NOCLEGI W FOLWARKU WĄSOWO
W naszych zabytkowych budynkach odnajdziesz spokój, ciszę i przyjazny klimat.
W odnowionych przestrzeniach Stajni, Kuźni i Gorzelni każdy znajdzie miejsce dla siebie.

STAJNIA

Nowo odrestaurowany budynek z pokojami urządzonymi w prostym
skandynawskim stylu (biel, naturalne materiały jak kamień, stare
drewno) w stylistyce nawiązującej do pozostałych wnętrz Folwarku.

11 pokoi z łazienkami
22 miejsca noclegowe
11 dostawek

KUŹNIA

Zabytkowy budynek z siedmioma pokojami i uroczą salą kominkową
z małą biblioteczką. Pokoje urządzone zostały w prostym wiejskim
klimacie.

7 pokoi
4 łazienki
23 miejsca noclegowe
8 dostawek

GORZELNIA

6 pokoi
3 łazienki
22 miejsca noclegowe
4 dostawki

Apartament w Gorzelni to idealna przestrzeń dla zaprzyjaźnionego
grona i dla osób ceniących sobie prywatność oraz niezależność. na
łonie przyrody, zlokalizowany obok Stodoły.

CENNIK
STAJNIA (11 pokoi)
22 miejsca noclegowe, 11 dostawek (33 miejsca noclegowe)
Liczba
11

Cena
220,0 zł

Pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania

11

180,0 zł

Dostawka

11

70,0 zł

Pokój dwuosobowy

GORZELNIA (6 pokoi)
22 miejsca noclegowe, 4 dostawki (26 miejsc)

Cały obiekt
(powyżej 12 osób w mieszkaniu), bez dostawek
Dostawka
Cena za 1 osobę
w przypadku gdy jest poniżej 12 osób w mieszkaniu

Liczba

Cena

1

2 200,0 zł

4

60,0 zł

22

110,0 zł

KUŹNIA (7 pokoi)
23 miejsca noclegowe, 8 dostawek w pokojach
Liczba

Cena

Cały obiekt
(powyżej 14 osób w obiekcie), bez dostawek

1

2 000,0 zł

Cena pokoju 2osobowego z łazienką

1

220,0 zł

23

80,0 zł

8

60,0 zł

Dostęp do Sali kominkowej bez rezerwacji całego obiektu

1

200,0 zł

Dostawka (w Sali kominkowej)

4

50,0 zł

Cena za 1 osobę
w przypadku gdy jest poniżej 14 osób w obiekcie
Dostawka (w pokojach)

Cena za psa - 40,0 zł

Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 i trwa do godziny 11:00 dnia następnego
Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 i trwa do godz. 11:00 dnia następnego

