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Psia Kraina

+48 609 15 44 16
+48 889 11 12 01

psiakraina@gmail.com

ul. Graniczna 2c
44-153 Smolnica
k/Gliwic

Ośrodek Rekreacyjno - Szkoleniowy Dla Psów ''Psia Kraina''

TELEFONICZNIE / SMS

OSOBIŚCIE

E - MAIL

+48 609 15 44 16
+48 889 11 12 01

ul. Graniczna 2c
44-153 Smolnica
k/Gliwic

psiakraina@gmail.com
psiabieznia@gmail.com

Płatność za pobyt pobierana jest z ,,góry" przy przyjęciu do hotelu i podpisaniu umowy przechowania.
Doba trwa od

9:00 - 12:00 do 9:00 - 12:00 następnego dnia lub

doba trwa od 16:00 - 19:00 do 16:00 - 19:00 następnego dnia.

Pobyt w hotelu „Psia kraina”

Pies

(zł/doba)

Kot

do 3 dni

55,00

30,00

powyżej 3 dni

50,00

25,00

pobyt dzienny

40,00

fundacyjny

do negocjacji

wymagający indywidualnego wyprowadzania

+50% /doba

serwis zdjęć z pobytu psa (10 ujęć)

20,00

(zł/doba)

20,00

Przedłużenie to dodatkowo opłata:
+35 pln (bez noclegu)
+50 pln (z noclegiem)
Do góry

Pobyt w hotelu „Psia kraina” dla wielu
Psy (zł/doba)
psów
2 psy za dobę

80,00

kolejny pies za dobę

35,00

Przedłużenie to dodatkowo opłata:
+65 pln (bez noclegu)
+80 pln (z noclegiem)
Do góry

Opieka w domu właściciela zwierzęcia Pies

(zł/doba)

80,00+dojazd
(2 spacery)

Kot

(zł/doba)

40,00+dojazd
(2 wizyty )
Do góry

Opieka w domu właściciela zwierzęcia Pies
www.psiakraina.hg.pl/oferta_cennik.html

(zł/doba)

Kot

(zł/doba)
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80,00+dojazd
(2 spacery)

40,00+dojazd
(2 wizyty )
Do góry

Oferta dodatkowa - płatna
PIELĘGNACJA
wyczesanie , szczotkowanie

30,00 - 60,00 zł.

kapiel, wysuszenie

50,00 - 150,00 zł.

czyszczenie uszu

10,00 zł.

obcinanie pazurków

10,00 zł.
Do góry

PODAWANIE LEKÓW
psu, kotu w trakcie leczenia

opłata jednorazowa 10.00 zł.

odrobaczenie

dawka i cena zależna od wagi

przeciw kleszczom

dawka i cena zależna od wagi
Do góry

OPIEKA SPECJALNA - są nią objęte:
suki w cieczce

+ ( 15% - 50%)/doba

zwierzęta po zabiegach np.sterylizacji

+ ( 15% - 50%)/doba

szczenięta do 16 tygodnia życia

+ ( 15% - 50%)/doba

stare niepełnosprawne

+ ( 15% - 50%)/doba
Do góry

SZCZEPIENIA
przeciw wściekliźnie

wykonuje lekarz weterynarii

przeciw chorobom wirusowym,bakteryjnym

wg. własnego cennika
Do góry

PODAWANIE ZASTRZYKÓW
domięśniowo

wykonuje lekarz weterynarii

podskórnie

wg. własnego cennika
Do góry

STERYLIZACJA
psa, suki

wykonuje w lecznicy lekarz weterynarii

przy pobycie w hotelu min.10 dniowym

wg. własnego cennika
Do góry

TRANSPORT
do i od klienta

wg. wskazań licznika 3,00 zł./km.
Do góry

SZKOLENIE POSŁUSZEŃSTWA
stój, siad, zostań
nauka noszenia kagańca
zachowanie czystości

50,00 zł./godz. pracy z psem

przychodzenie na zawołanie
chodzenie na smyczy
Do góry

PORADY WYCHOWAWCZE I ŻYWIENIOWE
dla klientów hotelu

bezpłatne

w hotelu

60.00zł./godz.

u klienta

60.00zł./godz.+dojazd
Do góry

SPACERY
indywidualne spacery poza hotel

www.psiakraina.hg.pl/oferta_cennik.html

30.00zł./godz.
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treningi kondycyjne

30.00zł./godz.

Dodatkowe informacje:
W przypadku wcześniejszej rezerwacji płatność wynosi 50% kwoty za pobyt w hotelu w chwili rezerwacji i
50% przy odbiorze zwierzęcia.
Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia bez podania przyczyn.
Godziny przyjęć i odbioru zwierzęcia uzgadniane każdorazowo z obsługą Hotelu.
W przypadku rezygnacji z pobytu po wpłacie zadatku:
na 30 dni przed zarezerwowanym terminem kwota zadatku zwracana jest w całości,
poniżej 30 dni do 14 dni włącznie przed zarezerwowanym terminem hotel zwraca 50 % wpłaconej
kwoty,
od 13 dnia przed zarezerwowanym terminem kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
Do góry

ZAKRES
I CZAS

CENA

Cena dla
Klientów
Hotelu

Pies rozpoczynający ćwiczenia "Bieżnia - Start!"

6 tygodni 36 wejść

200,00

180,00

Trening profesjonalny dla psa aktywnego - zdrowego

6 tygodni 27 wejść

220,00

200,00

Nauka – wejście na 15minut

15 minut - 1
wejście

10,00

Gratis!

Pojedyncze wejście do 30 minut

30 minut

15,00

12,00

Pojedyncze wejście do 60 minut

1 wejscie

30,00

25,00

Trening Standardowy dla psów z normalną aktywnością,
po wstępnym przećwiczeniu programu ,,Bieżnia –Start!”

6 tygodni 21 wejść

180,00

160,00

Dowóz psa transportem Hotelu "Psia Kraina" na zajęcia:
usługa ,,door to door”

Stawka za
kilometr

1,50

1,50

USŁUGI ZWIĄZANE Z BIEŻNIĄ

Dodatkowe informacje:
Więcej niż jeden pies – drugi wchodzi za 50% ceny (dotyczy wyłącznie programów 6-cio
tygodniowych)
Ćwiczenia wraz z dziennym pobytem w Hotelu Psia Kraina - cena pobytu minus 15 %
Program – czas i intensywność treningu - ustalamy indywidualnie

hotel | oferta cennik | bieżnia | adopcje | galeria | dojazd

www.psiakraina.hg.pl/oferta_cennik.html

projekt: GismoCreative
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