ZAWIERCIE

HOTEL

JURA KRAKOWSKO-CZÊSTOCHOWSKA

PARK
WODNY

VILLA VERDE CONGRESS & SPA ****

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka (po wczeœniejszym
zamówieniu) - op³ata w recepcji ok 20 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, ogrodzony - GRATIS
• dop³ata do zakwaterowania w pokoju 1 osobowym - 499 z³/turnus
7-dniowy
• korzystanie z basenów - GRATIS
• w okresie wakacji bêd¹ prowadzone animacje dla dzieci
• istnieje mo¿liwoœæ sprzeda¿y pobytów krótszych ni¿ 7-dniowe
- po wczeœniejszym uzgodnieniu
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE

JURA KRAKOWSKO-CZÊSTOCHOWSKA - ZAWIERCIE
kraina zamków, ska³ i jaskiñ, po³o¿ona w bliskiej odleg³oœci du¿ych aglomeracji - Katowice
- 40 km, Kraków 70 km, Czêstochowa 50 km, Warszawa 240 km. Wspania³e miejsce dla
mi³oœników bia³ych ostañców i wspinaczki ska³kowej.
HOTEL VILLA VERDE CONGRESS & SPA ****
obiekt po³o¿ony w sercu Jury Krakowsko-Czêstochowskiej na obrze¿ach miasta Zawiercie.
Posiada certyfikaty: „Hotel Przyjazny Rodzinie” oraz „Œl¹skie Smaki”. Do dyspozycji goœci:
2 restauracje, browar rzemieœlniczy, ekskluzywne Centrum SPA & Wellness wraz
z wewnêtrznym Parkiem Wodnym, saun¹, si³owni¹, a tak¿e ekologiczne k¹pielisko
zewnêtrzne. Ponadto krêgielnia, korty tenisowe, boisko do pi³ki no¿nej, boisko do siatkówki
pla¿owej, plac zabaw (w tym dmuchañce), wewnêtrzn¹ salê zabaw z ma³pim gajem
i tenisem sto³owym. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe (z mo¿liwoœci¹ dostawki), pokoje rodzinne typu studio (2+2),
apartamenty. Wszystkie z ³azienkami (w apartamentach wanny), TV, telefonem i suszark¹
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.
Posi³ki serwowane (w przypadku ma³ej iloœci Goœci) lub w formie szwedzkiego sto³u
(w przypadku wiêkszej iloœci Goœci).
TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROS£A

OSOBA
DOROS£A
DOSTAWKA

16.06 - 08.09.2018

1300,-

1085,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA

POKÓJ RODZINNY
DLA 2 OSÓB
DOROS£YCH
i 2 DZIECI DO 16 LAT

777,-

4480,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS
do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

PODLESICE k/KROCZYC

HOTEL

„OSTANIEC” ***

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 12.00
• dzieci do 6 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok 50 z³/ doba
• parking dozorowany, monitorowany - GRATIS
• dostawka - ³ó¿ko polowe hotelowe - mo¿liwa tylko w pokojach typu
studio (5 osoba)
• w trakcie pobytu realizowany jest bardzo bogaty program
animacyjny dla dzieci i doros³ych.
Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A.
w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus
trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

MYCZKOWCE

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY

PODLESICE K/KROCZYC
niewielka miejscowoœæ po³o¿ona w sercu Jury Krakowsko-Czêstochowskiej wœród bia³ych
wapiennych ska³ w otoczeniu zieleni, z dala od wielkomiejskiego zgie³ku u stóp Góry Zborów
- rezerwatu przyrody, stanowi¹cego raj dla wspinaczy i groto³azów
HOTEL „OSTANIEC” ***
po³o¿ony w centrum miejscowoœci na rozleg³ym terenie wœród zieleni, ca³kowicie ogrodzony.
Do dyspozycji goœci jest restauracja z ogrodem zimowym i zewnêtrznym tarasem, sala
kominkowa z drink barem, sale konferencyjne, sala bilardowa i do gier zrêcznoœciowych,
pokój zabaw dla dzieci oraz strefa SPA z saun¹ fiñsk¹, ³aŸni¹ parow¹, jacuzzi, gabinetami
kosmetycznymi i masa¿u a tak¿e wypo¿yczalnia rowerów. Na terenie woków obiektu jest
basen letni wraz ze stref¹ wypoczynkow¹, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, kominek
plenerowy, kr¹g ogniskowy, park linowy i plac zabaw dla dzieci z dmuchanym zamkiem
ze zje¿d¿alni¹. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z ³azienkami i balkonami oraz pokoje 4-osobowe typu studio (2+2)
równie¿ z ³azienkami bez balkonów.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u, od obiadokolacji
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.
PAKIETY W OKRESIE
23.06.-01.09.2018

7-dniowe
4-dniowe

OSOBA
POK. 2-OS.

POK. 4-OS. STUDIO

1195,740,-

1160,720,-

DOSTAWKA

595,340,-

„BIESZCZADY”

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• ma³e zwierzêta s¹ akceptowane (tylko w domkach) - op³ata w recepcji
ok. 10 z³/doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• w trakcie turnusu ognisko z pieczeniem kie³basek
• mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi w tabelce.
Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A.
w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus
trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE

MYCZKOWCE
miejscowoœæ turystyczna po³o¿ona w pêtli Sanu w samym sercu Bieszczad nad Zalewem
Myczkowskim, drugim po Solinie akwenie wodnym w tym regionie. Ukszta³towanie terenu
wokó³ miejscowoœci stwarza wspania³e warunki do rekreacji i turystyki, a tak¿e daje
sposobnoœæ do uprawiania licznych sportów wodnych oraz wêdkarstwa.
OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „BIESZCZADY”
obiekt po³o¿ony nad Zalewem Myczkowskim. Do dyspozycji goœci jest budynek g³ówny
z kawiarenk¹, jadalni¹, salami konferencyjnymi oraz 4-5 osobowe bungalowy. Ponadto na
terenie oœrodka jest plac zabaw, sala bilardowa, tenis sto³owy, boisko sportowe, du¿y teren
rekreacyjny z miejscem na grill i ognisko. Bezprzewodowy internet w budynku g³ównym.
ZAKWATEROWANIE
• budynek g³ówny: pokoje 2, 3 i 4-osobowe (2+2) typu studio z mo¿liwoœci¹ dostawki
(wspólne spanie na wersalce) oraz ³azienk¹, TV, wiêkszoœæ z balkonami
• domki 4-5 osobowe - murowane, piêtrowe w zabudowie bliŸniaczej.
Parter: przedpokój, pokój dzienny z kompletem wypoczynkowym (2 fotele + 2-os. kanapa)
oraz mini aneksem kuchennym z lodówk¹ i czajnikiem elektrycznym.
Piêtro: 3-osobowa otwarta sypialnia oraz ³azienka. Przed ka¿dym domkiem taras.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.
TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A

16.06 - 01.09.2018

860,-

DZIECKO DO 10 LAT

440,-
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USTRZYKI GÓRNE

HOTEL „GÓRSKI”

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - obowi¹zkowa op³ata za œniadanie
80 z³/turnus 7-dniowy
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 15 z³/doba
• parking - GRATIS
• korzystanie z sauny i basenu (w godz. 15.00-22.00) - GRATIS
• na miejscu mo¿liwoœæ wykupienia wielu imprez fakultatywnych
np. wycieczki do Lwowa czy sp³ywu Dolin¹ Sanu
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

