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Cenny noclegów w schroniskach
Tatry Polskie (sezon 2014)
Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich

Pokój

Cena (sezon letni: lipiec, sierpień, wrzesień
długi weekend majowy: 30.04–04.05.2014 r.
Boże Ciało: 19–22.06.2014 r.
Boże Narodzenie i Sylwester:

Cena
(poza sezonem)

24.12–06.01.2015.
2 os.
4 os.

100 zł (cena zawiera pościel)
55 zł

100 zł (cena zawiera pościel)
45 zł

6, 7, 8, 10 os.

45 zł

35 zł

Rabaty dla członków PTTK, NFI, PZA – 20 %
Honorowych Dawców Krwi -10 % (pod warunkiem, że od ostatniego pobrania nie minął więcej niż rok)
Ceny wyżywienia w schronisku:
śniadanie - ok. 14 zł (np. jajecznica, ser żółty, wędlina, masło, chleb, kawa lub herbata),
obiad - ok. 28 zł (np. zupa pomidorowa, kotlet schabowy z ziemniakami, zestaw surówek)
wrzątek jest bezpłatny, dostępny całą dobę.
W schronisku istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu tourowego oraz sprzętu zimowego,
a także książek, gier i filmów o tematyce górskiej
Koce w cenie noclegu, komplet pościeli - 10 zł, ręcznik - 5 zł.

Schronisko na Polanie Stara Roztoka
Pokój

Cena (sezon letni: lipiec,
sierpień, wrzesień
długi weekend majowy:
30.04–04.05.2014 r.
Boże Ciało: 19–22.06.2014 r.
Boże Narodzenie i Sylwester:
24.12–06.01.2015.

Cena
(poza sezonem)

2, 3 osobowy

40 zł

Cena promocyjna 30 zł

4, 5, 6, 8, 9 osobowy

35 zł

Cena promocyjna 30 zł

Zniżka 20% przysługuje turystom po okazaniu:
– karty PTTK
– karty PZA
– karty klubów wysokogórskich
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– karty Alpenverein
– karty Naturfreunde
Nocleg na podłodze (obowiązkowy własny śpiwór) – 20zł
Jednorazowa opłata za pościel – 10zł
Ręcznik - 5zł
Opłata klimatyczna – 1,30 zł/za każdy dzień pobytu

Schronisko nad Morskim Okiem
Ceny noclegów w nowym schronisku
Data

Cena

2014-01-01 - 2014-01-06

49 zł

2014-01-07 - 2014-04-27

39 zł

2014-04-28 - 2014-06-30

49 zł

2014-07-01 - 2014-09-30

54 zł

2014-10-01 - 2014-11-16

49 zł

2014-11-17 - 2014-12-19

39 zł

2014-12-20 - 2015-01-01

49 zł

Ceny noclegów w starym schronisku
Data

Cena

2014-01-01 - 2014-01-06

39 zł

2014-01-07 - 2014-04-27

29 zł

2014-04-28 - 2014-11-16

39 zł

2014-11-17 - 2014-12-19

29 zł

2014-12-20 - 2015-01-01

39 zł

Zniżki:
Honorowane są zniżki PTTK i NFI na podstawie ważnej legitymacji
Do powyższych cen doliczana jest opłata klimatyczna w wysokości 1 zł 30 gr.
Schronisko udziela noclegu zastępczego (tzw. podłogi) na zasadach Regulaminu Schronisk PTTK.
Cena podłogi jest równa cenie najtańszego noclegu (wg aktualnego cennika).
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Schronisko Murowaniec
Ceny noclegów za 1 os./noc
Pokój

Cena

2 osobowy

75 zł (cena zawiera pościel)

3 osobowy

70 zł (cena zawiera pościel)

4 osobowy

65 zł (cena zawiera pościel)

5 osobowy

55 zł

6 osobowy

50 zł

8 osobowy

45 zł

10 – 12 osobowy

40 zł

Podłoga

niedostępna

Ceny brutto zawieraja 8 % podatku VAT
Dodatkowa opłata za pościel 5 zł
Do ceny brutto dolicza się opłatę miejscową w wysokości 2 zł za każdą noc oprócz pobytów 1dniowych.
Schronisko udziela zniżek organizacyjnych PTTK
na podstawie zarządzenia ZG PTTK z dn.05.10.1991 r. nr 37/12/91 (na podstawie karty rabatowej
PTTK)
Schronisko akceptuje karty kredytowe

Schronisko na Ornaku
Pokój

Cena
za 1 os./noc

Pokój 2-osobowy z umywalką:

