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OSOBA DOROS£A
PAKIET WYPOCZYNEK

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

DZIECKO DO 10 LAT
PAKIET WYPOCZYNEK

26.05 - 22.09.2018 1170,- 700,-1480,-

OSOBA DOROS£A
PAKIET LECZNICZY

OSOBA DOROS£ATURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

02.06
23.06 - 11.08.2018
11.08 - 01.09.2018

 - 23.06.2018 610
635,-
610,-

,- 525
540,-
525,-

,-

DZIECKO DO 10 LAT

AUGUSTÓW VILLA „SKOMANDA”

OSOBA DOROS£ATURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

28.04 - 01.09.2018
01.09 - 27.10.2018

1045,-
940,-

DZIECKO DO 10 LAT
 NA DOSTAWCE

670,-
625,-

SUPRAŒL HOTEL „KNIEJA MEDICAL SPA” ***

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.

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.

WÓLKA NADBU¯NA
maleñka wioska po³o¿ona nad Bugiem, 10 km od Siemiatycz na trasie Bia³ystok - Lublin,
140 km od Warszawy. Tereny te nazywane s¹ „Zielonymi P³ucami Polski”. Malowniczy krajobraz, 
niepowtarzalnie czyste powietrze, lasy obfituj¹ce w grzyby to niew¹tpliwie atuty tego terenu.
OŒRODEK WCZASOWY „POD SOSN¥”
po³o¿ony w lesie sosnowym na piaszczystym brzegu rzeki Bug, rozci¹ga siê na obszarze 9 ha.
Na terenie oœrodka znajduj¹ siê domki campingowe, jadalnia, kawiarnia, œwietlica ze sto³em 
bilardowym i do tenisa sto³owego, boisko do siatkówki i koszykówki, pe³nowymiarowe boisko
do pi³ki no¿nej, kort tenisowy, plac zabaw, miejsce na ognisko, wypo¿yczalnia rowerów i kajaków
oraz basen letni (25 x 10 m).
ZAKWATEROWANIE
 • domki campingowe drewniane parterowe 3 i 4-osobowe z ³azienkami Domki s¹ 2-pokojowe,
   wyposa¿one standardowo, w ka¿dym le¿aki.
 • domki campingowe drewniane parterowe 3 i 4-5 osobowe z ³azienkami i aneksem kuchennym
   (lodówka, kuchenka,  naczynia, sztuæce). Domki s¹ 2 pokojowe.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Posi³ki serwowane.

SUPRAŒL
miasteczko po³o¿one na skraju Puszczy Knyszyñskiej nad rzek¹ Supraœlank¹, 15 km
na pó³noc od Bia³egostoku. W tym malowniczym miejscu s¹ wspania³e warunki do
wypoczynku i podreperowania zdrowia. Supraœl ma status uzdrowiska. Wystêpuj¹ tutaj 
jedne z najlepszych z³ó¿ borowin, polecane wszystkim, którzy przeszli zabiegi chirurgiczne, 
maj¹ schorzenia reumatyczne, kardiologiczne i dróg oddechowych. Odbywaj¹ siê tutaj 
cykliczne imprezy pod egid¹ kultury i sztuki o nazwie „Uroczysko”, jest stadnina koni oraz 
wiele szlaków do uprawiania turystyki pieszej.
HOTEL „KNIEJA MEDICAL SPA” ***
obiekt, po³o¿ony u wejœcia do Puszczy Knyszyñskiej. Do dyspozycji goœci jest restauracja, 
sala konferencyjna, pub oraz wspania³y ogród z wiatami do biesiadowania i kaskad¹ wodn¹. 
Do dyspozycji Centrum SPA - basen o wymiarach 10 x 5 m z podwodnymi dyszami, jacuzzi, 
sauna sucha, ³aŸnia parowa, gabinety SPA oraz baza rehabilitacyjna, gdzie mo¿na wykonaæ 
szereg zabiegów z zakresu elektroterapii, balneoterapii, laseroterapii, a tak¿e ultradŸwiêki, 
k¹piele i masa¿e. Leczy siê schorzenia narz¹dów ruchu, choroby reumatologiczne, 
neurologiczne i dróg oddechowych. Personel obiektu s³u¿y pomoc¹ przy organizacji sp³ywów 
kajakowych, przeja¿d¿ek bryczkami i zwiedzaniu okolicznych zabytków. Udogodnienia dla 
niepe³nosprawnych - winda, podjazdy. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe, wszystkie z ³azienkami, telefonem i TV-SAT. Niektóre pokoje z balkonami. 
Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. 
WY¯YWIENIE   
2 x dziennie œniadania w formie szwedzkiego sto³u i serwowane obiadokolacje, od 
obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do lat 10 maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• parkowanie samochodów pod domkiem - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - GRATIS
• mo¿na wypo¿yczyæ lodówkê - op³ata w recepcji ok. 5 z³/doba
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• osoby zakwaterowane w domkach z aneksem kuchennym - dop³ata
   135 z³/turnus 7-dniowy.

