Cennik 2021
( dostępny również na stronie www.ecocamp.pl)

DOMKI (max 4 osoby w domku)
Wynajęcie domku na 1 dobę
330,00 zł
Wynajęcie domku na min 2 doby
280,00 zł / doba
Max dwie dodatkowe osoby mogące spać na kanapie w salonie + 40,00 zł /osoba
Doba trwa od godz.: 14.00 do 11.00 dnia następnego
W cenie max 2 samochody wewnątrz ogrodzenia domku.
Pozostałe samochody 10,00 zł /doba - na wskazanym/uzgodnionym terenie
ZWIERZĘTA - akceptujemy jednak prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.
Opłata za zwierzaka
10,00 zł / doba
WYNAJĘCIE ALTANKI NA WYŁĄCZNOŚĆ WRAZ Z GRILLEM :
dla osób wynajmujących domki
350,00 zł
dla osób nie wynajmujących domków
500,00 zł
DODATKOWE WYPOSAŻENIE: łóżeczko turystyczne wraz z pościelą 10,00 zł / doba
OGNISKO : ok 150 zł (cena do uzgodnienia)
Rezerwacji domków można dokonać mailowo: biuro@ecocamp.pl,
ecocamp.zbyszewice@gmail.com, telefonicznie +48 785 912 047 lub przez messenger
Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez wpłatę zadatku w wysokości 30% całej
kwoty, jednak nie mniej niż 100,00 zł , który można wpłacić na konto bankowe:
64 1090 1317 0000 0000 3116 4525 Santander Bank
Dane do przelewu:
Zakład Usługowo Handlowy “Hania” Hanna Kubacka , ul. Cmentarna 19, 64-830 Margonin
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Cennik dla namiotów /przyczep/ kamperów
Miejsce w parceli z dostępem do prądu i wody : 40/35,00 zł /doba +
opłata za osobę
osoba dorosła

14,00 zł /doba

dziecko 5-10 lat

10,00 zł/doba

dzieci do lat 5

gratis

Wspólne prysznice i aneks kuchenny dostępne bez opłaty
Zrzut szarej i czarnej wody - bez dodatkowych opłat.
Dla miejsc poza wydzielonymi parcelami :
opłata za osoby j.w.
kamper/przyczepa kempingowa z samochodem = 25,00 zł/ doba
namiot 12,00 zł / doba
samochód 10,00 zł /doba
przyłącze do prądu 10,00 zł /doba
SPRZĘT REKREACYJNY
Wypożyczenie rowerka wodnego
Wypożyczenie kajaka
Wypożyczenie SUP’a
Wypożyczenie roweru

20,00 zł / 1h
15,00 zł / 1h
20,00 zł / 1h
15,00 zł / max 4 h.

Wypożyczenie roweru na cały dzień

30,00 zł / doba
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