W związku z przystąpieniem ENEA S.A. do akcji „ Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” w dniach
5-7 październik 2018 chcemy polecić Państwu nasz obiekt Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe
znajdujący się w Sierakowie przy ulicy Poznańskiej 30.
Ośrodek ten jest obiektem całorocznym, położonym 70 km na północny zachód od Poznania, nad
brzegiem Jeziora Jaroszewskiego w zacisznym zakątku Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Posiada
bezpośredni dostęp do jeziora. Dysponuje 53 miejscami noclegowymi.
Sieraków to miasto w zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim,
siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sieraków. Położone nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej, na
pograniczu Kotliny Gorzowskiej i Pojezierza Poznańskiego, pomiędzy dwoma jeziorami: Jaroszewskim
i Lutomskim. Miasto posiada rozbudowaną infrastrukturą wypoczynkową (kryta pływalnia, kręgielnia)
nad Jeziorem Jaroszewskim.

CENNIK Z UWZGĘDNIENIEM 50% ZNIŻKI
Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe w Sierakowie 2018r.
Usługi hotelowe
NOCLEG
pokój 1 osobowy

47,50 zł

pokój 2 osobowy

85,00 zł

W cenę noclegu wliczone śniadanie ( cena śniadania 11,00 zł)
Dostawka nocleg ze śniadaniem

36,00 zł

……………………………………………………………………………………
NOCLEG
Studio do pojedynczego wykorzystania

67,50 zł

W cenę noclegu wliczone śniadanie ( cena śniadania 11,00 zł)
…………………………………………………………………………………….
NOCLEG
apartament 101

dla 2 osób

120,00 zł

dodatkowa osoba

27,50 zł

W cenę noclegu wliczone śniadanie ( cena śniadania 11,00 zł /os)
…………………………………………………………………………………
NOCLEG
pobyt powyżej 2 dób (weekendy i okres lato)
Pokój 1 osobowy
38,50 zł /doba ( nocleg 27,50 zł + śniadanie 11zł)
52,50 zł /doba ( nocleg 27,50 zł + wyżywienie śniadanie , obiadokolacja 25 zł)

Pokój 2 osobowy
75 zł/doba

( nocleg 26,50 zł + śniadanie 11 zł)

103 zł/doba ( nocleg 26,50 zł +wyżywienie śniadanie , obiadokolacja 25 zł )

APARTAMENTY
Cena nocleg ze śniadaniem
Apartament do 4 osób

150,00 zł (N-26,50 BB-11,00/os)

Apartament dla 5 -6 osób 198,00 zł (N- 25,00 BB-11,00/os)
Apartament dla 6 osób

201,00 zł (N-22,50 BB-11,00/os)

Cena nocleg z pełnym wyżywieniem 2 posiłki
Apartament dla 3 osób 150,00 zł (N- 25,00 HB-25,00/os)
Apartament dla 4 osób 200,00 zł (N- 25,00 HB-25,00/os)
Apartament dla 5 osób 250,00 zł (N- 25,00 HB-25,00/os)
Apartament dla 6 osób 285,00 zł (N- 22,50 HB-25,00/os)

POBYT DZIECI
Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny

Dzieci od 3 lat do 10 lat/osobne spanie
nocleg ze śniadaniem
nocleg- 22,50 zł

32,50 zł
BB- 10,00 zł

nocleg z pełnym wyżywieniem ½ porcji

40,00 zł

nocleg- 24,00 zł HB- 16,00 zł

Łóżeczko ( bez pościeli ) dziecięce

bezpłatnie

