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Lake cabin rental rates 2017-2018:
Holiday season
30.06-01.09

Christmas
22.12-28.12

New Year’s Eve
29.12 – 01.01

Regular rates

PLN 750 / night

MondayThursday: PLN
300 / night
Friday-Sunday:
PLN 500 / night

May weekend
26.04-06.05
PLN 500 / night

PLN 500 / night

Weekly stays
Minimum stay of Minimum stay of Minimum stay of
from Saturday to 3 nights
3 nights
2 nights
Saturday

Plus PLN 150 for cleaning / turndown service.
Water sports equipment rental rates 2017-2018
• Rowboat plus sailboat – PLN 500 / week
• Two standup paddle boards – PLN 500 / week
Rental rules
Check-in time is 4 p.m.
Check-out time is 11 a.m.
Maximum occupancy: 4

Terms of payment
Payment can be made in one of two ways:
a) Through the hospitality service AIRBNB – please note that
additional fees may apply when using AIRBNB.
b) Traditional bank transfer:
• In order to confirm the reservation, transfer PLN 1.750
(50%) as a deposit to the account number listed below,
• Transfer the remaining amount (50%) to the same account
shortly before arrival and send us confirmation of the
transfer. In well-founded cases, we will allow you to pay in
cash on the day of arrival
Transfer details
Landlord name and address: Water Time S.C., ul. Dzielna 60, 01-029
Warszawa
International Bank Account Number (IBAN): PL 26 2490 0005 0000
4500 2352 0179 (BIC/SWIFT: ALBPPLPW)
Bank: Alior Bank S.A.
Payment title: LAKEHOUSE RENTAL FROM … TO …

Cennik wynajmu domku na jeziorze 2017-2018:

Sezon
wakacyjny
30.06-01.09

Święta Bożego
Narodzenia
22.12-28.12

Sylwester
29.12 – 01.01

Pozostałe dni

Weekend
Majowy
26.04-06.05
500 pln/doba

500 pln/doba

750 pln/doba

poniedziałekczwartek: 300
pln/doba
piątek-niedziela:
500 pln/doba

Pobyty
tygodniowe od
soboty do
soboty

Pobyt minimum
3 dniowy

Pobyt minimum
3 dniowy

Pobyt minimum
2 dni

Do kosztu pobytu należy doliczyć 150 pln za sprzątanie.
Cennik wynajmu sprzętu pływającego 2017-2018
• Łódka wiosłowa oraz żaglowa (2 szt.) – 500 pln / 1 tydzień
• Dwie deski SUP – 500 pln / 1 tydzień
Warunki wynajmu
Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do 11.00 dnia następnego

Maksymalna liczba gości: 4 osoby

Płatność
Płatności można dokonać na jeden z dwóch sposobów:
c) Za pośrednictwem serwisu AIRBNB, przy czym serwis doliczy
Państwu swoje prowizje.
d) Tradycyjny przelew bankowy:
• Prosimy o przelanie 1.750 zł zadatku (50%) na poniższe
konto w celu potwierdzenia rezerwacji,
• pozostałą kwotę (50%) należy przelać na ten sam rachunek
bezpośrednio przed przyjazdem wysyłając nam potwierdzenie
przelewu (w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość
płatności gotówką na miejscu w dniu przyjazdu)
Dane spółki i adres: Water Time S.C., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
Numer konta IBAN: PL 26 2490 0005 0000 4500 2352 0179 (BIC/
SWIFT: ALBPPLPW)
Bank: Alior Bank S.A.
W temacie przelewu proszę wpisać: WYNAJEM DOMU NA JEZIORZE W
DNIACH: [wpisać daty]

