
Dlaczego warto do nas przyjechać ?  

 

  - Osobne wejścia z zewnątrz do każdego pokoju i apartamentu zapewniają maksymalne 

bezpieczeństwo i prywatność  

 

-  Tarasy przy apartamentach są ogrodzone roślinnością   

 

-  Duży, zielony teren daje możliwość odpoczynku wszystkim gościom w bezpiecznej 

odległości od siebie 

 

- Dla większej wygody i bezpieczeństwa wprowadziliśmy zamki elektroniczne zamiast 

tradycyjnych kluczy 

 

- Aneksy kuchenne w pokojach zostały wyposażone dodatkowo w kuchenki mikrofalowe 

 

- Przygotowujemy pyszne domowe produkty z kamrackiej spiżarni na wynos do pokoi 

 

-  W tym sezonie ograniczamy liczbę rezerwacji, a tym samym liczbę gości przebywających 

w Kamratowie 

 

- Wprowadziliśmy specjalne procedury dotyczące sprzątania i dezynfekcji pokoi oraz 

punktów w otoczeniu Kamratowa 

 

- W recepcji Kamratowa jest możliwość zakupu maseczek, a każdy meldujący się gość 

otrzymuje swój indywidualny długopis 

 

- Zarówno w recepcji, jak i otoczeniu Kamratowa znajduje się stanowisko z płynem do 

dezynfekcji rąk 

 

- Ponadto, jesteśmy dla Was zawsze pod telefonem i służymy pomocą i informacjami 

 

 

...a co najważniejsze jesteśmy w Wiśle, wśród natury, w górach, w 

otoczeniu dziesiątek przepięknych szlaków i ścieżek. 
 

 

 

                   

Telefon: +48 601 81 56 53  

www.kamratowo.pl 

 

 

 

http://www.kamratowo.pl/


ZMIANY I DODATKOWE ZASADY WPROWADZONE W HOTELU  

NA CZAS EPIDEMII COVID – 19: 

1. Śniadania nie są dostępne. Jest możliwość zakupu produktów z kamrackiej spiżarni na 

wynos 

2. Z użytku zostają wyłączone rowery, rowerki i pojazdy dla dzieci 

3. Z użytku zostają wyłączone: kącik zabaw dla dzieci i sala 

4. W pokojach nie ma dostępnych ręczników, koców, firan, dywanów oraz dodatkowego 

kompletu pościeli w kanapach apartamentów. Zostają zasłony w oknach narażonych 

na największe nasłonecznienie i są prane po każdym pobycie gości 

5. W pokojach nie ma dostępnych książek oraz czasopism 

6. Na terenie ośrodka, poza własnym pokojem prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz 

utrzymywania dystansu od innych osób 2 metry 

7. W aneksach kuchennych na wyposażeniu są: talerze, szklanki, podstawowe sztućce, 

jeden garnek, jedna patelnia, osuszacz na naczynia, czajnik elektryczny, 

jednopalnikowa kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowa, ręczniki papierowe, 

płyn do mycia naczyń, ścierka do podłogi, ściereczki do wycierania naczyń, gąbka do 

mycia naczyń, zmiatka, szufelka i worki na śmieci. 

8. Nie ma możliwości wypożyczenia sprzętów takich jak: łóżeczko dla dziecka, 

wanienka, krzesełko, nocniczek i innego dodatkowego wyposażenia. 

9. Grill jest dostępny po uzgodnieniu z recepcją i może z niego korzystać jeden pokój lub 

jeden apartament danego dnia. Koszt wynajęcia to 20 zł. 

10. W związku z większymi wymogami sprzątania, doba hotelowa rozpoczyna się od 

godziny 17.00. Wszelkie wcześniejsze przyjazdy prosimy konsultować z recepcją pod 

nr tel. 601815653. 

11. Po zakończonym pobycie, prosimy gości o usunięcie śmieci i wyrzucenie ich do 

pojemników na zewnątrz (umieszczone są za ostatnim apartamentem) 

12. Po zakończonym pobycie, prosimy gości o umycie sprzętu kuchennego, zostaje on 

przez nas później odpowiednio dezynfekowany 

13. Będziemy wdzięczni za rozebranie pościeli po zakończonym pobycie gości. 

14. Procedury na czas epidemii Covid – 19, zgodnie z zaleceniami MZ, mające na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa pobytu naszych gości w Osadzie Kamratowo, obejmują 

także zmniejszenie ilości osób przebywających w jednym czasie w obiekcie, 

stosowanie przerw pomiędzy pobytami gości, sprzątanie i dezynfekcja pokoi 

odpowiednimi środkami czystości, dokładne wietrzenie pomieszczeń oraz codzienna 

dezynfekcja miejsc na zewnątrz tj. miejsca do grillowania, ławek, poręczy i klamek. 

15. Pełną wersję regulaminu Osady Kamratowo znajdą Państwo na naszej stronie 

www.kamratowo.pl  

W tym trudnym dla wszystkich czasie, priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo naszych 

gości oraz personelu, dlatego wprowadzamy odpowiednie procedury sprzątania i dezynfekcji 

w ośrodku.  

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość wszystkich gości, uszanowanie nowych i wcześniej 

obowiązujących zasad, a przede wszystkim spokoju wypoczynku i przestrzeni innych osób. 

W Kamratowie otoczenie pozwala wszystkim na bezpieczny i komfortowy pobyt, a sama 

Wisła sprawia, że możliwości spędzania czasu jest wiele.  

Jesteśmy dla Państwa dostępni zawsze pod telefonem (+48 601 81 56 53). 

http://www.kamratowo.pl/

