
 
 

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
 
 
O której rozpoczyna się doba hotelowa? 
W sezonie niskim doba rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15.00, a kończy w dniu wyjazdu o 
godzinie 12.00. W sezonie wysokim doba rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15:00, a kończy w dniu 
wyjazdu o godzinie 11.00. 
 
Czy mogę przyjechać wcześniej? 
Tak można przyjechać wcześniej, zostawić bagaże w obiekcie. Wybrać się na spacer, posiedzieć w ogrodzie 
lub w Restauracji Niebo i las i poczekać na rozpoczęcie doby hotelowej. 
 
Czy jest sauna? 
Tak, na terenie obiektu mieści się Ruska Bania wynajmowana na wyłączność. Cennik znajdziesz tutaj 
https://lubinowe.pl/pl/spa/ruska-bania-2/  
 
Czy jest basen? 
Nie, jest BIOSTAW (przed korzystaniem z BIOstawu koniecznie zapoznaj się z regulaminem). 
 
Czy jest SPA? 
Tak, ofertę SPA znajdziesz tutaj https://lubinowe.pl/pl/spa/  
 
Czy są ręczniki? 
Tak, są ręczniki w łazience i są ręczniki plażowe. Te drugie można odebrać na recepcji. 
 
Czy w pokoju jest czajnik? 
Tak 

Czy w pokoju jest lodówka? 
Nie, lodówka jest tylko w chacie nad wąwozem i apartamencie Entuzjazm.  
 
Czy w pokoju jest radio? 
Radio jest w każdym telewizorze, trzeba przełączyć opcję TV na radio. 
 
Co znajduje się w pokoju? 
Opis wyposażenia każdego pokoju znajdziesz na naszej stronie internetowej w dziale „Noclegi” 
https://lubinowe.pl/pl/noclegi/   
 
Czy w łazience są kosmetyki? 
Tak, są mydełka hotelowe i mydło w płynie. 
 
Czy w łazience jest suszarka? 
Tak 
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Dodatkowa kołdra i poduszka? 
Na każde życzenia gościa obsługa przyniesie dodatkową kołdrę czy poduszkę. 
 
Żelazko i deska do prasowania 
Znajdują się w pomieszczeniu pralni i są udostępniane, na każde życzenie gościa. 
 
Akcesoria dla dzieci 
Do dyspozycji mamy 4 łóżeczka turystyczne, pościel, podesty, pojemniki higieniczne, przewijaki, wanienkę, 
krzesełka. 
 

Czy można przyjechać ze zwierzętami? 
Bardzo lubimy zwierzęta i bardzo chętnie je gościmy. Nie przyjmujemy zwierząt tylko w kilku pokojach, które 
przeznaczone są dla osób cierpiących na alergie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem 
https://lubinowe.pl/pl/obiekt-przyjazny-zwierzetom/  
 
Czy pobierana jest opłata za pobyt zwierzaka? 
Tak. Zapytaj recepcję o aktualne opłaty. 
 
Czy na łubinowym Wzgórzu jest parking? 
Tak, mamy dwa parkingi. Górny i dolny. Oba są bezpłatne. 
 
Czy jest Restauracja? 
Tak. jest Restauracja Niebo i las, otwarta w godzinach 13.00 – 21.00 . Serwujemy dania z karty jak również 
obiadokolacje https://nieboilas.pl/  
 
Czy można zamówić posiłki dla osób z dietą bezglutenową i wegańską? 
Tak 
 
W jakich godzinach serwowane są śniadania i jaka maja formę? 
Śniadania serwowane są w formie bufetu szwedzkiego od 8.00 do 10.00. Po sezonie od poniedziałku do 
piątku serwujemy zestawy śniadaniowe. 
 
Czy na Łubinowym Wzgórzu są sale szkoleniowe? 
Tak, mamy w pełni wyposażone sale szkoleniowe. https://lubinowe.pl/pl/konferencje/ 
 
Czy na Łubinowym Wzgórzu można urządzić przyjęcie, spotkanie, uroczystość rodzinną? 
Tak 
 
Czy na Łubinowym Wzgórzu można kupić jakieś produkty? 
Tak, w obiekcie znajduje się Rzemieślniczy Sklepik. Proszę pytać recepcję lub kelnerki. 
 
Jak mogę dostać się na Łubinowe Wzgórze ze stacji kolejowej lub lotniska? 
Najbliższa stacja kolejowa znajduje się około 5km, stamtąd można dotrzeć do  
Eko Resortu Łubinowe Wzgórze taksówką. Najbliższe lotnisko to Port Lotniczy  
Lublin, w odległości około 41 km. 
 
Czy Łubinowe Wzgórze realizuje bony turystyczne? 
Tak 
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