
WIOSKA TIPI – RAJCZYN 9, 56-160 WIŃSKO, TELEFON 730-108-848
 CENNIK NOCLEGÓW W WIOSCE TIPI (sezon 2021) 

-Tipi dla 2 osób 
1 doba- 220 zł 
2 doby- 380 zł / weekend 440 zł (pt-nd) 
Każda kolejna doba- 120 zł 
Kaucja zwrotna 300 zł 

-Tipi dla 3 osób 
1 doba- 270 zł 
2 doby- 470 zł / weekend 540 zł (pt-nd) 
Każda kolejna doba- 140 zł 
Kaucja zwrotna 300 zł 

-Tipi dla 4 osób 
1 doba- 320 zł 
2 doby- 570 zł / weekend 640 zł (pt-nd)  
Każda kolejna doba- 160 zł, dopłata za dodatkową osobę 50 zł za dobę 
Kaucja zwrotna 300 zł 

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 
– porcja drewna na pierwsze odpalenie kominka 
– pościel
– internet wi-fi na terenie całej wioski 
– dostęp do glampingowej toalety wraz z prysznicem 
– dostęp do ogrodu z miejscem na ognisko, grillem i wędzarnią, basenem (w sezonie 

letnim od 10 do 18), gorącą beczką kąpielową od 16 do 23, sauny od 18 do 21, 
placem zabaw dla dzieci. 

– Wyposażenie tipi: 
– łoże małżeńskie 160/200 cm 
– dwie rozkładane sofy 130/200 cm 
– piec kominkowy z wizją ognia 360 stopni 
– lodówka, kuchenka elektryczna, czajnik bezprzewodowy 
– odtwarzacz muzyczny z usb i bluetooth, tv, wentylator 
– naczynia piknikowe, sztućce, kubki, patelnia 
– 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 
– godzinny seans w jacuzzi – 20 zł
– worek drewna do kominka lub na ognisko, wraz z rozpałką: 25 zł
– Węgiel drzewny do grilla: 15 zł 
– Wypożyczenie roweru: 9 zł za pierwszą godzinę i 4 zł za każdą kolejną, cały 

dzień 25 zł 
– Wypożyczenie quada: według odrębnego cennika 
– Możliwość jazdy konnej w zaprzyjaźnionym gospodarstwie, według wyceny 

indywidualnej 
– pobyt zwierząt domowych 30 zł / doba (niezbędna aktualna książeczka 

szczepień)

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


