Opis do cennika:









Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają 8% VAT) - w przypadku zmiany stawki
podatku - ceny mogą ulec zmianie. Dla różnych rodzajów pobytu stosowane są inne ceny oraz
inne zakresy świadczeń. Klienta obowiązuje cena aktualna w dniu dokonania rezerwacji.
Ceny dotyczą zakwaterowania osoby dorosłej w standardowym pokoju, apartamencie lub
domku, przy wykorzystaniu wszystkich miejsc noclegowych (chyba że oferta stanowi inaczej).
Standardowe pobyty w sezonie wysokim w pokojach rozpoczynają się i kończą w niedzielę, w
apartamentach i domkach w sobotę. Każdorazowo doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do
godz. 10.00. W przypadku pobytów z wyżywieniem pobyt rozpoczyna się i kończy posiłkiem
wskazanym w danej ofercie. Posiłki wydawane są w systemie samoobsługowym. Ciepłe dania
mogą być podawane przez obsługę kelnerską w porcjach, do stolików.
Oferty z wyżywieniem różnią się w zależności od terminu. W sezonie wysokim istnieje możliwość dokupienia dodatkowych posiłków. W niektórych terminach dopuszcza się zmianę liczby
posiłków i kwestii organizacyjnych dotyczących wyżywienia.
Gościom ośrodka mogą być wydawane opaski identyfikacyjne na rękę. Ich prawidłowe noszenie jest wtedy obowiązkowe, na ich podstawie realizowane są wszelkie świadczenia.
Pobyty i ich różne rodzaje odbywają się tylko w przypadku odpowiedniej ilości rezerwacji.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w przypadku niedostatecznej frekwencji
lub innych przyczyn od niego niezależnych (decyzje władz państwowych, kataklizmy, awarie,
działanie siły wyższej. Itp.).
Pełna treść Regulaminu Ośrodka i Warunków Uczestnictwa oraz opisy poszczególnych ofert
dostępne są na stronie internetowej: www.edenspa.pl.

ZNIŻKI :





Dzieci 0-3 lat nocują bezpłatnie (bez wyżywienia i osobnej pościeli, z miejscem do spania na
łóżku opiekunów). Na życzenie udostępniamy bezpłatnie łóżeczko dla małego dziecka, krzesełko do karmienia, wanienkę i podgrzewacz do butelek. Usługa wymaga rezerwacji sprzętu.
Dzieciom w wieku 3-12 lat przysługuje dodatkowa zniżka w przypadku korzystania z noclegu
na dostawce - prosimy pytać w recepcji. Każdorazowo dla dzieci w wieku 3-12 lat przewidziane jest 1/2 porcji wyżywienia. Dzieci i młodzież pow. 12 roku życia obowiązują pełne ceny.
Dostawka - drugie miejsce na wersalce lub rozkładane łóżko turystyczne. Nocleg na dostawce
- 75% ceny podstawowej. Szczegóły w recepcji.

DOPŁATY I KAUCJE:












Obowiązują dopłaty za niepełne wykorzystanie pokoju - prosimy pytać w recepcji.
Zakwaterowanie w pokojach typu STUDIO objęte jest dopłatą 300 zł/14 dni, 200 zł/7 dni, 30
zł/1 doba.
Opłata miejscowa klimatyczna płatna jest na miejscu gotówką, w stawkach zgodnych
z aktualną uchwałą Rady Gminy Mielno.
W przypadku pobytów w domkach i apartamentach, przed rozpoczęciem pobytu pobierana
jest kaucja w kwocie 200 zł. Z kaucji potrącana jest należność za zużyte media i inne opłaty.
W domkach i apartamentach obowiązują opłaty: za zużytą energię elektryczną (1 zł brutto/1
kW) oraz wodę (20 zł brutto/1 m³), zgodnie ze wskazaniami liczników. Nie dotyczy apartamentów poza sezonem wysokim.
Za użyczenie niektórych sprzętów mogą być pobierane kaucje i/lub opłaty. Szczegóły w
recepcji. Wypożyczenie szlafroka 25 zł/pobyt, Mini-pralnia - 20 zł (1 wsad bez prasowania).
Wypożyczenie małej lodówki do pokoju: 40 zł/1 tydzień, 10 zł/1 doba. Usługa realizowana
wyłącznie w przypadku technicznej możliwości wstawienia sprzętu do danego pokoju oraz
aktualnej dostępności urządzeń.
Miejsca postojowe na terenie ośrodka udostępniane są za opłatą: ok. 0,65 zł za 1h. Miejsca
postojowe są niestrzeżone - właściciel obiektu nie odpowiada za szkody związane z uszkodzeniem lub utratą pojazdu, jak i rzeczy się w nim znajdujących.
Zabiegi, zajęcia i świadczenia dodatkowe płatne są według osobnych cenników (aktualne
ceny dostępne w recepcji i na stronie www). Opłaty za zabiegi przyjmowane są wyłącznie
gotówką. Usługi Gabinetów Kosmetycznych i Kawiarni świadczone są przez podmioty zewnętrzne - płatne według osobnych cenników dostępnych na miejscu u świadczeniodawców.
Zwierzęta przyjmowane są po uprzednim uzgodnieniu - tylko do apartamentów skandynawskich. Przyjmujemy wyłącznie małe, nieagresywne i niehałaśliwe zwierzęta, z ważną książeczką szczepień. Za pobyt ze zwierzęciem obowiązuje opłata 50zł /1 doba i kaucja zwrotna
300 zł. Szczegóły w recepcji.

