
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom turystów przybywających do JuraParku 
Bałtów wzbogacamy naszą ofertę o noclegi na terenie naszego kompleksu. Domki 
wypoczynkowe przystosowane są zarówno dla grup zorganizowanych jak i turystów 
indywidualnych.
Do użytku oddaliśmy 4 domki typu willowego położone na wzgórzu tuż obok Ośrodka 
Jazdy Konnej „Krainy Koni”. Domki murowane, stylowo wykończone, położone w 
malowniczym terenie dają możliwość odpoczynku od codziennego zgiełku.
W zależności od wymagań i upodobań turystów proponujemy noclegi w domkach o 
dwóch standardach



OCZERET I WIĄZ
domki typu schroniskowego

Pierwszy rodzaj domków to domki z dwoma łazienkami na holu (damską i 
męską). Domki te posiadają wdzięczne nazwy pochodzące od koni, które 
zamieszkują naszą stajnię:

“WIĄZ”
6 pokoi x 4 osoby
Wyposażenie pokoi:
✔ dwa łóżka piętrowe 
✔ szafa 
✔ telewizor
✔ stolik + 4 krzesła 
✔ komoda

„OCZERET”
6 pokoi x 4 osoby
Wyposażenie pokoi:
✔ dwa łóżka piętrowe 
✔ szafa 
✔ telewizor
✔ stolik + 4 krzesła 
✔ komoda



Do dyspozycji:
✓gastronomia oddalona od 

domków o 50m



Okres Cena za dobę
Wielkanoc: 03.04-06.04.2015

70 zł/os.

Majówka: 01.05-03.05.2015

Boże Ciało: 04.06-07.06.2015

Weekend sierpniowy NMP: 14.08-16.08.2015

Święta Bożego Narodzenia i Sylwester: 
24.12.2015r.-02.01.2016

Wrzesień (od poniedziałku do piątku)

40 zł/os.Październik

Listopad

Cennik: Pokój 4-osobowy
Czas pobytu Cena za dobę

1-2 doby 50 zł/os.
3-7 dób 45 zł/os.

8 i więcej dób 40 zł/os.

Powyższa oferta obowiązuje cały rok z wyjątkiem:

Ceny dla grup zorganizowanych od 40 zł/os.
Doba hotelowa trwa od godziny 14 do 11.



Drugi rodzaj domków to domki 
posiadające łazienkę w pokoju:

DEKALOG i DARZBÓR

2 pokoje x 2 osoby
Wyposażenie pokoi:
✓ łóżko małżeńskie (z możliwością

rozdzielenia na dwa)
✓ szafa
✓ komoda
✓ stolik + krzesełka
✓ telewizor
✓ czajnik
✓ lodówka
~ łazienka (pełne wyposażenie)

DEKALOG I DARZBÓR
domki typu rodzinnego



4 studia x 4 osoby
Wyposażenie pokoi:

parter
~  pokój:
✓ kanapa narożna
✓ stolik 
✓ szafa 
✓ komoda
✓ telewizor
✓ czajnik
✓lodówka
~ łazienka (pełne wyposażenie)



piętro:
 ~ pokój dziecięcy:
✓dwa łóżka pojedyncze
✓szafki nocne
~ sypialnia:
✓ łóżko małżeńskie (z możliwością

rozdzielenia na dwa)
✓szafki nocne
✓szafa 
✓komoda
✓telewizor

Do dyspozycji:
✓gastronomia oddalona od 

domków o 50m



Cennik: 

Okres Cena za dobę
Wielkanoc: 03.04-06.04.2015

100 zł/os.

Majówka: 01.05-03.05.2015

Boże Ciało: 04.06-07.06.2015

Weekend sierpniowy NMP: 14.08-16.08.2015

Święta Bożego Narodzenia i Sylwester: 
24.12.2015r.-02.01.2016

Wrzesień (od poniedziałku do piątku)

60 zł/os.Październik

Listopad

Pokój 4-osobowy
Czas pobytu Cena za dobę

1-2 doby 80 zł/os.
3-7 dób 75 zł/os.

8 i więcej dób 70 zł/os.

Powyższa oferta obowiązuje cały rok z wyjątkiem:

Doba hotelowa trwa od godziny 14 do 11.



Zapraszamy zarówno indywidualnych 
turystów jak i grupy zorganizowane: kolonie, 
zimowiska, wycieczki.
Gościom proponujemy także naszą bogatą
ofertę turystyczną:

✓Kraina Koni
✓Zwierzyniec Bałtowskich
✓Spływ Tratwami
✓Rollercoaster
✓Park Rozrywki
✓Sabathówka
✓Żydowski Jar
✓Stok Narciarski
✓oraz wiele innych

Przewidziane zniżki
dla biur podróży



Kontakt
Recepcja
noclegi@jurapark.pl
tel: 510 263 896
www.juraparkbaltow.pl

Recepcja czynna:
poniedziałek – piątek - 9.00 – 19.00
sobota – niedziela - 9.00 – 20.00

http://www.juraparkbaltow.pl
http://www.juraparkbaltow.pl