50 zł

Pokój 2-osobowy

48 zł

Pokój 3-osobowy

48 zł

Pokój 4-osobowy

45 zł

Pokój 6,7,8-osobowy

35 zł

Zniżki:
Zniżki organizacyjne w obiektach turystycznych obowiązujące Od 1.01.1996 r.
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- 20% po opłaceniu rocznej składki członka PTTK i otrzymaniu karty rabatowej PTTK
- 30% dla odznaczonych Srebrną Odznaką Honorową PTTK Srebrną Odznaką „Zasłużony Pracownik
PTTK" po 25- letniej przynależnosci do PTTK posiadających uprawnienia PTTK: instruktorów,
przewodników, przewodników turystyki kwalifikowanej, społecznych opiekunów zabytków,
społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody, znakarzy, opiekunów SKKT, PTTK
- 50% dla odznaczonych Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik
PTTK’’
- 80% dla Honorowych Członków PTTK

Ponadto schronisko udziela zniżek:
- 20% dla Honorowych Dawców Krwi HDK
- 15% dla Członków Polskiego Związku Alpinistycznego PZA
- 20% dla rodzin – kilku członków z jednej rodziny

Schronisko na Hali Kondratowej
Ceny noclegów
Zakwaterowanie w pokojach 6 i 8-mio os.
Cena 1 os./1 dzień - 35 zł
Nocleg zastępczy (podłoga) – 25 zł
Zniżki:
- Zniżka 20% przysługuje turystom z aktualną legitymacją PTTK
- Za każdą kolejną rozpoczętą dobę pobieramy opłatę klimatyczną w wysokości 2 zł
W cenie noclegu dwa koce i poduszka. Zachęcamy do brania swoich śpiworów. Możliwość
wypożyczenia kompletu pościeli w cenie 10 zł.
Z powodu niewielkiej liczby miejsc noclegowych w pokojach, jest możliwość noclegu zastępczego.
Prosimy o zabranie własnego śpiwora i karimaty, koszt to 25 zł.
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Hotel Górski na Kalatówkach
Ceny noclegów (zł)
19.06-28.09
Jazz Camping :28.09-5.10
7.11-12.11

5.05-19-06
5.10-7.11
12.11-20.12

85

60

Pokój 2 os. z umywalką
cena za 1 os.

80

60

Pokój 2 os. z łazienką
cena za 1 os.

110

80

Pokój 3 os. z umywalką
cena za 1 osobę

70

50

Pokój 3 os. z łazienką
cena za 1 osobę

110

80

Pokój 5 os. z umywalką
cena za 1 osobę

60

45

Apartament z łazienką
cena za 2 osoby

240

170

Pokój

Pokój 1 os. z umywalką
cena za 1 os.

CENY DLA GRUP SĄ USTALANE INDYWIDUALNIE
Do w/w cen doliczamy opłatę miejscową. Koszt dodatkowej osoby- 50 % ceny łóżka w danym pokoju.
Dzieciom do 10 roku życia udzielamy 30% rabatu od ceny łóżka w danym pokoju.
Rabaty dla klientów posiadających:
· Karty Stałego Klienta Hotelu na Kalatówkach
· Karty Rabatowe PTTK
· Karty EURO<26
Honorują karty płatnicze : American Express, MasterCard, Visa

Schronisko na Polanie Chochołowskiej
Ceny noclegów za/os.:
W sezonie:
25.12 - 3.01, Święta
Wielkanocne, 1.05-04.05,
1.06 - 30.09.2014
55 zł ( z pościelą)

45 zł ( z pościelą)

pokój 2-osobowy bez umywalki
pokój 3-osobowy

45 zł ( z pościelą)

40 zł ( z pościelą)

40 zł (z pościelą)

40 zł ( z pościelą)

pokój 4-osobowy z łazienką
pokój 4-osobowy bez umywalki

55 zł ( z pościelą )
35 zł

45 zł (z pościelą)
35 zł

Pokój
pokój 2-osobowy z umywalką

Po sezonie
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pokój 6-osobowym z umywalką
pokój 6-osobowy bez umywalki

35 zł
30 zł

35 zł
30 zł

pokój 8-osobowy
pokój 14-osobowy
podłoga

30 zł
25 zł
20 zł

30 zł
25 zł
20 zł

Zniżki:
-rabaty dla grup zorganizowanych do 20 % poza sezonem
-rabaty dla członków PTTK
- rabat dla Honorowych Dawców Krwi - 10% -rabaty dla młodzieży akademickiej i szkolnej - 5%
Ceny posiłków:
śniadanie - 15 - 20 zł
obiad - 35 - 40 zł
kolacja - 15 - 20 zł

