
STOWARZYSZENIE HISTORYkóW SZTUkI
MUZEUM - ZESpół ZAMkOWY W NIEdZIcY

ul. Zamkowa 2, 34 - 441 Niedzica
tel./fax (+48  18) 26 29 473, 26 29 489, 26 29 480

rezerwacja od poniedziałku do piątku - 9:00-16:00
e -mail: shsniedzica@wp.pl           www.shs.pl

ceny komnat zamkowych i pokoi gościnnych
ZAMEk - komnaty zamkowe
Pok. Nr 1                    -1 osobowa                                                                           200,00 zł
Pok. Nr 2                     -2 osobowa                                                                            350,00 zł
Pok. Nr 6                     -2 osobowa                                                                            350,00 zł
Pok. Nr 7                     -2 osobowa                                                                            350,00 zł
Pok. Nr 8                     -3 osobowy apartament (2+1)                                            600,00 zł
Pok. Nr 10                   -2 osobowa                                                                            350,00 zł
Pok. Nr 11                   -3 osobowy apartament z kuchnią                                    500,00 zł

ZAMEk - pokoje gościnne
Pok. Nr 21                   -2 osobowy (podwójne łóżko)                                            250,00 zł
Pok. Nr 22                   -2 osobowy                                                                            250,00 zł
Pok. Nr 23                   -3 osobowy                                                                            300,00 zł
Pok. Nr 24                   -3 osobowy                                                                            300,00 zł
Pok. Nr 25                   -3 osobowy                                                                            300,00 zł
Pok. Nr 26                   -3 osobowy                                                                            300,00 zł

cELNIcA (drewniany budynek w stylu „dworkowym”)
Pok. Nr 1                     -1 osobowy             -z łazienką                                            150,00 zł
Pok. Nr 2                     -5 osobowy (3+2) -z kuchnią i łazienką                           400,00 zł
Pok. Nr 3/5                -4 osobowy (2+2) -z kuchnią, łazienką i salonikiem      400,00 zł
Pok. Nr 6/7                 -4 osobowy (2+2) -z kuchnią i łazienką                           350,00 zł
Pok. Nr 9/10               -5 osobowy (3+2) -z kuchnią i łazienką                           350,00 zł
Pok. Nr 11                   -3 osobowy           -z aneksem kuchennym i łazienką    250,00 zł
Pok. Nr 12                  -3 osobowy           -z aneksem kuchennym i łazienką    250,00 zł

kURNIkI
Lewa grzęda                -2 osobowy           -z aneksem kuchennym i łazienką     250,00 zł
Prawa grzęda             -2 osobowy           -z aneksem kuchennym i łazienką     250,00 zł
1. Pobyt z psem lub kotem tylko w pokojach w Celnicy i Kurnikach - opłata 10 zł za dobę.
2. Mieszkańców pokoi gościnnych i komnat obowiązuje jednorazowa opłata parkingowa.
3. Dostawienie dodatkowego łóżka w pokoju współcześnie urządzonym wynosi 50 zł za dobę.
4. Pobierana jest tzw. opłata klimatyczna dla Urzędu Gminy.
5. Brama zamkowa oraz brama wjazdowa na parking są zamykane o godz. 22:00 i otwierane o 7:00.


