
 

KOSS Sp. z o.o., ul. Stary Dwór 14, 43-436 Górki Wielkie, NIP: 548-24-07-635 
Numer konta bankowego: 36 1050 1083 1000 0022 8068 4677 

 

(doba hostelowa od godz. 16:00 do godz. 10:00) 
 

 

C E N N I K    H O S T E L 
Nocleg za osobę w pokoju wieloosobowym (bez pościeli)                                                        39,00 zł 
Nocleg za osobę w pokoju wieloosobowym (z pościelą)                                                        45,00 zł 
Osoba nocująca sama w pokoju, czyli pokój wieloosobowy do pojedynczego wykorzystania (bez pościeli)  49,00 zł 
Osoba nocująca sama w pokoju, czyli pokój wieloosobowy do pojedynczego wykorzystania (z pościelą)      55,00 zł 

Dopłaty do noclegu (dotyczy także grup) za: 
wczesny przyjazd  - 15,00 zł/os. (każde rozpoczęte 6 godzin)   
późny wyjazd         - 15,00 zł/os. (każde rozpoczęte 6 godzin) 

 
Opłata klimatyczna (gmina Brenna): 
Do powyższych cen należy doliczyć opłatę klimatyczną:  1,00 zł/os./doba 

 
Zniżki dla grup (powyżej 20 osób) 
- cena za trzecią i każdą następną noc – zniżka:  5,00 zł/os.  
- cena, gdy grupa zajmuje/rezerwuje cały hostel: 
 – za pierwszą noc                    2.600,00 zł 
 – za drugą noc                         2.500,00 zł 
 – za trzecią noc i następną    2.400,00 zł 

 

C E N N I K    I N N E 
LODOWNIA:  
 
Kuchnia – 90,00 zł/doba (tylko dla grup) 
 

od godz. 16.00-6.00 
Sala górna/dolna  – 35,00 zł za każdą rozpoczętą pierwszą i drugą godzinę   
                                 – 25,00 zł za każdą rozpoczętą trzecią i następną godzinę 
                                 – 150,00 zł za całą dobę (od godz. 16.00 do godz. 10.00 dnia następnego) 
  

od godz. 6.00-16.00 
Sala górna/dolna – 30,00 zł za każdą pierwszą i drugą godzinę 
                                – 20,00 zł za każdą trzecią i następną godzinę 
                                – 160,00 zł za całą dobę (od godz. 10.00 do godz. 10.00 dnia następnego) 
  

GRILL (dla osób nienocujących)   – 20,00 zł + 5,00 zł/os. 
                                                                      – 40,00 zł za taczkę drewna 

 

● Parking zewnętrzny: bezpłatnie 
● Parking wewnętrzny: bezpłatnie dla osób nocujących (osoby nienocujące: 3,00 zł/godz.) 
● Grill: bezpłatnie dla osób nocujących 
● Posiłki: we własnym zakresie/catering/oferty (obiadokolacja dla grup/catering: 21,00 zł/os.) 
● Dzieci do 3 roku życia (bez oddzielnego łóżka): bezpłatnie 
● Parking autokaru: 50,00 zł/doba 
● Przechowalnia bagażu: bezpłatnie 


