
Kolorem  zostały zaznaczone obiekty, w których jest baza rehabilitacyjna.
Litera "B" oznacza, że na terenie obiektu znajduje się basen.
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SPIS TREŚCI

WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

SZCZYRK

SZCZYRK                                                   

WISŁA

WISŁA

WISŁA

       

USTROŃ             

BIAŁKA TATRZAŃSKA

BUKOWINA TATRZAŃSKA

MURZASICHLE

ZAKOPANE

ZAKOPANE

ZAKOPANE

ZAKOPANE KOŚCIELISKO

ZĄB-BUSTRYK

SZCZYTNA

KUDOWA ZDRÓJ

KARPACZ

SZKLARSKA PORĘBA

USTRZYKI GÓRNE

IWONICZ ZDRÓJ

USTROŃ  

USTROŃ  

BRENNA

KRYNICA

PIWNICZNA

SZCZAWNICA

POLANICA ZDRÓJ

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

SOPOT

SARBINOWO

ŚWINOUJŚCIE

OŚRODEK WCZASOWY „PANORAMA”

PENSJONAT „MARSJANKA”

HOTEL NAT (OGRODZISKO)

OŚRODEK WCZASOWY „KŁOS”

APARTAMENTY NAD WISŁĄ

OŚRODEK WCZASOWY „GLOBUS”

DOM WYPOCZYNKOWY „MARYNA”

HOTEL NAT (MORSKIE OKO)

DOM WYPOCZYNKOWY „U ANIOŁKA”

HOTEL „TATRA”

PENSJONAT „POD GIEWONTEM”

DOM WCZASOWY „GRAŃ”

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SIWARNA”

DOM WCZASOWY „HARNAŚ”

OŚRODEK WCZASOWO-REKREACYJNY „RELAX”

PENSJONAT „AKACJA”

HOTEL „ARISTON”

HOTEL „POD SZRENICĄ”

HOTEL „GÓRSKI”

PENSJONAT „AMELIA”

HOTEL NAT (ZIEMOWIT)

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „MUFLON”

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY „REGOR”

HOTEL NAT (JAGIELLONKA)

OŚRODEK LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY „SMREK”

HOTEL „SMILE”

PENSJONAT „BEATA”

HOTEL „ŚWIERADÓW”

SANATORIUM UZDROWISKOWE „KAMIENNY POTOK”

HOTEL NAT (JAWOR)

HOTEL NAT (RYBNICZANKA)
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DODATKOWE INFORMACJE:
1. Tabela stanowi ofertę poglądową - szczegóły wewnątrz katalogu
2. Cena zawiera ubezpieczenie NNW do kwoty 5000 zł
3. Miejsca wyjazdu:
    KATOWICE - przystanek autobusowy przy ul. Kopernika, na wysokości nr 14-16
    TYCHY - ul. Oświęcimska, stacja paliw PKN ORLEN koło Giełdy Kwiatowej, kierunek Bieruń - Oświęcim



OSOBA DOROSŁATURNUS DZIECKO DO 12 
 
               

LAT

23.12 - 28.12.2019 775,-

695,-

970,-

870,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-29.02.2020

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

23.12 - 28.12.2019 1070,- 875,-

TURNUS

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 12 LAT

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00, w turnusie świątecznym
   od 14.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 5 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok.35 zł/ doba
  w turnusie świątecznym, w pozostałym okresie ok.15 zł/doba 
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową 
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niestrzeżony - GRATIS
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mogą przebywać grupy
   młodzieżowe
• w turnusie świątecznym - uroczysta kolacja Wigilijna, wyjazd 
   na Pasterkę do Sanktuarium Matki Boskiej na Górce, wieczór 
   kolęd przy lampce wina, ognisko z pieczeniem kiełbasek
   i bajdurzeniem góralskiego bacy oraz wieczorek taneczny z DJ
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

SZCZYRK
beskidzka miejscowość turystyczna znajdująca się 16 km od Bielska-Białej. Otoczona pasmami
górskimi Skrzycznego, Malinowskiej Skały, Magury i Klimczoka. Jest to znany ośrodek narciarski,
liczba wszystkich tras i ich zróżnicowanie sprawia, że każdy znajdzie odpowiednią trasę dla 
swoich umiejętności.