IWONICZ ZDRÓJ

PENSJONAT

USTRZYKI GÓRNE
osada turystów i leœników, po³o¿ona nad Potokiem Wo³osatym, w centralnej czêœci
Bieszczad, w otoczeniu Ustrzyk s¹ najwy¿sze bieszczadzkie szczyty - Po³onina Caryñska,
Wielka Rawka i Tarnica.
HOTEL „GÓRSKI”
obiekt po³o¿ony w centrum Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Do dyspozycji goœci jest
basen, sauna sucha, bilard, tenis sto³owy, mini plac zabaw, boisko do siatkówki oraz
zadaszone miejsce na ognisko. W hotelu jest równie¿ kawiarnia po³¹czona z restauracj¹.
Bezprzewodowy internet. Latem istnieje mo¿liwoœæ pla¿owania nad Potokiem Wo³osatym.
W odleg³oœci 5 km znajduje siê stadnina koni.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami, TV i telefonem.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Obiadokolacja wydawana
w godz. 13.00-21.00.
TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

DZIECKO DO 12 LAT

OSOBA DOROS£A

935,-

09.06 - 08.09.2018

550,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

„AMELIA” **
IWONICZ ZDRÓJ
najwiêksze uzdrowisko w po³udniowo - wschodniej Polsce, w dorzeczu Wis³oka, 16 km
na po³udnie od Krosna. Wystêpuj¹ liczne lasy bukowo-jod³owe, Ÿród³a lecznicze, odwierty
solanek jodobromowych i panuje specyficzny mikroklimat (zbli¿ony do morskiego).
W uzdrowisku leczy siê choroby narz¹dów ruchu, uk³adu trawiennego, reumatologiczne,
dróg oddechowych i kobiece. Blisko st¹d na górskie szlaki Beskidu Niskiego. Liczne
zabytki, piêkny park z Domem Zdrojowym uprzyjemniaj¹ pobyt w tej miejscowoœci.
PENSJONAT „AMELIA” **
po³o¿ony ok 200 m od od centrum miejscowoœci na zazielenionym terenie. Do dyspozycji
goœci jest jadalnia, sale konferencyjne, sala bilardowa, tenis sto³owy, sauna z mini
hydromasa¿em, wypo¿yczalnia rowerów, kijów do Nordic Walking, ksi¹¿ek i filmów. Mo¿na
równie¿ korzystaæ z wiaty grillowej znajduj¹cej siê przy obiekcie. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z ³azienkami, TV i balkonami.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 17 z³/doba
• parking niestrze¿ony znajduje siê ok. 30 m od obiektu - GRATIS
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TÊGOBORZE

HOTEL

WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania (w formie szwedzkiego sto³u) i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.
TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A

23.06 - 15.09.2018

830,-

DZIECKO
DO 8 LAT

DO 12 LAT

490,-

620,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

„LITWIÑSKI” **
TÊGOBORZE
niewielka miejscowoœæ usytuowana w województwie ma³opolskim, na po³udniowo-zachodnim
brzegu Jeziora Ro¿nowskiego, w kotlinie otoczonej górami Beskidu Wyspowego, nad któr¹
góruj¹ Che³m - 790 m n.p.m., Bia³owodzka Góra z ruinami „Zamczyska” - 607 m n.p.m. oraz
Jod³owiec Wielki - 482 m n.p.m. Nazwa wsi pochodzi od potê¿nych lasów - têgich borów,
które oko³o tysi¹ca lat temu pokrywa³y tutejsz¹ kotlinê. Jezioro Ro¿nowskie jest znakomitym
miejscem dla wêdkarzy chc¹cych samotnie oddaæ siê swojej pasji.
HOTEL „LITWIÑSKI” **
po³o¿ony na rozleg³ym zielonym terenie, oddalony jest ok. 300 m od Jeziora Ro¿nowskiego.
Do dyspozycji goœci s¹ dwie sale restauracyjne, 4 sale konferencyjne, sala balowa, sauna,
jacuzzi, kort tenisowy, bilard, tenis sto³owy, boisko do pi³ki pla¿owej. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe standard oraz pokoje 2-osobowe o podwy¿szonym standardzie.
Wszystkie z ³azienkami (natrysk lub wanna), TV, radio i telefonem. Wiêkszoœæ pokoi z
balkonami
WY¯YWIENIE
tylko œniadania w formie szwedzkiego sto³u lub 2 x dziennie od obiadokolacji do œniadania
(obiadokolacje 1-daniowy ciep³y posi³ek + zimne przek¹ski). Dop³ata za obiadokolacje
185 z³/doros³y/turnus 7-dniowy oraz 110 z³/dziecko do 7 lat/turnus 7-dniowy.
OSOBA W POKOJU

UWAGI:
• doba hotelowa od godz. 14.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 7 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane - GRATIS
• parking - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowi¹zuje dop³ata
ok. 25 z³/doba
• ceny podane w tabelce dotycz¹ pobytu ze œniadaniem.
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TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

09.06 - 08.09.2018

2-OSOBOWYM 3-OSOBOWYM
STANDARD
STANDARD

500,-

420,-

4-OSOBOWYM
STANDARD

370,-

2-OSOBOWYM
PODWY¯SZONY
STANDARD

660,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KRYNICA

HOTEL

„JAGIELLONKA” ***

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• dzieci do 14 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking, niestrze¿ony, monitorowany (25 stanowisk) - op³ata w recepcji
ok. 10 z³/doba, ok. 800 m od obiektu ogólnodostêpne parkingi
• dostawka to sofa lub tapczan bis
• cena za dostawkê/wspólne spanie: dziecko do 14 lat 305 z³/HB oraz
385 z³/FB turnus 7-dniowy
• opcja HB to œniadania i kolacje
• ceny podane w tabelce dotycz¹ zakwaterowania w pokojach
standard, do zakwaterowania w pokojach komfort obowi¹zuje
dop³ata: osoba doros³a 115 z³/turnus 7-dniowy, dziecko do 14 lat
95 z³/turnus 7-dniowy
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
w tabelce.

KRYNICA

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY

KRYNICA
zwana „per³¹ polskich uzdrowisk” z licznymi Ÿród³ami mineralnymi i borowinami. Jest
uzdrowiskiem o œwiatowej s³awie, z wieloma obiektami sanatoryjnymi i nowoczesnym
zak³adem przyrodoleczniczym. Pijalnia wód mineralnych z teatrem oraz liczne obiekty
sportowo-rekreacyjne i rozrywkowe umilaj¹ pobyt w tym kurorcie. Atrakcj¹ jest równie¿
kolejka szynowa na Górê Parkow¹.
HOTEL „JAGIELLONKA” ***
obiekt usytuowany w centrum uzdrowiska, niedaleko parku zdrojowego i pijalni wód.
Oddalony od stacji kolejki szynowej na Górê Parkow¹ ok. 600 m. Do dyspozycji goœci jest
restauracja „Tu i Teraz”, jadalnia, baza zabiegowa (masa¿ podwodny, klasyczny, krioterapia,
k¹piele pere³kowe, inhalacje i wiele innych) oraz winda, sala konferencyjna, tenis sto³owy,
bilard i taras widokowy. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami, telefonem i TV-SAT. Pokoje s¹ w dwóch
kategoriach: standard i komfort.
WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadania
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane.
TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

26.05 - 23.06.2018
23.06 - 08.09.2018
08.09 - 29.09.2018

HB

FB

755,830,755,-

885,960,885,-

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE/
HB
FB

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA
DOROS£A

HB

600,665,600,-

FB

705,770,705,-

600,665,600,-

705,770,705,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

„OGNISKO”
OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „OGNISKO”
po³o¿ony ok. 700 m od centrum uzdrowiska. Do dyspozycji goœci jest jadalnia i sala
wielofunkcyjna a na zewn¹trz wiata grillowa. Internet Wi -Fi
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe, niektóre typu studio wszystkie z ³azienkami i TV, wiêkszoœæ
z balkonami.
WY¯YWIENIE
2 lub 3 razy dziennie od obiadu lub obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego
dnia turnusu. Posi³ki serwowane. W jadalni kawa i herbata dostêpne bez ograniczeñ.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 5 z³/doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania - dop³ata 25 z³/doba
• niewykorzystane miejsce w pokoju 3, 4-osobowym dop³ata 25 z³/doba
• w turnusie z dojazdem autokarowym odbêdzie siê wieczorek
przy muzyce ze s³odkim poczêstunkiem oraz grill z pieczeniem
kie³basek
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

PIWNICZNA

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

02.06 - 29.09.2018

OSOBA DOROS£A
HB

DZIECKO DO 10 LAT

FB

570,-

HB

675,-

395,-

FB

470,-

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAROWYM
I WY¯YWIENIEM 3 x DZIENIE

TURNUS

21.08 - 31.08.2018

OSOBA DOROS£A
POK. 2,3,4-OS.