UWAGI:  
• doba hotelowa od 14.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• zabiegi SPA i rehabilitacyjne mo¿na dodatkowo wykupiæ
• korzystanie z basenu, jacuzzi i sauny - GRATIS
• w ramach pakietu leczniczego wizyta lekarska oraz 15 zabiegów
   wykonywanych w dni robocze w turnusie 7-dniowym 
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS, za poœciel
   - dodatkowa op³ata w obiekcie - 70 z³/tydzieñ
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, ogrodzony - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania dop³ata
   ok. 460 z³/turnus 7-dniowy, w okresie 28.04.-01.09.2018,
   w pozosta³ym okresie ok. 355 z³/turnus 7-dniowy
• za poœrednictwem personelu obiektu mo¿na wykupiæ szereg
   ciekawych wycieczek np. po Pojezierzu Augustowskim, do Wilna,
   Trok, Druskiennik, a tak¿e sp³ywy kajakowe Czarn¹ Hañcz¹
   i Rospud¹ oraz rejsy statkami Bia³ej Floty po jeziorach
• obiekt ca³oroczny- mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
   w tabelce.

AUGUSTÓW 
miasto uzdrowiskowo - wypoczynkowe malowniczo po³o¿one nad rzekê Nett¹ i Kana³em 
Augustowskim, na zachodnim skraju Puszczy Augustowskiej najwiêkszego zwartego 
kompleksu leœnego w Europie. Otoczone szeœcioma piêknymi jeziorami sprawia, i¿ Augustów 
nazywany jest stolic¹ sportów wodnych i turystyki aktywnej. Dodatkowy atut miasta to fakt
i¿ le¿y ono na terenie Zielonych P³uc Polski w pobli¿u Wigierskiego i Biebrzañskiego Parku 
Narodowego, oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Niepowtarzalny urok miasta, czyste 
powietrze oraz wiele atrakcji sprawiaj¹, ¿e jest to doskona³e miejsce na wypoczynek przez 
ca³y rok.
VILLA „SKOMANDA”
ustronnie po³o¿ona na obrze¿ach miasta w s¹siedztwie Kana³u Augustowskiego i Puszczy 
Augustowskiej, w odleg³oœci ok 1800 m od centrum. Do dyspozycji goœci jest restauracja
i sala szkoleniowa a na zewn¹trz sauna sucha, niewielki staw z pomostem, wiata grillowa
z miejscem na ognisko, plac zabaw dla dzieci, wypo¿yczalnia kajaków, canoe, rowerów, 
kijków Nordic Walking. W pobli¿u znajduje siê stadnina koni, a wzd³u¿ Kana³u przebiega 
szlak rowerowy i konny. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-3 osobowe z ³azienkami, wyposa¿one w TV, lodówki, le¿aki pla¿owe. Niektóre  
pokoje z dostawkami - sofa.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu. 
Œniadania w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane. 

