
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegowej. 
 

W ofercie posiadamy 4 pokoje 2, 3 i 4 osobowe z widokiem,  
dla maksymalnie 12 osób. 

 
Pokoje znajdują się w budynku restauracji „Karczma Solina”, każdy z bezpośrednim 
wejściem z zewnątrz.  
 
W pokojach znajduję się: 
- Łazienka (prysznic, wc, umywalka) 
- TV  
- ręczniki 
- zestaw do parzenia kawy i herbaty 
- suszarka do włosów 
 

Również do Państwa dyspozycji codziennie funkcjonuje restauracja  
„Karczma Solina” 

w godzinach od 12:00 do 21:00 (na wakacjach do 22:00) 
 

Na terenie obiektu znajduję się niestrzeżony, monitorowany prywatny parking. 
 

Ceny obejmują: podatek VAT, parking. 
Ceny nie obejmują: śniadania, opłaty klimatycznej w wysokości 1 zł/osoba / doba 

Dla Naszych Gości – 5% rabatu na obiad w restauracji „Karczma Solina” 
 

Poniższa oferta obowiązuje od 1 lutego 2020 do 29 kwietnia 2020  



CENNIK POKOI POZA SEZONEM (BEZ ŚNIADANIA): 
 

POKÓJ NR 1: 
Pokój 2 osobowy studio (łóżko małżeńskie + narożnik rozkładany) 

(pomieści również 4 osoby) 
 

4 osoby – 280 zł/doba 
3 osoby – 250 zł/doba 
2 osoby – 220 zł/doba 
1 osoba – 150 zł/doba 

 

 

  



POKÓJ NR 2: 
Pokój dla max. 3 osób (łóżko małżeńskie + łóżko pojedyncze) 

 
3 osoby – 210 zł/doba 
2 osoby – 140 zł/doba 
1 osoba – 110 zł/doba 

 

 

  



POKÓJ NR 3: 
Pokój 2 osobowy (łóżko małżeńskie) 

 
3 osoby – 250 zł/doba 
2 osoby - 220 zł/doba 
1 osoba – 150 zł/doba 

 

 

  



POKÓJ NR 4: 
Pokój 2 osobowy (łóżko małżeńskie) 

 
2 osoby – 140 zł/doba 
1 osoba – 90 zł/doba 

 



REZERWACJE 
Rezerwacje przyjmujemy: 
• Telefonicznie - +48 605 995 950 
• Mailowo – karczmasolina@gmail.com 

 
Potwierdzenie rezerwacji: 
 
• Warunkiem koniecznym dla potwierdzenia rezerwacji jest wpłacenie zadatku do 

7 dni od daty dokonania rezerwacji w kwocie równej wysokości kosztów jednej 
doby pobytu na numer konta:  
PKO BP: 10 1020 2980 0000 2502 0002 3689.  

• W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko, numer rezerwacji oraz numer 
NIP (jeśli dotyczy). 

• Ważne: Celem otrzymania faktury VAT, prosimy o informację w trakcie 
dokonywania rezerwacji. W przypadku braku informacji, wydrukowany będzie 
wyłącznie paragon fiskalny (bez możliwości wydruku faktury). 

• Po dokonaniu rezerwacji prześlemy na wskazany przez Państwa numer telefonu 
bądź adres e-mail – potwierdzenie rezerwacji zawierające: Imię i nazwisko 
gościa, termin pobytu, łączną kwotę brutto oraz inne ważne informacje 
dotyczące rezerwacji. 

• Pozostałą kwotę należy uiścić przy zakwaterowaniu z góry. 
• W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana 

 
  



Anulowanie rezerwacji: 
 
• Anulowanie i zmiany rezerwacji należy dokonać telefonicznie lub mailowo 
• W przypadku anulowania rezerwacji NIE zwracamy zadatku. 
• W przypadku niepojawienia się gościa do godziny 20:00 w dniu przyjazdu bez 

poinformowania obiektu, rezerwacja zostanie anulowana. 
 
Zameldowanie: od godz. 14:00 do 21:00 
Wymeldowanie: do godz. 12:00 
 
Przy zameldowaniu wymagane jest okazanie ważnego dowodu tożsamości ze 
zdjęciem. 
W przypadku późniejszego zameldowania prosimy o kontakt. 
 
Adres: 
Karczma Solina 
Solina 38A 
38-610 Polańczyk 
 
Dane do faktur: 
F.U.H. Solina Travel Andrzej Wojtanowski 
Solina 38 
38-610 Polańczyk 
 