POK. 1-OS.

DZIECKO
DO 10 LAT

1175,-

1425,-

880,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY

„SMREK”

PIWNICZNA
miejscowoœæ uzdrowiskowa po³o¿ona w Beskidzie S¹deckim w malowniczej dolinie Popradu.
Wystêpuj¹ tutaj Ÿród³a mineralne o w³aœciwoœciach leczniczych i unikalny mikroklimat.
Piwniczna stanowi doskona³¹ bazê wypadow¹ do górskich wêdrówek.
OŒRODEK LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY „SMREK”
po³o¿ony wœród lasów w dolinie potoku Czercz w Piwnicznej Kosarzyskach, oddalony
ok. 3,5 km od centrum miejscowoœci. Do dyspozycji goœci jest basen (12 m x 6 m), jadalnia,
kawiarenka, gabinety zabiegowe i odnowy biologicznej (masa¿e tradycyjne, hydromasa¿e,
kinezyterapia, k¹piele pere³kowe, bicze szkockie, borowiny itp.) gabinet kosmetyczny, salka
do æwiczeñ, sauna, mini si³ownia, wypo¿yczalnia rowerów, a przed obiektem zadaszona
wiata grillowa i si³ownia zewnêtrzna. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z ³azienkami, TV i telefonem. Wszystkie pokoje s¹ s³oneczne (po³o¿one
od strony po³udniowej) z balkonami.
WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie, od kolacji do œniadania. Œniadania w formie szwedzkiego sto³u, pozosta³e
posi³ki serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 15 z³/doba
• dzieci do 14 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach,
po wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
OSOBA DOROS£A
OSOBA
DZIECKO
• parking ogrodzony, monitorowany - op³ata w recepcji ok.10 z³/doba
DOSTAWKA
TURNUSY
DOROS£A
DO 14 LAT
• dostawka to rozk³adane ³ó¿ko z materacem
/WSPÓLNE SPANIE/
7-dniowe
• cena za dostawkê/wspólne spanie: dziecko do 14 lat 305 z³/HB
(sobota-sobota)
HB
FB
HB
FB
HB
FB
oraz 385 z³/FB turnus 7-dniowy
• pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania dop³ata ok. 55 z³/
885,1005,705,805,705,805,26.05 - 28.07.2018
doba w okresie 28.07-25.08.2018 w pozosta³ym okresie ok. 33 z³/doba
970,1090,775,870,775,870,28.07 - 25.08.2018
• korzystanie z basenu w godz. 19.30-21.30 - GRATIS
• opcja HB to œniadania i kolacje
885,1005,705,805,705,805,25.08 - 29.09.2018
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
Podstawowy
program
rekreacyjny:
wymienionymi w tabelce.
zawiera m.in. rozruch poranny, wyjœcie w góry z przewodnikiem, opiekê pielêgniarsk¹
oraz saunê i basen (w wyznaczonych godzinach).
Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A.
Nale¿y koniecznie zabraæ:
w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus
buty trapery, strój sportowy i gimnastyczny, obuwie sportowe, kurtkê przeciwdeszczow¹
trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
du¿y rêcznik i obuwie na salê gimnastyczn¹.
z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

41

NIEDZICA

ZESPÓ£ REKREACYJNY

„POLANA SOSNY”
NIEDZICA
miejscowoœæ w województwie ma³opolskim po³o¿ona wœród szczytów Pienin Spiskich, w pobli¿u
Czorsztyna. Nad miejscowoœci¹ góruje Zamek Dunajec - œredniowieczna warownia z XIV wieku.
ZESPÓ£ REKREACYJNY „POLANA SOSNY”
obiekt po³o¿ony nad brzegiem Dunajca, na rozleg³ym terenie, w bliskiej odleg³oœci od Jeziora
Sromowieckiego. W jego sk³ad wchodz¹ dwie Wille regionalne - Chata Spiska i Chata Kir,
restauracja Dwór, wiata grillowa, amfiteatr na ok. 200 osób. Do dyspozycjo goœci jest równie¿
kamienista pla¿a nad brzegiem Dunajca, sauna fiñska, boisko do pi³ki pla¿owej, wypo¿yczalnia
rowerów i kajaków. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
w Chacie Spiskiej (obiekt przeniesiony w ca³oœci z £apsz Ni¿nych, zrekonstruowany
i zaadoptowany na potrzeby hotelarskie) - pokoje 2-osobowe z ³azienkami i TV, niektóre
z mo¿liwoœci¹ dostawki. Lodówka dostêpna na korytarzu.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji - ok. 20 z³/ doba
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• dostawka to hotelowe ³ó¿ko polowe
• w okresie wakacji na Zamku w Niedzicy bêdzie prowadzony
program animacyjny „Wakacje z Duchami”.

BIA£KA TATRZAÑSKA

DOM WYPOCZYNKOWY

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A

23.06 - 25.08.2018

915,-

DZIECKO DO 10 LAT
NA DOSTAWCE

640,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

„MARYNA”
BIA£KA TATRZAÑSKA
górska miejscowoœæ po³o¿ona w pobli¿u Zakopanego. Doskona³a baza wypadowa w Tatry,
Pieniny i Gorce. S³ynie z kompleksu basenów termalnych i œwietnie zorganizowanej stacji
narciarskiej na Kotelnicy.
DOM WYPOCZYNKOWY „MARYNA”
po³o¿ony w centrum miejscowoœci, na dobrze zagospodarowanym, ca³kowicie ogrodzonym
terenie. Do Kotelnicy i kompleksu basenów termalnych jest ok. 400 m. Do dyspozycji goœci
jest jadalnia, bilard, gry zrêcznoœciowe, œwietlica, sauna, a w ogrodzie wiata grillowa i plac
zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami i TV, niektóre z balkonami oraz pokoje
typu studio (2+2) i (2+3).
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane, od
obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata na miejscu
ok. 10 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony monitorowany, niestrze¿ony - GRATIS
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

BUKOWINA TATRZAÑSKA

HOTEL

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A

02.06 - 29.09.2018

785,-

DZIECKO
DO 10 LAT

610,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

„MORSKIE OKO” ***
BUKOWINA TATRZAÑSKA
turystyczna miejscowoœæ po³o¿ona na Podhalu, w odleg³oœci ok 15 km od Zakopanego.
To st¹d rozpoœciera siê przepiêkny widok na ³añcuch Tatr. Kompleks Basenów Termalnych,
czyni¹ pobyt w tej miejscowoœci niezwykle atrakcyjnym.
HOTEL „MORSKIE OKO” ***
obiekt w stylu góralskim po generalnym remoncie, po³o¿ony na wzniesieniu w bliskiej
odleg³oœci od centrum miejscowoœci i Kompleksu Basenów Termalnych. Z tarasu budynku
podziwiaæ mo¿na piêkn¹ panoramê Tatr. Do dyspozycji goœci jest restauracja, lobby bar,
strefa relaksu. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami, TV, radiem, lodówk¹ i czajnikiem. Niektóre pokoje
3-osobowe typu studio.
WY¯YWIENIE
œniadania w formie szwedzkiego sto³u.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 40 z³/ doba
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/ doba
• parking ogrodzony, zamykany o godz. 22.00 - op³ata w recepcji
ok. 25 z³/ doba
• dostawka to sofa lub kanapa rozk³adana
• w obiekcie mo¿na zakupiæ bilety do Termy Bukowina ze zni¿k¹
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
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TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROS£A