780,-
750,-

OSOBA DOROS£A
NA DOSTAWCE

WÓLKA NADBU¯NA OŒRODEK WCZASOWY „POD SOSN¥”

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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OSOBA DOROS£ATURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

02.0
30.06 - 01.09.2018
01.09 - 22.09.2018

6 - 30.06.2018 655
730,-
655,-

,-
HB

DZIECKO DO 12 LAT 

FB HB FB

585
650,-
585,-

,-485
540,-
485,-

,-760
835,-
760,-

,-

OS. DOROS£A
Z WY¯YWIENIEM

W POKOJU
HOTELOWYM

KOMFORT

TURNUSY
7-dniowe

(niedziela-niedziela)

10.06 - 09.09.2018

CENA ZA
BUNGALOW

925,-1320,-

CENA ZA
SEGMENT

1070,-

OSOBA DOROS£A DZIECKO DO 8 LATTURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

630,-16.06 - 01.09.2018
BB

840,- 965,- 500,- 620,- 745,-
HB FB BB HB FB

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.

SERWY K/AUGUSTOWA
miejscowoœæ letniskowa w Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Serwy, które zasila w wodê 
Kana³ Augustowski. Panuj¹ tu idealne warunki do uprawiania turystyki kajakowej, a do miejsc 
godnych odwiedzenia nale¿y pokamedulski klasztor w Wigrach i sanktuarium w Studzienicznej. 
Odleg³oœæ od przejœcia granicznego z Litw¹ to zaledwie 35 km, do Wilna jest ok. 190 km,
do Druskiennik ok. 90 km - w sezonie mo¿liwoœæ skorzystania z wycieczek autokarowych.
CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE „PROSERWY”
po³o¿one w lesie sosnowym na rozleg³ym terenie (4 ha). W jego sk³ad wchodzi Hotel 
„Albatros” o standardzie ***, domki kampingowe i murowany bungalow. Na terenie obiektu 
goœcie mog¹ korzystaæ z k¹pieliska nad jeziorem Serwy wraz z pomostami, wypo¿yczalni 
sprzêtu p³ywaj¹cego i rowerów, boisk sportowych i miejsca na ognisko. Ponadto do 
dyspozycji jest przestronna restauracja, kawiarenka z 9 stopowym sto³em bilardowym oraz 
sala konferencyjna. W kompleksie hotelowym jest lobby bar, centrum SPA (sauny fiñskie i 
parowe, jacuzzi, œcie¿ka Kneippa, prysznic wra¿eñ, kapsu³a Neo Qi Energy, grota solna) sala 
treningowa z bie¿niami i rowerami oraz klub muzyczny. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych
(w hotelu) - winda, podjazd. Internet Wi-Fi w obrêbie recepcji.
ZAKWATEROWANIE
• Hotel „Albatros” - pokoje 2-os. KOMFORT z mo¿liwoœci¹ dostawki (rozk³adana sofa),
   ³azienka, TV plazma, taras. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych
• domki kempingowe, w sk³ad których wchodz¹ jedno i dwu-pokojowe segmenty 3-4 osobowe
   z ³azienkami, TV, lodówk¹ i czajnikiem elektrycznym
• murowany bungalow z pokojami 2-3 osobowymi (tapczan + rozk³adana rogówka)
   z ³azienkami, TV, lodówk¹ i czajnikiem elektrycznym
WY¯YWIENIE
• HOTEL 2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia
   turnusu. Œniadania w formie szwedzkiego sto³u. Napoje do obiadokolacji dodatkowo p³atne
• SEGMENTY i BUNGALOWY bez wy¿ywienia lub jw. - ceny podane w tabelce.