OŚRODEK WCZASOWY „PANORAMA”
położony na południowym stoku Klimczoka, oddalony od centrum miejscowości ok. 700 m
Do dyspozycji gości jest jadalnia, sale wielofunkcyjne, kawiarenka czynna okresowo, bilard, 
stół do tenisa stołowego i sauna. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV. Czajniki bezprzewodowe dostępne na korytarzu. 

WYŻYWIENIE
• w turnusie świątecznym 3 x dziennie, od obiadu pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.
• w pozostałym okresie 1 lub 2 x dziennie, od obiadokolacji  pierwszego dnia do śniadania 
   ostatniego dnia turnusu lub tylko śniadania.
Śniadania w formie szwedzkiego stołu, pozostałe posiłki serwowane.

840,-1050,-

BB HB BB HB

OSOBA DOROSŁA

TURNUS

23.12 - 27.12.2019 605,-

DZIECI DO 12 

                 

LAT

865,-

UWAGI:
• doba hotelowa  od 14.00 do 12.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję  żywieniową
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminem wymienionym
   w tabelce.

SZCZYRK
beskidzka miejscowość turystyczna znajdująca się 16 km od Bielska-Białej. Otoczona pasmami
górskimi Skrzycznego, Malinowskiej Skały, Magury i Klimczoka. Jest to znany ośrodek narciarski,
liczba wszystkich tras i ich zróżnicowanie sprawia, że każdy znajdzie odpowiednią trasę dla 
swoich umiejętności.

PENSJONAT „MARSJANKA”
zabytkowy obiekt, położony kaskadowo na wzgórzu, całkowicie ogrodzony, oddalony od wyciągu 
na Skrzyczne ok. 500 m i od centrum miasta ok. 800 m. Wchodząc do obiektu trzeba pokonać
30 schodów. Do dyspozycji gości jest jadalnia, sala kominkowa z barkiem i kącik zabaw dla dzieci. 
Na zewnątrz miejsce do grillowania. Internet Wi-Fi .

ZAKWATEROWANIE
pokoje  2 i 3 osobowe oraz 3-4 osobowe (dwu-pomieszczeniowe) standard i komfort, wszystkie
z łazienkami i TV. Wyposażone również w ręczniki, szklanki i talerzyki. Lodówka i czajnik dostępne 
na korytarzu. W niektórych pokojach 2-pomieszczeniowych, w jednym z pokoi brak okna.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie śniadania i obiadokolacje, posiłki serwowane. Od obiadokolacji pierwszego dnia do 
śniadania ostatniego dnia turnusu.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

560,-800,- 650,-925,-

POKÓJ
2 i 3 OS.

POKÓJ
STUDIO

STANDARD

POKÓJ
STUDIO

KOMFORT

POKÓJ
2 i 3 OS.

POKÓJ
STUDIO

STANDARD

POKÓJ
STUDIO

KOMFORT



OSOBA DOROSŁATURNUS

23.12 - 27.12.2019
29.12 - 02.01.2020

DZIECKO DO 10 
 
               

LAT

1125,-
875,- 615

570,-
,-

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane, opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• parking niestrzeżony - GRATIS
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna oraz
   koncert kolęd
• w turnusie sylwestrowym oprócz Balu, odbędzie się kulig
   z pochodniami i grzańcem, a w dniu 30.12.2019 „rozgrzewka”
   taneczna przed Sylwestrem
• istnieje możliwość wydłużenia turnusów świątecznego
   i sylwestrowego wg odrębnej kalkulacji
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

WISŁA
miejscowość położona w Beskidzie Śląskim nad rzeką Wisłą, często nazywana “Perłą Beskidów”.
Zarówno latem jak i zimą tętni życiem, posiada wspaniałe szlaki turystyczne i bogatą 
infrastrukturę narciarską.

OŚRODEK WCZASOWY „KŁOS”
położony na wzgórzu na rozległym terenie, w dolinie Wisły w dzielnicy Nowa Osada, oddalony 
ok. 4 km od centrum, ok. 1200 m od Skoczni Narciarskiej im. Adama Małysza i 400 m od Kolejki 
Krzesełkowej Nowa Osada. Do dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarnia, siłownia, bilard i tenis 
stołowy, kącik zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z łazienkami i TV, niektóre z balkonami. Czajniki 
bezprzewodowe i szklanki dostępne na holach.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane. Od obiadu 
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu. 