OSOBA
DOROS£A
DOSTAWKA/
WSPÓLNE
SPANIE

DZIECKO
DO 14 LAT

26.05 - 23.06.2018
23.06 - 25.08.2018
25.08 - 29.09.2018

980,1135,980,-

785,1020,785,-

785,1020,785,-

DZIECKO
DO 14 LAT
DOSTAWKA/
WSPÓLNE
SPANIE

540,540,540,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

MURZASICHLE

DOM WYPOCZYNKOWY

„U ANIO£KA”
MURZASICHLE
du¿a wioska po³o¿ona u podnó¿a tatrzañskich regli, na skraju Tatrzañskiego Parku
Narodowego na wysokoœci 820-950 m, pomiêdzy Bukowin¹ Tatrzañsk¹, a Zakopanem.
DOM WYPOCZYNKOWY „U ANIO£KA”
po³o¿ony na du¿ym terenie ca³kowicie ogrodzonym. Do dyspozycji goœci jest jadalnia,
kawiarenka, œwietlica, sto³y do bilarda i tenisa sto³owego, sauna, si³ownia i basen.
Ponadto sza³as góralski do biesiadowania przy grillu oraz dwa boiska sportowe.
W odleg³oœci ok 200 m od obiektu znajduje siê Budzowy Wierch. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami, TV, niektóre z balkonami. Czajniki
i szklanki dostêpne na korytarzach.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 25 z³/doba
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• parking ogrodzony niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• na terenie obiektu w okresie wakacji bêd¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.
TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A

02.06 - 08.09.2018

770,-

DZIECKO DO 12 LAT

655,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

ZAKOPANE
najwy¿ej po³o¿one miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr. Tutaj folklor przeplata siê z nowoczesnoœci¹, a popularnoœæ miasta wci¹¿ wzrasta, dziêki
wielu mo¿liwoœciom aktywnego spêdzania czasu. Zim¹ panuj¹ tam doskona³e warunki do uprawiania narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem
na turystów czekaj¹ górskie szlaki, od spacerowych (Dolina Bia³ego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu nieska¿onej tatrzañskiej
przyrody.

ZAKOPANE

PENSJONAT

„POD GIEWONTEM” **
PENSJONAT „POD GIEWONTEM” **
obiekt oddalony od Krupówek o 2,5 km, po³o¿ony w malowniczej dzielnicy Zakopanego
- Skibówkach, naprzeciw Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Do dyspozycji jest
restauracja, drink-bar, miejsce do biesiadowania i grillowania, bilard oraz sauna i gabinet
masa¿u.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe z ³azienk¹ i TV (niektóre 4-osobowe sk³adaj¹ siê z dwóch
przechodnich pokoi).
WY¯YWIENIE
3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia lub 2 x dziennie
od obiadokolacji do œniadania. Œniadania w formie szwedzkiego sto³u, pozosta³e posi³ki
serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 13.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do lat 10 maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• ma³e zwierzêta s¹ akceptowane - GRATIS
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

ZAKOPANE

HOTEL

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

02.06 - 08.09.2018

OSOBA DOROS£A

DZIECKO DO 10 LAT

FB

HB

FB

HB

845,-

765,-

645,-

605,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

„BORUTA” ***
HOTEL „BORUTA” ***
obiekt w stylu góralskim, po³o¿ony ok. 1 km od dworca PKP i PKS, w centrum Zakopanego.
Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sala konferencyjna i pokój zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi.
W pobli¿u oœrodka znajduje siê park wodny bazuj¹cy na naturalnych Ÿród³ach geotermalnych.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe z ³azienkami i TV.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu lub tylko
œniadania w formie szwedzkiego sto³u.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do lat 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• parking ogrodzony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowi¹zuje dop³ata
ok. 70 z³/doba
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

09.06 - 16.06.2018
16.06 - 23.06.2018
23.06 - 08.09.2018
08.09 - 20.10.2018

OSOBA DOROS£A
BB
W POKOJU
2-OS.

830,870,1030,830,-

W POKOJU
3-4 OS.

790,820,910,790,-

OSOBA DOROS£A
HB

DZIECKO DO 10 LAT

W POKOJU
2-OS.

W POKOJU
3-4 OS.

BB

HB

1110,1150,1340,1110,-

1070,1100,1190,1070,-

620,660,770,620,-

830,880,980,830,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.
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ZAKOPANE

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY

„KOLEJARZ”

OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „KOLEJARZ”
obiekt po³o¿ony w samym centrum, niedaleko Krupówek i w bliskiej odleg³oœci dworca
PKP i PKS. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sala konferencyjna, œwietlica z bilardem
i sto³em do ping-ponga a tak¿e mini klub „Bajlandia”dla dzieci i miejsce do grillowania.
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi .
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami, lodówk¹, czajnikiem elektrycznym, radio i TV.
Niektóre z mo¿liwoœci¹ dostawki. Czêœæ pokoi z balkonami od strony ulicy.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do lat 10 maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane (w wydzielonych pokojach) - GRATIS
• parking ogrodzony, monitorowany, niestrze¿ony - GRATIS
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• zni¿ka za dostawkê 200 z³/turnus 7-dniowy
• w trakcie turnusów w okresie 23.06.-01.09.2018 dwie wycieczki:
"Zakopane w pigu³ce" oraz na Kalatówki i Halê Kondratow¹
a tak¿e 2-godzinny pobyt w Aqua Parku, zajêcia animacyjne
dla dzieci i DZIEÑ PO GÓRALSKU - w programie degustacja
potraw regionalnych, wystêp kapeli, nauka tañca, warsztaty:
ceramika na kole garncarskim i malowanie na szkle
• w obiekcie mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
- identyfikator, noszenie go jest obowi¹zkowe.
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

ZAKOPANE

DOM WCZASOWY

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, œniadania
w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane.

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A

02.06 - 23.06.2018
23.06 - 30.06.2018
30.06 - 25.08.2018
25.08 - 01.09.2018
01.09 - 13.10.2018

765,830,890,830,805,-

DZIECKO DO 10 LAT

680,680,735,680,740,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

„GRAÑ”

MINI-SPA
DOM WCZASOWY „GRAÑ”
obiekt w stylu podhalañskim, po³o¿ony w centrum Zakopanego. Do dyspozycji goœci
jest stylowa jadalnia, sala klubowa z aneksem kuchennym wyposa¿onym w kuchenkê
mikrofalow¹, bilard pokój i plac zabaw dla dzieci, sauna sucha i ³aŸnia parowa, wanna
z hydromasa¿em, grota solna i nas³oneczniony taras. Internet Wi-Fi. W pobli¿u oœrodka
znajduje siê park wodny bazuj¹cy na naturalnych Ÿród³ach geotermalnych.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami,telewizorami, lodówk¹, czajnikiem
elektrycznym i suszark¹ do w³osów. Niektóre pokoje z widokiem na panoramê Tatr.
Pokoje na trzeciej kondygnacji ze skosami.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu lub tylko œniadania.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony, monitorowany - GRATIS
• w trakcie 7-dniowego turnusu dwa seanse 1-godzinne w strefie
SPA - GRATIS
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