NOWY DWÓR
maleñka wioska w gminie Jedwabno w po³udniowo-wschodniej czêœci województwa 
Warmiñsko - Mazurskiego, po³o¿ona na unikalnym terenie pod wzglêdem przyrodniczo
- krajobrazowym poœród jezior i lasów. W pobli¿u szlak rzeki Omulew znakomity do 
organizacji sp³ywów kajakowych.
OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „DOLOMITY”
malowniczo po³o¿ony nad jeziorem Brajnickim w bezpoœrednim s¹siedztwie lasu.
Do Szczytna jest st¹d ok. 14 km, a  do Warszawy ok. 180 km. Na terenie obiektu
do dyspozycji goœci jest jadalnia, bar z kominkiem, œwietlica z TV, bilard, tenis sto³owy,
boisko do siatkówki pla¿owej, miejsce do gry w koszykówkê, plac zabaw i sala zabaw
dla dzieci, a tak¿e pomost z wypo¿yczalni¹ sprzêtu wodnego (³odzie wios³owe, kajaki,
rowery wodne) i w³asna pla¿a z k¹pieliskiem oraz miejsce do palenia ognisk. Oœrodek
jest ca³kowicie ogrodzony i zamykany na noc, polecany jest osobom preferuj¹cym ciszê
i spokój, przyjazny dla rodzin z dzieæmi.
ZAKWATEROWANIE
• domki 2, 3 i 5-osobowe z ³azienkami, wyposa¿one w lodówkê, czajnik elektryczny 
   i meble ogrodowe. Domki 2 i 3-osobowe typu „bliŸniak” maj¹ jeden pokój, a 5-osobowe
   dwa pokoje i s¹ przeznaczone dla min. 4 osób
• pokoje 3-osobowe i 4-osobowe typu studio w budynku g³ównym, z ³azienkami, lodówk¹                  
   i czajnikiem.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania i obiadokolacje lub 3 x dziennie - œniadania, obiady i kolacje.
Niezale¿nie od wyboru wariantu wy¿ywienia, turnusy zawsze od kolacji pierwszego dnia
do œniadania ostatniego dnia. Œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u.

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.

WY¯YWIENIE

370,- 225,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 12 LAT 

ZMNIEJSZONA
PORCJA

SERWY  K/AUGUSTOWA
CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE „PROSERWY”
WRAZ Z HOTELEM „ALBATROS”

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.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat ze zmniejszon¹ porcj¹ obiadokolacji jako trzecia
   osoba w pokoju hotelowym - 480 z³/turnus 7-dniowy
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata w recepcji
• pokoje 1-osobowe - obowi¹zuje dop³ata - ok.  55 z³/doba
• dla goœci zakwaterowanych w hotelu „Albatros” w cenie pobytu
   1 kolacja plenerowa przy ognisku, 5 x 1,5h pobytu w SPA
   (nie dotyczy nastêpuj¹cych zabiegów: masa¿e, k¹piele
   solankowe i kapsu³a Neo Qi Energy)
• osoby zakwaterowane w segmentach i bungalowach maj¹
   bezp³atny wstêp do hotelowego SPA 2 x 1,5h (nie dotyczy 
   nastêpuj¹cych zabiegów: masa¿e, k¹piele solankowe i kapsu³a
   Neo Qi Energy)
• mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi w tabelce.

