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Doba hotelowa kończy się o godz.10.00, a rozpoczyna się o godz. 14.00   
Formy płatności – gotówka, przelew i karty płatnicze   
Opłata miejscowa  2,50 zł stawka dzienna w Gdyni liczona od osoby, doliczana do cen noclegów 
powyżej 1 doby  
Zniżki (nie dotyczą wysokiego sezonu):   
a) dla osób posiadających karty EURO – 26 do 5 %   

CENNIK POKOI GOŚCINNYCH W 

STUDENCKIM DOMU MARYNARZA NR 3,4 

POKOJE 
GOŚCINNE  

Sezon niski Sezon średni Wysoki sezon 

07.01.2022-31.05.2022 01-23.06.2022 01.-06.01.2022 

01.10.2022-23.12.2022 29.08.2022-30.09.2022 15-18.04.2022; 

    29.04-03.05.2022 

    16-19.06.2022 

    
24.06-28.08.2022 

24.12.2022-31.12.2022 

1-osobowy  80 80 85 

2 -osobowy  150 160 170 

2-osobowy                
(dla 1 osoby) 

115 120 170 

Każda dodatkowa 
osoba w pokoju 

35 40 40 

POKOJE 
STUDENCKIE 

Sezon niski Sezon średni Wysoki sezon 

Miejsce w pokoju 40 45 50 

3-osobowy z kuchnią 125 160 180 

3-osobowy z kuchnią 
dla 1-2 osób 

115 140 150 

2-osobowy w 
kompleksie   

80 90 100 

2-osobowy w 
kompleksie dla 1 os. 

75 76 80 

3-osobowy w 
kompleksie 

120 135 150 

3-osobowy w 
kompleksie dla 1-2 os. 

95 100 120 

Każda dodatkowa 
osoba w pokoju 

20 20 25 

Zwierzęta/dobę 25 

Przedłużenie doby 30 

Wynajem łóżeczka 
dziecięcego/dobę 

25+ kaucja 50zł / pobyt 
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b) nie pobiera się opłat za dzieci do lat 4, śpiące w łóżku z rodzicami.   
  
 
WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI   
Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia Państwa rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku, 
(bezzwrotne) w wysokości min. 50% kosztów pobytu, na podstawie otrzymanego potwierdzenia 
rezerwacji na wskazane konto bankowe oraz zwrotne przesłanie dowodu wpłaty  na adres poczty 
mailowej danego akademika. 
Dokonanie wpłaty zadatku jest równoznaczne z akceptacją warunków płatności przez 
Zamawiającego.   
Prosimy o podanie pełnego adresu (w przypadku firmy również numeru NIP) celem wystawienia 
faktury.   
1.       Pozostała część należności płatna gotówką lub kartą w dniu przyjazdu   
2.       W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi   
3.       Oferta obowiązuje jedynie w przypadku wykorzystania całości zarezerwowanego pobytu 
4.       W pokojach i całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia   
5.       Zastrzegamy sobie możliwość zmiany oferty.   
Każdy Gość zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu.   
Regulamin dostępny jest w recepcji. 
 
Cennik obowiązuje od 01.01.2022 r.    


