
WIOSKA TIPI – RAJCZYN 9, 56-160 WIŃSKO, TELEFON 730-108-848 
 

CENNIK NOCLEGÓW W WIOSCE TIPI (kwiecień-wrzesień 2022) 
 

-Tipi dla 2 osób 

2 doby- 400 zł (pn-pt)/ 460 zł (weekend) lub 490 zł (weekend wakacje) 

Każda kolejna doba- 130 zł 

Kaucja zwrotna 300 zł, ryczałt za media (woda, prąd, ścieki) – 10 zł/doba 

-Tipi dla 3 osób 

2 doby- 500 zł (pn-pt)/ 570 zł (weekend) lub 590 zł (weekend wakacje) 

Każda kolejna doba- 160 zł 

Kaucja zwrotna 300 zł, ryczałt za media (woda, prąd, ścieki) – 10 zł/doba 

-Tipi dla 4 osób 

2 doby- 610 zł (pn-pt)/ 660 zł (weekend) lub 690 zł (weekend wakacje) 

Każda kolejna doba- 200 zł 

Kaucja zwrotna 300 zł, ryczałt za media (woda, prąd, ścieki) – 10 zł/doba 

 

 

Dodatkowa osoba w tipi – 60 zł/doba 

 

Uwaga – ceny te nie dotyczą pobytów podczas długich weekendów 29.04-3.05; 15-

19.06; 12-15.08.  
 

Cena zawiera: 

– nocleg w luksusowym tipi o średnicy 7 metrów i wysokości 7 metrów, wraz z 

ogródkiem przed namiotem o powierzchni 25 m2 

– miejsce parkingowe, energię elektryczną 

– pościel 

– internet wi-fi na terenie całej wioski 

– osobna toaleta z prysznicem dla każdego tipi 

– zewnętrzna kuchnia do szykowania posiłków, z kuchenką, mikrofalówką, 

czajnikiem 

– dostęp do ogrodu z miejscem na ognisko, basenem (w sezonie letnim od 10 do 

18), gorącą beczką kąpielową od 16 do 23, sauną od 18 do 22, placem zabaw 

dla dzieci. 

– Wyposażenie tipi: 

– łoże małżeńskie 160/200 cm 

– dwie rozkładane sofy 130/200 cm 

– piec kominkowy  

– lodówka 

– odtwarzacz muzyczny z usb i bluetooth, tv, wentylator 

– zestaw naczyń (talerze, kubki, sztućce, patelnia, garnek) 

– ławostół z parasolem, leżaki, oświetlenie ogródka przed tipi 
 

REZERWACJE: 730-108-848 ONLINE: https://www.wioskatipi.pl 



 

WIOSKA TIPI – RAJCZYN 9, 56-160 WIŃSKO, TELEFON 730-108-848 

 

 

 

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH 

 

– Jacuzzi – 10 zł za 0,5 h, max 4 osoby 

– Koszyk drewna do kominka lub na ognisko, wraz z rozpałką: 15 zł 

– Worek drewna do kominka lub na ognisko, wraz z rozpałką – 25 zł 

– Wypożyczenie roweru: 8 zł za pierwszą godzinę i 3 zł za każdą kolejną, cały dzień 20 zł 

– Wypożyczenie quada: według odrębnego cennika 

– Możliwość jazdy konnej w zaprzyjaźnionym gospodarstwie, według wyceny indywidualnej  

 

 

CENNIK OPŁAT ZA POBYT ZWIERZĄT DOMOWYCH 

 

- Małe zwierzątka – 30 zł/doba 

- Średnie i duże – 50 zł/doba 

Wymagana aktualna książeczka szczepień, oraz sprzątanie po swoich pupilach. 

 

 

 

 

 

WIOSKA TIPI RAJCZYN REZERWACJE: 730-108-848 ONLINE: 

https://www.wioskatipi.pl 