WILIMY 
maleñka miejscowoœæ po³o¿ona ok. 15 km od Biskupca w sercu Warmii i Mazur, nad jeziorem 
Dadaj. Otoczenie piêknego mazurskiego lasu, nieska¿one powietrze, czyste wody jezior czyni¹
pobyt niezwykle atrakcyjnym. Do Olsztyna jest tylko 25 km, a do Mr¹gowa ok. 40 km, w pobli¿u
s¹ równie¿ Szlak Krutyni i Wilczy Szaniec, a tak¿e Lidzbark Warmiñski ze wspania³ym zamkiem.
GOŒCINIEC „POD DÊBEM”
po³o¿ony na du¿ej zazielenionej posesji, na której roœnie wiekowy d¹b, bezpoœrednio nad jeziorem 
Dadaj w otoczeniu lasów bogatych w jagody i grzyby. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sala 
kominkowa, si³ownia, gry zrêcznoœciowe, stó³ do ping-ponga, bilard, sala zabaw dla dzieci.
Na zewn¹trz wiata do grillowania, wêdzarnia, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki
i koszykówki, a tak¿e wypo¿yczalnia rowerów i kijów do Nordic Walking. Nad jeziorem jest w³asna 
pla¿a, pomost oraz wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego (rowery, kajaki, ³ódki, ¿aglówka). Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami i TV.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie lub 3 x dziennie, b¹dŸ tylko œniadania. Œniadania  w formie szwedzkiego sto³u, 
pozosta³e posi³ki serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 8 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane tylko w pokojach 4 os. - op³ata w recepcji
   od 30 z³ do 50 z³/turnus 7-dniowy
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• w okresie wakacji animacje dla dzieci
• najbli¿szy basen kryty ok. 3 km od obiektu
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 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 - GRATIS
• parking niestrze¿ony, ogrodzony - GRATIS
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe
• w recepcji mo¿na wykupiæ zezwolenie na wêdkowanie
• mo¿liwe s¹ pobyty tylko ze œniadaniem, ceny wg odrêbnej kalkulacji.

2-OS. 3-OS. 3-OS. 4-OS.

1435,-1140,-

GOŒCINIEC „POD DÊBEM”WILIMY OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „DOLOMITY”NOWY DWÓR
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DOMEK 4-OS.TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

16.06
23.06 - 25.08.2018

 - 23.06.2018 815
1050,-

,-995
1240,-

,-720
815,-

,-905
995,-

,-615
690,-

,-790
885,-

,-

DOMEK 3-OS. DOMEK 2-OS.

DZIECKO
DO 10 LAT

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 10 LAT

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 10 LAT

OSOBA
DOROS£A

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

775
850,-
775,-

,- 620
680,-
620,-

,- 620
680,-
620,-

,-605,
650,-
605,-

-695,
735,-
695,-

-

POKÓJ DOMEK „K” POKÓJ DOMEK „K” POKÓJ

KALBORNIA OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „INTER-PIAST”

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.

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.

GOWIDLINKO OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „S£ONECZNA ZATOKA”

KALBORNIA
niewielka miejscowoœæ letniskowa po³o¿ona w sercu Warmii na Pojezierzu I³awsko-Dylewskim 
w odleg³oœci 60 km od Olsztyna, doskona³e miejsce dla osób chc¹cych wypoczywaæ w ciszy
i spokoju.
OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „INTER-PIAST”
obiekt usytuowany w masywie Góry Dylewskiej, bezpoœrednio nad jeziorem D¹browa Wielka 
w rozleg³ym kompleksie parkowo - leœnym. Do dyspozycji goœci jest pla¿a z przystani¹
i wypo¿yczalni¹ sprzêtu sportowego (³odzie, kajaki, rowery wodne), jadalnia, kawiarnia,letni 
bar, 2 sale konferencyjne, sauna, bilard, tenis sto³owy, korty tenisowe, boisko do siatkówki 
pla¿owej, wypo¿yczalnia rowerów, pokój i plac zabaw, a tak¿e zadaszone miejsce na ognisko. 
ZAKWATEROWANIE
• pokoje 1, 2 i 4-osobowe z ³azienkami, TV-SAT, telefonem, radiem i balkonem
• domki 4-osobowe z ³azienk¹, mini aneksem kuchennym z lodówk¹, TV, radiem i telefonem
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia (œniadania i kolacje
w formie szwedzkiego sto³u). W przypadku ³¹czenia turnusów obiad pomiêdzy nimi - GRATIS.

