
 
 

      CENNIK O.W.ALBATROS 
            SEZON  2021 
                                      
 

            POKOJE W PAWILONACH   
                      (cena za osobodobę) 
 
POKOJE  2,3 i 4 OSOBOWE –łazienka,tv,czajnik bezprzewodowy, 
lodówka ogólnodostępna 
     

Do 1 maja                                                 40 zł nocleg 
1 maj - 3 maj (weekend majowy)              50 zł nocleg 
3 maj – 30 maj                                         40 zł nocleg 
30 maj – 25 czerwiec                               50 zł nocleg 
25 czerwiec – 4 lipiec                              95 zł nocleg *  
4 lipiec – 22 sierpień                                90 zł nocleg BB 
                                                                115 zł nocleg * 
                                                          110 zł nocleg * (pokój 4 osobowy) 
                                                               135 zł nocleg FB 
22 sierpień - 1 wrzesień                          70 zł nocleg BB 
od 1 września                                          45 zł nocleg 
 
 
 
         dzieci do lat 10  20% zniżki na posiłki i nocleg 
od 25.06. do 01.09. śniadanie  w formie stołu szwedzkiego 
BB – nocleg + śniadanie 
FB – nocleg + śniadanie  + obiad + kolacja 
* - nocleg + śniadanie  + obiad lub obiadokolacja 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                DOMKI – segmentowe 
                   (cena za dobę za cały domek) 
 
             DOMEK 6 OSOBOWY   
 (domek dwu pokojowy,4 pojedyncze tapczany,1 wersalka 2 osobowa) 
 

Do 1 maj                                                   190 zł doba       
1 maj – 3 maj (weekend majowy)               210 zł doba    
3 maj – 30 maj                                          190 zł doba 
30 maj - 25 czerwiec                                210 zł doba 
25 czerwiec – 4 lipiec                               240 zł doba 
4 lipiec  - 22 sierpień               290 zł doba + 25 zł za każde śniadanie 
                 (15 zł śniadanie  dla dziecka do lat 10) 
                                                                335 zł bez śniadań                      
22 sierpień – 1 wrzesień                           240 zł doba 
od 1 września                                           190 zł doba 
 
 
 

           DOMEK 5 OSOBOWY  
(domek dwu pokojowy,5 pojedynczych tapczanów) 
 

Do 1 maj                                                   180 zł doba 
1 maj  - 3 maj (weekend majowy)              190 zł doba    
3 maj - 30 maj                                          180 zł doba 
30 maj - 25 czerwiec                                190 zł doba    
25 czerwiec – 4 lipiec                               215 zł doba 
4 lipiec – 22 sierpień           265 zł doba + 25 zł za każde śniadanie 
                 (15 zł śniadanie  dla dziecka do lat 10) 
                                                                 300 zł bez śniadań 
22 sierpień – 1 wrzesień                            215 zł doba 
od 1 września                                            155 zł doba 
 

 
 
 



 

 
    DOMEK 5 OSOBOWY  (z aneksem kuchennym) 
(domek dwu pokojowy, aneks kuchenny, 5 pojedynczych tapczanów) 
 
Do 1 maj                                                    210 zł doba 
1 maj  - 3 maj (weekend majowy)               230 zł doba    
3 maj - 30 maj                                           210 zł doba 
30 maj - 25 czerwiec                                 230 zł doba    
25 czerwiec – 4 lipiec                                265 zł doba 
4 lipiec – 22 sierpień            335 zł doba + 25 zł za każde śniadanie 
                                            (15 zł śniadanie  dla dziecka do lat 10) 
                                                                   370 zł bez śniadań 
22 sierpień – 1 wrzesień                              315 zł doba 
od 1 września                                              200 zł doba 
 
   DOMEK 5 OSOBOWY (podwyższony standard ) 
(domek dwu pokojowy, aneks kuchenny, narożnik 2 os., 3 tapczany 
jednosobowe ) 
  