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej, z bogatym menu. Opłata za Bal wliczona w cenę pobytu osoby 
dorosłej.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSIE
NOWOROCZNYM OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM

OSOBA DOROSŁATURNUS

21.12 - 28.12.2019
28.12 - 02.01.2020

1275,-
920,-

1240,-

DZIECI DO 14 

                 

LAT

1420,-
1320,-

1390,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-29.02.2020

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• dzieci do 14 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po 
   wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/ doba
• parking monitorowany, niestrzeżony - opłata w recepcji ok.10 zł/ doba
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mogą przebywać grupy 
   młodzieżowe
• dostawka to tapczan bis lub sofa dwuosobowa
• wyżywienie 2 x dziennie: śniadania i kolacje jest możliwe w okresie  
   11.01-29.02.2020 - cena obniżona 
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

WISŁA
miejscowość położona w Beskidzie Śląskim nad rzeką Wisłą, często nazywana “Perłą Beskidów”.
Zarówno latem jak i zimą tętni życiem, posiada wspaniałe szlaki turystyczne i bogatą infrastrukturę 
narciarską.

HOTEL  NAT  (OGRODZISKO) ***
położony w Wiśle Malince na stoku Cieńkowa. Do dyspozycji gości jest jadalnia, sala szkoleniowa
na 50 osób. W obiekcie jest również sauna, jacuzzi i kabina infrared oraz bilard i tenis stołowy.
Przed obiektem zadaszone miejsce na ognisko. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda,
podjazdy. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym. Przy obiekcie Stacja Narciarska CIEŃKÓW
(4-osobowe krzesełka, wyciągi talerzykowe, strefa dla dzieci, trasy naśnieżane i oświetlone,
serwisy i wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, szkółki narciarskie).

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV i radiem. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Pokoje 1-osobowe na 4 piętrze ze skosami.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane  Od kolacji 
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu. 

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

23.12 - 27.12.2019 975,- 715,-

TURNUS

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 10 LAT



OSOBA DOROSŁA

TURNUS

29.12 - 02.01.2020 690,-

3200,-

DZIECI
DO 10 LAT

                 955,-

1725,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

04.01-11.01.2020

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczko dla dziecka - opłata w recepcji
   ok. 15 zł/doba
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony, zamykany, monitorowany, niestrzeżony - GRATIS
• w ramach turnusu sylwestrowego - jedna obiadokolacja
   z regionalnym menu i góralskimi przyśpiewkami, a w dniu
   30.12.19 obiadokolacja w formie grilla w wiacie na zewnątrz
• dla gości obiektu zniżki na basen, kręgielnie i stok narciarski
   w odległym ok. 2 km Hotelu Stok
• recepcja czynna do godziny 20.00
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.
 

WISŁA 
miejscowość położona w Beskidzie Śląskim nad rzeką Wisłą, często nazywana “Perłą Beskidów”.
Zarówno latem jak i zimą tętni życiem, posiada wspaniałe szlaki turystyczne i bogatą infrastrukturę 
narciarską.                                            

APARTAMENTY NAD WISŁĄ
obiekt położony nad Wisłą w dzielnicy Jawornik, na całkowicie ogrodzonym terenie. Do centrum 
miasta jest ok. 2 km (można dojść ścieżką wzdłuż rzeki), do kompleksu wyciągów na Soszowie                
ok. 3 km, a do dużego centrum handlowego ok. 50 m. W obiekcie do dyspozycji gości jest 
klimatyzowana restauracja, kącik zabaw dla dzieci, przechowalnia sprzętu narciarskiego, a na 
zewnątrz niewielki plac zabaw dla dzieci oraz wiata grillowa i miejsce do palenia ognisk.                   
Internet Wi-Fi .

ZAKWATEROWANIE
• apartamenty 2-6 osobowe, wszystkie z łazienkami, TV, balkonami oraz aneksami kuchennymi
   wyposażonymi w lodówkę, czajnik, zastawę stołową i sztućce
• pokoje 1, 2-osobowe z łazienkami, TV, czajnikiem, zastawą stołową i sztućcami, niektóre
   z balkonami.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie śniadania i obiadokolacje, obydwa posiłki w formie szwedzkiego stołu.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• dzieci do 14 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/ doba
• parking ogrodzony, oświetlony, monitorowany, niestrzeżony - opłata
   w recepcji ok. 10 zł/ doba
• dostawka rozkładana sofa
• pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania dopłata
   ok. 100 zł/ doba w okresie świątecznym i sylwestrowym,
   w pozostałym okresie 55 zł/ doba
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• w okresie od 11.01.2020 można skorzystać z opcji wyżywienia
   2 x dziennie: śniadania i kolacje - cena obniżona
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
   w tabelce.

CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSIE
NOWOROCZNYM OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM

USTROŃ
górskie uzdrowisko położone u stóp Równicy i Czantorii nad rzeką Wisłą. Świetna baza wypadowa
na górskie szlaki, a zimą jedno z najlepszych miejsc do uprawiania wszelkich sportów zimowych.
W centrum miejscowości działa Zakład Przyrodoleczniczy oferujący szeroką gamę zabiegów.

HOTEL NAT (ZIEMOWIT)  ***
położony w malowniczej dzielnicy - Ustroniu-Zawodziu na skarpie Wiślanej. Do dyspozycji gości
jest jadalnia, 2 sale konferencyjne, baza zabiegowa, a także basen z jacuzzi, sauna, sala do 
ćwiczeń, bar kawowy, zadaszone miejsce na ognisko. Udogodnienia dla niepełnosprawnych 
- winda. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami, TV, telefonem, radiem. Kilka pokoi przystosowanych 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia  turnusu (śniadania i kolacje 
w formie szwedzkiego stołu).

OSOBA DOROSŁATURNUS

23.12 - 28.12.2019
21.12 - 28.12.2019
28.12 - 02.01.2020

1050,-
1310,-

970,-

985,-

DZIECI DO 14 

                 

LAT

1310,-
1640,-
1530,-

1230,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-29.02.2020

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

POKÓJ APARTAMENT

920,-

CENA ZA APARTAMENT

2390,-

2-OSOBOWY 3-OSOBOWY 4-OSOBOWY

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-22.02.2020
3565,-1900,- 2670,-



UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta niewielkie są akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu,
   opłata w recepcji ok. 15 zł/ doba
• parking niestrzeżony, monitorowany - GRATIS
• korzystanie z basenu - 1 godzina dziennie - GRATIS
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna (do której
  będzie przygrywała kapela góralska), w dni świąteczne
  25 i 26.12.2019 - podawane będą 3 posiłki dziennie
• w turnusie sylwestrowym oprócz Balu w Nowy Rok będzie
   uroczysty obiad 
• na terenie obiektu w okresie ferii zimowych mogą przebywać grupy
   młodzieżowe
• do zakwaterowania w pokojach „de luxe” obowiązuje dopłata
• dziecko nie ma zniżek w apartamencie 2-osobowym  
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROSŁA
TURNUS

23.12 - 27.12.2019
29.12 - 02.01.2020

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

04.01-07.03.2020

DZIECKO
DO 12 LAT

 
               

1045,-

POK. 2-OS. APART. 2-OS. APART. 3-OS. APART. 4-OS.

1205,- 1135,- 1115,- 965,-

1005,-

845,-

945,-
750,-

705,-

865,-
POK. 2-OS. APART. 2-OS. APART. 3-OS. APART. 4-OS.

1165,-

1130,-

1105,-
950,-

1005,-

1035,-
-

965,-

1015,-

23.12 - 27.12.2019

TURNUS
CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

OSOBA DOROSŁA DZIECKO
DO 12 LAT

 
               

USTROŃ
górskie uzdrowisko położone u stóp Równicy i Czantorii nad rzeką Wisłą. Świetna baza wypadowa
na górskie szlaki, a zimą jedno z najlepszych miejsc do uprawiania wszelkich sportów zimowych.
W centrum miejscowości działa Zakład Przyrodoleczniczy oferujący szeroką gamę zabiegów.
OŚRODEK WCZASOWY „GLOBUS”
położony w malowniczej dzielnicy Ustronia - Jaszowcu, oddalony od centrum ok. 5 km, a ok. 700 m 
od stacji narciarskich na Palenicę i Czantorię. W skład obiektu wchodzi 6 budynków - 5 hotelowych 
i budynek główny, wszystkie są połączone holami. Do dyspozycji gości jest jadalnia, bilard, tenis 
stołowy, kącik do gimnastyki i kącik zabaw dla dzieci, a także basen (6/9 m) z hydromasażem
i biczami szkockimi, sauna sucha, gabinety masażu i niewielka baza zabiegowa. Internet Wi-Fi
w budynku głównym.
ZAKWATEROWANIE
• pokoje 2-osobowe standard i de luxe (zwiększony metraż)z łazienkami, TV i balkonami,
   w pokojach są czajniki bezprzewodowe
• apartamenty 2-pokojowe (pokoje przechodnie) z łazienkami,TV i balkonami dla 2, 3 lub 4 osób
   składają się z pokoju dziennego i sypialni (do spania jest wersalka 2-osobowa, łóżko małżeńskie
   i pojedyncze)
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane. Od obiadokolacji
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu. 
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce na żywo, bogate menu oraz szampan i 0,5 l wódki na 4 osoby. Opłata za Bal wliczona 
w cenę pobytu osoby dorosłej.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROSŁATURNUS DZIECKO DO 10 LAT

