
 

 

76-153 Darłowo  Ul Józefa Muchy 2    tel. + 48 943142127 kom. 695 142 127 

email: biuro@rozawiatrow.pl  strona  www.rozawiatrow.pl 

______________________________________________________________ 

OFERTA PREMIUM Część hotelowa 

Budynek hotelowy położony w odległości ok. 100 m od plaży. 
W jednym kompleksie mieszczą się nowoczesne pokoje, recepcja, jadalnia. 

Cena za jedną osobę za dobę 

Termin 

Pokoje hotelowe  Studio Apartament 

1os. 2os. 3os.        2 os. 2os. 

04.05 – 16.05. 
19.09 - 10.10. 

 

 

 

 

22.09 – 06.10 

150 zł 135 zł 120 zł 165 zł 175 zł 

Osoba ponad standard 
 
 

standard 

110 zł 95 zł  90 zł  125 zł  135 zł  

16.05 – 06.06. 
29.08 – 05.09. 

180 zł 170 zł 145 zł 185 zł 195 zł 

Osoba ponad standard 
 

130 zł 120 zł 105 zł 135 zł 140 zł 

05.09 – 19.09 165 zł  150 zł  135 zł  160 zł  180 zł  

Osoba ponad standard  115 zł  105 zł 95 zł 125 zł  140 zł  

06.06 – 27.06. 
 

195 zł 185 zł 175 zł 205 zł 225 zł 

Osoba ponad standard 135 zł  135 zł  130 zł 150 zł  165 zł 

Wyposażenie: 

 łazienka, tv, lodówka, czajnik, ręczniki, sprzęt plażowy, Internet.  

Każdy pokój 2 os. dysponuje łóżkiem o szerokości 90 cm i łóżkiem 120  cm 

Domki położone przy budynku hotelowym z jadalnią oraz recepcją 

Cena za jedną osobę za dobę 

 

 

 

 

Termin 

Domki hotelowe  Domki  hotelowe LUX 

2os. 

3 os. 

5 os. 

  

2-pokojowy 

4-osobowy 

 

3-pokojowy 

4-osobowy  

 

5-osobowy  

 

Piętrowy        

6-8 osobowy  1-pok. 2-pok. 

05.05 – 18.05 

22.09 - 06.10 

 

 

 

 

 

 

22.09 – 06.10 

140 zł 115zł 135 zł 120 zł 140 zł  

 
155 zł 

 
125 zł  

 

120 zł  

18.05 – 08.06 

01.09 – 08.09 

165 zł  160 zł  165 zł  155 zł  175 zł 185 zł 145 zł 140 zł 

08.09 – 22.09 155 zł 130 zł 145 zł 130 zł 155 zł 165 zł 150 zł 145 zł 

08.06 – 27.06 
 

185 zł 160 zł 185zł 165 zł 190 zł 200 zł 185 zł 175 zł 
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OFERTA PREMIUM Część wczasowa 

Pokoje oraz domki  położone w odległości ok. 250 m od plaży, ok. 150 m od budynku hotelowego 
z jadalnią oraz recepcją dla wszystkich gości obiektu 

Cena za jedną osobę za dobę 

Termin 

Pokoje wczasowe  Domki wczasowe 2-pokojowe  

2os. Dostawka 
Studio 

2-pokojowe 
2-osobowy     3-osobowy       4-osobowy 

05.05 – 18.05. 

22.09 - 06.10. 

 

22.09 - 06.10 

110 zł 85 zł 135 zł 120 zł 130 zł 120 zł 

18.05 – 08.06. 

01.09 – 08.09. 
130 zł 95zł 160 zł 150 zł 145 zł 135 zł 

08.09 – 22.09. 125 zł 90 zł 150 zł 145 zł 135 zł 125 zł 

09.06 – 27.06. 
 
 

135 zł 95 zł 
165 zł 

 
160 zł 

 

150 zł 135 zł 

 

1. Doba hotelowa: 

 w godz. 15.00–10.00 (05.05-27.06.2020; od 29.08.2020) 
 

*osoby ponad standard przy wszystkich pełnopłatnych osobach w pokoju lub domku 
liczone są tylko w przypadku wspólnego spania ponad liczbę miejsc oraz nie łączą się ze 
zniżkami dla dzieci  

2. Ceny pobytów obejmują:  

 cena zawiera śniadanie, oraz obiadokolację lub trzy posiłki serwowane do stolika  

 miejsce parkingowe - parking niestrzeżony 
dostęp do bazy rekreacyjnej pod warunkiem zniesienia obostrzeń  z uwagi na COVID 19   
-zadaszonego basenu z podgrzewaną wodą (w przypadku niesprzyjającej pogody oraz 

awarii basen jest nieczynny) 

-placów zabaw, bawialni, sali zabaw (tenis stołowy, piłkarzyki i bilard)  

-dla zdrowia: zewnętrzne urządzenia fitness, a dla chętnych poranna gimnastyka pod 

okiem rehabilitanta 

animacje i imprezy dla dorosłych m.in. Grill Party z muzyką na żywo, karaoke, wieczorki 

taneczne, 

 dostęp do Internetu bezprzewodowego 
3. Atrakcje dodatkowo płatne: 

 wypożyczalnia rowerów  

 kryty kort tenisowy, mini-golf  
4. Zniżki i dopłaty:  

 dziecko do lat 3 wspólne spanie – opłata za media 25 zł dziennie  –– (dotyczy 1 dziecka)  

 dzieci w wieku 3–5 lat zniżka–30 zł dziennie  

 dzieci w wieku 5–7 lat zniżka–20 zł dziennie  

 dzieci w wieku 8-12 lat zniżka–10 zł dziennie 

 udostępnienie łóżeczka dla niemowlęcia: 10 zł/doba 

 pobyt małych zwierząt domowych: pobieramy kaucje 200 zł  
 40 zł/doba w domkach hotelowych , 25 zł/doba w pozostałych standardach 
 Nie przyjmujemy zwierząt domowych do budynku hotelowego 

 opłata miejscowa w wysokości 2,15 zł osoba/doba 
Rezerwacja telefoniczna codziennie w godzinach 7:00 do 18:00  

Tel.  94 314 21 27 lub kom. 695 142 127   e-mail: biuro@rozawiatrow.pl 
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