Do 1 maj                                                    250 zł doba 
1 maj  - 3 maj (weekend majowy)               270 zł doba  
3 maj – 30 maj                                           250 zł doba 
30 maj - 25 czerwiec                                 270 zł doba    
25 czerwiec – 4 lipiec                                295 zł doba 
4 lipiec – 22 sierpień            370 zł doba + 25 zł za każde śniadanie 
                 (15 zł śniadanie  dla dziecka do lat 10) 
                                                                  410 zł bez śniadań 
22 sierpień – 1 wrzesień                             330 zł doba 
od 1 września                                             225 zł doba 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   DOMEK 4 OSOBOWY (podwyższony standard ) 
(domek dwu pokojowy, aneks kuchenny, narożnik 2 os. ,2 tapczany 
jednosobowe ) 
  
Do 1 maj                                                     200 zł doba 
1 maj - 3 maj (weekend majowy)                 220 zł doba  
3 maj – 30 maj                                            200 zł doba 
30 maj – 25 czerwiec                                  220 zł doba    
25 czerwiec – 4 lipiec                                 265 zł doba 
4 lipiec - 22 sierpień            320 zł doba + 25 zł za każde śniadanie 
                 (15 zł śniadanie  dla dziecka do lat 10) 
                                                                  350 zł bez śniadań 
22 sierpień – 1 wrzesień                              270 zł doba 
od 1 września                                              180 zł doba 
  

 
          DOMEK 4 OSOBOWY    
(domek jednopokojowy,2 tapczany jednoosobowe, 
1 wersalka 2 osobowa) 
 

Do 1 maj                                                       145 zł doba       
1 maj - 3 maj (weekend majowy)                   165 zł  doba 
3 maj – 30 maj                                              145 zł doba 
30 maj - 25 czerwiec                                    165 zł doba 
25 czerwiec – 4 lipiec                                   195 zł doba 
4 lipiec - 22 sierpień              235 zł doba + 25 zł za każde śniadanie 
                     (15 zł śniadanie dla dziecko do lat 10) 
                                                                     275 zł bez śniadań 
22 sierpień - 1 wrzesień                                195 zł doba 
od 1 września                                                130 zł doba 
 
          
 
 
 



 

              DOMEK 3 OSOBOWY   
          (domek jednopokojowy,3 pojedyncze tapczany) 
 
Do 1 maj                                                        120 zł doba 
1 maj - 3 maj(weekend majowy)                     135 zł doba 
3 maj – 30 maj                                               120 zł doba 
30 maj - 25 czerwiec                                     135 zł doba 
25 czerwiec – 4 lipiec                                    315 zł doba * 
4 lipiec - 22 sierpień                                      360 zł doba * 
22 sierpień – 1 września                                 180 zł doba 
od 1 września                                                 135 zł doba 
 
 
 

      25 czerwiec – 22 sierpień  dzieci do lat 10 20% zniżki  
                               na nocleg i posiłki     
 
            DOMEK 2 OSOBOWY    
       (domek jednopokojowy,2 pojedyncze tapczany) 
 
Do 1 maj                                                        90 zł doba 
1 maj - 3 maj (weekend majowy)                    110 zł doba 
3 maj – 30 maj                                               90 zł doba 
30 maj - 25 czerwiec                                     110 zł doba 
25 czerwiec – 4 lipiec                                    210 zł doba * 
4 lipiec - 22 sierpień                                     250 zł doba * 
22 sierpień – 1 wrzesień                                130 zł doba 
od 1 września                                                90 zł doba 
 
 

       25 czerwiec – 22 sierpień  dzieci do lat 10 -20% zniżki 
                               na nocleg i posiłki     
 
 
 
                           



 

        DOMKI HOLENDERSKIE 
 
          DOMEK 4-6 OSOBOWY   
(cena za dobę za cały domek, dopłata za ogrzewanie) 
2 sypialnie, salon, kominek, kuchnia, łazienka 
 
Do 31 maja                                            150 zł doba  (120 zł  4 osoby) 
31 maj - 25 czerwiec                             170 zł doba  (160 zł  4 osoby)  
25 czerwiec – 4 lipiec                            200 zł doba 
4 lipiec - 22 sierpień                              260 zł doba  
22 sierpień – 1 wrzesień                         190 zł doba 
od 1 września                                         130 zł doba 
                      
      
 
                     

              APARTAMENTY   
                          (dwa pokoje ,łazienka, kuchnia) 
          
APARTAMENT 4-6 OSOBOWY 
 

Do 25 czerwca                                        45 zł osoba/doba ( od 4-6 osób) 
Do 25 czerwca                                        50 zł osoba/doba (do 4 osób) 
25 czerwiec – 4 lipiec                              270 zł doba 
4 lipiec - 22 sierpień                               375 zł doba  
22 sierpień – 1 wrzesień                          270 zł doba 
od 1 września                                          50 zł osoba/doba 
 
