
 

Nowość w naszej ofercie  

Zapraszamy do skorzystania z oferty wynajęcia domków letniskowych w 

nowej lokalizacji –  

Ośrodek Złota Kielnia ul Parkowa 2  

Rezerwacja telefoniczna:  

W sezonie codziennie w godzinach 7:00 do 19:00  

tel. 695 142 127 email biuro@rozawiatrow.pl 

 

Recepcja  domków znajduje się w sąsiednim ośrodku 

Kompleks  Wypoczynkowy  Róża Wiatrów  

Bleak Sp. z o.o. 76-150 Darłowo ul. Józefa Muchy 2 NIP 4990647227   

Bank PEKAO S.A. 

Konto: 44 1240 1428 1111 0010 8494 7324 

 

mailto:biuro@rozawiatrow.pl


O F E R T A 

 Do dyspozycji mamy 9 domków 4 –osobowych  oddalonych  

150 m od morza  
 

Wyposażenie : łazienka, lodówka, czajnik, kuchenka TV, 

 

Koszt pobytu wynosi 500 zł dziennie za domek  termin : 25.06- 20.08.2022 

*Minimalny czas pobytu to 5 noclegów  

Koszt pobytu wynosi 470 zł dziennie za domek  termin : 01.06- 24.06.2022 oraz 

20.08-15.09.2022  

*Minimalny czas pobytu to 4 noclegi 

 

 

Cena pobytu obejmuje :   

 cena wynajmu za dobę w domku bez wyżywienia  

 Miejsce parkingowe  

 Korzystanie z placów zabaw , siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu 

Wypoczynkowego Róża Wiatrów  

 Korzystanie z bawialni oraz Sali bilardowej w budynku hotelowym 

Kompleksu Róża Wiatrów  

 przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł 

 opłata za końcowe sprzątanie domku: 150 zł (niepobierana w przypadku 

pozostawienia domku w należytym porządku) 

 

warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% na nasze konto: 

Bleak Sp. z o.o. 76-150 Darłowo ul. Józefa Muchy 2  

Bank PEKAO S.A. 

Konto: 44 1240 1428 1111 0010 8494 7324 

 

Opłaty dodatkowe: 

 (dla nie więcej niż 5 os. ) dodatkowa osoba to koszt 60 zł dziennie  

 Dzieci 0-4 lata powyżej liczby 4 osób w domku na wspólnym spaniu  – opłata za 

media 40 zł dziennie  

 Miejscowa opłata klimatyczna w wysokości 2,15 zł od osoby dziennie  

 Możliwość zakupienia karnetu na basen Kompleksu Wypoczynkowego  

Róża Wiatrów –koszt wynosi : 40 zł od osoby dziennie bez ograniczeń czasowych  

 Możliwość wykupienia wyżywienia w Kompleksie Wypoczynkowym  

Róża Wiatrów  

 



 

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą zabiegową w 

pawilonie Odnowy Biologicznej. Przyjazne Panie fizjoterapeutki fachowo udzielą 

porad w zakresie zabiegów i zdrowia.  

     

     

 

 

 

 

 

 



Regulamin :  

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:00. W przypadku 

wcześniejszego przyjazdu gwarantujemy miejsca parkingowe. 

Regulamin zakupu usług turystycznych 

Poniższe Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część  

 –POTWIERDZENIA REZERWACJI 

1. Zawarcie Umowy następuje z jednoczesną wpłatą uzgodnionego i wymienionego w tej 

Umowie zadatku. 

2. Zachęcamy do wpłaty należności za pobyt na nasze konto w dniu przyjazdu lub przed 

przyjazdem  zgodnie z zamówieniem (PKO S.A.  44 1240 1428 1111 0010 8494 7324) 

3. Dopłata pozostałej kwoty za pobyt powinna nastąpić w dniu rozpoczęcia pobytu. Kupujący 

potwierdza znajomość niniejszych Warunków Uczestnictwa i przyjmuje je za obowiązujące. 

4. W razie rezygnacji z przyczyn leżących po stronie osoby rezerwującej zadatek nie jest 

zwracany zgodnie z art. 394. § 1 k.c. (opłata za odstąpienie od umowy) gdzie w braku odmiennego 

zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w 

razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachowa. Zatrzymanie przez sprzedającego 

usługę zadatku w określonej w umowie kwocie z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego 

uzasadnione jest treścią art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o usługach turystycznych. 

5.         W razie niepojawienia się gościa bez wcześniejszego zgłoszenia email lub drogą telefoniczną  

rezerwacja zostaje anulowana kolejnego dnia do godz. 11:00. 

6. Niewykorzystanie przez Uczestnika usług  nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za 

pobyt lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystany pobyt  

7. W przypadku nie opuszczenia pokoju zgodnie z dobą hotelową automatycznie zostanie 

doliczona  przez system dopłata w wysokości pół doby hotelowej. 

8. Miejsce parkingowe niestrzeżone jest usługą bezpłatną, nie odpowiadamy za szkody w 

pojazdach. 

9. Dzieci do lat 4, będące osobami ponad standard są na wspólnym spaniu (bez dodatkowej 

pościeli)  

10. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach, domkach i innych przestrzeniach 

ogólnodostępnych. W przypadku złamania tego zakazu gość zobowiązany jest do zapłacenia kary w 

wysokości 500 zł.   

11. Nie odpowiadamy za mienie pozostawione w miejscach ogólnodostępnych.  


