
„RZEMIEŚLNIK” 

Ul. Piastowska 206 

80-341 Gdańsk 

 

DOBA HOTELOWA I - III i X - XII 2019  

 

 
STANDARD ŚREDNI STANDARD NISKI STANDARD 

1-osobowy mini 129,00 zł 109,00 zł 99,00 zł 

2-osobowy 239,00 zł 219,00 zł 189,00 zł 

2-osobowy dla jednej 
osoby 

179,00 zł 159,00 zł 129,00 zł 

3-osobowy — 289,00 zł 249,00 zł 

4-osobowy 399,00 zł 359,00 zł — 

 

 

 

śniadanie obiad kolacja obiadokolacja 

20,00 zł 30,00 zł 17,00 zł 35,00 zł* 

 

 

 

 

 

https://rzemieslnik-gdansk.pl/nocleg-nad-morzem-gdansk/#tab-0b02aadeebdf404abe1
https://rzemieslnik-gdansk.pl/nocleg-nad-morzem-gdansk/#tab-0b02aadeebdf404abe1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBA HOTELOWA IV - IX 2019  

 

 
STANDARD ŚREDNI STANDARD NISKI STANDARD 

1-osobowy mini 179,00 zł 159,00 zł 129,00 zł 

2-osobowy 318,00 zł 298,00 zł 268,00 zł 

2-osobowy dla jednej 
osoby 

250,00 zł 230,00 zł 199,00 zł 

3-osobowy — 437,00 zł 407,00 zł 

4-osobowy 596,00 zł 575,00 zł — 

 

 

śniadanie obiad kolacja obiadokolacja 

25,00 zł 35,00 zł 20,00 zł 45,00 zł 

 

 

https://rzemieslnik-gdansk.pl/nocleg-nad-morzem-gdansk/#tab-926b6271216bbbb7394
https://rzemieslnik-gdansk.pl/nocleg-nad-morzem-gdansk/#tab-926b6271216bbbb7394


„DAL” 

Ul. Czarny Dwór 4 

80-365 Gdańsk 

 

Listopad: 
  
Koszt noclegu w pokoju 1-osobowym to 130 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
Koszt noclegu w pokoju 2-osobowym to 160 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
  
Grudzień: 
  
Koszt noclegu w pokoju 1-osobowym to 120 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
Koszt noclegu w pokoju 2-osobowym to 150 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
  
 
Styczeń, luty: 
   
Koszt noclegu w pokoju 1-osobowym to 130 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
Koszt noclegu w pokoju 2-osobowym to 150 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
  
Marzec, kwiecień, październik: 
   
Koszt noclegu w pokoju 1-osobowym to 150 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
Koszt noclegu w pokoju 2-osobowym to 170 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
   
Maj, czerwiec, wrzesień: 
   
Koszt noclegu w pokoju 1-osobowym to 190 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
Koszt noclegu w pokoju 2-osobowym to 220 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
   
Lipiec, sierpień: 
   
Koszt noclegu w pokoju 1-osobowym to 230 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
Koszt noclegu w pokoju 2-osobowym to 250 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 
  
  
Koszt obiadokolacji ( Lunchu ) składającej się z dania głównego i napoju to dla 
Państwa 28 zł /osoba ( cena standardowa to 30 zł/osoba ) – dostępna jest też wersja 
wegetariańska oraz wegańska lub bezglutenowa 
 
Koszt obiadokolacji ( Lunchu ) składającej się z zupy i dania głównego to dla 
Państwa 33 zł /osoba    ( cena standardowa to 35 zł/osoba ) – dostępna jest też 
wersja wegetariańska oraz wegańska lub bezglutenowa 
 



Koszt obiadokolacji ( Lunchu ) składającej się z zupy, dania głównego, napoju i 
deseru to dla Państwa 37 zł /osoba  ( cena standardowa to 40 zł/osoba ) – dostępna 
jest też wersja wegetariańska oraz wegańska lub bezglutenowa 

 

 

 

„SCSK Brzeźno” 

Ul. Aleja Generała Józefa Hallera 227A 

80-502 Gdańsk 

 

Pokój 01.05-30.09 01.10-30.04 
DELUXE 

JEDNOOSOBOWY 
135 zł 105 ZŁ 

DELUXE 
DWUOSOBOWY 

215 zł 180 zł 

DELUXE 
TRZYOSOBOWY 

300 zł 195 zł 

ECONOMY 
JEDNOOSOBOWY 

105 zł 90 zł 

ECONOMY 
DWUOSOBOWY 

180 zł 150 zł 

ECONOMY 
TRZYOSOBOWY 

240 zł 220 zł 

ECONOMY 
CZTEROOSOBOWY 

300 zł 240 zł 

 

Śniadanie w formie butefu szwedzkiego oraz parking w cenie noclegu. 

 

 

 