APARTAMENT 4 OSOBOWY 
 

Do 25 czerwca                                        45 zł osoba/doba 
25 czerwiec – 4 lipiec                              230 zł doba 
4 lipiec – 22 sierpień                               295 zł doba  
22 sierpień – 1 wrzesień                          230 zł doba 
od 1 września                                          45 zł osoba/doba 
 
 



 

 
ŚNIADANIE do 26.06.             18 zł / 12 zł dziecko do lat 10 
ŚNIADANIE od 26.06. do 01.09.  w formie stołu szwedzkiego 
                                       25 zł / 17 zł dziecko do lat 10 
II ŚNIADANIE (NA WYNOS)     18 zł 
OBIAD do 25.06                   25 zł / 17 zł dziecko do lat 10 
OBIAD od 25.06                   30 zł / 22 zł dziecko do lat 10 
OBIADOKOLACJA do 25.06       25 zł / 17 zł dziecko do lat 10 
OBIADOKOLACJA od 26.06       30 zł / 22 zł dziecko do lat 10 
KOLACJA                            18 zł / 12 zł dziecko do lat 10 
 
 
 
 
 
- DODATKOWA OSOBA  40 ZŁ DOBA 
- DZIECI OD 2 DO 3 LAT W TERMINIE 1.07-31.08  
       10 ZŁ DOBA BEZ ŻADNYCH ŚWIADCZEŃ 
- ŁÓŻECZKO DLA DZIECKA 10 ZŁ DOBA 
- DOPŁATA ZA PSA 10 ZŁ DOBA  
- DOPŁATA ZA OGRZEWANIE 20 ZŁ DOBA  
- OPŁATA ZA SAMOCHÓD  10  ZŁ  DOBA 
- OPŁATA ZA AUTOBUS  50 ZŁ DOBA 
- OPŁATA UZDROWISKOWA  3,80  ZŁ DOBA 
- PRZY WYKUPIE DODATKOWYCH  POSIŁKÓW    
  ABONAMENTOWYCH  PRZYSŁUGUJE 5 % RABATU 
                   (nie dotyczy pokoi 4.07-22.08) 
 
Doba hotelowa zaczyna się o godz.16.00 a kończy o godz.11.00. 
Zmiany turnusów odbywają się w dniach: 
 piątek , sobota , niedziela, poniedziałek. 
 
 

BB - śniadanie 
FB - śniadanie, obiad, kolacja 
* - śniadanie, obiad lub obiadokolacja 
 
 



 

Ceny w sezonie nie podlegają  negocjacji. Nie zapewniamy ręczników. 
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% w 
przeciągu 14 dni. 
Ceny brutto. Wystawiamy faktury VAT. 
Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany cen. 
 
 
 
                
            Rezerwacja: tel.59 814 51 75, 506 523 342                                                            
             www.albatros-ustka.afr.pl 
                albatros.rezerwacje@op.pl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    CENNIK NA POLE CAMPINGOWE           
 
 
 
 
 
        

 
DOBA NA POLU CAMPINGOWYM ZACZYNA SIĘ OD GODZ. 
12:00, DO 12:00 DNIA NASTĘPNEGO. ISTNIEJE 
MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA POBYTU DO GODZIN 
WIECZORNYCH ZA ½ STAWKI DZIENNEJ 
 
ZAMELDOWANIE SIĘ W DRUGI DZIEŃ PO PRZYJEŹDZIE 
+ 30% OPŁATY 

  1. Pobyt osoby 17 zł 
  2. Dzieci do lat 10 9 zł 
  3. Ustawienie namiotu 13 zł 
  4. Ustawienie samochodu 10 zł 
  5. Ustawienie przyczepy campingowej z 

prądem 
27 zł 

  6. Ustawienie przyczepy campingowej 
dużej (2 osie) z prądem 

33 zł 

  7. Przedsionek przy przyczepie 11 zł 
  8. Ustawienie Busa 15 zł 
  9. Ustawienie Campera z prądem 40 zł 
 10. Ustawienie motocykla 7 zł 
 11. Energia elektryczna 16 zł 
 12. Pobyt psa 6 zł 


