INFORMACJE DOTYCZĄCE
POKOI W PENSJONACIE

www.chomiczowkaleba.pl

POKOJE KOMFORT W PENSJONACIE:
wyłożone antyalergiczną wykładziną,
balkony z krzesełkami, suszarki balkonowe na pranie,
łazienki z podgrzewaną podłogą z prysznicami,
suszarki do włosów, ręczniki do rąk oraz kąpielowe,
telewizory LCD 32", lampki do czytania,
lodówka, czajnik, talerze, szklanki i sztućce,
na półpiętrze mikrofala,
parawany i fotele plażowe ,
POKOJE NA PODDASZU W PENSJONACIE
posiadają duże skosy,
wyposażone jak pokoje komfort z wyjątkiem balkonów i podgrzewanej podłogi
w cenie pokojów jest śniadanie w formie szwedzkiego bufetu
w restauracji Złota Rybka mieszczącej się na parterze pensjonatu.
ATRAKCJE:
animacje, konkursy i zabawy z nagrodami dla dzieci,
aerobik, Nordic Walking, zumba z instruktorką,
rodzinne grille, konkursy i turnieje,
koncerty muzyków,
sauna, jacuzzi płatne 25zł/seans,
basen w hotelu Łeba gratis,
nowoczesne place zabaw wewnątrz i na zewnątrz,
sala do zabaw i aerobiku,
ławeczki, fontanna, grille, boisko plażowe.
DO DYSPOZYCJI:
parkingi,
internet Wi-Fi,
parawany, leżaki, sprzęt sportowy,
pralnia z suszarką płatna,
wanienki, nocniki itp. akcesoria dziecięce.
WAŻNE INFORMACJE:
Dzieci do lat 3 bezpłatnie,
W pokoju istnieje możliwość noclegu dziecka z rodzicami na połączonych łóżkach lub wstawienia odpłatnie
dodatkowego łóżka lub łóżeczka dziecięcego z pościelą,
Dostawka jest to koszt pobytu w pokoju kolejnej osoby niezależnie od tego czy wstawiane jest dodatkowe łóżko,
W lipcu i sierpniu kwaterujemy w terminach od soboty do soboty na tydzień lub wiele tygodni,
Doba rozpoczyna się o 16-tej w dniu przyjazdu a kończy o 10-tej w dniu wyjazdu,
Ze względów higienicznych nie wpuszczamy zwierząt domowych,
Przy zameldowaniu prosimy o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
Opłata za pobyt oraz klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu,
Gwarancją rezerwacji pobytu jest wpłata zadatku w wysokości 30% kosztu pobytu w terminie 7 dni od daty
wstępnej rezerwacji.
Wydruk polecenia przelewu jest dla Państwa potwierdzeniem rezerwacji i zawarcia umowy dlatego w tytule
przelewu proszę podać imię, nazwisko, datę pobytu.
Wszystkim naszym Gościom w restauracji Złota Rybka udzielamy 10% rabatu.
NOTATKI:
TERMIN POBYTU
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
DOMKÓW
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DOMKI:

domki wynajmujemy wyłącznie rodzinom,
odgrodzony teren zielony przed domkiem z grillem,
2
taras 7,5m ze stołami i ławkami, suszarka na pranie,
2
dwa pokoje: salon i sypialnia razem 22m , łazienka z prysznicem,
w salonie kanapa 130x205cm składana,
w sypialni do wyboru: kanapa 120x205cm lub dwa pojedyncze łóżka szer. 70cm lub
łóżko piętrowe,
telewizor LED 29", lampka do czytania,
aneks kuchenny: zlewozmywak, lodówka, czajnik, talerze, szklanki i sztućce,
parawany i fotele plażowe.
ATRAKCJE:
animacje, konkursy i zabawy z nagrodami dla dzieci,
aerobik, Nordic Walking, zumba z instruktorką,
rodzinne grille, konkursy i turnieje,
koncerty muzyków,
sauna, jacuzzi płatne 25zł/seans,
basen w hotelu Łeba gratis,
nowoczesne place zabaw wewnątrz i na zewnątrz,
sala do zabaw i aerobiku,
ławeczki, fontanna, grille, boisko plażowe.
DO DYSPOZYCJI:
kuchnia z kuchenkami, mikrofalą, garnkami, patelniami itp.,
parkingi,
internet Wi-Fi,
parawany, leżaki, sprzęt sportowy,
pralnia z suszarką płatna,
wanienki, nocniki itp. akcesoria dziecięce.
WAŻNE INFORMACJE:
Wszystkie miejsca rekreacji w pensjonacie dostępne są dla Gości z domków,
W domkach istnieje możliwość wstawienia łóżeczka dziecięcego,
Cena za domek nie zawiera śniadań. Jest możliwość zamówienia z 10% rabatem śniadań w formie szwedzkiego
bufetu i obiadokolacji wybranej z karty dań w restauracji Złota Rybka mieszczącej się na parterze pensjonatu,
Wszystkim naszym Gościom w restauracji Złota Rybka udzielamy 10% rabatu,
W lipcu i sierpniu kwaterujemy w terminach od soboty do soboty na tydzień lub wiele tygodni,
Doba rozpoczyna się o 16-tej w dniu przyjazdu a kończy o 10-tej w dniu wyjazdu,
Ze względów higienicznych nie wpuszczamy zwierząt domowych,
Przy zameldowaniu prosimy o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
Opłata za pobyt oraz klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu,
Gwarancją rezerwacji pobytu jest wpłata zadatku w wysokości 30% kosztu pobytu w terminie 7 dni od daty
wstępnej rezerwacji,
Wydruk polecenia przelewu jest dla Państwa potwierdzeniem rezerwacji i zawarcia umowy dlatego w tytule
przelewu proszę podać imię, nazwisko, datę pobytu.
NOTATKI:
TERMIN POBYTU

CENA

REZERWACJE I INFORMACJE: info@chomiczowkaleba.pl Tel. +48 609 816 416
"CHOMICZÓWKA" ul. Brzozowa 8, 84-360 Łeba, KONTO: 66 9324 0008 0003 9390 2000 0010

