CENNIK
BAZA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWA
„LUBOGOSZCZ” W KASINCE MAŁEJ

ZIELONE SZKOŁY, WYCIECZKI SZKOLNE
Budynki stałe ( nocleg + wyżywienie)
Marzec, kwiecień, listopad, grudzień
( nocleg 24,00 + wyżywienie 30,00 ⃰)
Maj, czerwiec, wrzesień, październik
(nocleg 26,00 + wyżywienie 30,00 ⃰)

Cena brutto
(w tym 8%VAT)

54,00 zł

56,00 zł

Domki campingowe / nocleg + wyżywienie/
52,00 zł
Maj ,czerwiec , wrzesień ,październik
( nocleg 22,00 + wyżywienie 30,00 ⃰)

Wyżywienie w cenie: (śniadanie 8,00 zł; obiad. 14,00 zł; kolacja. 8,00 zł )
Zwolniony z odpłatności za pobyt jest 1 nauczyciel/opiekun na 15 uczniów.
Pozostali opiekunowie/osoby towarzyszące płacą analogiczną stawkę
dzienną jak uczestnicy grup zorganizowanych.
(tj.za zakwaterowanie i wyżywienie).

POBYT JEDNODNIOWY DLA WYCIECZEK
SZKOLNYCH (BEZ NOCLEGU)
Pobyt jednodniowy bez noclegu
–ognisko z kiełbaskami

10,00 zł

Pobyt jednodniowy bez noclegu z obiadem

20,00 zł

STUDENCI, GRUPY ZORGANIZOWANE

Cena brutto
(w tym 8%VAT)

Budynki stałe
(nocl.30,00 + wyżyw. 36,00 ⃰ )

66,00 zł

Domki campingowe
(nocl.26,00 + wyżyw. 36,00 ⃰ )

WCZASY INDYWIDUALNE

62,00 zł

Cena brutto
(w tym 8%VAT)

Budynki stałe
(nocl.36,00 + wyżyw. 36,00 ⃰ )

72,00 zł

Domki campingowe
(nocl.26,00 + wyżyw. 36,00 ⃰ )

62,00 zł

Dzieci do lat 7 mają prawo do 50% zniżki kosztów pobytu.
Wyżywienie w cenie: ( śniadanie 10,00 ; obiad. 16,00 ; kolacja. 10,00)
Wyżywienie na zamówienia specjalne oraz organizacja imprez wycena indywidualna po zatwierdzeniu wcześniejszej kalkulacji
⃰ Podane koszty wyżywienia obejmują 3 posiłki dziennie.

CENNIK POSIŁKÓW DLA OSÓB NIEKORZYSTAJĄCYCH
Z ZAKWATEROWANIA W BAZIE

Cena brutto
(w tym 8%VAT)

ZUPA
ZUPA Z WKŁADKA(żurek, fasolka po bretońsku, leczo
warzywne)

7,00 zł
11,00 zł

DRUGIE DANIE JARSKIE (gołąbki, pierogi, naleśniki)

13,00 zł

DRUGIE DANIE MIĘSNE

16,00 zł

DANIE BIWAKOWE(kiełbasa z grilla, zapiekanka)

10,00 zł

HERBATA

4,00 zł

KAWA (rozpuszczalna, parzona)

6,00 zł

KAWA (rozpuszczalna, parzona z mlekiem)

7,00 zł

KOMPOT

3,00 zł

CIASTO WYRÓB WŁASNY

4,00 zł

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE PTSM
czynne jest od 15 kwietnia do 15 października

Cena brutto
(w tym 8%VAT)

Młodzież ucząca się (do 26 lat), nauczyciele

16,00 zł

Turyści krajowi i zagraniczni

19,00 zł

Wypożyczenie kompletu pościeli (można mieć pościel we własnym zakresie) 10,00 zł
Posiadacze legitymacji PTSM - 20 % od ceny podstawowej
Posiadacze złotej odznaki PTSM - 50 % od ceny podstawowej

Wyżywienie można wykupić w stołówce na terenie bazy po wcześniejszym zamówieniu.

Cennik obowiązuje od 01.01.2020 r.

