
 
 

Zakwaterowanie  

 

1/ BARKA 

Wyjątkowe miejsce, spanie na wodzie na wyjątkowej barce typu boathouse, do tego sport i super 

ekipa… Czego więcej trzeba aby wakacje były udane? 

Miejsce 

Chałupy, Półwysep Helski 

Nasza barka cumuje w nad samym brzegiem Zatoki Puckiej w Chałupach. 

Cena 

40pln / osobę za noc 

 

Cena zawiera 

- koję w sali wieloosobowej,  

- indywidualną szafkę na bagaż zamykaną na klucz 

UWAGA: ilość miejsc ograniczona, obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja, w czerwcu i we wrześniu 

spanie na barce do pakietów kursów GRATIS 

Cena nie zawiera 

- opłaty za korzystanie z węzła sanitarnego na kempingu 100m od barki 10pln / osobę za dzień. Na 

barce toaleta dostępne jedynie w godzinach nocnych. 

 

- - -  

 

2/ DOMEK HOLENDERSKI 

Komfortowy domek holenderski, 

składający się z 2 sypialni, livingu z 

kuchnią, łazienki. 40m kw, znajdujący się 

na terenie kempingu zlokalizowanego 

około 100m od naszej barki. Maksymalna 

pojemność to 6osób. 

 

Cena  

350pln / za domek za noc  

 

- - -  

 

3/ PRZYCZPY KEMPNIGOWE 

Komfortowe różne przyczepy o powierzchni 15-20m kw., większość z nich wyposażona jest w 

przedsionek. Znajdują się na terenie kempingu zlokalizowanego około 100m od naszej barki. 



Maksymalna pojemność przyczep to 6osób. Prosimy o kierowanie zapytań z konkretną datą, 

odpowiemy prezentując dostępne przyczepy. 

 

Cena 

150-320pln / za przyczepę za noc 

Ceny zawierają opłaty kempingowe. 

 

- - -  

4/ NAMIOT 

Namioty rozstawione są na terenie naszego obozowiska. Znajdują się na terenie kempingu 

zlokalizowanego około 100m od naszej barki. Namioty składają się z 2 

sypialni, wyposażone są w materace i drobne meble. Węzeł sanitarny 

znajduje się około 60m dalej. Przed namiotami ustawione jest wspólne 

miejsce do siedzenia z fotelami i stołem ogrodowym.   

 

Cena 

40 pln / za noc dla 1 osoby w podwójnej sypialni (140x200cm)   

50 pln / za noc dla 2 osób w podwójnej sypialni 

100 pln / za cały namiot za noc 

Ceny zawierają opłaty kempingowe. 

 

- - -  

 

5/ inne możliwości: 

- rozbicie namiotu na terenie kempingu w Chałupach, wg cennika kempingu 

- liczne pensjonaty w Chałupach, wszystkie znajdują się w zasięgu krótkiego spaceru od naszej barki 

(spacerem od 1 do 10minut) 

- Hotel 77*** i Hotel Meridian**** w Chałupach 