ZAKOPANE

HOTEL

DZIECKO DO 10 LAT

OSOBA DOROS£A

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

BB

HB

BB

HB

09.06 - 08.09.2018

1160,-

1360,-

810,-

950,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

„TATRA” ***
HOTEL „TATRA” ***
najnowszy i najwy¿ej po³o¿ony hotel w Zakopanem - na wysokoœci 1080 m n.p.m.,
usytuowany w sercu Tatr w malowniczej dzielnicy Cyhrla, jego architektura wpisuje siê
w styl zakopiañski. W komfortowych wnêtrzach do dyspozycji goœci s¹ klimatyzowana
restauracja, drink bar z krêgielni¹ i bilardem, basen z systemem hydromasa¿u, brodzik
dla dzieci, jacuzzi, solarium, gabinety masa¿u i kosmetyczny, sauny fiñska i parowa,
a tak¿e si³ownia, sale konferencyjne oraz k¹cik i plac zabaw dla dzieci. Ponadto boisko
do siatkówki pla¿owej oraz miejsce na grilla. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda,
podjazd. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe „standard” bez balkonów z oknami dachowymi i pokoje 2-osobowe
„comfort” z balkonami i mo¿liwoœci¹ dostawki (rozk³adana sofa). Wszystkie z ³azienkami i TV.
Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci od 8 do 12 lat (zakwaterowane na dostawce w pokojach
comfort) - zni¿ka 20% od ceny osoby doros³ej
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• dostawka dla osoby doros³ej - zni¿ka 10% od cen podanych
w tabelce
• dop³ata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym - ok. 200 z³/
turnus 7-dniowy
• basen, jacuzzi, sauna i si³ownia - GRATIS
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
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WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u lub tylko œniadania.
OSOBA DOROS£A

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

09.06 - 08.09.2018

DZIECKO DO 8 LAT
DOSTAWKA

POKÓJ STANDARD

POKÓJ COMFORT

BB

HB

BB

HB

BB

HB

905,-

1135,-

1020,-

1250,-

510,-

625,-

POKÓJ COMFORT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

ZAKOPANE-KOŒCIELISKO

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY

„SIWARNA”

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „SIWARNA”
usytuowany jest u wylotu Doliny Koœcieliskiej z widokiem na Giewont. Jego po³o¿enie
stanowi doskona³¹ bazê wypadow¹ na szlaki turystyczne prowadz¹ce na Giewont,
Kasprowy Wierch, do Doliny Chocho³owskiej i Piêciu Stawów. Do dyspozycji goœci:
jadalnia, biblioteka, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego, tenis sto³owy, bilard
i pi³karzyki oraz salka zabaw dla dzieci. Na terenie wokó³ obiektu zadaszone miejsce
na grilla, plac zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne boisko z kortem tenisowym, boiskiem
do pi³ki siatkowej, koszykówki i pi³ki no¿nej. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienk¹ i TV. Wszystkie pokoje 2 i 3-osobowe oraz czêœæ
pokoi 1-osobowych z balkonami.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia,
œniadania w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane.
UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 10 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• w trakcie turnusów w okresie 23.06-01.09.2018 wieczór
góralski przy ognisku, dobra zabawa z degustacj¹
harnasiowych trunków, wystêp kapeli góralskiej
• przy ³¹czeniu turnusów wjazd kolejk¹ na Guba³ówkê - GRATIS
• w okresie wakacyjnym na terenie obiektu mog¹ przebywaæ
grupy m³odzie¿owe
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
- identyfikator, noszenie go jest obowi¹zkowe.
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

KOCIERZ KOCIERZ HOTEL & SPA

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A

02.06 - 23.06.2018
23.06 - 14.07.2018
14.07 - 18.08.2018
18.08 - 01.09.2018
01.09 - 13.10.2018

725,805,815,805,805,-

DZIECKO DO 10 LAT

655,725,735,725,740,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

***

OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE

KOCIERZ- PRZE£ÊCZ KOCIERSKA
750 m n.p.m., 18 km st¹d do ¯ywca, 20 km do Wadowic, a u jej stóp le¿y Andrychów
KOCIERZ HOTEL & SPA***
obiekt po³o¿ony na wysokoœci 750 m n.p.m. Sk³ada siê z 2 budynków: hotelowego
i Villi Kocierz. Rozpoœciera siê st¹d wspania³y widok na panoramê Beskidów oraz
le¿¹cy u ich podnó¿a Andrychów i okoliczne miejscowoœci. Do dyspozycji goœci jest
centrum konferencyjne, Strefa Wellnes z basenem wewnêtrznym, saunami, jacuzzi,
a tak¿e centrum odnowy biologicznej SPA, w którym mo¿na skorzystaæ z pe³nej oferty
zabiegów kosmetycznych, pielêgnacyjnych i relaksacyjnych oraz Club K2 z dyskotek¹.
Restauracj¹ hotelow¹ jest tradycyjna góralska Karczma, zbudowana w ca³oœci z bali
z dachem pokrytym gontem. W Karczmie serwowane s¹ dania przede wszystkim
tradycyjnej, kuchni polskiej. Hotel posiada w³asn¹ wêdzarnie, polecane s¹ swojskie
wêdliny. Na zewnêtrzn¹ rekreacyjn¹ infrastrukturê hotelu sk³adaj¹ siê przede wszystkim
2 odkryte korty tenisowe oraz jeden kryty, oœwietlony i ogrzewany, wielofunkcyjne
boisko sportowe, 2 parki linowe, osobno dla dzieci oraz park linowy dla doros³ych
z dwoma zjazdami tyrolskimi, z których pierwszy ma d³ugoœæ 120 a drugi 350 m.
G³ówn¹ atrakcj¹ w okresie letnim jest naturalny Aquapark - staw p³ywacki o powierzchni
1500 m i g³êbokoœci do 2 m, basen dla dzieci z wodnymi atrakcjami, piaszczyst¹ pla¿a
oraz dwie zje¿d¿alnie. W s¹siedztwie znajduje siê Chata Baciarska z zapleczem
gastronomicznym. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda w budynku g³ównym.
Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienkami, TV, telefonem oraz pokoje typu studio
i apartamenty 1 i 2-poziomowe. Niektóre z mo¿liwoœci¹ dostawki. Kilka pokoi
przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

UWAGI:
• doba hotelowa od godz. 15.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 15 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• ma³e zwierzêta s¹ akceptowane (tylko w Villi Kocierz) - op³ata
w recepcji ok. 50 z³/doba
• 3 parkingi monitorowane, niestrze¿one (ochrona jest w nocy
- GRATIS
• dostawka to rozk³adana sofa lub dodatkowy tapczan
• cena pakietu zawiera: korzystanie z basenu, jacuzzi i sauny,
AQUA PARKU oraz wstêp do Clubu K2
• bogaty program animacyjny dla dzieci i doros³ych
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadania
w formie szwedzkiego sto³u.

PAKIETY
w okresie
01.07-31.08.2018

6-dniowe
3-dniowe

OSOBA DOROS£A
POKÓJ 2-OSOBOWY

DZIECKO DO 15 LAT
NA DOSTAWCE

HOTEL

VILLA

HOTEL I VILLA

1790,1010,-

1610,920,-

1000,605,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.
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ZARZECZE
miejscowoœæ le¿¹ca na skraju Beskidu Ma³ego nad Jeziorem ¯ywieckim, w bliskiej odleg³oœci od ¯ywca, Szczyrku i Bielska Bia³ej. Doskona³a baza
wypadowa na szlaki turystyczne Beskidów. W pobli¿u znajduje siê Góra ¯ar, na któr¹ prowadzi kolejka szynowa.

ZARZECZE

OŒRODEK ¯EGLARSKI

„FREGATA”

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok.15 z³/doba
• dzieci do 14 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach/domkach,
po wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking niestrze¿ony - op³ata w recepcji, parking dolny ok. 10 z³/
doba, parking górny ok. 5 z³/doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce,tapczan „bis” lub fotel
rozk³adany
• cena za dostawkê/wspólne spanie: dziecko do 14 lat 305 z³/HB
oraz 385 z³/FB turnus 7-dniowy
• korzystanie z basenu w okresie wakacji w dni robocze - GRATIS,
w weekendy obowi¹zuje op³ata
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• osoby zakwaterowanie w domkach typu Brda w dniu przyjazdu
p³ac¹ 100 z³ kaucji
• opcja wy¿ywienia HB zawiera œniadania i kolacje.

