Cennik usług w 2018 r.
DOMKI
CENY PODSTAWOWE (bez upustów)
* pobyt poza sezonem (maj, czerwiec, wrzesień - ceny za dobę, brutto)
I. Domek „Białystok” bez łazienki
28 zł/ (za osobę)
II. Domek „Białystok” z łazienką (Nr 39, 41,) / „Baba Jaga” (Nr 45) z łazienką
40 zł (za osobę) – minimum 80 zł
III. Domek „Łomianki”/ „Mikołajki” bez łazienki
28 zł (za osobę) – minimum 84 zł
IV. Domek „Łomianki”/ „Mikołajki” z łazienką (Nr 1-11, 15, 17, 24, 25, 27)
40 zł ( za osobę) – minimum 120 zł
V. Domek „Chata” , „Kominkowy”, ”Łomianki +” 14 i 18 (z łazienką)
40 zł ( za osobę) – minimum 160 zł
* pobyt w sezonie (lipiec, sierpień- ceny za dobę, brutto)
I. Domek „Białystok” bez łazienki
37 zł/ (za osobę)
II. Domek „Białystok” z łazienką (Nr 39, 41,) / „Baba Jaga” (Nr 45) z łazienką
50 zł (za osobę) – minimum 100 zł
III. Domek „Łomianki”/ „Mikołajki” bez łazienki
37 zł (za osobę) – minimum 111 zł
IV. Domek „Łomianki”/ „Mikołajki” z łazienką (Nr 1-11, 15, 17, 24, 25, 27)
50 zł ( za osobę) – minimum 150 zł
V. Domek „Chata”, „Kominkowy”, ”Łomianki +” 14 i 18 (z łazienką)
50 zł ( za osobę) – minimum 200 zł
* doba hotelowa: 1400 - 1100
** dzieci do lat 3 - bezpłatnie; 4-6 lat- zniżka na noclegi 50%

.:: pobyt grup zorganizowanych do uzgodnienia
UPUSTY: dotyczą pobytu w domkach i zależą od czasu pobytu

zniżka 10% - 4 - 7 noclegów
zniżka 20% - od 8 noclegów

Ośrodek Wypoczynkowy „Królowa Woda” nad jez. Sajno; 16-300 Augustów, tel. 87 6445485, 502285145,
e-mail: krolowawoda@gmail.com , http://www.krolowa-woda.augustow.pl

Cennik usług w 2018 r.
POLE NAMIOTOWE/CAMPING (ceny za dobę pobytu)
.:: pobyt na polu namiotowym/campingowym - 12 zł
.:: namiot mały – 8 zł, namiot duży – 12 zł
.:: przyczepa, kamper – 20 zł
.:: przedsionek, dostawka – 8 zł
.:: przyłącze prądu - 8 zł
Prysznice, dla klientów ośrodka - bez dodatkowych opłat.
* dzieci do lat 3 - bezpłatnie; 4-6 lat- zniżka na noclegi 50%

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU:
- rower – 5 zł/godz. lub 25 zł/dzień
- rower wodny 4 miejscowy– 18zł/godz.; 2 miejscowy – 12 zł
- łódź - 7 zł/godz. lub 30 zł/dzień, pow. 3 dni- 22 zł, pow. 7 dni – 17 zł
- kajak- 8 zł/godz. lub 35 zł/dzień

DODATKOWE OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE NA OŚRODKU:




opłata za pobyt zwierząt – 5 zł/dziennie
W przypadku ujawnienia ponadnormatywnego zużycia prądu, związanego z korzystaniem z
urządzeń nie będących na wyposażeniu domku, naliczona zostanie dopłata wynikająca ze
wskazań licznika.
opłata parkingowa dla klientów ośrodka wynosi 3 zł dziennie za pojazd, dla osób pozostałych – 5
zł

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/268/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2016 roku w
sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
uzdrowiskowej (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2016 roku poz. 4672)- stawka opłaty
uzdrowiskowej wynosi 4,25 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu; dzieci do lat 7 – 1,00 zł. Opłatę
należy uiścić w recepcji ośrodka.

Ośrodek Wypoczynkowy „Królowa Woda” nad jez. Sajno; 16-300 Augustów, tel. 87 6445485, 502285145,
e-mail: krolowawoda@gmail.com , http://www.krolowa-woda.augustow.pl