                 
23.12 - 27.12.2019 840,- 550,-

turnusy 6-dniowe
(sobota-piątek)

11.01-06.03.2020 910,- 785,- 635,- 550,-

OSOBA DOROSŁA
Z ZABIEGAMI

DZIECKO DO 10 LAT
BEZ ZABIEGÓW

                 
FB HB FB HB

23.12 - 27.12.2019 940,- 650,-

TURNUS
CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 10 LAT

UWAGI:
• doba hotelowa od 13.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
   w recepcji ok. 25 zł/ doba  
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta  są akceptowane - opłata w recepcji ok. 25 zł/ doba
• parking niestrzeżony, monitorowany - GRATIS
• w okresie 11.01-06.03.2020 pokoje 2-osobowe do pojedynczego 
   wykorzystania - dopłata 40 zł/ doba
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna, góralskie
   kolędowanie i kino bajkowe dla dzieci, a dla dorosłych seans 
   w saunie fińskiej i wieczorki taneczne
• w turnusach od 11.01.2020 - 10 zabiegów oraz konsultacja
   lekarska
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

USTROŃ
górskie uzdrowisko położone u stóp Równicy i Czantorii nad rzeką Wisłą. Świetna baza wypadowa
na górskie szlaki, a zimą jedno z najlepszych miejsc do uprawiania wszelkich sportów zimowych.
W centrum miejscowości działa Zakład Przyrodoleczniczy oferujący szeroką gamę zabiegów.
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „MUFLON”
położony w dzielnicy Ustronia - Zawodziu, na zboczu Równicy, oddalony od centrum miejscowości
ok. 1 km. Do dyspozycji gości 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 ciała (masaże klasyczne, hydromasaże, wirówki 
kończyn górnych i dolnych, diadynamika, jonoforeza, gimnastyka lecznicza) sauna i siłownia. 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda wewnętrzna i zewnętrzna. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami, TV i  telefonem  oraz pokoje 3 i 4-osobowe typu studio 
(telewizor jest tylko w jednym pokoju). Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
• w turnusie świątecznym 3 x dziennie, od obiadu do śniadania. W dniu 24.12.2019 będzie podane
   śniadanie i Kolacja Wigilijna
• w pozostałym okresie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje) lub 3 x dziennie. Śniadania 
   w formie szwedzkiego stołu. Od obiadu  lub obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania
   ostatniego dnia turnusu. 

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00 
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• dzieci do 14 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po 
   wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/ doba
• parking ogrodzony, monitorowany, niestrzeżony (25 stanowisk)
   - opłata w recepcji ok. 10 zł/ doba, ok. 800 m od obiektu
   ogólnodostępne parkingi
• dostawka to sofa lub tapczan bis
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mogą przebywać grupy
   młodzieżowe
•  można skorzystać z opcji  wyżywienia 2 x dziennie: śniadania
   i kolacje - cena obniżona
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSIE
NOWOROCZNYM OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM

TURNUS

21.12 - 28.12.2019
28.12 - 02.01.2020

935,-
685,-

840,-

1170,-
1180,-

1045,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-29.02.2020

OSOBA DOROSŁA DZIECI DO 14 

                 

LAT

KRYNICA
zwana „perłą polskich uzdrowisk” położona na skraju Beskidu Sądeckiego w dolinie Kryniczanki
i Palenicy, z licznymi źródłami mineralnymi i borowinami, jest uzdrowiskiem o światowej sławie
oraz jednym z najważniejszych ośrodków sportów zimowych.

