IV-IX) nieogrzewana – godz.
Hala tenisowa ze sztuczną trawą (X-III) nieogrzewana / ogrzewana – godz.
Hala sportowa (koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, unihokej, tenis) (IV-IX) – godz.
Hala sportowa (koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, unihokej, tenis) (X-III) nieogrzewana / ogrzewana – godz.
Boisko ”ORLIK – AZS” – godz.
Siłownia – os./godz.
Kije do Nordic Walking – godz. / doba

25,45,10,25,50,-* / 80,35,- / 70,50,-* / 80,50,- / 85,50,-* / 80,15,5,- / 20,-

* Dotyczy gości indywidualnych i grup zorganizowanych mieszkających w ośrodku AZS – obiekty sportowe w pierwszej kolejności udostępniane są dla grup sportowych i obozów!

PARKING
1

SAMOCHODY OSOBOWE i PRZYCZEPY / AUTOKARY – doba

20,- / 100,-

Członkowie AZS i posiadacze aktualnej legitymacji ISIC-AZS/AZS/ITIC-AZS -10% zniżki od usług noclegowych, bazy sportowej, wynajmu sprzętu.
Nie dotyczy wyżywienia, parkingu oraz ofert specjalnych i promocji. Ceny zawierają podatek VAT.

