2

SZCZYRK
beskidzka miejscowoœæ turystyczna znajduj¹ca siê 16 km od Bielska-Bia³ej. Otoczona pasmami
górskimi Skrzycznego, Malinowskiej Ska³y, Magury i Klimczoka. Jest to znany oœrodek narciarski,
liczba wszystkich tras i ich zró¿nicowanie sprawia, ¿e ka¿dy znajdzie odpowiedni¹ trasê dla
swoich umiejêtnoœci.
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 i sauna. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami i TV. Czajniki bezprzewodowe dostêpne na korytarzu.
WY¯YWIENIE
1, 2 lub 3 x dziennie, œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady i obiadokolacje
- serwowane. W turnusie Œwi¹tecznym 3 x dziennie, od obiadu pierwszego dnia do œniadania
ostatniego dnia, w okresie zimowym 2 x dziennie od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania
ostatniego dnia turnusu lub tylko œniadania.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00, w turnusie œwi¹tecznym
od 14.00 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 serwowanych
posi³ków
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• w turnusie Œwi¹tecznym - uroczysta kolacja Wigilijna, wyjazd
na Pasterkê do Sanktuarium Matki Boskiej na Górce, wieczór
kolêd przy lampce wina, ognisko z pieczeniem kie³basek
i bajdurzeniem góralskiego bacy oraz wieczorek taneczny z DJ
• w okresie od 12.01.2019 istnieje mo¿liwoœæ dop³aty do wy¿ywienia
3 x dziennie - 14 z³/ doba
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
w tabelce.

TURNUS

OSOBA DOROS£A

23.12 - 28.12.2018

820,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01-02.03.2019

655,-

BB

655,-

DZIECKO DO 12 LAT

HB

BB

HB

780,-

525,-

625,-

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
TURNUS

23.12 - 28.12.2018

OSOBA DOROS£A

920,-

DZIECKO DO 12 LAT

755,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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 po³o¿ona w Beskidzie Œl¹skim nad rzek¹ Wis³¹, czêsto nazywana “Per³¹ Beskidów”.
Zarówno latem jak i zim¹ têtni ¿yciem, posiada wspania³e szlaki turystyczne i bogat¹ infrastrukturê
narciarsk¹.
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 zadaszone miejsce na ognisko. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda,
podjazdy. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym. Przy obiekcie Stacja Narciarska CIEÑKÓW
(4-osobowe krzese³ka, wyci¹gi talerzykowe, strefa dla dzieci, trasy naœnie¿ane i oœwietlone,
serwisy i wypo¿yczalnie sprzêtu narciarskiego, szkó³ki narciarskie).
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, TV i radiem, niektóre z mo¿liwoœci¹ dostawki. Kilka pokoi
przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. Pokoje 1-osobowe na 4 piêtrze ze skosami
WY¯YWIENIE
3 x dziennie, œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane Od kolacji
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

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 ok.10 z³/ doba
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• dostawka to tapczan bis lub sofa dwuosobowa
• wy¿ywienie 2 x dziennie: œniadania i kolacje jest mo¿liwe w okresie
12.01-23.02.2019 - cena obni¿ona
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

CENA DLA OSOBY DOROS£EJ W TURNUSIE
NOWOROCZNYM OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM
TURNUS

22.12 - 28.12.2018
28.12 - 02.01.2019
05.01 - 12.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01-23.02.2019

OSOBA DOROS£A

DZIECI DO 14 LAT

1210,1320,890,-

965,805,710,-

1320,-

1055,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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 po³o¿ona w Beskidzie Œl¹skim nad rzek¹ Wis³¹, czêsto nazywana “Per³¹ Beskidów”.
Zarówno latem jak i zim¹ têtni ¿yciem, posiada wspania³e szlaki turystyczne i bogat¹
infrastrukturê narciarsk¹.
OŒRODEK WCZASOWY „K£OS”
po³o¿ony na wzgórzu na rozleg³ym terenie, w dolinie Wis³y w dzielnicy Nowa Osada, oddalony
ok. 4 km od centrum, ok. 1200 m od Skoczni Narciarskiej im. Adama Ma³ysza i 400 m od Kolejki
Krzese³kowej Nowa Osada. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, kawiarnia, si³ownia, bilard i tenis
sto³owy, k¹cik zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami i TV, niektóre z balkonami. Czajniki
bezprzewodowe i szklanki dostêpne na holach.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie, œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane. Od obiadu
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej, z bogatym menu, 0,5 l wódki na parê i szampan na 4 osoby. Op³ata
za Bal wliczona w cenê pobytu osoby doros³ej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane, op³ata w recepcji ok. 15 z³/ doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• w cenie turnusu Œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
oraz koncert kolêd przy poczêstunku
• w cenie turnusu Sylwestrowego oprócz Balu, odbêdzie siê kulig
z pochodniami i grzañcem, a w dniu 30.12.2018 „rozgrzewka”
taneczna przed Sylwestrem
• istnieje mo¿liwoœæ wyd³u¿enia turnusów œwi¹tecznego
i sylwestrowego wg odrêbnej kalkulacji
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUS

OSOBA DOROS£A

23.12 - 27.12.2018
29.12 - 02.01.2019

845,1095,-

DZIECKO DO 10 LAT

595,570,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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
górskie uzdrowisko po³o¿one u stóp Równicy i Czantorii nad rzek¹ Wis³¹. Œwietna baza wypadowa
na górskie szlaki, a zim¹ jedno z najlepszych miejsc do uprawiania wszelkich sportów zimowych.
W centrum miejscowoœci dzia³a Zak³ad Przyrodoleczniczy oferuj¹cy szerok¹ gamê zabiegów.
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. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi w holu
recepcyjnym.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe z ³azienkami, TV, telefonem, radiem. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu (œniadania i kolacje
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. 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 ogrodzony, oœwietlony, monitorowany, niestrze¿ony - op³ata
w recepcji ok. 10 z³/ doba
• dostawka rozk³adana sofa
• pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania dop³ata
ok. 100 z³/ doba w okresie œwi¹tecznym i sylwestrowym, w pozosta³ym
okresie 45 z³/ doba
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• mo¿na skorzystaæ z opcji wy¿ywienia 2 x dziennie: œniadania i kolacje
- cena obni¿ona
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
w tabelce.

