Ośrodek Wypoczynku Rodzinnego GOŚCINIEC w
Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
2. Godziny przyjazdu, płatność, rezygnacje.
Pobyty zaczynają się od godziny 16.00 w dniu
przyjazdu i trwają do 9.00 w dniu wyjazdu. W miarę
możliwości domki/pokoje mogą być wydane
wcześniej jeżeli będą już przygotowane. Jeżeli Gość
planuje przyjazd po godzinie 18 w dniu przyjazdu
wymagany jest w tej sprawie kontakt telefoniczny.
Brak kontaktu do godziny 18 dnia rozpoczęcia
pobytu traktowany bedzie jako rezygnacja z
przyjazdu. Zadatek nie będzie zwrócony.
Gość może zrezygnować z pobytu z dowolnych
przyczyn w dowolnej chwili.
do 60 dni przed datą przyjazdu - zadatek będzie
zwrócony w całości.
do 30 dni przed datą przyjazdu - zadatek będzie
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zwrócony w wysokości 50 % wpłaty.
poniżej 30 dni od daty przyjazdu powoduje utratę
zadatku.
Zadatek zostaje zwrócony w terminie 14 dni od
zgłoszenia rezygnacji.
Skrócenie pobytu przez Gościa z dowolnych
przyczyn nie leżących po stronie OWR Gościniec nie
będzie podstawą do żądania zwrotu opłaty za pobyt.
Płatność za cały pobyt jest pobierana z góry po
zapoznaniu się Gościa z warunkami pobytu przed
zajęciem domku/pokoju w czasie procedury
meldunkowej. Płatność wnoszona jest w gotówce.
Na wpłaconą łączną kwotę Gość na życzenie może
otrzymać dokument sprzedaży (fakturę).
POLECANE PRZEZ NAS INNE OFERTY nie
wchodzące w skład GOŚCIŃCA.
"Pod Różą Wiatrów" w Sianożętach: Bliskość plaży,
doskonała lokalizacja, liczne udogodnienia i
komfortowo urządzone domki letniskowe... (więcej
informacji - KLIKNIJ )
"U Dziadków" - Nowobudowane, niedrogie kwatery
w bezpośrednim sąsiedztwie Gościńca. Są to
dobrze wyposażone dwupokojowe studia z
osobnymi wejściami - (więcej informacji - KLIKNIJ )
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