CHARZYKOWY
miejscowoœæ letniskowa w Borach Tucholskich, po³o¿ona ok. 6 km od Chojnic, nad jeziorem 
Charzykowskim. Doskona³e warunki do uprawiania sportów wodnych i wêdkowania to atuty 
przebywania w tej miejscowoœci. Znajduje siê tam równie¿ najstarszy w Polsce klub ¿eglarski, 
a w miejscowym amfiteatrze odbywaj¹ siê liczne imprezy.
OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „REJS” 
po³o¿ony na rozleg³ym, prawie 1,5 ha zazielenionym terenie nad brzegiem jeziora 
Charzykowskiego. Obiekt jest ca³kowicie ogrodzony, a do dyspozycji goœci jest restauracja, 
tawerna ¿eglarska z tarasem widokowym, 2 bary, wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego, a tak¿e 
plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla. W obiekcie jest te¿ przystañ z du¿ym 
pomostem i ma³¹ piaszczyst¹ pla¿¹ (³agodne zejœcie do wody), dzia³a równie¿ szko³a 
windsurfingu. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
• domki parterowe 2-4 osobowe (2 wersalki + 2 ³ó¿ka) sk³adaj¹ce siê z ³azienki, pokoju
   dziennego z TV, sypialni, aneksu kuchennego (lodówka, czajnik elektryczny, kuchenka
   mikrofalowa), na wyposa¿eniu jest zestaw pla¿owy i do grillowania
• domki piêtrowe 2-4 osobowe sk³adaj¹ce siê z ³azienki, pokoju dziennego z wersalk¹
   i TV, aneksem kuchennym wyposa¿onym j.w. oraz sypialni na piêtrze (2 ³ó¿ka + wersalka),
   na wyposa¿eniu równie¿ w/w zestawy
WY¯YWIENIE
3 x dziennie - œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane. Od kolacji 
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

GOWIDLINKO
ma³a wioska turystyczna, po³o¿ona w sercu Pojezierza Kaszubskiego nad jeziorem 
Gowidliñskim oko³o 65 km od Trójmiasta i ok. 20 km od Lêborka, Bytowa, Koœcierzyny
i Kartuz. Unikalny krajobraz,przepiêkne jezioro z wod¹ I klasy czystoœci, czyste powietrze 
oraz lasy obfituj¹ce w grzyby pozwalaj¹ na wspania³y wypoczynek. 
OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „S£ONECZNA ZATOKA”
po³o¿ony w piêknym miejscu nad brzegiem jeziora Gowidliñskiego. W oœrodku do dyspozycji 
jest pla¿a z przystani¹ i wypo¿yczalni¹ sprzêtu sportowego (³odzie, kajaki, rowery wodne), 
boisko sportowe i plac zabaw.
ZAKWATEROWANIE
• pokoje 2 i 3-osobowe w pawilonach wczasowych, wszystkie  z TV, czajnikiem elektrycznym
   i ³azienk¹
• drewniane domki campingowe 3, 4-osobowe (dwa oddzielne pokoje 2-os.) z ³azienk¹,

   lodówk¹, kuchenk¹ i czajnikiem elektrycznym.
WY¯YWIENIE
bez wy¿ywienia, istnieje mo¿liwoœæ wykupienia wy¿ywienia w pobliskich jad³odajniach.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

CENA ZA OSOBÊ

POKÓJ 3-OS. POKÓJ 2-OS.DOMEK 4-OS. DOMEK 3-OS.

09.06 - 23.06.2018
23.06 - 25.08.2018
25.08 - 08.09.2018

220
260,-
220,-

,- 310
410,-
310,-

,-275
335,-
275,-

,- 235
305,-
235,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE/

26.05
23.06 - 25.08.2018
25.08 - 22.09.2018

 - 23.06.2018

CHARZYKOWY OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „REJS”

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 lub domkach, 
   po wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba 
• parking ogrodzony, monitorowany - op³ata w recepcji ok. 10 z³/doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce lub tapczan „bis”
• cena za dostawkê/wspólne spanie: dziecko do 14 lat 385 z³/turnus
   7-dniowy
• w sezonie letnim w oœrodku mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• mo¿liwoœæ zakwaterowania 2 lub 3 osób w domku - ceny bêd¹
   kalkulowane wg odrêbnego cennika.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maja zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 10 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - GRATIS
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• w oœrodku mo¿liwoœæ rozpalenia grilla
• wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego - odp³atnie
• raz w tygodniu organizowane bêdzie dla wczasowiczów ognisko
   z pieczeniem kie³basek
• po zakoñczeniu turnusu obowi¹zuje op³ata (na miejscu
   w recepcji) za wodê i energiê zgodnie ze wskazaniem licznika.