CENA DLA OSOBY DOROS£EJ W TURNUSIE
NOWOROCZNYM OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM
TURNUS

23.12 - 28.12.2018
28.12 - 02.01.2019
05.01 - 12.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01-02.02.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

02.02-23.02.2019

OSOBA DOROS£A

DZIECI DO 14 LAT

1095,1425,730,-

875,960,585,-

930,-

745,-

1205,-

965,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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
górskie uzdrowisko po³o¿one u stóp Równicy i Czantorii nad rzek¹ Wis³¹. Œwietna baza wypadowa
na górskie szlaki, a zim¹ jedno z najlepszych miejsc do uprawiania wszelkich sportów zimowych.
W centrum miejscowoœci dzia³a Zak³ad Przyrodoleczniczy oferuj¹cy szerok¹ gamê zabiegów.
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 z drink barem, 3 klimatyzowane sale
konferencyjne, zaplecze rozrywkowo-rekreacyjne: grill, bilard oraz dart. Ponadto 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. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z ³azienkami, TV i telefonem oraz pokoje 3 i 4-osobowe typu studio
(telewizor jest tylko w jednym pokoju). Niektóre pokoje z balkonami i widokiem na góry. Kilka pokoi
przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE
• w turnusie œwi¹tecznym 3 x dziennie, od kolacji do œniadania. W dniu 24.12.2018 bêdzie podane
œniadanie i Kolacja Wigilijna.
• w pozosta³ym okresie 2 x dziennie (œniadania i obiadokolacje) lub 3 x dziennie. Œniadania
w formie szwedzkiego sto³u. Od obiadu lub obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania
ostatniego dnia turnusu.
UWAGI:
• doba hotelowa od 13.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
w recepcji ok. 25 z³/ doba
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 25 z³/ doba
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• w okresie 12.01-01.03.2019 pokoje 2-osobowe do pojedynczego
wykorzystania - dop³ata 40 z³/ doba
• w ramach turnusu œwi¹tecznego oprócz uroczystej Kolacji
Wigilijnej koncert kolêd na ¿ywo i kino bajkowe dla dzieci,
a dla doros³ych seans w saunie fiñskiej
• w styczniu i marcu osoba doros³a ma 25 zabiegów oraz
konsultacjê z rehabilitantem, a w miesi¹cu lutym 10 zabiegów
oraz konsultacjê z rehabilitantem
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUS

OSOBA DOROS£A

23.12 - 27.12.2018

DZIECKO DO 10 LAT

505,-

840,OSOBA DOROS£A
Z ZABIEGAMI

DZIECKO DO 10 LAT
BEZ ZABIEGÓW

turnusy 6-dniowe
(sobota-pi¹tek)

FB

HB

FB

HB

12.01-01.03.2019

910,-

785,-

550,-

475,-

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
TURNUS

OSOBA DOROS£A

23.12 - 27.12.2018

DZIECKO DO 10 LAT

940,-

605,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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
górskie uzdrowisko po³o¿one u stóp Równicy i Czantorii nad rzek¹ Wis³¹. Œwietna baza wypadowa
na górskie szlaki, a zim¹ jedno z najlepszych miejsc do uprawiania wszelkich sportów zimowych.
W centrum miejscowoœci dzia³a Zak³ad Przyrodoleczniczy oferuj¹cy szerok¹ gamê zabiegów.
OŒRODEK WCZASOWY „GLOBUS”
po³o¿ony w malowniczej dzielnicy Ustronia - Jaszowcu, oddalony od centrum ok. 5 km, a ok. 700 m
od stacji narciarskich na Palenicê i 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 i k¹cik zabaw dla dzieci, a tak¿e basen (6/9 m) z hydromasa¿em
i biczami szkockimi, sauna sucha, gabinety masa¿u i niewielka baza zabiegowa. Internet Wi-Fi
w budynku g³ównym.
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.
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce na ¿ywo, bogate menu oraz szampan i 0,5 l wódki na 4 osoby. Op³ata za Bal wliczona
w cenê pobytu osoby doros³ej.
UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 8 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta niewielkie s¹ akceptowane po wczeœniejszym uzgodnieniu,
op³ata w recepcji ok. 15 z³/ doba
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• korzystanie z basenu - 1 godzina dziennie - GRATIS
• w ramach turnusu Œwi¹tecznego oprócz uroczystej Kolacji
Wigilijnej (do której bêdzie przygrywa³a kapela góralska) w dni
œwi¹teczne 25 i 26.12.2018 - podawane bêd¹ 3 posi³ki dziennie
i odbêdzie siê kulig z pieczeniem kie³basek
• w ramach turnusu Sylwestrowego oprócz Balu w Nowy Rok
bêdzie uroczysty obiad
• na terenie obiektu w okresie ferii zimowych mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

DZIECKO DO 8 LAT

OSOBA DOROS£A
TURNUS

23.12 - 27.12.2018
29.12 - 02.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

05.01-02.03.2019

TURNUS

23.12 - 27.12.2018

POK.
2-OS.

APART.
2-OS.

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

POK.
2-OS.

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

920,1000,-

1080,1160,-

1010,1095,-

990,1070,-

560,460,-

620,525,-

605,510,-

845,-

1130,-

1005,-

965,-

590,-

705,-

675,-

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
DZIECKO DO 8 LAT
OSOBA DOROS£A
POK.
2-OS.

