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CENNIK 

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO „JULIA” 

w Wałbrzychu.  

 

Schronisko zakwalifikowane do kat .III. Wszystkie ceny podawane są jako ceny brutto.  

Wszystkie miejsca noclegowe w Schronisku wynajmowane są obowiązkowo z pościelą i 
kocem. 

1. Miejsce noclegowe w pokoju 2 osobowym dla 
młodzieży szkolnej i studenckiej. 

30 zł 

2. Miejsce noclegowe w pokoju 4 osobowym dla 
młodzieży szkolnej i studenckiej. 

27 zł  

3. Miejsce noclegowe w pokoju 2 osobowym dla 
dorosłych. 

35 zł 

4.  Miejsce noclegowe w pokoju 4 osobowym dla 
dorosłych. 

32 zł  

5.  Miejsca noclegowe dla zorganizowanych grup dzieci 
i młodzieży szkolnej, bez względu na strukturę 
pokoju.  

27 zł  

6.  Miejsca noclegowe dla zorganizowanych grup 
dorosłych, bez względu na strukturę pokoju.  

30 zł  

10% zniżki przysługuje posiadaczom karty PTSM/IYHF  
50 % zniżki dla posiadaczy złotej odznaki PTSM  

Miejsce noclegowe wiąże się z prawem do korzystania z nowoczesnych łazienek i 
sanitariatów dostępnych na korytarzach Schroniska. 

Dodatkowe usługi: 

1.  Pobyt dzienny – tylko po ustaleniu z Kierownikiem 
Schroniska. 

 
10 zł 

2.  Pralka – 1 pranie 6 z 
3.  Pralka – 1 pranie + suszarka automatyczna 10 zł 

4.  Siłownia –do 30 min./ powyżej 30 min. 3 zł /5 zł 

5.   Sala TV –1 godz./ 2 godz./  każda następna  5zł/8 zł/3 zł 
6.  Sala komputerowa z dostępem do internetu – do 30 

min. 
1 godz. i więcej  (max 2,5 godz.) 

 
4 zł 

10 zł 

7.  Korzystanie z lodówki  bezpłatnie 
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8.  Korzystanie z kuchenki mikrofalowej bezpłatnie  
9.  Korzystanie z czajnika bezpłatnie 

10.  Przechowanie bagażu bezpłatnie 
Po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Schroniska istnieje możliwość 
wykupienia posiłków w formie cateringu. Turyści przyjmowani w dniu 
przybycia mogą skorzystać z posiłków dopiero od dnia następnego.  

1. Śniadanie  10 zł 
2. Obiadokolacja  15 zł 

3.   Śniadanie + prowiant  15 zł  
4.  Całodzienne wyżywienie 3 posiłki (śniadanie 7,50zł 

obiad 15 zł, kolacja 7,50 zł) 
30 zł 

5.  
Grupy zorganizowane młodzieży szkolnej i dorosłych wyżywienie na 

podstawie wcześniejszego zamówienia posiłków i indywidualnych ustaleń.   

 

Schronisko nie posiada miejsc parkingowych, nie ma też możliwości 

przechowania roweru.  


