
Cennik Sandra Spa Karpacz 2022/2023 

 

 

Łóżeczko dziecięce 25,00zł/ doba. Od 02.01.2023 30 zł/ doba 
Dopłata do pokoju 1- osobowego - 50zł/ doba. Od 02.01.2023 80 zł/ doba 

 

 

Termin 

Pobyt powyżej 2 dób 

- cena za dobę dla jednej osoby 

Pobyt do 2 dób 

- cena za dobę dla jednej osoby 

24.06 - 10.07 

310,00 zł  - Oferta Standardowa 

326,00 zł  - Oferta Zwrotna do 48H 

295,00 zł  - Oferta Bezzwrotna 

  

310,00 zł  - Oferta Standardowa 

326,00 zł  - Oferta Zwrotna do 48H 

295,00 zł  - Oferta Bezzwrotna 

  

10.07 - 28.08 

347,00 zł  - Oferta Standardowa 

364,00 zł  - Oferta Zwrotna do 48H 

330,00 zł  - Oferta Bezzwrotna 

389,00 zł  - Oferta Standardowa 

408,00 zł  - Oferta Zwrotna do 48H 

370,00 zł  - Oferta Bezzwrotna 

28.08 - 23.12 

294,00 zł - Oferta Standardowa 

309,00 zł  - Oferta Zwrotna do 48H 

279,00 zł  - Oferta Bezzwrotna 

336,00 zł - Oferta Standardowa 

353,00 zł  - Oferta Zwrotna do 48H 

319,00 zł  - Oferta Bezzwrotna 

02.01 - 26.02. 2023 

394,00 zł - Oferta Standardowa 

414,00 zł  - Oferta Zwrotna do 48H 

374,00 zł  - Oferta Bezzwrotna 

  

435,00 zł - Oferta Standardowa 

457,00 zł  - Oferta Zwrotna do 48H 

413,00 zł  - Oferta Bezzwrotna 

  



 

 

 

Apartament 2022 (cena za jedną dobę) 

Termin 
Apartament 

(2osoby) 

Dodatkowa 

osoba 

Święta, Sylwester, długie weekend, ferie zimowe, 

okresy pakietowe 
1565,00 zł 250,00 zł 

Pozostałe terminy 1040,00zł 250,00zł 

 

w dniu wyjazdu możliwość przedłużenia pobytu do godziny 18:00 z obiadokolacją. 

Koszt przedłużenia to 130 zł/ os. Zniżki dla dzieci zgodnie z cennikiem 

 

Zniżki od powyższych cen przysługują dla*: 

1.Dzieci do lat 3 bez świadczeń i śpiące z rodzicami gratis – dotyczy tylko jednego dziecka w 

pokoju przy dwóch osobach pełnopłatnych 

2. Zniżki dla dzieci od 3 do 14 lat – dotyczy łóżka standardowego 

^ zniżka 15% w sezonie zimowym i okresach pakietowych 

^ zniżka 25% w wakacje 

^ zniżka 30% poza sezonem 

3. Zniżki dla dzieci 3-14 l – dotyczy dostawki 

^ zniżka 45% w sezonie zimowym, w wakacje i okresach pakietowych 

^ zniżka 50% poza sezonem 

4. Dostawka dla osoby powyżej 14 lat – 30% zniżki 

5. Dodatkowe dziecko w pokoju w wieku 3 - 7 lat bez miejsca do spania od 100,00 do 120,00 

zł. 

* Wiek dzieci powinien zostać udokumentowany. W przeciwnym przypadku zniżki nie 

obowiązują. 

  

Opłaty dodatkowe: 
- miejsce postojowe ( nie prowadzimy rezerwacji miejsc postojowych )  

^samochód osobowy – 25 zł/ doba 

^ bus, przyczepka – 50 zł/ doba 

^ autobus – 150 zł/ doba 



 

Szanowni Goście, 

  

Koszty utrzymania Ośrodka oraz Aquaparku rosną z dnia na dzień. 

Nastąpił wzrost cen gazu o 500 %, energii elektrycznej o 200 %, rosną lawinowo ceny 

artykułów spożywczych. 

W związku z „Polskim Ładem” wzrastają koszty pracy. 

Aby utrzymać poziom usług i funkcjonowanie Aquaparku jesteśmy zmuszeni do 

podniesienia cen, w tym pakietów o 5 %.  

 

Z poważaniem 

Zarząd Spółki oraz jej Pracownicy 

 


