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Osoby korzystające z pola campingowego: min. 7 dni uzyskują prawo do 5 % rabatu

    

p   łwysep lipa 
rodzinny wypoczynek na Kaszubach 

    

 

CENNIK NOCLEGÓW  2011 
 

Domek drewniany z tarasem Domek drewniany z tarasem Domek drewniany z tarasem Domek drewniany z tarasem 4444----6 osobowy 6 osobowy 6 osobowy 6 osobowy (do 4 osób(do 4 osób(do 4 osób(do 4 osób    ////    5555----6666    osób)osób)osób)osób)

Domek Domek Domek Domek drewniany drewniany drewniany drewniany typu typu typu typu wwwwieieieieżyca yca yca yca 4444----6 os6 os6 os6 osobowyobowyobowyobowy    (do 4 osób(do 4 osób(do 4 osób(do 4 osób    ////    5555----6 osób)6 osób)6 osób)6 osób)

Domek holenderski 4 osDomek holenderski 4 osDomek holenderski 4 osDomek holenderski 4 osobowy obowy obowy obowy + sypialnia dla 2 dzieci+ sypialnia dla 2 dzieci+ sypialnia dla 2 dzieci+ sypialnia dla 2 dzieci    

Domek holenderski 4 osDomek holenderski 4 osDomek holenderski 4 osDomek holenderski 4 osobowyobowyobowyobowy    

Domek Domek Domek Domek drewniany 3drewniany 3drewniany 3drewniany 3----4 os4 os4 os4 osobowyobowyobowyobowy    

Domek Domek Domek Domek drewniany drewniany drewniany drewniany 2222----3 os3 os3 os3 osobowyobowyobowyobowy    

 

PPPPierwszeierwszeierwszeierwszeństwo stwo stwo stwo w przyjmowaniu w przyjmowaniu w przyjmowaniu w przyjmowaniu rezerwacji rezerwacji rezerwacji rezerwacji majmajmajmają    pobytpobytpobytpobytyyyy    tygodniowtygodniowtygodniowtygodniow
*Podane ceny są cenami za dobę. "Doba hotelowa" rozpoczyna się o godz.1
**Ceny mogą  ulec zmianie. Cennik ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 
 

 

CENNIK CAMPINGU 2011 

 
Ustawienie przyczepy na cały sezon 15.04 - 23.10.11  1111888800000000 zł + prąd wg licznika

(w cenie: ustawienie przyczepy, 4os.dorosłe + dzieci, 1 samochód, prysznic, 
Opłata za sezon do 31.05. 2011  / Opłata za zimowanie do 23.10.2011 

 
Osoba dorosła …………………….………………….. 10101010 zł / doba
Dzieci (4-12 lat) …………………….…………………. 5555 zł / doba 
  
Ustawienie namiotu …………………………….…… 10101010 zł / doba 
Ustawienie przyczepy …………………………..…… 15151515 zł / doba 
Ustawienie campera …………………………………. 15151515 zł / doba 
  
Prąd ……………………………………………………. 5555 zł / doba 
Samochód ……………………………………………... 5555 zł / doba 
Pies ……………………………………………………..  5555 zł / doba 
Opłata klimatyczna …………………………………..  cena wg. UG
Zimowanie przyczepy ………………………………... 222255550000 zł 

 

Lipa 2, 83-442 Karsin, Tel.: 58/68758/68758/68758/687----32323232----45454545, e-mail:  biuro@knitter.pl

 
 

 
 
 
 

 
 

    
 
 

5 % rabatu, min. 14 dni uzyskują prawo do 10 % rabatu, min. 21 dni uzyskują prawo do 15 % rabatu. Sezon 

 
 

    
    

DOMEKDOMEKDOMEKDOMEK    

    

SEZON SEZON SEZON SEZON AAAA    
    

29292929.04.04.04.04----03.0503.0503.0503.05    
22223333.0.0.0.06666----31313131.08.08.08.08    

