Kompleks Wypoczynkowy „SZARLOTA”
..... jest położony w pięknym rejonie tzw.
„Szwajcarii Kaszubskiej”, na leśnym wzgórzu, nad
jeziorem, ok. 70 km od Gdańska. Obiekt jest
ogrodzony i obejmuje: hotel, 71 domków i parking
dozorowany. Goście zakwaterowani w KW mogą
nieodpłatnie korzystać z boisk, kortu tenisowego,
plaży strzeżonej, z udziału w ognisku. Odpłatnie
można wypożyczyć wodny sprzęt sportowy,
korzystać z, sauny, jacuzzi, zabiegów SPA, kręgielni
itp. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na
stronie internetowej Kompleksu podanej poniżej.
REZERWACJA:
W celu wykonania rezerwacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na
warsztaty ze strony Instytutu Suzuki w Gdańsku. Potwierdzeniem rezerwacji
każdorazowo jest wpłata zaliczki w przeciągu 14 dni od dnia wykonania rezerwacji.
Prosimy o wpłatę 30% kosztu ogólnego.
Nr konta dla wpłat w złotówkach:
Konto Bankowe Deutsche Bank Polska S.A
78 1910 1048 2786 6348 6154 0001
Na przelewie prosimy koniecznie dopisać „suzuki”
UWAGI ORGANIZACYJNE
•
•

•
•
•

w dniu przyjazdu (niedziela) kwaterujemy Gości od godz. 16:00
wykonujemy rezerwacje wyłącznie na pełen turnus 15-21.07.2018 - "Szarlotka" lub
22-28.07.2018 - "Szarlota". Osoby które chcą wcześniej wyjechać płacą tak jak za
cały pobyt.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu – ceny wg. oferty na stronie
www.szarlota.pl
bez względu na wybraną formę pobytu świadczenia zaczynają się od kolacji w dniu
przyjazdu a kończą się śniadaniem.
Wszyscy uczestnicy warsztatów muzycznych – zakwaterowani w Kompleksie
Wypoczynkowym Szarlota zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych,
które zostaną im założone w dniu przyjazdu. – Osoby, które odmówią założenia
opasek nie zostaną zakwaterowane w KW Szarlota.

DOMKI CAMPINGOWE
Wariant I – domki 4-5 osobowe
Domek obejmuje: 1 podwójne łóżko, 2 pojedyncze, 1 fotel jednoosobowy rozkładany, 2
pokoje, łazienka, mini aneks kuchenny (czajnik, lodówka, sztućce, talerzyki - bez
kuchenek), TV, ogrzewanie elektryczne.
a) pakiet dla osoby dorosłej, 3 posiłki dziennie – 750 zł
b) pakiet dla dziecka, 3 posiłki dziennie (połówki) - 460 zł
Wariant II – domki 3-4 osobowe
Domek obejmuje: 1 podwójne łóżko, 2 pojedyncze, 1 pokój z alkową, łazienka, mini aneks
kuchenny (jak w Wariancie I), TV, ogrzewanie elektryczne.
a) pakiet dla osoby dorosłej, 3 posiłki dziennie - 690 zł
b) pakiet dla dziecka, 3 posiłki dziennie (połówki) - 430 zł

HOTEL
Uwaga!! nie ma możliwości wykonania rezerwacji na pokój 1 osobowy !
Wariant III – hotel, pokój 2 osobowy, standard
Powierzchnia 15 mkw., łączone łóżko, szafa,
biurko, krzesło, TV, telefon, Internet, łazienka z
wc, balkon. Możliwość dostawienia łóżka dla
dziecka.
a) pakiet dla osoby dorosłej, 3 posiłki dziennie 1050 zł
b) dziecko jako druga osoba w pokoju - 850 zł
c) dziecko na dostawce w pokoju - 490zł
Wariant IV – hotel, pokój 2 osobowy, komfort
Powierzchnia 30 mkw., dwuosobowe łóżko, szafa, biurko, krzesło, kanapa, dwa fotele,
stół,TV, Internet, łazienka z wc i bidetem, suszarka, balkon.
a) pakiet dla osoby dorosłej, 3 posiłki dziennie - 1290 zł
b) dziecko jako druga osoba w pokoju - 1090 zł
c) dziecko na dostawce (sofie) w pokoju - 490zł
Wariant V – dom kaszubski (nowość!!!) 6-8 osobowy
Powierzchnia 100 mkw. - na parterze: duży salon z TV i kuchnią(w pełni wyposażoną),
rogówka rozkładana, łazienka z prysznicem, wc i bidetem, duży taras. Piętro: 3 sypialnie
dwuosobowe ( po 2 łóżka pojedyncze), dodatkowo: wc i umywalka.
a) pakiet dla osoby dorosłej, 3 posiłki dziennie – 1290 zł
b) dziecko do 12 lat, 3 posiłki dziennie – 1090 zł (liczonej jako 1 z 6 miejsc w domu)

