
M A J Ó W K A  2 0 2 1  

 

 Rezerwacja telefoniczna: 

 poza sezonem od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 do 17:00 

W sezonie codziennie w godzinach 7:00 do 18:00  

tel.  695 142 127    email biuro@rozawiatrow.pl  

 

 

Jako, że na przestrzeni kilku ostatnich lat pogoda podczas długiego 

weekendu majowego dopisuje, co bardzo nas cieszy, zachęcamy Państwa do 

pobytu w Róży Wiatrów. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.  

Oferujemy: 

- Pobyt w komfortowym pokoju o standardzie hotelowym 

- Pobyt w przytulnym domku o standardzie hotelowym 

-Pobyt w klasycznym pokoju o standardzie wczasowym 

mailto:biuro@rozawiatrow.pl


 

Standard 

 

Cena za osobę      

Termin pakietu 30.04-04.05.2021 

Pakiet  
2-noclegi 

Pakiet 
3-noclegi 

Pakiet 
 4-noclegi 

 
 
 

Pokoje 

 Hotelowe 

Pokój 1osobowy  380 zł 550 zł 720 zł 

Pokój 2osobowy  360 zł 520 zł 690 zł 

Pokój 3osobowy  350 zł 510 zł 670 zł 

Studio 

3osobowe  
420 zł 610 zł 800 zł 

Apartament  440 zł 630 zł 830 zł 

Domki 

Hotelowe 

2-osobow  350 zł 510 zł 670 zł 

3-osobowy  340 zł 495 zł 650 zł 

5-osobowy  340 zł 495 zł 650 zł 

Domki Hotelowe LUX  420 zł 610 zł 800 zł 

Pokoje 

Wczasowe 

Pokój 2osobowy  320 zł 465 zł 615 zł 

Dostawka  250zł 375 zł 500zł 

Studio 

3osobowe  
340 zł 495 zł 650 zł 

 

Gwarantujemy: 

 Smaczne, różnorodne posiłki w postaci obiadokolacji oraz śniadań w 

formie bufetu szwedzkiego; 

 Dodatkowy posiłek o 13:00 Zupka dla Malucha; 

 Imprezę w wiacie grillowej – wspólna biesiada przy grillowanym mięsie i 

lokalnym piwie**; 

 Możliwość skorzystania z sali bilardowej, sali zabaw, sali konferencyjnej, 

hali sportowej, mini golfa (1 godzina/osoba/dziennie), zewnętrznej 

ścieżki z urządzeniami do ćwiczeń, zewnętrznych placów zabaw; 

 Możliwość skorzystania z jacuzzi, znajdującego się w pawilonie odnowy 

biologicznej w części hotelowej obiektu (1 godzina/osoba); 



 Możliwość wypożyczenia rowerów (2 godziny/osoba/dziennie do 

wyczerpania zestawów – konieczna wcześniejsza rezerwacja ); 

 Bezpłatne łącze internetowe; 

 Bezpłatny parking niestrzeżony; 

 Bezpłatny pobyt dzieci do lat 3 włącznie (na wspólnym spaniu z 

rodzicami, bez świadczeń). 

 Zniżki za pobyt dla dzieci: 4 – 12 lat: -20% ceny za dobę.  

**Butelka piwa darłowskiego dla każdej osoby dorosłej gratis. Każda kolejna 

odpłatnie według cennika wiaty grillowej we własnym zakresie. Dotyczy całego 

zaopatrzenia wiaty.  

 


