
 Współrzędne dla Folwarku Zrębice, do nawigacji GPS:
                                             N 50°44`24,12”
                                             E 19°19`47,31”
....................................................................................................................
CENNIK NOCLEGOWY 
Nr pokoju            ilość       cena pierwszej     cena od 3-ej 
                             łóżek             nocy                      nocy
  1                         3  + 1           25 zł                         23 zł
  2                         4  + 2           23 zł                         21 zł
  3                         4  + 2           23 zł                         21 zł
  4                         3  + 1           25 zł                         23 zł
  5    z łazienką     3                  35 zł                         30 zł
  6         „              3  + 1           30 zł                         28 zł
  7                         2                  32 zł                         30 zł
  8                         3                  30 zł                         26 zł
  9         „              2                  35 zł                         30 zł
10         „              3  + 1           30 zł                         28 zł
11         „              1  + 1           35 zł                         35 zł
12         „              5                  30 zł                         28 zł
13         „              4                  30 zł                         28 zł
Domek „              13                25 zł- 35 zł               30 zł
letniskowy

1.  Chęć korzystania przez grupę z grilla, ogniska, altanki wędzarniczej, trzeba zgłosić 
przed rozpoczęciem pobytu.

2.  Jeśli prosimy o zarezerwowanie pokoju dla 2 osób, gdzie łóżek jest dla więcej osób, 
trzeba liczyć się 
z podwyższeniem ceny za nocleg do 20 % ceny. 

3. Domek Letniskowy + pokój nr 13, często są rezerwowane na wieczory kawalersko - 
panieńskie,  ze swoim wyżywieniem. Ustala się  odpłatność za   pobyt.

Na wyraźne życzenie Gości, aby mieli pokój 2 osobowy,
powyższa stawka może być podwyższona o 20%.

Przyjmujemy grupy liczące do 50 osób . Dzieci do lat 2 nie płacą za swój pobyt.
Dzieci do 10 lat płacą 50 % ceny noclegu rodziców i 50 % ceny wyżywienia dorosłych.

Dla gości z pokoi nr 1+2+3+4 (na parterze) są w korytarzu 2 łazienki.
Pokoje nr 5 + 6 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + Domek letniskowy mają swoje łazienki.

Dla gości z pokoi nr 7 i 8 jest 1 łazienka na 1 piętrze.



CENNIK WYŻYWIENIA 

Wyżywienie:
Śniadanie 12 zł | obiad 18 zł | kolacja 12 zł

Suchy prowiant – 12 zł = dla osób,
które go zamówiły, gdy jedzą po śniadaniu dopiero obiadokolację. 

Ze stołówki nie można wynosić komponentów na „drugie śniadanie”

Dzieci do 10 lat za wyżywienie płacą:
Śniadanie 6 zł | obiad 9 zł | kolacja 6 zł

Dzieci do 14 lat płacą :
Śniadanie 8,5 zł | obiad 13 zł | kolacja 8,5 zł

Wycieczki Szkolne
Rodzaj szkoły śniadanie obiadokolacja wyżywienie noclegi osobodzień
Podstawowa 11,00 zł 15,00 zł 26,00 zł 18,00 zł 44,00 zł
Gimnazjum 11 zł 15 zł 26 zł 20,00 zł 46,00 zł

Grupy sportowców – ceny na wyżywienie mogą być podwyższone od 10 do 40 %

Grupy liczące powyżej 40 uczniów - uczestników i przebywające w Folwarku minimum 2 
pełne doby mogą otrzymać upust na wyżywienie od 1 do 10 %.

Za 10 uczniów 1 Wychowawca otrzymuje nocleg bezpłatnie.

Wycieczki autokarowe dorosłych, przyjęcia okolicznościowe, wyżywienie i nocleg
śniadani

e
obiad kolacja wyżywienie nocleg osobodzień grill

12 zł 18 zł 12 zł 42 zł 28 do 33 zł 42 zł + do 30 zł 18 do 28 zł

Użyczenie kącika gilowego grupie+ nakryć stołowych i talerzy od 19.oo do 22.oo kosztuje 
2 zł od 1 osoby. Wypożyczone wyposażenie z kuchni należy zwrócić czyste.

W Folwarku są kuchnie gazowe i czajniki. Nie używamy własnych czajników 
elektrycznych.

W pokojach są parkiety. Jesteśmy wdzięczni za przywożenie z sobą kapci.
W całym domu nie palimy papierosów. Są do tego wyznaczone miejsca.

Folwark Zrębice. 

42-256 Zrębice, ul. Główna 17, tel. 605 532 097 i 34 328 62 28