OŒRODEK ¯EGLARSKI „FREGATA”
po³o¿ony bezpoœrednio nad Jeziorem ¯ywieckim, na terenie obiektu do dyspozycji jest
przystañ ¿eglarska, wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego, basen z 48 metrow¹ zje¿d¿alni¹
i brodzikiem dla dzieci, a tak¿e jadalnia, kawiarnia, sala kominkowa - œwietlica, bilard, tenis
sto³owy, trzy pe³nowymiarowe korty tenisowe, boiska do pi³ki no¿nej, koszykówki i siatkówki
pla¿owej, plac zabaw dla dzieci, kr¹g ogniskowy i taras widokowy. Obiekt polecany jest dla
osób preferuj¹cych aktywny wypoczynek, ciszê i spokój. Internet Wi-Fi
ZAKWATEROWANIE
• w pawilonie hotelowym pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienkami i TV oraz pokoje 4-osobowe
typu studio (2+2) równie¿ z ³azienkami i TV, wiêkszoœæ pokoi z balkonami, w niektórych
pokojach mo¿liwoœæ dostawki
• domki 4-6 osobowe typu „Brda” drewniane na podmurówce z ³azienk¹, aneksem
kuchennym z lodówk¹. W ka¿dym domku jest pokój dzienny z dwoma wersalkami
i TV oraz dwie sypialnie 2-osobowe na piêtrze.
WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, œniadania
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u.
OSOBA
DOROS£A

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

HB

26.05 - 23.06.2018
23.06 - 25.08.2018
25.08 - 22.09.2018

635,710,635,-

FB

755,830,755,-

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE/

DZIECKO
DO 14 LAT
HB

505,570,505,-

FB

HB

605,665,605,-

505,570,505,-

FB

605,665,605,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

WIS£A
miejscowoœæ wypoczynkowa po³o¿ona w dolinie rzeki Wis³y i jej licznych dop³ywów, otoczona górami Beskidu Œl¹skiego. W s¹siedztwie Wis³y po³o¿one
s¹ znane z niepowtarzalnego folkloru góralskiego Istebna i Koniaków. G³ównym walorem Wis³y jest piêkny krajobraz oraz doskona³y klimat lecz¹cy
górne drogi oddechowe.

WIS£A

HOTEL

„OGRODZISKO”

***

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• dzieci do 14 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking monitorowany, niestrze¿ony - op³ata w recepcji 10 z³/doba
• dostawka to tapczan bis, fotel rozk³adany lub sofa
• cena za dostawkê/wspólne spanie: dziecko do 14 lat 305 z³/HB
oraz 385 z³/FB turnus 7-dniowy
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• opcja wy¿ywienia HB zawiera œniadania i kolacje
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

HOTEL „OGRODZISKO” ***
po³o¿ony w Wiœle Malince na stoku Cieñkowa. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sala
szkoleniowa na 50 osób. W obiekcie jest równie¿ sauna, jacuzzi i kabina infrared oraz bilard
i tenis sto³owy. Przed obiektem si³ownia zewnêtrzna, ma³y plac zabaw i zadaszone miejsce
na ognisko. Latem stanowi doskona³¹ bazê do pieszych i rowerowych wycieczek górskich.
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda, podjazdy. W holu recepcyjnym jest Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami, TV i radiem. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. Pokoje 1-osobowe na 4 piêtrze ze skosami.
WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie, œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u. Od kolacji pierwszego dnia
do œniadania ostatniego dnia turnusu.
OSOBA
DOROS£A

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE/
HB
FB

DZIECKO
DO 14 LAT

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

HB

FB

HB

FB

26.05 - 23.06.2018
23.06 - 25.08.2018
25.08 - 22.09.2018

720,795,720,-

840,915,840,-

575,640,575,-

675,735,675,-

575,640,575,-

675,735,675,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

SZCZYRK
beskidzka miejscowoœæ turystyczna po³o¿ona 460 m n.p.m. w dolinie ¯ylicy, znajduje siê 16 km od Bielska-Bia³ej. Otoczona pasmami górskimi
Skrzycznego, Malinowskiej Ska³y, Magury i Klimczoka. Doskonale zorganizowana baza rozrywkowo-gastronomiczna oraz s¹siedztwo szlaków górskich
uatrakcyjniaj¹ pobyt w tej miejscowoœci.

SZCZYRK

OŒRODEK WCZASOWY

„PANORAMA”

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 5 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok.15 z³/doba
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - dop³ata
ok. 15 z³/doba
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
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OŒRODEK WCZASOWY „PANORAMA”
po³o¿ony na po³udniowym stoku Klimczoka, oddalony od centrum miejscowoœci ok. 700 m.
Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sale wielofunkcyjne, kawiarenka czynna okresowo, bilard,
stó³ do tenisa sto³owego, mini-si³ownia, sauna, boisko do siatkówki pla¿owej oraz letni
basen. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami i TV. Czajniki elektryczne dostêpne na korytarzu.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia lub tylko œniadania.

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

16.06 - 08.09.2018

OSOBA DOROS£A
BB

595,-

HB

710,-

DZIECKO DO 12 LAT
BB

480,-

HB

575,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

USTROÑ
to popularna miejscowoœæ uzdrowiskowo - wypoczynkowa usytuowana w Beskidzie Œl¹skim, w otoczeniu szczytów Równicy i Czantorii. Wspania³y
górski krajobraz, gêste lasy bukowo - œwierkowe, liczne szlaki turystyczne i obiekty rekreacyjno-sportowe oraz wyci¹g krzese³kowy na Czantoriê,
to g³ówne walory Ustronia.

USTROÑ

HOTEL

„ZIEMOWIT” ***
HOTEL „ZIEMOWIT” ***
po³o¿ony w malowniczej dzielnicy - Ustroniu - Zawodziu na skarpie Wiœlanej. Do dyspozycji
goœci jest jadalnia, 2 sale konferencyjne, baza zabiegowa (masa¿ leczniczy, hydromasa¿,
borowiny, magnetoterapia, aquavibron, solux, tlenoterapia), a tak¿e sauna, sala do æwiczeñ,
zadaszone miejsce na ognisko, boisko do siatkówki, kort tenisowy. Udogodnienia dla
niepe³nosprawnych - winda. W holu recepcyjnym jest Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe z ³azienkami, TV, telefonem, radiem. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• dzieci do 14 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, oœwietlony, monitorowany - op³ata w recepcji
ok. 10 z³/doba
• dostawka to rozk³adana sofa
• cena za dostawkê/wspólne spanie: dziecko do 14 lat 305 z³/HB oraz
385 z³/FB turnus 7-dniowy
• pokoje 2-os. do pojedynczego wykorzystania - dop³ata ok. 55 z³ doba
w okresie 23.06-25.08.2018 w pozosta³ym okresie ok. 33 z³ doba
• opcja wy¿ywienia HB zawiera œniadania i kolacje
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

USTROÑ

OŒRODEK WCZASOWY

WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu
(œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane).