APART.
2-OS.

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

POK.
2-OS.

1020,-

1180,-

1110,-

1090,-

660,-

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

740,-

725,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

BRENNA
miejscowoœæ w Beskidzie Œl¹skim po³o¿ona na wysokoœci ok. 420 m n p m w dolinie rzeki Brennicy.
Liczne szlaki górskie, zabytki architektury drewnianej i Park Turystki to g³ówne jej atrakcje. Zim¹ raj
dla narciarzy, wyci¹gi narciarskie znajduj¹ siê na stokach Starego Gronia a w Dolinie Lesnicy jest
stacja narciarska.
OŒRODEK WYPOCZYNKOWO - SZKOLENIOWY „REGOR”
po³o¿ony ok. 800 m od centrum miejscowoœci nad rzek¹ Brennic¹, ogrodzony, sk³ada siê z dwóch
budynków wczasowych. W budynku g³ównym do dyspozycji goœci jest jadalnia, basen (12 x 6),
baza zabiegowa, gabinet lekarski, grota solna, sauna sucha i parowa, si³ownia, œwietlica, figlopark
dla dzieci, bilard, tenis sto³owy i gry zrêcznoœciowe. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4 osobowe z ³azienkami i TV, niektóre z balkonami
WY¯YWIENIE
3 x dziennie - posi³ki serwowane, czêœæ potraw na szwedzkim stole, od obiadu pierwszego dnia do
œniadania ostatniego dnia. W dn. 24.12.2018 bêdzie podane œniadanie i kolacja wigilijna.
BAL SYLWESTROWY
UWAGI:
przy muzyce mechanicznej, z bogatym menu i alkoholem. Op³ata za Bal wliczona w cenê za osobê
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
doros³¹.
• 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
• w cenie turnusu Œwi¹tecznego oprócz uroczystej Kolacji Wigilijnej,
wieczór kolêd i pastora³ek w Pierwszy Dzieñ Œwi¹t, zabawa przy
kapeli góralskiej w Drugi Dzieñ Œwi¹t, wieczorek taneczny, kulig
TURNUS
OSOBA DOROS£A
DZIECKO DO 10 LAT
z pochodniami po³¹czony z ogniskiem, kie³baskami i grzañcem
(warunkiem odbycia siê jest odpowiednia pogoda), 2 seanse
23.12 - 27.12.2018
795,470,w saunie, a dla dzieci wspólne ubieranie choinki
565,• w cenie turnusu Sylwestrowego oprócz Balu, zabawa przy kapeli
28.12 - 02.01.2019
945,góralskiej, wieczorek taneczny, 2 seanse w saunie i kulig
po³¹czony z ogniskiem, kie³baskami i grzañcem (warunkiem
Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
odbycia siê jest odpowiednia pogoda)
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
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.
w tabelce.

UWAGI:
• doba hotelowa od godz. 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zni¿kê tylko gdy towarzysz¹ 2 osobom doros³ym
• zwierzêta s¹ akceptowane (tylko w Villi Kocierz) - op³ata w recepcji
ok. 50 z³/ doba
• 3 parkingi monitorowane, niestrze¿one - GRATIS
• goœciom zmotoryzowanym zalecamy zabranie ³añcuchów na ko³a
• obowi¹zuje dop³ata do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych,
typu studio oraz w apartamentach
• dostawka to rozk³adana sofa lub dodatkowy tapczan
• korzystanie ze strefy SPA, basenu, jacuzzi i sauny - GRATIS
• w ramach turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna,
animacje dla dzieci, spotkanie ze œw. Miko³ajem, wystêp kapeli
góralskiej
• w dniu 31.12.2018 zamiast obiadokolacji bêdzie podany lunch
• w ramach turnusu sylwestrowego animacje dla dzieci i doros³ych
oraz wystêp kapeli góralskiej
• w ramach pakietów od 12.01.2019 bogaty program animacyjny
dla dzieci i doros³ych oraz sobotnie wieczory z kapel¹ góralsk¹
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
w tabelce.

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 wêdzarniê, polecane
s¹ swojskie wêdliny. Na zewnêtrzn¹ rekreacyjn¹ infrastrukturê hotelu sk³adaj¹ siê m.in. kort
tenisowy kryty, oœwietlony i ogrzewany, wyci¹g orczykowy (stok jest oœwietlony, trasa ma d³ugoœæ
700 m), ma³y wyci¹g do nauki jazdy, szkó³ka narciarska oraz wypo¿yczalnia sprzêtu narciarskiego.
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.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu, obydwa
posi³ki w formie szwedzkiego sto³u.
BAL SYLWESTROWY
w Karczmie Góralskiej do tañca bêdzie gra³ zespó³ muzyczny, wyœmienite menu i alkohole
na zasadzie all inclusive. Równolegle bêdzie odbywaæ siê bal dla dzieci z profesjonaln¹ opiek¹
i wieloma atrakcjami. Op³ata za Bal wliczona jest w cenê turnusu sylwestrowego.

TURNUS

21.12 - 26.12.2018
28.12 - 01.01.2019
pakiety 6-dniowe w okresie

12.01 - 24.02.2019
pakiety 3-dniowe w okresie

12.01 - 24.02.2019

OSOBA DOROS£A
HOTEL POK 2-OS.
VILLA POK 2-OS.

