Cennik pobytu w okresie Świąt Wielkanocnych 2022
Cena obejmuje 3 noclegi ze śniadaniami, w tym dwa śniadania Świąteczne z
rozszerzonym menu.
Zapraszamy też do wspólnego przygotowania koszyczków.
Cena za jedną
osobę w tym
pokoju

Numer pokoju i opis

Cena za dwie
osoby w tym
pokoju

Cena za trzy
osoby w tym
pokoju

Cena za cztery
osoby w tym
pokoju

Piętro pierwsze mieści pokoje z kamiennymi ścianami i stropami z grubych bel,
jest to piętro, w którym pokoje utrzymały swój historyczny wygląd ścian i stropów
Pokoje nr 1,3,4
Pokoje o powierzchni 32 m2

Pokoje nr 2,5

1 350 zł

1 776 zł

-

-

930 zł

Pokoje o powierzchni 16 m2,
Łazienki i korytarzyki wewnętrzne w tych
pokojach mieszczą się w sklepionych
pomieszczeniach, w których historycznie
znajdowały się schrony artyleryjskie

Pokój nr 6

810 zł

Romantyczny pokój, o powierzchni 16 m2,
wadą tego pokoju jest lokalizacja w
sąsiedztwie klatki schodowej, dlatego też
pokój jest nico tańszy od podobnych pokoi a
tym piętrze

-

Piętro drugie – poddasze, mieści stylowe pokoje, w których zachowały się historyczne podziały i
widoczna drewniana konstrukcja więźby dachowej z oryginalnymi belkami z łącznikami ciesielskimi,
pokoje mają okna dachowe, elementem dekoracyjnym jest mur pruski
Pokoje nr 11,13,14

1 290 zł

pokoje o powierzchni 32 m2

Pokoje nr 12,15

720 zł

pokoje o powierzchni 15 m2

Pokój nr 16
pokoje o powierzchni 12 m2

Pokój nr 21

1 690 zł

-

472 zł

-

-

- „Apartament” mieści się na trzecim piętrze – poddasze –

Apartament posiada sypialnie z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem pojedynczym i duży salon z sofą, stołem i dwoma łóżkami
apartament zajmuje całe poddasze około 60 m2
/ na wyposażeniu pokoju jest lodówka i czajnik, tv w sypialni i w salonie /

W tym pokoju nie przyjmujemy zwierzaków

1 530 zł

2 016 zł

Pokój nr 22 - „Studio” jest zlokalizowany na parterze, prowadzi do niego długi
podziemny korytarz.
W studiu znajdują się dwie sypialnie, każda z dwoma łóżkami, przedpokój.
/na wyposażeniu pokoju jest lodówka i czajnik, tv w jednej sypialni /
Studio zajmuje około 32 m2
Atutem tego pokoju jest położenie w oddaleniu od reszty pokojów – jest w nim cicho i kameralnie.

1 485 zł

1 790 zł

Piętro pierwsze części historycznej - pokoje 31, 32 i 33 polecamy dla grup znajomych, są zlokalizowane
na tym samym piętrze i są oddzielone od innych pokoi. Pokoje są wyposażone w ogrzewanie podłogowe,
także podłogi wykończone są płytkami gresowymi. Pokoje mają kamienne ściany i grubą belkę, która
podpiera strop.
Pokój nr 31 - „Studio”
Pokój studio składa się z dwóch części:
oddzielonej sypialni i części wypoczynkowej.
W sypialni znajduje się łoże małżeńskie i dwa
oddzielne łóżka
/na wyposażeniu pokoju jest lodówka i
czajnik, zlew kuchenny, tv w części
wypoczynkowej
Studio zajmuje około 32 m2
Atutem tego pokoju jest położenie w
oddaleniu od reszty pokojów – jest w nim
cicho i kameralnie.

1 370 zł

1 790 zł

Pokój nr 33 W sypialni znajduje się łoże małżeńskie i dwa
oddzielne łóżka
/na wyposażeniu pokoju jest czajnik, tv.
Studio zajmuje około 30 m2
Atutem tego pokoju jest położenie w
oddaleniu od reszty pokojów – jest w nim
cicho i kameralnie.

1 350 zł

1 776 zł

Pokój nr 32 Pokoje o powierzchni 16 m2,
Łazienki i korytarzyki wewnętrzne w tych
pokojach mieszczą się w sklepionych
pomieszczeniach, w których historycznie
znajdowały się schrony artyleryjskie
Atutem tego pokoju jest położenie w
oddaleniu od reszty pokojów – jest w nim
cicho i kameralnie.

930 zł

Zapraszamy Państwa do spędzenia Świąt Wielkanocnych w Domu pod
Twierdzą, niezwykłego obiektu z XVIII wieku,

• Oferta świąteczna obejmuje 3 noclegi wraz ze śniadaniami, dwa
śniadania w Wielką Niedzielę i Wielki Poniedziałek zawierają
tradycyjne potrawy świąteczne, bufet ciast świątecznych,
• Śniadania Świąteczne będą serwowane od 8:00 do 12:00
W Wielki Piątek przygotujemy dla Państwa koszyczki, jajka,
niezbędne produkty i przybory do przygotowania koszyczków
Świątecznych. Zapraszamy do wspólnego dekorowania od godziny
19:00!!
•

Na obiady z naszej karty zapraszamy do restauracji od godziny 14:00 do 19:30, obiady nie
są wliczone w cenę.

•

Dzieci do trzeciego roku życia śpiące z rodzicami, bez dodatkowej pościeli i bez posiłków
(posiłki z porcji rodziców) są bezpłatnie.

•

Opłata za zwierzaka to jednorazowy to koszt 50 zł

•

Dostawka dla dzieci od 4-16 roku życia nocleg ze śniadaniem w cenie 105 zł.
/Dostawka to dodatkowe łóżko ponad stan w pokoju – np.: piąta osoba w pokoju 4
osobowym/

•

Dostawka dla dorosłych wraz z śniadaniem wynosi 120 zł
/Dostawka to dodatkowe łóżko ponad stan w pokoju – np.: piąta osoba w pokoju 4
osobowym/

•

Dodatkowa pościel jest płatna jednorazowo 35 zł.

•

Dodatkowe łóżko z pościelą dla dziecka do 3 lat jest płatne 64 zł za dobę.

•

Zakwaterowanie jest od godziny 15:00!, doba hotelowa kończy się o godzinie 11:00.

Zapraszamy serdecznie,
gwarantujemy świąteczną atmosferę.