Kontakt i Rezerwacje:






z telefonów stacjonarnych (w Polsce) 801 006 500
z telefonów komórkowych i zagranicy (+48) 222 288 108
Skype: edenspa_mielno
E-mail: recepcja@edenspa.pl
www: www.edenspa.pl
Najlepsze okazje, promocje i obniżki znajdą Państwo
zawsze na naszej stronie internetowej w dziale promocje:
www.edenspa.pl/promocje/. Zapraszamy!
Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco informowani o nowościach i aktualnych promocjach, prosimy zapisywać się do
naszego newslettera na stronie www. Zapraszamy!

Cennik Pobytów 2016

Rezerwacje i płatności:
Podstawą dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości
całego pobytu, którą należy wpłacić w terminie do 3 dni od daty dokonania
rezerwacji przelewem na konto, poprzez serwis DOTPAY lub przekazem pocztowym. Pozostałą część kwoty należy opłacić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem planowanego pobytu. Rezerwacje dokonywane z wyprzedzeniem
poniżej 30 dni wymagają całości opłaty z góry w terminie 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Nieopłacone rezerwacje mogą zostać anulowane bez powiadomienia.  W przypadku ofert Last Minute, pobytów zakupionych do 48h
przed rozpoczęciem pobytu, pobytów zakupionych poprzez serwisy rezerwacyjne, systemy internetowe, panele rezerwacji on-line obowiązuje opłata z
góry, w dniu rezerwacji, w wysokości 100% wartości pobytu - bez możliwości anulacji!  Potwierdzenia wpłat prosimy przesyłać faxem pod numer:
(+48) 94 318 98 88 lub skan e-mailem na adres: recepcja@edenspa.pl.

Numer konta do wpłat w PLN:
81 1090 1711 0000 0001 0801 1515 (BZ WBK)
Dane firmy do przelewu:
EdenSpa.pl Spółka z o.o.
76-032 Mielno, ul. Morska 20A
Wpłaty w innych walutach:
Prosimy korzystać z panelu płatności on-line na stronie www
ośrodka (serwis DOTPAY).
Płatności za pomocą kart on-line:
Poprzez serwis DOTPAY - z Polski i z zagranicy!
Wpłaty przekazem pocztowym:
EDEN Resort&Spa (Firma EdenSpa.pl Spółka z o.o.)
76-032 Mielno, ul. Morska 20A Unieście
(na odwrocie przekazu, w uwagach prosimy podać dokładny termin pobytu, nazwisko
i imię oraz numer telefonu Gościa).
UWAGA: Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmiany cen i zapisów w cenniku bez uprzedniego
powiadomienia. Klienta obowiązuje cena aktualna w dniu dokonania rezerwacji.

www.edenspa.pl
www.facebook.com/EdenSpa.Mielno

EDEN RESORT I SPA
ul. Morska 20A
76-032 Mielno-Unieście k/Koszalina
woj. zachodniopomorskie

WAKACJE LETNIE - SEZON WYSOKI
25.06-28.08.2016 r.
Zakwaterowanie
w pokojach STANDARD
Ceny za pokój / 1 doba

Pokój
2-osobowy
1-6
noclegów

7 i więcej
noclegów

Pokój
1-osobowy
1-6
noclegów

7 i więcej
noclegów

CENNIK POBYTÓW - SEZON NISKI (29.03-22.04 i 25.09-02.10.2016 r.)
Zakwaterowanie
w pokojach STANDARD
Rodzaj Pobytu
Ceny za pokój / 1 doba

w cenie dodatkowo: korzystanie z basenu i kompleksu
SPA, udział w programie
rozrywkowo-animacyjnym

360 zł

340 zł

Dziecko
3-12:

Dziecko
3-12:

120 zł

110 zł

210 zł

Ceny za 1 dobę

1-6
noclegów

1-3
noclegi

4 i więcej
noclegów

1-3
noclegi

4 i więcej
noclegów

1-3
noclegi

4 i więcej
noclegów

1-3
noclegi

4 i więcej
noclegów

Sam Nocleg

160 zł

140 zł

130 zł

90 zł

140 zł

110 zł

200 zł

180 zł

60 zł

50 zł

210 zł

190 zł

155 zł

115 zł

165 zł

135 zł

255 zł

230 zł

80 zł

70 zł

320 zł

300 zł

210 zł

170 zł

220 zł

190 zł

360 zł

340 zł

110 zł

100 zł

w cenie dodatkowo: korzystanie z basenu i kompleksu SPA, udział w programie rozrywkowo-animacyjnym