DZIECKO DO 12 LAT
NA DOSTAWCE

1785,2090,-

1675,2000,-

995,1245,-

1770,-

1640,-

880,-

945,-

880,-

450,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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
zwana „per³¹ polskich uzdrowisk” po³o¿ona na skraju Beskidu S¹deckiego w dolinie Kryniczanki
i Palenicy, z licznymi Ÿród³ami mineralnymi i borowinami, jest uzdrowiskiem o œwiatowej s³awie
oraz jednym z najwa¿niejszych oœrodków sportów zimowych.
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
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu (œniadania i kolacje
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. 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 ogrodzony, monitorowany, niestrze¿ony (25 stanowisk)
- op³ata w recepcji ok. 10 z³/ doba, ok. 800 m od obiektu
ogólnodostêpne parkingi
• dostawka to sofa lub tapczan bis
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• w okresie 05.01-23.02.2019 mo¿na skorzystaæ z opcji wy¿ywienia
2 x dziennie: œniadania i kolacje - cena obni¿ona
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

CENA DLA OSOBY DOROS£EJ W TURNUSIE
NOWOROCZNYM OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM
OSOBA DOROS£A

TURNUS

23.12 - 28.12.2018
28.12 - 02.01.2019
05.01 - 12.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01-23.02.2019

DZIECI DO 14 LAT

STANDARD

KOMFORT

STANDARD

835,1155,760,-

945,1265,860,-

670,670,610,-

KOMFORT

755,755,670,-

1120,-

1265,-

895,-

1010,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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
zwana „per³¹ polskich uzdrowisk” po³o¿ona na skraju Beskidu S¹deckiego w dolinie Kryniczanki
i Palenicy, z licznymi Ÿród³ami mineralnymi i borowinami, jest uzdrowiskiem o œwiatowej s³awie
oraz jednym z najwa¿niejszych oœrodków sportów zimowych.
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 X dziennie, od 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
• pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - dop³ata
ok. 25 z³/ doba
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

Turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A

DZIECKO DO 10 LAT

12.01 - 02.03.2019

745,-

390,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

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 jak równie¿ do uprawiania narciarstwa.
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 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,
³aŸnia parowa, mini si³ownia a przed obiektem zadaszona wiata grillowa. 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
3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu (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. 15 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, monitorowany, niestrze¿ony - op³ata w recepcji
ok. 10 z³/ doba
• dostawka to rozk³adane ³ó¿ko z materacem
• pokoje 2-os. do pojedynczego wykorzystania - dop³ata ok. 30 z³/ doba
• korzystanie z basenu w godzinach 19.30-21.30 - GRATIS
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• w okresie 12.01-23.02.2019 mo¿na skorzystaæ z opcji wy¿ywienia
2 x dziennie: œniadania i kolacje - cena obni¿ona
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

CENA DLA OSOBY DOROS£EJ W TURNUSACH
NOWOROCZNYCH OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM
TURNUS

22.12 - 27.12.2018
22.12 - 28.12.2018
27.12 - 02.01.2019
28.12 - 02.01.2019
05.01 - 12.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01-23.02.2019

OSOBA DOROS£A

DZIECI DO 14 LAT

980,1090,1310,1155,1010,-

785,870,870,785,810,-

1090,-

870,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

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, tenis sto³owy, gry zrêcznoœciowe, œwietlica, sauna a w ogrodzie wiata grillowa.
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
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• istnieje 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
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• w okresie od stycznia do marca mo¿liwe pobyty minimum 5-dniowe
- wg odrêbnej kalkulacji
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUS

OSOBA DOROS£A
POK. 2-OS.

DZIECKO DO 10 LAT

POK. 3,4-OS.

22.12 - 27.12.2018
27.12 - 01.01.2019

970,970,-

940,940,-

625,625,-

Turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

1185,-

1135,-

875,-

05.01 - 02.03.2019

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

BUKOWINA TATRZAÑSKA
turystyczna miejscowoœæ po³o¿ona na Podhalu, w odleg³oœci ok 15 km od Zakopanego. To st¹d
rozpoœciera siê przepiêkny widok na ³añcuch Tatr. Liczne wyci¹gi i urozmaicone trasy narciarskie,
a tak¿e oddany do u¿ytku w 2008 roku 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
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu, obydwa
posi³ki 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. 20 z³/ doba
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/ doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony, zamykany o godz. 22.00 - op³ata
w recepcji ok. 10 z³/ doba
• dostawka to sofa lub kanapa rozk³adana
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
w tabelce.

TURNUS

22.12 - 28.12.2018
28.12 - 02.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01-23.02.2019

OSOBA DOROS£A

DZIECI DO 14 LAT

1265,1410,-

1010,1130,-

1375,-

1100,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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
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. W odleg³oœci ok 200 m od obiektu znajduje siê Budzowy Wierch
- piêæ wyci¹gów narciarskich, w tym trzy oœwietlone. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami, TV, niektóre z balkonami. Czajniki i szklanki
dostêpne na korytarzach.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane. Od obiadokolacji
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.
BAL SYLWESTROWY
DJ, bogate menu, szampan na parê. Op³ata za bal wliczona jest w cenê pobytu osoby doros³ej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• w cenie turnusy Œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
przy muzyce kapeli góralskiej
• korzystanie z basenu, sauny i si³owni - GRATIS
• istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia turnusów Œwi¹tecznego
i Sylwestrowego - osoba doros³a 130 z³/ doba, dziecko do 12 lat
88 z³/ doba
• na terenie obiektu (w osobnym skrzydle budynku) w okresie ferii
zimowych bêd¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUS

24.12 - 28.12.2018
29.12 - 02.01.2019
Turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

05.01 - 02.03.2019

OSOBA DOROS£A

DZIECKO DO 12 LAT

660,1210,-

495,880,-

920,-

620,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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 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. 50 z³ turnus
• dzieci od 8 do 12 lat - zni¿ka 20% od ceny osoby doros³ej - dotyczy
dzieci zakwaterowanych z dwoma osobami doros³ymi
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• dostawka - to rozk³adana sofa
• basen, jacuzzi, sauna i si³ownia - GRATIS
• dop³ata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym - ok. 15% ceny
osoby doros³ej
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
(nie dotyczy goœci, którzy wykupili opcjê BB)
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

ZAKOPANE
zwane zimow¹ stolic¹ Polski, 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.
HOTEL „TATRA” ***
najwy¿ej po³o¿ony hotel w Zakopanem (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 zabaw dla dzieci.
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 Wszystkie z ³azienkami i TV. Kilka pokoi przystosowanych dla
potrzeb osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u, od obiadokolacji pierwszego
dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu lub tylko œniadania.
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce na ¿ywo i mechanicznej z bogatym menu (szampan na 4 osoby, 1/2 litra wódki na
parê) i wieloma atrakcjami. Op³ata za Bal 350 z³/ osoba doros³a oraz 275 z³/dziecko do 12 lat uczestnictwo w balu nie jest obowi¹zkowe.

