RANCZO CHRÓSTY - NOCLEGI
cennik usługi noclegowej obowiązujący od 1 maja 2018 roku
(ceny z VAT = 8%)
doba noclegowa trwa od godz. 15.00 do godz. 12.00 dnia następnego

PAWILON SADYBA - 20 miejsc noclegowych
pokoje z łazienkami - 2,3,4 osobowe TV/WiFi; wspólna kuchnia samoobsługowa
pokój dowolny - wykorzystanie pojedyncze
pokój dowolny - dwie osoby
pokój dowolny – trzy osoby

75.120.150.-

SADYBA na wyłączność –

PAWILON MŁYN

1100.-

- 16 miejsc noclegowych

dwa pokoje 2 i dwa 3 osobowe + jeden sześcioosobowy/ łazienki poza pokojami
pokój dowolny - wykorzystanie pojedyncze
pokój dowolny - dwie osoby
pokój dowolny – trzy osoby
„Yutul” pokój sześcioosobowy – cały

50.90.120.210.-

MŁYN na wyłączność –

PAWILON KUŹNIA

600.-

- 9 miejsc noclegowych

Trzy pokoiki z wersalkami – dla 1 lub dwóch osób + dwa pokoje trzyosobowe
w każdym pokoju znajduje się umywalka, wspólna kuchnia oraz łazienka.
pokój dowolny - wykorzystanie pojedyncze
pokój dowolny - dwie osoby
pokój dowolny – trzy osoby

50.80.120.-

KUŹNIA na wyłączność –

400.-

WYŻYWIENIE -przyrządzanie posiłków we własnym zakresie – dostęp do urządzeń
kuchennych.
Do dyspozycji - pralka, żelazko, drobny sprzęt sportowy, biblioteczka

Administratorzy obiektu: Agnieszka (+48) 533 360 086
Bolesław (+48) 601 259 286
www.chrosty.com ; e-mail: ranczo.chrosty@gmail.com

RANCZO CHRÓSTY – WYNAJEM SALI
cennik usługi obowiązujący od 1 maja 2018 roku (ceny z VAT = 8%)

SALOON

Wynajem sali na imprezę okolicznościową – cena uzależniona jest od
czasu trwania wynajmu a także od stopnia wykorzystania urządzeń technicznych oraz
wyposażenia obiektu.

Czas trwania imprezy
Popołudnie - do 20-tej

Powyżej 20-tej a także
czas 1 doby noclegowej
tj. od 15-tej do 12-tej
dnia następnego

Każda kolejna
rozpoczęta lub cała
doba noclegowa

Wynajem
sama sala

kominek-żywy ogień zaplecze kuchenne

300.-

50.-

50.-

400.-

100.-

100.-

200.-

100.-

100.-

Ognisko – cena jak za korzystanie z kominka w SALOONIE.
Grill – własny opał i samodzielne użytkowanie – gratis
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RANCZO CHRÓSTY - PENSJONAT DLA KONI
Cennik - obowiązuje od 1 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Cena netto - 800.- PLN / pobyt miesięczny zadeklarowany
Cena obejmuje boks, pielęgnację podstawową konia oraz obrok wg normy (owies, siano, ściółka
słomą) a także pobyt na padokach.
Cena nie obejmuje opieki weterynaryjnej, suplementów diety oraz kowala
Rozliczenie za pensjonat, za każdy rozpoczęty nowy miesiąc pobytu konia, uiszcza się na początku
miesiąca, najdalej do siódmego dnia.
W razie rezygnacji z pobytu konia w trakcie miesiąca, niewykorzystana część opłaty miesięcznej
nie podlega zwrotowi.
Usługi dodatkowe – cena umowna.
Koń w trakcie pobytu w pensjonacie, nie może być użytkowany w jakikolwiek sposób bez pisemnej
zgody jego właściciela opisującej charakter tego użytkowania.
Właściciel konia pensjonatowego ma prawo do jednego nieodpłatnego treningu dziennie na krytej
hali.
Pensjonariuszy obowiązuje przestrzeganie regulaminu użytkowania infrastruktury obiektu

Pobyt konia krótkoczasowy - cena za każdy dzień 40.Korzystanie z krytej hali – trening 60 minut - 40.- PLN
Cena pobytu obejmuje osobny boks, podstawową pielęgnację konia oraz obrok wg standardowej
normy (owies, siano, ściółka słomą).
Cena nie obejmuje opieki weterynaryjnej, suplementów diety oraz kowala.
Usługi dodatkowe – cena umowna
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