
 

⸎ Cennik na okres letni 2022 r. 
⸎ Cennik obowiązuje od 15.IV.2022 r. do 15.X.2022 r. 
⸎ Doba hostelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 10:00 

C  E  N  N  I  K       H  O  S  T  E  L     –     P  O  K  O  J  E      K  L  A  S  Y      S  T  A  N  D  A  R  D 

(dla większych grup istnieje możliwość niższej ceny zależnej od ilości osób i czasu 
zakwaterowania – prosimy o kontakt mailowy: rezerwacje@hostelkoss.pl)  

 
Nocleg – jedna osoba    90,00 zł/os.    śniadanie: 40 zł/os. 
 
Nocleg – dwie osoby    75,00 zł/os.    śniadanie: 35 zł/os. 
 
Nocleg – trzy, cztery, pięć osób         70,00 zł/os.    śniadanie: 30 zł/os. 
 
Nocleg – od sześciu do piętnastu osób 65,00 zł/os.    śniadanie: 30 zł  lub 25 zł/os. (11-15 os.) 
 
Nocleg – od szesnastu osób   60,00 zł/os.    śniadanie: 18/23 zł/os wg menu 
 
Nocleg bez pościeli – minus 7 zł/os. 
Nocleg trzecia i każda następna doba – minus 5 zł/os. 
Nocleg w pokoju wieloosobowym/ogólnodostępnym – minus 10 zł/os. 
Nocleg – POKÓJ OSTATNIEJ SZANSY, nagła rezerwacja po godz. 21.00, z pościelą 110,00 zł/os. 
 
 
Dopłaty do noclegu/pobytu (dotyczy także grup) za: 
 

1. Wczesny przyjazd: 20,00 zł/os. (każde rozpoczęte 4 godziny). 
 

2. Późny wyjazd: 20,00 zł/os. (każde rozpoczęte 4 godziny). 
 

3. Osoba nienocująca, korzystająca z infrastruktury (8.00-16.00): 39,00 zł/os (lub wg 
indywidualnych ustaleń). 

 
4. Staże, szkolenia, ćwiczenia, kursy, pobyty pracownicze, konferencje, sympozja i inne usługi 

odpłatne organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie hostelu: +30% (lub wg 
indywidualnych ustaleń). 

 
5. Parking campera: 49 zł/os (cena zawiera możliwość korzystania z infrastruktury w 

segmencie B).  
 

6. Opłata klimatyczna (gmina Brenna) naliczana od drugiej doby, nie dotyczy dzieci i młodzieży 
do 18 lat: 2,00 zł/os./doba. 

 
7. Cena, gdy grupa zajmuje/rezerwuje cały hostel (pokoje typu standard, bez Lodowni): 

za pierwszą noc: 3.600,00 zł, za drugą noc: 3.500,00 zł, za trzecią noc i następną: 3.400,00 zł 


