Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe "Szafir"
nad jeziorem Morzycko w Moryniu
Moryń

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Cennik
KLIENT INDYWIDUALNY
Noclegi (cena za dobę)
pokój dla jednej osoby 80 zł
pokój dla dwóch osób 120 zł
pokój dla trzech osób 130 zł
pokój dla czterech osób 140 zł
pokój dla pięciu osób 150 zł
Dzieci poniżej 3 roku życia - GRATIS
Pobyt osoby przekraczajacej ilość miejsc 12 zł
Przy pobycie na jedna dobę 150% ceny
Rozpoczęcie doby hotelowej - 14.00
Zakończenie doby hotelowej - 12.00
Ustawienie samochodu na terenie osrodka (przy
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domku) - 24 zł/doba
Ustawienie samochodu na parkingu po uprzednim
rozpakowaniu się - 10 zł/doba
Pobyt zwierząt - 10 zł/dobę (właściciele
zobowiązani są do trzymania psa na smyczy, oraz
posiadania książeczki szczepień zwierzęcia)
Wyżywienie:
całodzienne 45 zł
całodzienne dzieci do 10 lat 30 zł
śniadanie 14 zł
śniadanie i obiad 32 zł
obiad 25 zł
obiad i kolacja 32 zł
kolacja 17 zł
śniadanie i kolacja 28 zł
KLIENT GRUPOWY - nocleg i wyżywienie
całodzienne (cena za dobę, powyżej 2 dni):
pobyt co najmniej 160 osób 65 zł
pobyt co najmniej 120 osób 70 zł
pobyt co najmniej 60 osób 75 zł
pobyt co najmniej 30 osób 80 zł
pobyt co najmniej 10 osób 85 zł
Cena dodatkowego ogrzewania to 30 zł/pokój za
dobę.
WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU WODNEGO
łódź żaglowa OMEGA
30 zł/godzinę 80 zł/dzień
(8.00-20.00)
łódź żaglowa SASANKA 180 zł/dzień (8.00-20.00)
kajak 10 zł/godzinę, 35 zł/dzień (8.00-20.00)
rower wodny
15 zł/godzinę
Stand Up Paddle
20 zł/godzinę
rejs katamaranem
INNE
postój jachtu w sezonie 12 zł/doba
postój jachtu poza sezonem 10 zł/doba
hangarowanie deski 5 zł/doba
ładowanie akumulatora 10 zł
Cennik może ulec zmianie.
Ośrodek znajduje się na obszernym, pofałdowanym
półwyspie (6,5h) z malowniczą linią brzegową. Wody
jeziora zaliczane są do II klasy czystości. Teren
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ośrodka jest naturalnie ograniczony linią brzegową,
do którego prowadzi wyłącznie wąska grobla co
daje pełną swobodę i nieograniczony komfort w
realizacji róznego rodzaju programów rekreacyjnych
i sportowych. Bezpośrednie sąsiedztwo wody
sprawia, że ośrodek jest wymarzoną bazą dla osób
uprawiajacych sporty wodne. Obiekt posiada
możliwość korzystania z Internetu.
Na terenie ośrodka znajduje się:
zabytkowe grodzisko z ruinami zamku rycerskiego,
restauracja,
sala konferencyjna z parkietem i lustrami dla grup
tanecznych,
sala dyskotekowa,
strzeżone miejsce do kąpieli,
boiska do piłki siatkowej, nożnej,
miejsce biesiadne na ognisko i plac zabaw,
ścianka wspinaczkowa, tyrolka,
taras widokowy,
parking dla gości,
możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego i
rekreacyjnego.
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