DZIECKO DO 8 LAT
NA DOSTAWCE

OSOBA DOROS£A

TURNUS

POKÓJ STANDARD
BB

21.12 - 28.12.2018
28.12- 02.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01 - 02.03.2019

HB

POKÓJ COMFORT
BB

HB

POKÓJ COMFORT
BB

HB

1160,1460,-

1505,1670,-

1310,1570,-

1650,1800,-

660,790,-

830,910,-

975,-

1205,-

1090,-

1320,-

550,-

670,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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
zwane zimow¹ stolic¹ Polski, 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.
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 turnusu. Œniadania w formie
szwedzkiego sto³u, pozosta³e posi³ki serwowane. W dniu 24.12.2018 bêdzie podane œniadanie
i Kolacja Wigilijna.
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce na ¿ywo i mechanicznej z bogatym menu (szampan na 4 osoby, 1/2 litra wódki na
parê) i wieloma atrakcjami organizowany w Hotelu 'Tatra” (zapewniamy transport) Op³ata za Bal
350 z³/ osoba doros³a oraz 275 z³/dziecko do 12 lat - uczestnictwo w balu nie jest obowi¹zkowe.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 12.00
• 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
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• w turnusach od 12.01.2019 mo¿liwa opcja wy¿ywienia HB
(œniadania i obiadokolacje) - cena pomniejszona o 70 z³/ osoba
doros³a/ turnus 7-dniowy
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUS

20.12 - 27.12.2018
27.12 - 02.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01 - 02.03.2019

OSOBA DOROS£A

DZIECKO DO 10 LAT

995,1265,-

795,860,-

845,-

645,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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
zwane zimow¹ stolic¹ Polski, 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.
DOM WCZASOWY „GRAÑ”
obiekt w stylu podhalañskim, po³o¿ony w centrum Zakopanego. Do dyspozycji goœci jest stylowa
jadalnia, bilard, sala zabaw dla dzieci, sauny wanna z hydromasa¿em, fotel masuj¹cy, 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, TV, lodówk¹ i czajnikiem. Niektóre pokoje
z widokiem na panoramê Tatr. Pokoje na trzeciej kondygnacji ze skosami.
WY¯YWIENIE
œniadania w formie szwedzkiego sto³u (w turnusie œwi¹tecznym uroczysta kolacja wigilijna oraz
w pierwszym i drugim dniu œwi¹t obiadokolacje serwowane z winem i domowym ciastem)

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 turnusach œwi¹tecznym i sylwestrowym grota solna - GRATIS
• w 7-dniowych turnusach zimowych dwa 1-godzinne seanse
w strefie SPA - GRATIS
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUS

OSOBA DOROS£A

23.12 - 27.12.2018
28.12 - 02.01.2019
27.12 - 02.01.2019

1095,1095,1315,-

690,690,895,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

1170,-

565,-

05.01 - 02.03.2019

DZIECI DO 10 LAT

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
TURNUS

23.12 - 27.12.2018

OSOBA DOROS£A

DZIECKO DO 10 LAT

1235,-

830,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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
zwane zimow¹ stolic¹ Polski, 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.
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.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu. Œniadania
w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane.
BAL SYLWESTROWY
przy zespole muzycznym z bogatym menu, op³ata za bal wliczona w cenê pobytu osoby doros³ej.

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
po wczeœniejszym uzgodnieniu) - GRATIS
• parking ogrodzony, monitorowany, niestrze¿ony - GRATIS
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUS

OSOBA
DOROS£A

OSOBA
DOROS£A
DOSTAWKA

DZIECI
DO 10 LAT

DZIECI
DO 10 LAT
DOSTAWKA

28.12 - 02.01.2019

1130,-

960,-

690,-

495,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

960,-

635,-

885,-

615,-

12.01 - 02.03.2019

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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
zwane zimow¹ stolic¹ Polski, 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.
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. 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 turnusu. Œniadania
w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej, z bogatym menu i pokazem sztucznych ogni. Op³ata za Bal wliczona
w cenê pobytu osoby doros³ej.

TURNUS
UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 10 z³/ doba
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna oraz
wieczór kolêd
• w cenie turnusu œwi¹tecznego i sylwestrowego wieczór
góralski z kie³baskami i grzañcem, przygrywa kapela góralska
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ
grupy m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

22.12 - 27.12.2018
28.12 - 02.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01-02.03.2019

OSOBA DOROS£A

DZIECI DO 10 LAT

685,1060,-

625,655,-

845,-

775,-

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
TURNUS

OSOBA DOROS£A

23.12 - 27.12.2018

DZIECKO DO 10 LAT

800,-

740,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

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. Do najbli¿szego wyci¹gu
narciarskiego po stronie czeskiej (Zlate Hory) jest ok. 10 km.
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 Wi-Fi w wyznaczonych miejscach
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z ³azienkami i TV, niektóre z balkonami i mo¿liwoœci¹ dostawki. Czajniki
dostêpne na korytarzach.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadania w formie
szwedzkiego sto³u.
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej z bogatym menu oraz szampan na 4 osoby, pozosta³y alkohol
we w³asnym zakresie. Op³ata za bal wliczona w cenê pobytu osoby doros³ej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 13.00 do 10.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 12 z³/doba
• dzieci do 7 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• ma³e zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 10 z³/ doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• dostawka to tapczan BIS
• korzystanie z basenu - GRATIS
• w ramach turnusu Œwi¹tecznego oprócz uroczystej Kolacji
Wigilijnej - ognisko z pieczeniem kie³basek i wycieczka piesza
na Biskupi¹ Kopê
• w ramach turnusu Sylwestrowego oprócz Balu ognisko
z pieczeniem kie³basek i wycieczka piesza do Parku
Krajobrazowego z przewodnikiem
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
w tabelce.

