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Do Państwa dyspozycji  
35 miejsc noclegowych  (maksymalnie 43)  
w 17 klimatycznych izbach sypialnych:  
 

„Nad Salą Kominkową” 
RÓŻANA    2 łóżka (2 osobowa) w cenie 160,00 zł 
WIDOKOWA   4 łóżka (4 osobowa) w cenie 320,00 zł 
MIODOWA    1 łóżko (2 osobowa) w cenie 160,00 zł 
ZIOŁOWA    2 łóżka (3 osobowa) w cenie 240,00 zł 
ZIMOWA    2 łóżka (3 osobowa) w cenie 240,00 zł 
POD GWIAZDAMI   2 łóżka (2 osobowa) w cenie 160,00 zł 
OWOCOWA    2 łóżka (2 osobowa) w cenie 160,00 zł 
LEŚNA    3 łóżka (4 osobowa) w cenie 320,00 zł 
 

Od strony Placu Zabaw – „U Łukasza” 
BRZOZOWA    2 łóżka (2 osobowa) w cenie 160,00 zł 
DĘBOWA    2 łóżka (3 osobowa) w cenie 240,00 zł 
 

Od strony zagrody „Dziadka i Babci” 
SŁONECZNA    1 łóżko (2 osobowa) w cenie 160,00 zł 
PÓŁNOCNA    2 łóżka (3 osobowa) w cenie 240,00 zł 
NA PODDASZU   2 łóżka (3 osobowa) w cenie 240,00 zł 
 

„Nad Salą Rycerską” 
LIŚCIASTE - BUKOWA  2 łóżka (2 osobowa) w cenie 160,00 zł 
  - KLONOWA  2 łóżka (2 osobowa) w cenie 160,00 zł 
IGLASTE - SOSNOWA  2 łóżka (2 osobowa) w cenie 160,00 zł 

- ŚWIERKOWA 2 łóżka (2 osobowa) w cenie 160,00 zł 
 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i trwa do godziny 12:00 
dnia następnego. 

Dzieci do 3 roku życia, koszt doby hotelowej w cenie 20,00 zł, jeśli śpią             
z rodzicami lub w łóżeczku dziecięcym. 

Dla dzieci w wieku 3 – 7 lat, koszt noclegu wynosi 65,00 zł/osoba. 
Dzieci powyżej 7 roku życia traktowane są jak osoby dorosłe. 

Izby sypialne posiadają klimatyzacje, sieć Wi-Fi w wybranych pokojach, oraz 
pełen węzeł sanitarny (WC, prysznic) przy każdym pokoju. 

Do restauracji oraz hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.  
Ze względu na brak recepcji należy zameldować się w godzinach otwarcia 
restauracji, tj. od godziny 12:00 do godziny 20:00, w bufecie.                       
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At your disposal 
35 beds (maximum 43) 
in 17 atmospheric sleep rooms: 

 
"Over the Fireplace Room" 
RÓŻANA    2 beds for PLN 160.00 
VIEW     4 beds for PLN 320.00 
HONEY   1 bed for PLN 160.00 
ZIOŁOWA    2 beds for PLN 240.00 
WINTER    2 beds for PLN 240.00 
UNDER THE STARS  2 beds for PLN 160.00 
FRUIT    2 beds for PLN 160.00 
FOREST    3 beds for PLN 320.00 
 
From the Playground - "U Łukasz" 
BRZOZOWA    2 beds for PLN 160.00 
DĘBOWA    2 beds for PLN 240.00 
 
From the side of the farm "Grandfather and Grandma" 
SŁONECZNA   1 bed for PLN 160.00 
NORTH    2 beds for PLN 240.00 
ON THE ATTIC   2 beds for PLN 240.00 
 
Above the Knight's Room " 
LEAVES - BEECH   2 beds for PLN 160.00 
     - KLONOWA  2 beds for PLN 160.00 
IGLASTE - PINEWOOD  2 beds for PLN 160.00 
      - ŚWIERKOWA  2 beds for PLN 160.00 
 
  The hotel day starts at 16:00 and lasts until 12:00 the following day. 
  For Children up to 3 years of age the charge is PLN 20.00 if they sleep 
with their parents or in a cot. 
  For children aged 3 - 7, the cost of accommodation is PLN 65.00 / 
person. 
  Children over 7 are considered as adults. 
  Sleeping rooms have air conditioning, Wi-Fi in selected rooms, and 
bathroom (toilet, shower) at each room. 
  Please note that pets are not allowed in the restaurant or hotel. 
  Due to the lack of reception, you must check in during restaurant 
opening hours, from 12:00 to 20:00. 


