
	
 

 Masz pytania? 
 
 

 tel. + 48 732 56 62 62 
 rezerwacje@twojajurata.pl 
 

 
 Twoja rezerwacja została potwierdzona! 

 
 APARTAMENT LEŚNY 
  

 
 ADRES 
 ul. Ratibora 62 m. 2 
 84-141 Jurata 

  
 PROSIMY O KONTAKT PRZED PRZYJAZDEM: 
  

  
 
  
 

	
	

	
OPIS APARTAMENTU 
Wygodny samodzielny  apartament dla 4 osób, o powierzchni 46 m2 z widokiem na las, w kameralnej zadbanej 
kamienicy. Znajdą w nim Państwo sypialnię z podwójnym łóżkiem, salon z rozkładaną podwójną sofą. Oddzielną, 
widną i w pełni wyposażoną kuchnię urządzoną według najwyższych standardów. Apartament wyposażony jest w 
wysokiej klasy sprzęty codziennego użytku. Wykończony przy użyciu wysokiej jakości materiałów. Ekologiczne 
ogrzewanie elektryczne przy użyciu pieców akumulacyjnych zapewnia komfortową temperaturę przez cały rok. 
 
ZWIERZĘTA/PALENIE 
Zwierzęta są akceptowane w tym apartamencie za dopłatą. Palenie papierosów jest zabronione! 
 
PARKING 
Parking jest wliczony w cenę i znajduje się na terenie obiektu (parking niestrzeżony). 
	
ZAKWATEROWANIE I OPUSZCZENIE LOKALU 
Zakwaterowanie jest możliwe w godzinach 16-22 w dniu przyjazdu. 
Lokal należy opuścić najpóźniej do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. 
W zależności od wykupionych opcji dodatkowych, możliwe jest późniejsze zameldowanie (do godziny 24.00) oraz 
późniejsze wymeldowanie (do godziny 12.00). 
Lokal wydaje Rezydent. Warunkiem wydania lokalu jest opłacenie całego pobytu oraz wypełnienie i podpisanie karty 
meldunkowej. Prosimy o kontakt z opiekunem lokalu (Rezydentem) przed przybyciem, w celu umówienia godziny 
zakwaterowania i przekazania kluczy.  
 
PŁATNOŚĆ 
Płatność za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu. Jeżeli opłata za pobyt nie została dokonana z góry 
(podczas rezerwacji), płatności można dokonać przelewem przed przyjazdem lub kartą kredytową w chwili 
zakwaterowania. 
Nr rachunku do rozliczeń: PL 27 1020 1185 0000 4702 0324 5743; Kod Swift (BIC): BPKOPLPW  
(Odbiorca przelewu: Goclaw Investments) (W tytule płatności prosimy podawać numer rezerwacji). 
 
OPŁATA KLIMATYCZNA 
Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę.  
Za każdy dzień pobytu w apartamencie pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 2,20 PLN / os. 
Prosimy o przygotowanie gotówki. 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
Link do regulaminu (Ogólne Warunki Świadczenia Usług): https://twojajurata.pl/regulamin/ 
Link do klauzuli RODO: https://twojajurata.pl/ochrona-danych-osobowych/ 
Wynajmujący: dane osobowe ukryte, dane udostępniamy na żądanie Klienta. 
 
CENTRUM ZNIŻEK 
Możesz korzystać ze zniżek u naszych partnerów. Sprawdź listę partnerów i odbierz swoje rabaty. 
Link do kodów rabatowych: https://twojajurata.pl/twoje-kupony/ 

 
 

ŻYCZYMY MIŁEJ PODRÓŻY I UDANEGO WYPOCZYNKU ! 
 



 

	
	
	
	
	

	
	
Czym jest WANTED.Club? 
 
WANTED.Club to innowacyjny program lojalnościowy dla Kupujących na platformie WANTED!SHOP 

W ramach programu nagradzamy punktami każdą aktywność na platformie. 

Zebrane w programie punkty możesz wymienić na vouchery w postaci kodów rabatowych 
uprawniających do zniżek na rezerwację apartamentów wakacyjnych z oferty partnerskiej platformy 
TwojaJurata.pl 

Maksymalna wartość pojedynczego vouchera wynosi aż 2.000 zł., dzięki czemu możesz spędzić wakacje 
nad morzem bez ponoszenia kosztów rezerwacji! 

Jak dołączyć do WANTED.Club? 
 
Aby dołączyć do programu lojalnościowego wystarczy zarejestrować bezpłatne konto kupującego na 
WANTED!SHOP. Od tej pory punkty będą naliczane automatycznie, a ich saldo znajdziesz w swoim 
panelu, po zalogowaniu. 

 

Szczegóły programu znajdują się na stronach: 

https://www.wantedshop.pl/wanted-club 

https://www.twojajurata.pl/wakacje-za-punkty  

 


