
Cennik 

Pokój 2-osobowy standard                                 199,00 zł

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby                              135,00 zł

Pokój 2-osobowy podwyższony standard         239,00 zł

Pokój 3-osobowy                                                279,00 zł

Apartament                                                       279,00 zł

Łóżeczko dla niemowlaka                                  30,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT.

W cenę wliczone jest śniadanie.

Cennik nie obowiązuje w okresach obowiązywania pobytów pakietowych (święta, długie weekendy).

Dodatkowo płatna opłata uzdrowiskowa na rzecz Miasta Ustroń.

W przypadku rezerwacji należy przelać zadatek na pobyt w wysokości 40% wartości całego pobytu.

Przy pobycie min. 3 noclegi  5% rabatu
Przy pobycie min. 6 noclegów   10% rabatu

Cennik obowiązuje od 01.01.2018 r.

Dane kontaktowe:
Willa Kraj, Ul. Mickiewicza 3 43-450 Ustroń, Tel. 33 854 10 59, Tel. kom.  606 202 316

Adres e-mail: recepcja@willakraj.pl, 
www.willakraj.pl, www.facebook.com/willa.kraj 

mailto:recepcja@willakraj.pl
http://www.facebook.com/willa.kraj
http://www.willakraj.pl/


Charakterystyka obiektu:

1. Pokoje :

Każdy pokój posiada własną łazienkę, wyposażony jest w telewizor LCD 26 (pokoje standardowe) lub
32 cale (pokoje podwyższony standard i  apartamenty),  łóżko, szafki nocne, szafę  ubraniową, stolik
kawowy, 2 krzesła lub zestaw wypoczynkowy oraz ręczniki.

POKÓJ STANDARD – 2-osobowy pokój z łazienką z prysznicem, łóżko małżeńskie lub dwa łóżka
pojedyncze, stolik i dwa krzesła.

POKÓJ PODWYŻSZONY STANDARD – pokój 2-osobowy z łazienką z prysznicem, znacznie
większy  od  poprzedniego,  wyposażony  w  łóżko  małżeńskie,  toaletkę,  sofę  i  dwa  fotele  ze
stolikiem kawowym, możliwość wstawienia dostawki.

APARTAMENT  –  komfortowy  pokój  2-osobowy  z  łazienką  z  wanną  z  hydromasażem,
wyposażony w łóże małżeńskie (szer. 200 cm), toaletkę, sofę i dwa fotele z ławą lub sofę i stół z
4 krzesłami, możliwość wstawienia dostawki.

POKÓJ 3-OSOBOWY – 2 pokoje z łazienką z prysznicem, wyposażone w łóżko małżeńskie i łóżko
pojedyncze w oddzielnym pokoiku, sofę i fotel ze stolikiem kawowym.

2. Ogólnodostępna kuchnia

Posiadamy ogólnodostępną  kuchnię  wyposażoną  w lodówkę,  kuchenkę  elektryczną  dwupalnikową,
kuchenkę mikrofalową, czajnik, 2 stoły z kompletem krzeseł, komplet garnków, naczyń i sztućców.

3. Ogród

Posiadamy ogród w którym można odpocząć, napawać się promieniami słonecznymi, pogrillować czy w
spokoju napić się kawy. Jak również możemy zorganizować Garden Party.

4. Sala konferencyjna i bankietowa

Posiadamy salę konferencyjną dla max. 50 osób oraz mamy możliwość zorganizowania bankietów czy
innych uroczystości rodzinnych.

5. Sala gier i zabaw: piłkarzyki, gry planszowe, zabawki dla maluszków, itp.

6. Parking monitorowany

7. Sieć WI-FI

8. Wyżywienie

Oferujemy Państwu śniadania – serwowane  w godzinach 08.30 – 10.00, na życzenie Gości w innych
godzinach bądź podawane do pokoju oraz obiady – serwowane w godzinach 13.00 – 16.00. 

9. Cafe Bar 

Na terenie obiektu znajduje się Cafe Bar, gdzie możecie Państwo napić się kawy, pysznej herbaty czy
drinka. 