HOTEL NAT (JAGIELLONKA) ***
obiekt usytuowany w centrum uzdrowiska, niedaleko parku zdrojowego i pijalni wód. Oddalony 
od stacji kolejki szynowej na Górę Parkową ok. 600 m. Do dyspozycji gości jest restauracja 
„Tu i teraz”, jadalnia, baza zabiegowa oraz winda, sala konferencyjna, tenis stołowy, bilard
i taras widokowy. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe, wszystkie z łazienkami, telefonem i TV-SAT. Pokoje są w dwóch 
kategoriach: standard i komfort. Pokoje na ostatniej kondygnacji ze skosami.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu (śniadania i kolacje
w formie szwedzkiego stołu).

1320,-
1330,-

1265,-

1055,-
810,-

1010,-

STANDARD KOMFORT STANDARD KOMFORT

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROSŁATURNUS DZIECKO DO 10 

                 

LAT

28.12 - 02.01.2020 580,-

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta są akceptowane (obowiązkowa książeczka szczepień),
   opłata w recepcji ok 10 zł/doba
• parking niestrzeżony - GRATIS 
• w turnusie sylwestrowym oprócz Balu, zabawa przy kapeli
   góralskiej, wieczorek taneczny, 2 seanse w saunie i w grocie
   solnej oraz kulig połączony z ogniskiem, kiełbaskami i grzańcem
   (warunkiem odbycia się jest odpowiednia pogoda)
• cena za turnus sylwestrowy dotyczy zakwaterowania w budynku „B”
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
   w tabelce.

965,-

BRENNA
miejscowość w Beskidzie Śląskim położona na wysokości ok. 420 m n p m  w dolinie rzeki Brennicy. 
Liczne szlaki górskie, zabytki architektury drewnianej i Park Turystki to główne  jej atrakcje. Zimą raj 
dla narciarzy, wyciągi narciarskie znajdują się na stokach Starego Gronia a w Dolinie Lesnicy jest 
stacja narciarska.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWO - SZKOLENIOWY  „REGOR”
położony ok. 800 m od centrum miejscowości nad rzeką Brennicą, ogrodzony, składa się  z dwóch 
budynków wczasowych. W budynku głównym do dyspozycji gości jest  jadalnia, basen (12 x 6 m), 
baza zabiegowa, gabinet lekarski,  grota solna, sauna sucha i parowa, siłownia, świetlica, figlopark 
dla dzieci, bilard, tenis stołowy i gry zręcznościowe. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje  2, 3 i 4 osobowe z łazienkami i TV,  niektóre z balkonami

WYŻYWIENIE
3 x dziennie - posiłki serwowane, część potraw na szwedzkim stole, od obiadu pierwszego dnia
do śniadania ostatniego dnia. 

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej, z bogatym menu i alkoholem. Opłata za Bal wliczona w cenę pobytu 
osoby dorosłej. Dzieci do 10 lat, które uczestniczą w Balu (bez alkoholu) - koszt 170 zł, opłata
w Biurze Podróży.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-29.02.2020 595,-790,-

BUDYNEK
GŁÓWNY

BUDYNEK
„B”

555,-745,-

BUDYNEK
GŁÓWNY

BUDYNEK
„B”



UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 15 zł/ doba
• dzieci do 14 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po 
   wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/ doba
• parking ogrodzony, monitorowany, niestrzeżony - opłata w recepcji
   ok. 10 zł/ doba
• dostawka to rozkładane łóżko z materacem
• pokoje 2-os. do pojedynczego wykorzystania - dopłata ok. 55 zł/doba
• korzystanie z basenu w godzinach 19.30-21.30 - GRATIS
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mogą przebywać grupy
   młodzieżowe
• można skorzystać z opcji wyżywienia 2 x dziennie: śniadania
   i kolacje - cena obniżona
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSACH
NOWOROCZNYCH OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM

TURNUS

21.12 - 28.12.2019
23.12 - 28.12.2019
28.12 - 02.01.2020

1075,-
840,-
730,-

925,-

1340,-
1045,-
1235,-

1155,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-22.02.2020

OSOBA DOROSŁA DZIECI DO 14 

                 

LAT

PIWNICZNA 
miejscowość uzdrowiskowa położona w Beskidzie Sądeckim w malowniczej dolinie Popradu.
Występują tutaj źródła mineralne o właściwościach leczniczych i unikalny mikroklimat. Piwniczna
stanowi doskonałą bazę wypadową do górskich wędrówek jak również do uprawiania narciarstwa.