     

osób)osób)osób)osób)    N1-N12; C1-C12    222222225555 zł / 222266665555 zł 

6 osób)6 osób)6 osób)6 osób)    W1-W4    180180180180 zł / 200200200200 zł 

H4, H5    222211110000 zł 

H1, H2, H3, H6, H7    111188880000 zł 

P1-P5    111144440000 zł 

P6, P7, P8    101010100000 zł 

            + prąd wg licznika + pr

tygodniowtygodniowtygodniowtygodnioweeee    i dłui dłui dłui dłuższszszszeeee. . . .                                     Opłaty dodatkoweOpłaty dodatkoweOpłaty dodatkoweOpłaty dodatkowe    ::::    
o godz.15.00, a kończy o godz.11.00. 

zmianie. Cennik ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
         Prąd wg wskazań licznika 

         Samochód ……………………………………………………………………………
         Pies ……………………………………………………………………………………
         Opłata klimatyczna ………………………………………………………………
          

    
 

CENNIK PRZYSTANI 2011 
    

prąd wg licznika 
, prysznic, pies) 

 

 

 

 
Cumowanie łodzi przez cały sezon 15.04 - 23.10.11  600600600600 zł 
( w cenie cumowanie jachtu, 1 samochód, prysznic, pies )      

Opłata za sezon do 31 maja 2011 / Opłata za zimowanie do 23.10.2011 

 
 
 

zł / doba 
 

 
 
 

 
 
 

cena wg. UG 

 

    
Cumowanie łodzi miesiąc ……………………………….. 200200200200 zł 
Cumowanie łodzi doba ……………………………………. 10101010 zł 
Zimowanie łodzi ……………………………………….… 222255550000 zł 
  
Samochód ……………………………………………..    5555 zł / doba 
Postój jachtu na parkingu …………………………… 5555 zł / doba 
 
Cumowanie łodzi przez cały sezon                                
przy jednoczesnym postoju ryczałtowym 
przyczepy campingowej ………………………….……… 300300300300 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

biuro@knitter.pl  www.polwyseplipa.plwww.polwyseplipa.plwww.polwyseplipa.plwww.polwyseplipa.pl 

15 % rabatu. Sezon B i C  30 % rabatu.   *Rabaty nie łączą się. 

    

SEZON BSEZON BSEZON BSEZON B    
    

00003333.05.05.05.05----22223333.06.06.06.06    
31313131.0.0.0.08888----01010101....10101010    

    

SEZON SEZON SEZON SEZON CCCC    
    

11115555.04.04.04.04----22229999.04.04.04.04    
01010101....10101010----22223333.10.10.10.10    

     

W sezonie C śniadania w 

soboty i niedziele gratis! 

111166660000 zł / 111199990000 zł 111145454545 zł / 111175757575 zł 

130130130130 zł / 150150150150 zł - 

111166660000 zł - 

111144440000 zł - 

100100100100 zł 90909090 zł 

75757575 zł 77770000 zł 

+ prąd wg licznika  + prąd wg licznika  

……………………………………………………………………………    5555 zł / doba 
…………………………………………………………………………………… 5555 zł / doba 

………………………………………………………………  cena wg. UG 

 

CENNIK WYŻYWIENIA 2011 

 

Wykupując pełne wyżywienie przy pobycie w domkach : 

min.7 dni – otrzymują Państwo 5%5%5%5% rabatu 
min.14 dni – otrzymują Państwo 10%10%10%10% rabatu 

    
DoroDoroDoroDoroślililili    
Całodzienne ………………….. 44445555 zł / osoba 
Śniadanie ……………………... 11115555 zł / osoba 
Obiad …………………………. 20202020 zł / osoba 
Kolacja ………………..………. 11115555 zł / osoba 
 
Dzieci 4Dzieci 4Dzieci 4Dzieci 4    ----    9 lat9 lat9 lat9 lat    
Całodzienne ………………….. 30303030 zł / osoba 
Śniadanie  …………………….  10101010 zł / osoba 
Obiad …………………………        11115555 zł / osoba 
Kolacja ………………………… 10101010 zł / osoba    


