FOLWARK KSIĄŻĘCY NA SZÓSTKĘ!
Zielone szkoły, kolonie, wycieczki

2022

FOLWARK KSIĄŻĘCY
Folwark Książęcy to nowocześnie odrestaurowany
kompleks folwarczny swoją historią sięgający do XVIII
wieku. Położony jest w samym sercu Borów
Dolnośląskich, tuż obok Zamku Kliczków. Turystów z
kraju i ze świata przyciąga tu panująca atmosfera
spokoju i bliskości natury.
W kompleksie folwarcznym znajdziecie Państwo
m.in.:
• Stajnię i plac maneżowy,
• Zadaszoną wiatę grillową wraz z kuchnią letnią,
• Suszarnię grzybów,

• Piec chlebowy,
• Doskonale wyposażoną salę konferencyjną (dla 50
osób),
• Wygodne pokoje (przystosowane również pod
kątem osób niepełnosprawnych),
• Wyśmienitą kuchnię regionalną (także edukacyjną!)
w restauracji na 40 osób,
• Nieograniczony dostęp do internetu oraz cały
inwentarz pobliskiego Zamku Kliczków (SPA, basen,
korty tenisowe).

CENNIK

ZIELONE SZKOŁY, KOLONIE

NOCLEG
ŚNIADANIE
OBIAD
KOLACJA

DZIECI I MŁODZIEŻ

125 PLN

POKOJE NA FOLWARKU KSIĄŻĘCYM
Folwark Książęcy oferuje 115 miejsc noclegowych
w 44 komfortowo wyposażonych pokojach:
•

34 Pokoje Dwuosobowe

•

6 Pokoi Trzyosobowe

•

2 Pokoje Czteroosobowe

•

2 Pokoje Pięcioosobowe

POKÓJ DWUOSOBOWY
Liczba pokoi: 34

Wyposażenie:
•

Dwa łóżka pojedyncze
z możliwością połączenia

•

40” TV-SAT

•

Biurko

•

Łazienka z prysznicem

•

Wi-Fi

•

Stół z fotelami

POKÓJ TRZYOSOBOWY
Liczba pokoi: 6

Wyposażenie:
•

Trzy łóżka pojedyncze

•

40” TV-SAT

•

Biurko

•

Łazienka z prysznicem

•

Wi-Fi

•

Stół z fotelami

POKÓJ CZTEROOSOBOWY
Liczba pokoi: 2

Wyposażenie:
•

Cztery łóżka pojedyncze

•

40” TV-SAT

•

Biurko

•

Łazienka z prysznicem

•

Wi-Fi

•

Stół z fotelami

POKÓJ PIĘCIOOSOBOWY
Liczba pokoi: 2

Wyposażenie:
•

Pięć łóżek pojedyncze

•

40” TV-SAT

•

Biurko

•

Łazienka z prysznicem

•

Wi-Fi

•

Stół z fotelami

ATRAKCJE DODATKOWE
• Questing, czyli zadania terenowe, będące połączeniem
praktycznej nauki z zabawą
• Warsztaty ceramiczne (koło garncarskie i ozdabianie biskwitów
metodą pieczątkową) –30 PLN/os.
• Zwiedzanie Zamku Kliczków z przewodnikiem –20 PLN/os.
dorosła, 10 PLN/dziecko 6-15 lat
• Średniowieczne obozowisko w lesie dawniej i dziś –40 PLN/os.
• Turniej rycerski –30 PLN/os.
• Warsztaty kulinarne z szefem kuchni Folwarku –pieczenie pizzy
(grupa max. 20 os.) –30 PLN/os.
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków -15 PLN/os.
• Przejażdżki wozem konnym po okolicy –40 PLN/os.
• Spacer na koniu z instruktorem –10 PLN/os.
• Turniej tenisa ziemnego, stołowego, piłkarzyki, boisko
multifunkcyjne
• Wycieczki piesze ścieżkami edukacyjnymi w okolicach Kliczkowa
• Wycieczki rowerowe (grupa max. 10 os. –cena do uzgodnienia)

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Aby dokonać wstępnej rezerwacji, w celu jej potwierdzenia, Klient
zobowiązuje się do wpłaty 10% szacunkowych kosztów w formie
bezzwrotnego zadatku
2. Na 30 dni przed wydarzeniem klient zobowiązany jest do dokonania
przedpłaty w wysokości 80% ustalonych kosztów
3. Pozostała kwota zostanie uregulowana w ciągu 7/14 dni po przedłożeniu
faktury VAT wystawionej przez obiekt, po wykonaniu usługi. W
przypadku opóźnień płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe.

KONTO
ZAMEK KLICZKÓW SP. Z O.O. Kliczków 8, 59-724 Osiecznica
BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ
Numer konta bankowego:
PL59 9658 0006 2001 0002 7948 0001 – konto złotówkowe
PL92 1140 1140 0000 2888 0400 1002 – konto walutowe
Kod SWIFT: BREXPLPWWRO

WARUNKI ANULACJI
Anulacja Rezerwacji możliwa według następujących ustaleń:
- do 90 dni przed przyjazdem -> koszt anulacji: wpłacony zadatek
- do 21 dni przed przyjazdem -> koszt anulacji: 50% zamówienia
- mniej niż 20 dni przed przyjazdem -> koszt anulacji: 90% zamówienia
- mniej niż 7 dni przed przyjazdem -> 100% potrącenia