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.



38

WY¯YWIENIETURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

16.06 - 01.09.2018 645,-

CENA ZA
CA£Y

DOMEK 2-3 OS.

CENA ZA
CA£Y

DOMEK 4-6 OS.

1350,- 310,- 195,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 10 LAT

POKÓJ 2-OS.TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

09.06 - 01.09.2018 765,- 490,-

OSOBA
DOROS£A

665,-535,- 700,- 460,-

DOMEK 2-OS.
LUB POKÓJ 3-OS. DOMEK 3 i 4-OS.

DZIECKO OSOBA
DOROS£A DZIECKO OSOBA

DOROS£A DZIECKO

OSOBA DOROS£A
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

09.06 - 01.09.2018

DZIECKO DO 12 LAT

BB

480

HB FB BB HB FB

POK. 2-OS. POK. 3 i 4-OS. POK. 2-OS. POK. 3 i 4-OS.

BB HB FB BB HB FB

680 790 445 645 755 250 345 400 230 335 385

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.

MARGONIN
le¿y w pó³nocno-wschodniej czêœci województwa wielkopolskiego w powiecie chodzieskim
nad rzek¹ Margonink¹ i Jeziorem Margoniñskim. Miasto liczy niespe³na 3 tys. mieszkañców, 
latem stanowi doskona³¹ bazê wypoczynkow¹. Jezioro Margoniñskie po³o¿one jest w dorzeczu 
Noteci, Warty i Margoninki, jest jeziorem rynnowym, w linii prostej jego d³ugoœæ wynosi 5,5 km 
natomiast szerokoœæ pomiêdzy 250, a 900 m objête jest w ca³oœci „stref¹ ciszy” co wyklucza 
uprawianie sportów motorowodnych.
CAMPING „MARGONIN”
po³o¿ony jest bezpoœrednio nad Jeziorem Margoniñskim na du¿ym zalesionym terenie
w odleg³oœci ok. 700m od centrum miasteczka. Do dyspozycji goœci jest strze¿one k¹pielisko
z w³asn¹ pla¿¹ i zje¿d¿alnie dla dzieci, a tak¿e boisko sportowe, plac zabaw, pomosty dla 
wêdkarzy, wypo¿yczalnia sprzêtu p³ywaj¹cego i rowerów górskich. Na terenie obiektu znajduje 
siê równie¿ recepcja, punkt ma³ej gastronomii. Ca³y teren  jest monitorowany. Na jeziorze jest 
nowoczesny wyci¹g narciarski (narty wodne).
ZAKWATEROWANIE
domki campingowe w zabudowie szeregowej 2-3 i 4-6 osobowe z niewielkimi tarasami.
Mo¿na wypo¿yczyæ krzes³a i stoliki ogrodowe - bezp³atnie
• domki 2-3 osobowe sk³adaj¹ siê z ³azienki, pokoju dziennego (TV, dwuosobowa wersalka,
   jednoosobowy tapczanik, dwa komplety poœcieli, stó³, krzes³a szafa) oraz niewielkiego
   aneksu kuchennego z lodówka i i 2-palnikow¹ kuchenk¹ gazow¹ (talerze, szklanki, sztuæce
   - brak garnków)
• domki 4-6 osobowe sk³adaj¹ siê z ³azienki, pokoju dziennego, (TV, dwuosobowa, wersalka,
   stó³, krzes³a) czteroosobowej sypialni (pomiêdzy pokojami brak drzwi) oraz aneksu
   kuchennego - wyposa¿onego j.w. W domku jest piêæ kompletów poœcieli.
WY¯YWIENIE
we w³asnym zakresie lub 2 x dziennie - od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania 
ostatniego dnia - posi³ki serwowane w restauracji po³o¿onej w Motelu „Margonin”, odleg³ym
o ok. 100 m.