TURNUS

22.12 - 27.12.2018
28.12 - 02.01.2019

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO DO 7 LAT
DOSTAWKA

865,935,-

435,645,-

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

605,760,-

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
TURNUS

OSOBA
DOROS£A

22.12 - 27.12.2018

990,-

DZIECKO DO 7 LAT
DOSTAWKA

560,-

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

730,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

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 oraz stylowa altanka z grillem. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe o podstawowym standardzie z ³azienkami, TV, niektóre z balkonami,
wiêkszoœæ z lodówkami. Czajniki na korytarzu. Pokoje usytuowane w trzech budynkach
wczasowych.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu (œniadania
i kolacje 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. 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, niestrze¿ony, zamykany o godz. 22.00 - op³ata
w recepcji ok.10 z³/ doba
• dostawka to rozk³adany fotel lub wspólne spanie na wersalce
• korzystanie z basenu (1 godzina dziennie) i si³owni - GRATIS
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• w okresie 05.01-23.02.2019 mo¿liwe wy¿ywienie 2 x dziennie
œniadania i kolacje - cena obni¿ona
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• obiekt jest ca³oroczny - mo¿liwe równie¿ pobyty poza wymienionymi
terminami.

CENA DLA OSOBY DOROS£EJ W TURNUSIE NOWOROCZNYM
OBEJMUJE WIECZÓR SYLWESTROWY Z UROCZYST¥ KOLACJ¥
PRZY MUZYCE MECHANICZNEJ
TURNUS

OSOBA DOROS£A

22.12 - 28.12.2018
28.12 - 02.01.2019
05.01 - 12.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01-23.02.2019

DZIECI DO 14 LAT

860,945,670,-

690,690,535,-

850,-

675,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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
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.

OSOBA DOROS£A

TURNUS
UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 5 lat ze œniadaniem ale bez osobnego ³ó¿ka - op³ata
na miejscu - ok. 30 z³/ doba
• w turnusach od 05.01.2019 dziecko do 7 lat (opcja HB zmniejszona
porcja obiadokolacji) - zni¿ka 17 z³/doba
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata na miejscu ok. 15 z³/ doba
• parking ogrodzony - op³ata na miejscu ok. 7 z³/ doba
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

POKÓJ 1-OS.
BB
HB

POKÓJ 2-OS.
BB
HB

POKÓJ 3-OS.
BB
HB

21.12 - 26.12.2018
28.12 - 01.01.2019

865,755,-

1065,915,-

635,570,-

835,730,-

575,525,-

780,685,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

845,-

1125,-

585,-

865,-

525,-

805,-

05.01 - 02.03.2019

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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 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 uzdrowisk i 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-osobowe z ³azienkami, TV-SAT, lodówk¹ i telefonem. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

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 obiadokolacji
• w turnusie œwi¹tecznym i sylwestrowym dziecko ma zni¿kê tylko
przy zakwaterowaniu z dwoma osobami doros³ymi
• niewielkie zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 20 z³/ doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym - obowi¹zuje jednorazowa
dop³ata: w turnusie œwi¹tecznym 150 z³, w turnusie sylwestrowym
290 z³, w pozosta³ych turnusach 140 z³
• w turnusie œwi¹tecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• w cenie turnusu œwi¹tecznego i sylwestrowego kulig i ognisko
z pieczeniem kie³basek i grzañcem, przy muzyce akordeonowej,
ponadto w turnusie sylwestrowym wieczór bingo i taneczny,
badanie lekarskie i 10 zabiegów oraz 2 wejœcia do groty solnej
• w cenie turnusu 7-dniowego z pakietem kuracyjnym
- 10 zabiegów wykonywanych od poniedzia³ku do pi¹tku zgodnie
ze wskazaniem lekarza po uprzedniej konsultacji
• 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 turnusu.
BAL SYLWESTROWY
przy zespole muzycznym, bogate menu oraz napoje alkoholowe - op³ata za bal wliczona w cenê
pobytu.

TURNUS

OSOBA DOROS£A

DZIECKO DO 12 LAT

23.12 - 27.12.2018
29.12 - 05.01.2019

775,1360,-

620,1090,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

PAKIET
KURACYJNY

05.01 - 09.03.2019

940,-

PAKIET
WYPOCZYNKOWY

PAKIET
KURACYJNY

875,-

790,-

PAKIET
WYPOCZYNKOWY

750,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

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 i sportów zimowych. 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.
UROCZYSTA KOLACJA SYLWESTROWA
przy muzyce mechanicznej z konsumpcj¹ i lampk¹ szampana. Op³ata zawarta w cenie pobytu
osoby doros³ej.

POKÓJ 2-OS.

POKÓJ 3-OS.

DZIECKO
DO 12 LAT
W POKOJU 3-OS.