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

26.05 - 23.06.2018
23.06 - 25.08.2018
25.08 - 29.09.2018

OSOBA
DOROS£A
HB

FB

940,1035,940,-

1090,1190,1090,-

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE/

DZIECKO
DO 14 LAT
HB

750,830,750,-

FB

HB

FB

870,950,870,-

750,830,750,-

870,950,870,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

„GLOBUS”
OŒRODEK WCZASOWY „GLOBUS”
po³o¿ony w malowniczej dzielnicy Ustronia - Jaszowcu, oddalony od centrum ok. 5 km
i ok. 700 m od wyci¹gu na Czantoriê. W sk³ad obiektu wchodzi 6 budynków - 5 hotelowych
i budynek g³ówny, wszystkie s¹ po³¹czone holami. Do dyspozycji goœci jest jadalnia,
bilard, tenis sto³owy, k¹cik do gimnastyki, k¹cik zabaw dla dzieci, a tak¿e basen (6 x 9 m)
z hydromasa¿em i biczami szkockimi, sauna sucha, gabinety masa¿u i niewielka baza
zabiegowa. Internet Wi-Fi w budynku g³ównym.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 8 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji, za wyj¹tkiem
dzieci przebywaj¹cych w apartamentach
• zwierzêta niewielkie s¹ akceptowane, op³ata w recepcji ok.10 z³/doba
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• korzystanie z basenu - 1 godzina dziennie - GRATIS
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

ZAKWATEROWANIE
• pokoje 2-osobowe z ³azienkami, TV i balkonami, w pokojach s¹ czajniki bezprzewodowe
• apartamenty 2-pokojowe (pokoje przechodnie) z ³azienkami,TV i balkonami dla 2, 3 lub 4
osób sk³adaj¹ siê z pokoju dziennego i sypialni (do spania jest wersalka 2-osobowa, ³ó¿ko
ma³¿eñskie i pojedyncze).
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.
TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

09.06-08.09.2018

DZIECKO DO 8 LAT

OSOBA DOROS£A
POK.
2-OS.

APART.
2-OS.

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

POK.
2-OS.

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

735,- 1005,-

860,-

790,-

495,-

860,-

790,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS
do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

USTROÑ

OŒRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

„MUFLON”

OŒRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „MUFLON”
po³o¿ony w dzielnicy Ustronia - Zawodziu, na zboczu Równicy, oddalony od centrum
miejscowoœci ok. 1 km. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, kawiarnia, 3 klimatyzowane sale
konferencyjne, zaplecze rozrywkowo-rekreacyjne: minigolf, kort tenisowy, bilard, pi³karzyki,
wypo¿yczalnia rowerów i kijów do Nordic Walking oraz plac zabaw dla dzieci i chata
grillowa. Ponadto FIZJO SFERA - odnowa biologiczna i rehabilitacja, zabiegi relaksacyjne,
rewitalizacja cia³a (masa¿e klasyczne, hydromasa¿e, wirówki koñczyn górnych i dolnych,
diadynamika, jonoforeza, gimnastyka lecznicza) sauna i si³ownia. Udogodnienia dla
niepe³nosprawnych - winda wewnêtrzna i zewnêtrzna. Bezprzewodowy internet.

UWAGI:
• doba hotelowa od 13.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata w recepcji
ok. 10 z³/doba
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 25 z³/doba
• parking monitorowany - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania - obowi¹zuje
dop³ata - ok. 40 z³/doba
• w trakcie pobytu konsultacja z lekarzem oraz 10 zabiegów
w turnusie 7-dniowym
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, TV-SAT i telefonem. Pokoje 3 i 4-osobowe typu
studio. Niektóre pokoje z balkonami i widokiem na góry. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia lub 2 x dziennie
od obiadokolacji do œniadania. Œniadania w formie szwedzkiego sto³u.
TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.05 - 22.09.2018

OSOBA DOROS£A Z ZABIEGAMI

HB

919,-

DZIECKO DO 10 LAT BEZ ZABIEGÓW

FB

HB

FB

1060,-

560,-

645,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.
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JARNO£TÓWEK

OŒRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 13.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 7 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• ma³e zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 10 z³/ doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• pokoje 1-osobowe - obowi¹zuje dop³ata ok. 45 z³/doba
• dostawka to tapczan BIS
• korzystanie z basenu - GRATIS
• w pakiecie wypoczynkowym mo¿liwe pobyty z wy¿ywieniem
1 x dziennie - œniadania
• PAKIET TERAPII WODNEJ zawiera codzienne korzystanie
z basenu, 2 seanse w ³aŸni parowej z aromaterapi¹ (30 min),
2 seanse w saunie fiñskiej, 5 x gimnastyka w basenie, 2 x wyjœcie
na szlak turystyczny
• PAKIET DLA AKTYWNYCH zawiera 6 zabiegów rehabilitacyjnych,
2 x wyjœcie na szlak turystyczny, 5 x gimnastyka w terenie lub
na basenie, ognisko z pieczeniem kie³basek
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

D£UGOPOLE ZDRÓJ

HOTEL MEDICAL SPA

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

PAKIET
TERAPII
WODNEJ

PAKIET
DLA
AKTYWNYCH

OSOBA
DOROS£A

OSOBA
DOROS£A

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 7 LAT

DZIECKO
DO 7 LAT
DOSTAWKA

925,-

1240,-

985,-

580,-

990,-

02.06 - 15.09.2018

PAKIET
WYPOCZYNKOWY

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

D£UGOPOLE ZDRÓJ
niewielka miejscowoœæ uzdrowiskowa po³o¿ona w województwie dolnoœl¹skim w powiecie
k³odzkim nad rzek¹ Nys¹ K³odzk¹. Ozdob¹ uzdrowiska jest Park Zdrojowy z kameraln¹
pijalni¹ wód leczniczych. Do najbli¿szego przejœcia granicznego z Czechami ok. 25 km.
HOTEL MEDICAL SPA „DWÓR ELIZY” ***
najbardziej okaza³y obiekt w uzdrowisku, z jednej strony otacza go las i p³ynie rzeka
Nysa K³odzka, a z drugiej strony widok jest na zabytkowy Park Zdrojowy. Obiekt jest
4 kondygnacyjny. Do dyspozycji goœci jest doskonale wyposa¿one Centrum SPA, basen
(9 x 15), sauny, sala fitness, sale konferencyjne, restauracja z barkiem, pokój i plac zabaw
dla dzieci i du¿y taras widokowy - widok na las i rzekê. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych
- winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
• pokoje standard 1 i 2- osobowe oraz pokoje lux 2-osobowe z mo¿liwoœci¹ dostawki.
Wszystkie z ³azienkami i TV (czajniki mo¿na wypo¿yczyæ)
• apartamenty sk³adaj¹ce siê z pokoju dziennego z TV, sypialni i ³azienki
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.
Œniadania w formie szwedzkiego sto³u (przy min. 20 osobach przebywaj¹cych w hotelu).

PAKIETY
w okresie
01.07-31.08.2018

POKÓJ 2-OS.
STANDARD

POKÓJ 2-OS.
LUX

POKÓJ 1-OS.
STANDARD

OSOBA
DOROS£A
DOSTAWKA

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA

6-dniowe
4-dniowe

1395,1075,-

1570,1240,-

1680,1320,-

1295,865,-

910,615,-

OSOBA DOROS£A

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

K/DUSZNIK ZDROJU OŒRODEK WCZASOWO-REKREACYJNY

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 15 z³/doba
• dzieci do 14 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, zamykany o godz. 22.00 - op³ata w recepcji
ok.10 z³/ doba
• dostawka to rozk³adany fotel lub wspólne spanie na wersalce
• cena za dostawkê/wspólne spanie: dziecko do 14 lat 305 z³/HB
oraz 385 z³/FB turnus 7-dniowy
• korzystanie z basenu 1 godzina dziennie oraz si³owni - GRATIS
• opcja wy¿ywienia HB zawiera œniadania i kolacje
• obiekt jest ca³oroczny - mo¿liwe równie¿ pobyty poza
wymienionymi terminami.
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JARNO£TÓWEK
niewielka miejscowoœæ po³o¿ona w gminie G³ucho³azy w Górach Opawskich w dolinie
Z³otego Potoku, w województwie opolskim. Liczne szlaki turystyczne, doskona³y klimat
i bliskoœæ przejœcia granicznego z Czechami to niew¹tpliwe atuty tej miejscowoœci.
OŒRODEK WCZASOWO–REHABILITACYJNY „ZIEMOWIT”
po³o¿ony na wzgórzu wœród lasów, oddalony ok. 1,5 km od centrum wioski. Jest siedmiokondygnacyjny. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, tenis sto³owy, basen, baza zabiegowa,
gabinet masa¿u i kosmetyczny, sauna fiñska, ³aŸnia parowa, jacuzzi, wypo¿yczalnia
rowerów i kijów do Nordic Walking, sale konferencyjne i 2 pokoje zabaw dla dzieci.
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda Internet WiFi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami i TV, niektóre z balkonami i mo¿liwoœci¹ dostawki.
Czajniki dostêpne na korytarzach.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia. Œniadania w formie
szwedzkiego sto³u.