TURAWA
znana miejscowoœæ wypoczynkowa po³o¿ona w województwie opolskim, wœród jezior i lasów.
Raj dla grzybiarzy i wêdkarzy. Znajduje siê tam pa³ac z XVIII wieku z zespo³em parkowym, 
obecnie Dom Dziecka. 
OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „KORMORAN”
po³o¿ony nad du¿ym jeziorem Turawskim przy jego pó³nocnym brzegu, wœród lasów, oddalony 
od brzegu jeziora ok 100 m. W oœrodku do dyspozycji jest restauracja, kawiarenka z drink-
barem, sala kominkowa z k¹cikiem zabaw dla dzieci, bilard, boisko do siatkówki, plac zabaw
z brodzikiem dla dzieci i grill, a tak¿e basen letni o wymiarach 10,5 x 5 m. Nad jeziorem pla¿a 
i wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego. 
ZAKWATEROWANIE
• parterowe domki drewniane 2, 3 i 4-osobowe, jedno- i dwupokojowe z ³azienkami, TV,
   czajnikiem i werand¹ 
• pawilon hotelowy - pokoje 2 i 3-osobowe z ³azienkami i TV, niektóre z balkonami lub tarasami.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadanie
w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane - mo¿liwoœæ wyboru drugiego dania.

STASZÓW
niewielkie miasteczko w województwie Œwiêtokrzyskim, przez miasto przep³ywaj¹ dwie  
rzeki Czarna Staszowska i Desta. Od Kielc dzieli go ok. 50 km, a od Krakowa ok. 120 km. 
Otaczaj¹ce miasto lasy  iglaste i mieszane mo¿na przemierzaæ wêdruj¹c pieszo lub na 
rowerach.
OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „LOTNIK”
po³o¿ony jest w malowniczym lesie nad czterema jeziorami, które po³¹czone kana³ami  
tworz¹ Wenecjê Golejowsk¹, oddalony jest od centrum Staszowa ok. 4 km. Okolice
oœrodka to piêkne mieszane lasy z bogat¹ flor¹ i faun¹. Wymarzone miejsce dla amatorów 
grzybobrania i wêdkowania. Mi³oœnicy s³oñca i sportów wodnych mog¹ korzystaæ z szerokiej 
piaszczystej pla¿y po³o¿onej tu¿ przy oœrodku. Na terenie obiektu do dyspozycji jest sala 
taneczna i restauracja, a tak¿e plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, du¿a zadaszona 
wiata do biesiadowania przy grillu, stó³ do ping-ponga i automaty do gier.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami i balkonami.
WY¯YWIENIE
do wyboru tylko œniadania lub œniadania i obiady lub 3 x dziennie œniadania, obiady i kolacje. 
Od obiadu pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, posi³ki serwowane.

MARGONIN CAMPING „MARGONIN”

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.

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.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcj¹ ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji - ok. 5 z³/doba
• mo¿liwoœæ parkowania w pobli¿u domków - GRATIS.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS
• zni¿ka dla dzieci do lat 8 ze zmniejszon¹ porcj¹ ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane tylko w wydzielonych domkach - op³ata
   w recepcji ok. 10 z³/doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS, naprzeciw oœrodka parking
   strze¿ony - op³ata ok. 8 z³/doba
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

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 - GRATIS
• parking niestrze¿ony, ogrodzony - GRATIS
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• personel obiektu pomaga w organizacji ciekawych wycieczek 
   historycznych np. do Sandomierza, Baranowa Sandomierskiego,
   Zamku Krzy¿topór, Pa³acu  Popielów w Kurozwêkach, Klasztoru
   w Rytwianach, Pa³acu Ko³³¹taja w Wiœniowej i wielu innych
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

TURAWA OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „KORMORAN”

STASZÓW OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „LOTNIK”