1375,-

1310,-

690,-

1040,-

1020,-

765,-

OSOBA DOROS£A

UWAGI:
• doba hotelowa od od 16.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka op³ata w recepcji
ok. 20 z³/ turnus 7-dniowy
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania - dop³ata
ok.125 z³/turnus 7-dniowy - dotyczy wy³¹cznie pobytów od 05.01.2019
• obiekt ca³oroczny mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUS
28.12 - 02.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

05.01-02.03.2019

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

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 sauna
sucha, bilard, tenis sto³owy oraz zadaszone miejsce na ognisko. W hotelu jest równie¿ kawiarnia
po³¹czona z restauracj¹. Bezprzewodowy internet. W odleg³oœci 5 km znajduje siê stadnina koni.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami i TV
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania w formie szwedzkiego sto³u i serwowane obiadokolacje, od obiadokolacji
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.
BAL SYLWESTROWY
przy zespole muzycznym, bogate menu oraz lampka szampana. Op³ata za bal wliczona w cenê
pobytu osoby doros³ej

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez w³asnego ³ó¿ka z wy¿ywieniem - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcje ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 10 z³/ doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• korzystanie z sauny w godz. 15.00-22.00 - GRATIS
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
oraz wieczór kolêd i pastora³ek
• w cenie 10 dniowego turnusu œwi¹teczno-sylwestrowego oraz
turnusu sylwestrowego ognisko z pieczeniem kie³basek
i grzañcem
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUS

OSOBA DOROS£A

23.12 - 27.12.2018
23.12 - 02.01.2019
27.12 - 02.01.2019
29.12 - 02.01.2019

440,1100,880,805,-

310,825,530,320,-

660,-

430,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

05.01 - 02.03.2019

DZIECKO DO 12 LAT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

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. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sale
konferencyjne, sala bilardowa, tenis sto³owy, sauna z mini hydromasa¿em, gabinet masa¿u,
wypo¿yczalnia kijów do Nordic Walking, sanek, ksi¹¿ek i filmów. Mo¿na równie¿ korzystaæ z wiaty
grillowej znajduj¹cej siê przy obiekcie. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienkami iTV, niektóre z balkonami.
WY¯YWIENIE
• 3 x dziennie w turnusach: œwi¹tecznym i sylwestrowym, od obiadu pierwszego dnia do œniadania
ostatniego dnia turnusu. Œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u.
• 2 x dziennie w pozosta³ych turnusach, od obiadokolacji do œniadania. Obiadokolacje serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu istnieje koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu lub obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 25 z³/ doba
• parking niestrze¿ony znajduje siê ok 30 m od obiektu - GRATIS
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna,
koncert kolêd i pastora³ek w I dzieñ Œwi¹t i zabawa taneczna
z muzyk¹ na ¿ywo w II dzieñ Œwi¹t, 10% zni¿ki na zabiegi oraz
pó³ godziny sauny dla ka¿dego
• w cenie turnusu sylwestrowego oprócz balu ognisko
z pieczeniem kie³basek i grzañcem przy akompaniamencie
akordeonisty, 10% zni¿ki na masa¿e oraz pó³ godziny sauny
dla ka¿dego
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce na ¿ywo, bogate menu oraz 0,5 l wódki na parê. Op³ata za bal wliczona w cenê
pobytu osoby doros³ej.

OSOBA DOROS£A

TURNUS

23.12 - 27.12.2018
21.12 - 27.12.2018
30.12 - 02.01.2019
27.12 - 02.01.2019
turnusy 6-dniowe
(sobota-pi¹tek)

05.01 - 01.03.2019

POKÓJ 2, 3-OS.

POKÓJ 1-OS.

DZIECKO
DO 8 LAT

DZIECKO
DO12 LAT

860,1290,745,1230,-

1005,1500,-

515,770,450,740,-

650,965,560,925,-

670,-

875,-

410,-

505,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

SOPOT
jedno z naj³adniejszych miast uzdrowiskowo-turystycznych w Polsce, po³o¿one w pobli¿u
malowniczych wzgórz morenowych, nad Zatok¹ Gdañsk¹ pomiêdzy Gdañskiem i Gdyni¹, z którymi
tworzy Trójmiasto. Tutaj znajduje siê najd³u¿sze w Europie molo o drewnianej konstrukcji. Historia
Sopotu siêga XIII wieku. Œwietnie funkcjonuj¹ca baza hotelowa, gastronomiczna i rozrywkowa
przyci¹gaj¹ do tego nadmorskiego kurortu t³umy turystów z ca³ego œwiata.
SANATORIUM UZDROWISKOWE „KAMIENNY POTOK”
po³o¿one w dzielnicy Kamienny Potok w odleg³oœci ok. 2 km od gwarnego deptaku Monte Cassino
i mola, ok 800 m od piaszczystej pla¿y (zejœcie schodami). Blisko st¹d równie¿ do Szybkiej
Kolei Miejskiej ³¹cz¹cej najwa¿niejsze miejsca w Trójmieœcie. Najwiêksz¹ atrakcj¹ najbli¿szej
okolicy jest po³o¿ony tylko 50 m od obiektu Aquapark. W obiekcie do dyspozycji goœci jest jadalnia
oraz kawiarnia a na terenie wokó³ obiektu miejsce do grillowania. W sanatorium w doskonale
wyposa¿onej bazie zabiegowej leczy siê g³ównie choroby narz¹dów ruchu, uk³adu kr¹¿enia, górnych
dróg oddechowych i osteoporozy. Do dyspozycji s¹ zabiegi z zakresu elektroterapii, fototerapii,
hydroterapii, a tak¿e inhalacje zio³owe i solankowe, magnetoterapia, masa¿e, krioterapia, sauna
i œwiat³olecznictwo. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych- winda, podjazd. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe z ³azienkami, TV, niektóre z balkonami. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, œniadania w formie
szwedzkiego sto³u, pozosta³e posi³ki serwowane
ZABAWA SYLWESTROWA
przy muzyce mechanicznej z bogatym menu, alkohol we w³asnym zakresie Op³ata wliczona w cenê
pobytu osoby doros³ej.
UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 9 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹ i nie maj¹
zabiegów oraz voucheru do Aquaparku
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony - GRATIS, strze¿ony parking znajduje siê
ok. 15 m od obiektu
• obowi¹zuje dop³ata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym
• dop³ata do zakwaterowania w pokoju z balkonem - 25 z³/ doba/ pokój
• w turnusie œwi¹tecznym uroczysta kolacja wigilijna
• w cenie ka¿dego turnusu - 2 zabiegi dziennie w dni robocze wg
wskazañ lekarza, voucher do Aquaparku, wieczorek taneczny,
spacer z przewodnikiem po Sopocie, wieczorek kaszubski,
2 seanse w saunie suchej
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUS

OSOBA DOROS£A

DZIECKO DO 9 LAT
BEZ ZABIEGÓW

23.12 - 29.12.2018
30.12 - 05.01.2019
23.12 - 05.01.2019

1265,1380,2645,-

565,565,1140,-

turnusy 6-dniowe
(niedziela-sobota)

OSOBA DOROS£A Z ZABIEGAMI

DZIECKO DO 9 LAT
BEZ ZABIEGÓW

945,-

06.01 - 02.03.2019

565,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

SARBINOWO
miejscowoœæ wypoczynkowa po³o¿ona 7 km na zachód od Mielna, kiedyœ oddalona 1,5 km
od morza teraz le¿y bezpoœrednio nad nim. Atrakcj¹ turystyczn¹ Sarbinowa jest koœció³ z wysok¹
wie¿¹ zbudowan¹ na planie oœmiok¹ta i zabytkowa cha³upa z 1804 r.
HOTEL „JAWOR” ***
obiekt po³o¿ony w centrum miejscowoœci, oddalony od pla¿y zaledwie 100 m. Do dyspozycji goœci
jest jadalnia, kawiarnia z drink barem, basen kryty (7,40 x 14,50 m) oraz sauny (sucha i mokra),
jacuzzi, gabinety odnowy biologicznej i baza zabiegowa (inhalacje, magnetoterapia, hydromasa¿,
ultradŸwiêki). Ponadto sala fitness, sala wielofunkcyjna, kijki do Nordic Walking, a przed obiektem
miejsce na ognisko lub grilla. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe. Wszystkie z ³azienkami, TV i balkonem. W pokojach s¹ równie¿
ch³odziarki i czajniki bezprzewodowe. Pokoje s¹ w dwóch kategoriach: standard i komfort. Kilka
pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu. Posi³ki 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. 20 z³/ doba
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/ doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony, monitorowany - op³ata w recepcji
ok. 10 z³/ doba
• dostawka to rozk³adane ³ó¿ko z materacem, wspólne spanie
na wersalce lub sofa
• korzystanie z basenu i jacuzzi - GRATIS
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna, dla
dzieci szukanie Miko³aja, zajêcia plastyczne i seanse bajkowe
• w takcie turnusu œwi¹tecznego i sylwestrowego wieczór rybny
z biesiad¹ przy ognisku, popo³udnie z gor¹c¹ czekolad¹,
rozgrywki Bingo, wieczorek przy muzyce na ¿ywo
• w turnusie sylwestrowym osoby zakwaterowane w pokojach
standard bêd¹ mia³y w Sylwestra poczêstunek w kawiarni
hotelowej
• w okresie karnawa³u w hotelu s¹ organizowane bale karnawa³owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

CENA DLA OSOBY DOROS£EJ W TURNUSIE
NOWOROCZNYM OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM,
DLA DZIECI KINDERBAL
OSOBA DOROS£A
TURNUS

22.12 - 27.12.2018
28.12 - 02.01.2019
TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01 - 23.02.2019

POKÓJ STANDARD

DZIECKO DO 14 LAT

POKÓJ KOMFORT

POKÓJ STANDARD

POKÓJ KOMFORT

860,940,-

915,1190,-

670,750,-

735,775,-

1045,-

1155,-

835,-

925,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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.

ŒWINOUJŒCIE
najwiêksze miasto i uzdrowisko na zachodnim wybrze¿u, po³o¿one na wyspach Uznam i Wolin,
o historii siêgaj¹cej XII wieku. Port handlowy i turystyczny. Walory krajoznawcze Œwinoujœcia jak
i przyrodnicze Woliñskiego Parku Narodowego przyci¹gaj¹ tu rzesze turystów.
HOTEL „RYBNICZANKA” ***
obiekt oddalony ok. 200 m od pla¿y i ok. 100 m od promenady. Do dyspozycji goœci jadalnia,
kawiarnia, basen (15 x 9 m), sauna, jacuzzi oraz sala gimnastyczna z si³owni¹, bilard, sala
konferencyjna, a tak¿e nowoczesna baza zabiegowa (diadynamik, jonoforeza, masa¿e, inhalacje,
solanki, k¹piele pere³kowe, galwaniczne, borowiny, krioterapia, bicze szkockie i wiele innych).
Mo¿na równie¿ skorzystaæ z us³ug fryzjerskich. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda,
podjazdy. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami, TV-SAT, radiem i telefonem,wiêkszoœæ pokoi z balkonami,
w pokojach 3-osobowych s¹ równie¿ lodówki. Czajniki elektryczne w wyznaczonych miejscach
na korytarzu Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Wszystkie posi³ki 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. 20 z³/ doba
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/ doba
• parking niewielki, monitorowany, niestrze¿ony - op³ata w recepcji
ok. 25 z³/ doba, w odleg³oœci ok. 200-500 m ogólnodostêpne
parkingi
• wspólne spanie to dodatkowa osoba w pokoju korzystaj¹ca
z inn¹ z podstawowego miejsca noclegowego
• korzystanie z basenu - GRATIS
• w cenie turnusu œwi¹tecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

CENA DLA OSOBY DOROS£EJ W TURNUSIE
NOWOROCZNYM OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM
TURNUS

22.12 - 28.12.2018
28.12 - 02.01.2019
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

12.01-23.02.2019

OSOBA DOROS£A

DZIECI DO 14 LAT

1265,1390,-

1010,860,-

1155,-

925,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NNW 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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