Ceny za 1 dobę

7 i więcej
noclegów

oraz świadczeń dodatkowych

Zakwaterowanie
w pokojach STANDARD
Rodzaj Pobytu
Ceny za pokój / 1 doba

549 zł

430 zł

4 i więcej
noclegów

1-3
noclegi

Sam Nocleg

220 zł

180 zł

160 zł

110 zł

270 zł

230 zł

185 zł

380 zł

340 zł

240 zł

Pobyt Wypoczynkowy FB
7 i więcej
noclegów

w cenie dodatkowo: korzystanie z basenu
i kompleksu SPA, 3 posiłki dziennie

Najlepsza lokalizacja
w Mielnie-Unieściu!

275 zł

Pokój
2-osobowy
do pojedynczego
wykorzystania

4 i więcej
1-3
noclegów noclegi

Apartament 4-5 os.
Dziecko 3-12 lat
Dwupoziomowy
(z własnym miej(wyżywienie
scem do spania)
dla 2 osób dor.)

4 i więcej
noclegów

1-3
noclegi

4 i więcej
noclegów

1-3
4 i więcej
noclegi noclegów

180 zł

130 zł

290 zł

250 zł

70 zł

60 zł

135 zł

205 zł

155 zł

340zł

300 zł

90 zł

80 zł

190 zł

260 zł

210 zł

450 zł

410 zł

120 zł

110 zł

UWAGA: w czasie WIELKANOCY (25-28.03.16), MAJÓWKI (29.04-03.05) oraz BOŻEGO CIAŁA (26-29.05)
WNIEBOWZIĘCIA NMP (12.08-15.08) obowiązuje dopłata: 40 zł /1 osoba/1 doba. Dopłaty nie dotyczą pobytów min.7-dniowych!
Ceny posiłków (os.dorosła/dziecko do 12 lat) zł

295 zł

Pokój
1-osobowy

1-3
noclegi

Nocleg ze Śniadaniem

1-6
noclegów

Pokój
2-osobowy

(z wyjątkiem ceny pobytu dziecka)

w cenie dodatkowo: korzystanie z basenu
i kompleksu SPA, miejsce parkingowe

Pobyty Standardowe od SOBOTY do SOBOTY
Pobyt Wypoczynkowy
BEZ WYŻYWIENIA

Pobyt Wypoczynkowy FB

CENNIK POBYTÓW - SEZON ŚREDNI (25.03-29.03 i 22.04-25.06 i 28.08-25.09.2016 r.)

Zakwaterowanie w
WAKACYJNYCH DOMKACH HOLENDERSKICH
4-6 osobowych
wynajęcie jednego domku

w cenie dodatkowo: korzystanie z basenu
i kompleksu SPA, miejsce parkingowe

UWAGA: oferty na terminy przed 25.03 i po 02.10.16 pojawią się na stronie www.edenspa.pl jako oferty specjalne!

Pobyty Standardowe od SOBOTY do SOBOTY
Pobyt Wypoczynkowy
BEZ WYŻYWIENIA

do pojedynczego
wykorzystania

Apartament 4-5 os.
Dziecko 3-12 lat
Dwupoziomowy
(z własnym miej( wyżywienie
scem do spania)
dla 2 osób dor.)

4 i więcej
noclegów

w cenie dodatkowo: korzystanie z basenu
i kompleksu SPA, 3 posiłki dziennie

Zakwaterowanie w
APARTAMENTACH DWUKONDYGNACYJNYCH
4-5 osobowych
wynajęcie jednego apartamentu

Pokój
2-osobowy

1-3
noclegi

Nocleg ze Śniadaniem

220 zł

Pokój
1-osobowy

(z wyjątkiem ceny pobytu dziecka)

Pobyty Standardowe od NIEDZIELI do NIEDZIELI
Pobyt Wypoczynkowy
ze ŚNIADANIEM

Pokój
2-osobowy

Sezon

Wysoki

Średni

Niski

Śniadanie

30/20

25/18

25/18

Obiad

bistro

35/30

35/30

Kolacja

bistro

20/15

20/15

RABATY W SEZONIE LETNIM - SEZON WYSOKI!
do
-5% za rezerwację pobytów min. 14-dniowych -5% za wczesną
rezerwację ( rezerwacja na minimum 60 dni przed terminem
rozpoczęcia pobytu, potwierdzona zaliczką oraz opłacona w całości
najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu). * Rabaty dotyczą wyłącznie
podstawowych cen pobytów wynikających z cennika, z wyłączeniem pakietów,
dopłat i usług dodatkowych. Nie dotyczą płatności bonami! Uwaga! Kwota
rabatu zasila kartę przedpłaconą - kwota do wykorzystania na zakup
posiłków w letnim bistro lub inne wskazane w promocji usługi! Zakupy
kartą objęte są dodatkowym rabatem 5%!
Wczesna rezerwacja i dłuższy wypoczynek - to się opłaca! Zapraszamy!

–10%