c) 7 i 8 miejsce w domu (rozkładana sofa w salonie) osoba dorosła: 890 zł; dziecko 490 zł
Wariant VI – domek Charlotta 3-4 osobowy
Powierzchnia 30 mkw. –pokój dzienny z TV i kuchnią(w pełni wyposażoną), sofa rozkładana,
łazienka z prysznicem, wc i bidetem, taras. Sypialnia dwuosobowa (2 łóżka pojedyncze),
a) pakiet dla osoby dorosłej, 3 posiłki dziennie – 1290 zł
b) dziecko do 12 lat, 3 posiłki dziennie – 1090zł

przy rezerwacji domu kaszubskiego – wymagana jest minimalna ilość osób 6 !
Informujemy, iż kuchnia KW Szarlota nie jest kuchnią specjalistyczną i nie serwuje posiłków
dostosowanych do specjalistycznych zaleceń lekarskich.

Inne możliwości zakwaterowania –
polecane obiekty:
1. Pokoje „U Magdy” – pensjonat w
miejscowości Szarlota - http://
www.umagdy.tvc.pl/umagdy/ – rezerwacje
wykonywane bezpośrednio w pensjonacie
2. Hotel BAZUNY – www.hotelbazuny.pl;
3. Ośrodek Wypoczynkowy „Mała Szarlota” www.szarlota.home.pl
Osoby zakwaterowane poza naszym obiektem, które będą dojeżdżać z dziećmi
na zajęcia – proszone są o zgłoszenie się w recepcji Szarlota – w celu wykupienia
zryczałtowanego biletu postojowego na samochód – w przeciwnym razie za każdy
dzień zostanie naliczona opłata postojowa zgodna z cennikiem widniejącym przy
wjeździe do Kompleksu Szarlota.
– istnieje możliwość wykupienia żywienia w KW Szarlota – w tym celu prosimy o kontakt z
recepcją

Party
Osoby, które nie są zakwaterowane w KW Szarlota mogą wykupić kolację grillową, która
odbędzie się na zakończenie warsztatów – koszt kolacji wynosi 60 zł od os dorosłej oraz
30 zł od dziecka do 12 lat.
Uwagi:
• Śniadania i kolacje podawane są w formie bufetu szwedzkiego. Obiady dwudaniowe –
serwowane.
• W pokojach hotelowych nie można korzystać z kuchennych urządzeń elektrycznych
(czajniki, kuchenki).
• Wszystkie pokoje są dla osób niepalących.

•
•
•

Dzieci do 3 roku życia (bez dostawki, śpiące w łóżku z rodzicami) nie płacą za
pobyt (bez świadczeń)
Dzieci w wieku 4-6 l otrzymują 10% zniżkę na wszystkie świadczenia wg cen
skalkulowanych dla dzieci.
Dzieci powyżej lat 12 ponoszą opłaty jak osoby dorosłe.

Zwrot zaliczek, anulacja pobytu
s

Kompleks Wypoczynkowy Szarlota zastrzega sobie prawo do potrącania każdorazowo przy
zwrocie zaliczki kwoty w wysokości 30 zł. Zwrot zaliczki nastąpi w ciągu 7 dni, po
otrzymaniu podpisanej faktury korygującej, w której zawarty będzie numer konta oraz
pełne dane jego właściciela.
Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna, woj. Pomorskie, Polska
Tel.: + 48 (58) 686 7755
e-mail: recepcja@szarlota.pl
www.szarlota.pl