„DwÓR ELIZY” ***

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
w recepcji ok. 20 z³/ turnus
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• dostawka to rozk³adana sofa - tylko w pokojach lux
• ceny zakwaterowania w apartamentach - kalkulacja wg odrêbnego
cennika
• korzystanie z basenu, sauny, sali fitness - GRATIS
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

SZCZYTNA

„ZIEMOWIT”

„RELAX”

SZCZYTNA
miejscowoœæ wypoczynkowa w Kotlinie K³odzkiej, niedaleko Dusznik Zdroju. Dobry punkt
wypadowy do odbywania pieszych wêdrówek po górach, jak te¿ do odwiedzenia stolicy
Czech Pragi (do przejœcia granicznego w Kudowie-S³onem ok. 10 km).
OŒRODEK WCZASOWO-REKREACYJNY „RELAX”
obiekt po³o¿ony na zalesionym terenie o ³¹cznej powierzchni 10 ha. Do dyspozycji goœci
jest jadalnia, kawiarnia, kryty basen (12,5 x 5 m), sauna, wanna z hydromasa¿em, si³ownia,
œwietlica z bilardem i tenisem sto³owym, boiska sportowe, korty tenisowe i stylowa altanka z
ro¿nem. Internet Wi-Fi w obrêbie recepcji.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, TV, niektóre z balkonami, wiêkszoœæ z lodówkami.
Czajniki na korytarzu. Pokoje usytuowane w trzech budynkach wczasowych.
WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu,
œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiad serwowany.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

26.05 - 23.06.2018
23.06 - 25.08.2018
25.08 - 29.09.2018

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE/

HB

FB

HB

FB

HB

FB

635,690,635,-

755,810,755,-

505,550,505,-

605,645,605,-

505,550,505,-

605,645,605,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KUDOWA-ZDRÓJ

PENSJONAT

„AKACJA” ***
KUDOWA ZDRÓJ
uzdrowisko górskie o naj³agodniejszym klimacie w polskich górach po³o¿one jest u podnó¿a
Gór Sto³owych o wyj¹tkowo dogodnej lokalizacji, blisko granicy z Czechami. Uzdrowisko
s³ynie z piêknego Parku Zdrojowego i pijalni wód mineralnych. Góry Sto³owe z licznymi
trasami turystycznymi, nowoczesny Aqua Park, twierdza w K³odzku to tylko niektóre
atrakcje tego wspania³ego terenu.
PENSJONAT „AKACJA” ***
zabytkowy obiekt z prze³omu wieków po ca³kowitej rekonstrukcji, po³o¿ony w centrum
Starego Zdroju w odleg³oœci 150 m od parku i pijalni i ok. 300 m od Aqua Parku. Do
dyspozycji goœci jest jadalnia, sala konferencyjna, pokój klubowy, grill i miejsce na ognisko.
Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE:
stylowo urz¹dzone pokoje 1, 2, 3-osobowe i rodzinne typu studio w nowo dobudowanym
skrzydle budynku. Wszystkie z ³azienkami i TV-SAT.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu lub tylko œniadania.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 5 lat bez œwiadczeñ - op³ata na miejscu - ok. 15 z³/doba
• dzieci do 7 lat (opcja HB zmniejszona porcja obiadokolacji) - zni¿ka
ok. 100 z³/turnus 7-dniowy
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata na miejscu ok. 15 z³/doba
• parking ogrodzony - op³ata na miejscu ok. 7 z³/doba
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

KARPACZ

HOTEL

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

02.06 - 30.06.2018
30.06 - 01.09.2018
01.09 - 27.10.2018

OSOBA DOROS£A
POKÓJ 1-OS.

POKÓJ 2-OS.

POKÓJ 3-OS.

BB

HB

BB

HB

BB

HB

890,965,890,-

1160,1240,1160,-

610,650,610,-

880,925,880,-

550,570,550,-

825,845,825,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

„ARISTON” ***

UWAGI:
• doba hotelowa od od 16.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka op³ata w recepcji
ok. 20 z³/turnus 7 dniowy
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 15 z³ doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania - dop³ata
ok.100 z³/turnus 7-dniowy
• jedno wejœcie do sauny w trakcie turnusu 7-dniowego - GRATIS
• obiekt ca³oroczny mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

ŒWIERADÓW ZDRÓJ

HOTEL

KARPACZ
jedna z najpopularniejszych miejscowoœci w Karkonoszach po³o¿ona u stóp Œnie¿ki,
na wysokoœci od 500 do 1375 m n.p.m. - ró¿nica wzniesieñ stwarza szerokie mo¿liwoœci
w uprawianiu turystyki górskiej. Du¿¹ atrakcj¹ Karpacza jest norweska œwi¹tynia Wang,
pochodz¹ca z XII wieku, która jest jednym z nielicznych œwiadectw kultury Wikingów
na terenie Polski.
HOTEL „ARISTON” ***
po³o¿ony w centrum miejscowoœci. Do dyspozycji goœci jest restauracja, drink bar i sauna
sucha. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z ³azienkami i TV.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.
TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

09.06 - 30.06.2018
30.06 - 01.09.2018
01.09 - 29.09.2018

OSOBA DOROS£A

DZIECKO DO 12 LAT
W POK. 3-OS.

POKÓJ 3-OS.

POKÓJ 2-OS.

875,895,875,-

845,870,845,-

635,655,635,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

„ŒWIERADÓW” ***

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 15 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• pokoje 1-osobowe - obowi¹zuje dop³ata - 140 z³/turnus 7-dniowy
• w cenie turnusu kuracyjnego - 10 zabiegów wykonywanych
od poniedzia³ku do pi¹tku zgodnie ze wskazaniem lekarza
po uprzedniej konsultacji lekarskiej
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

ŒWIERADÓW ZDRÓJ
uzdrowisko w po³udniowo-zachodniej czêœci Dolnego Œl¹ska, w Górach Izerskich.
Góry te zamykaj¹ od zachodu Kotlinê Jeleniogórsk¹. Urocza kotlina, w której le¿y
miasteczko, zamkniêta jest zboczami Stogu od po³udnia, Zajêcznika od pó³nocnego
zachodu oraz Sêpiej Góry od strony pó³nocno-wschodniej. W przeciwieñstwie do szeregu
innych uzdrowiski wczasowisk Dolnego Œl¹ska nie le¿y w pobli¿u ¿adnego wiêkszego
miasta. Po³o¿enie uzdrowiska w spokojnej kotlinie, z dala od miejskiego gwaru, pozwala
na wspania³y wypoczynek w ciszy górskiego lasu.
HOTEL „ŒWIERADÓW” ***
jeden z najstarszych budynków w kurorcie, zosta³ wybudowany w 1865 roku. Do dyspozycji
goœci jest restauracja, du¿y zadaszony grill i nowoczesna baza zabiegowa, gdzie mo¿na
skorzystaæ z szeregu zabiegów z zakresu elektroterapii np. z jonoforezy, laseroterapii,
ultradŸwiêków, a tak¿e z masa¿y wodnych i klasycznych oraz ok³adów borowinowych
i parafinowych. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, TV-SAT, lodówk¹ i telefonem. Kilka pokoi
przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.
TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

02.06 - 29.09.2018

OSOBA DOROS£A
POBYT
KURACYJNY

925,-

POBYT
WYPOCZYNKOWY

855,-

DZIECKO DO 12 LAT
POBYT
KURACYJNY

785,-

POBYT
WYPOCZYNKOWY

740,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN
w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

