
Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER
HOTEL ***

Ceny pokoi
od 01 stycznia 2023 r.

dni 
powsz.

weekendy 
i święta

Pokój 2 osobowy Standard – ze śniadaniem

dla 2 osób 399,00 zł 415,00 zł

dla 1 osoby 340,00 zł 354,00 zł

+ jedno dziecko bez dostawki (na wspólnym łóżku 
z rodzicami) – przed ukończeniem 3 lat 0,00 zł 0,00 zł

jw. – od 3 do 6 lat 19,00 zł 19,00 zł

+ drugie i każde nast. dziecko (dostawka) – do 3 lat 78,00 zł 82,00 zł

jw. – od 3 do 6 lat 95,00 zł 99,00 zł

+ dostawka – dorosły, dziecko powyżej 6 lat 160,00 zł 167,00 zł

Pokój 2 osobowy LUX – ze śniadaniem

dla 2 osób 519,00 zł 565,00 zł

dla 1 osoby 457,00 zł 499,00 zł

+ jedno dziecko bez dostawki
(na wspólnym łóżku z rodzicami) – do 3 lat 0,00 zł 0,00 zł

jw. – od 3 do 6 lat 19,00 zł 19,00 zł

+ drugie i każde nast. dziecko (dostawka) – do 3 lat 124,00 zł 135,00 zł

jw. – od 3 do 6 lat 128,00 zł 138,00 zł

+ dostawka – dorosły, dziecko powyżej 6 lat 214,00 zł 232,00 zł

Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.30 w dniu wyjazdu.

W cenie pokoju:

• nocleg

• śniadanie

• nieograniczony dostęp do Aquaparku (strefa basenu i saun) oraz siłowni
– w godzinach ich otwarcia, boisk do siatkówki plażowej (wg bieżącej dostęp-
ności) oraz skateparku i pump-tracków,

• bezpłatny dostęp do Olender Kids Club (sala zabaw) oraz Gaming Roomu,

• parking (niestrzeżony, monitorowany),

• zniżki na zajęcia fitness (udział w zajęciach zaplanowanych w bieżącym
harmonogramie),

• zniżki na wybrane zabiegi i pakiety SPA.

Na parkingu znajduje się stacja ładowania samochodów elektrycznych
(opłaty wg taryfy operatora).

Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER sp. z o.o. 
w Wielkiej Nieszawce

87-165 Cierpice, ul. Toruńska 34/40
tel. 56 622 06 06, kom. 519 647 349

e-mail: recepcja@olender.info
www.olender.info

facebook.com/Olender.Nieszawka

Pakiet BIZNES
(niezależnie od sezonu)

dni powsz.
weekendy 

i święta

1 osoba w pokoju 2-osobowym 350,00 zł –

pokój 2-osobowy dla 2 osób 475,00 zł –

Pakiet BIZNES jest aktywny wyłącznie w dni powszednie. 

W cenie pakietu: nocleg, śniadanie, wstęp do Aquaparku (basen i  sauny) oraz 
siłowni bez ograniczeń, bon do restauracji na obiadokolacje na kwotę 50 zł/os. 
oraz bezpłatny parking.

STAŁY KLIENT

Status Stałego Klienta przysługuje Gościom korzystającym z noclegów w Ho-
telu Olender przy czwartym pobycie, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy. 

Stałym Klientom przysługuje 10% zniżki od ceny danego typu pokoju w da-
nym dniu.

Cenę Stałego Klienta stosuje się wyłącznie dla pokoju, w którym przebywa 
Osoba posiadająca ów status.

Inne usługi hotelowe dni
powsz.

weekendy
i święta

Dodatkowa pościel 48,00 zł

Wypożyczenie łóżeczka (z pościelą) dla dziecka do lat 3 35,00 zł

Wypożyczenie ręcznika na basen 12,00 zł 14,00 zł

Wypożyczenie szlafroka 15,00 zł 16,00 zł

Dodatkowa woda w pokoju (1 butelka) 3,50 zł

Room service (śniadanie, obiad) 20,00 zł

Hotel nie przyjmuje zwierząt.

Ceny zawierają podatek VAT.

Aktualizacja cennika: 1 stycznia 2023 r.

Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w myśl kodeksu handlowego. Hotel za-
strzega sobie możliwość określenia specjalnych cen w wybranych terminach, wprowa-
dzenia bieżących zmian na zasadzie „ceny dnia” oraz dokonania korekty całego cennika 
dla danego sezonu.