OŚRODEK LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY „SMREK”
położony wśród lasów w dolinie potoku Czercz w Piwnicznej Kosarzyskach, oddalony ok. 3,5 km
od centrum miejscowości. Do dyspozycji gości jest basen (12 x 6 m), jadalnia, kawiarenka, 
gabinety zabiegowe i odnowy biologicznej, gabinet kosmetyczny, salka do ćwiczeń, sauna, 
mini siłownia a przed obiektem zadaszona wiata grillowa. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym. 
Obiekt przygotowywany jest do kategoryzacji.

ZAKWATEROWANIE 
pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV  i telefonem. Wszystkie pokoje są słoneczne (położone od 
strony południowej) z balkonami. 

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu (śniadania w formie 
szwedzkiego stołu).

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROSŁATURNUS

23.12 - 27.12.2019
30.12 - 02.01.2020
28.12 - 02.01.2020

770,-
770,-

1285,-

950,-

DZIECI DO 12 

                 

LAT

1100,-
1100,-

1835,-

1360,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-29.02.2020

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń  GRATIS
• dzieci do 12  lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta  nie są akceptowane
• parking monitorowany, niestrzeżony - GRATIS
• dostęp do strefy saun w godzinach 18.00-21.00 - GRATIS, a także
   10 % rabatu na wybrane zabiegi lecznicze
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna, wspólne
   ubieranie choinki, animacje dla dzieci, wizyta Świętego Mikołaja
• ceny podane w tabelce dotyczą pobytu w pokojach 2-osobowych
   typu standard bez balkonów
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

SZCZAWNICA
górskie uzdrowisko położone w malowniczej dolinie potoku Grajcarek na pograniczu Pienin
i Beskidu Sądeckiego. Dzięki wspaniałym walorom klimatycznym i krajobrazowym, licznym 
źródłom wód mineralnych, od 200 lat jest jednym z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce.

HOTEL SMILE
położony nad Dunajcem w odległości ok. 1 km od centrum miasta. Do dyspozycji gości jest 
restauracja z tarasem, sala konferencyjna, sala fitness, kącik zabaw dla dzieci, bilard, stół do 
tenisa stołowego, wypożyczalnia kijów do nordic walking a także sauna fińska i łaźnia parowa                     
z aromaterapią, wanna z hydromasażem, gabinety kosmetyczne i zabiegowe. Wykonywane są 
zabiegi kosmetyczne oraz lecznicze - np. krioterapia, okłady borowinowe, masaże i hydromasaże. 
Na zewnątrz znajduje się zadaszony i ogrzewany szałas góralski. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i  3 -osobowe typu standard i lux oraz pokoje 4 osobowe typu studio, wszystkie
z łazienkami i TV, niektóre z balkonami.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane. Od obiadokolacji 
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej, bogate menu i lampka szampana dla każdego. Opłata za bal wliczona 
w cenę pobytu osoby dorosłej.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji  ok. 30 zł/ doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony, zamykany o godz. 22.00 - opłata
   w recepcji ok. 10 zł/ doba
• dostawka to sofa lub kanapa rozkładana
• w  turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
   w tabelce.

TURNUS

23.12 - 27.12.2019
28.12 - 02.01.2020

995,-
960,-

-

1030,-
1620,-

1690,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-29.02.2020

OSOBA DOROSŁA DZIECI DO 14 

                 

LAT

BUKOWINA TATRZAŃSKA
turystyczna miejscowość położona na Podhalu, w odległości ok 15 km od Zakopanego. To stąd
rozpościera się przepiękny widok na łańcuch Tatr. Liczne wyciągi i urozmaicone trasy narciarskie,
a także oddany do użytku w 2008 roku Kompleks Basenów Termalnych, czynią pobyt w tej
miejscowości niezwykle atrakcyjnym.

HOTEL NAT (MORSKIE OKO) ***
komfortowy obiekt w stylu góralskim, położony na wzniesieniu w bliskiej odległości od centrum 
miejscowości i Kompleksu Basenów Termalnych. Z tarasu budynku podziwiać można piękną 
panoramę Tatr. Do dyspozycji gości jest restauracja, lobby bar, mini spa- jacuzzi, sauny, strefa 
relaksu. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienkami, TV, radiem, lodówką i czajnikiem. Niektóre  pokoje                             
3-osobowe typu studio. W niezależnym budynku znajdują się też rodzinne apartamenty 
dwupoziomowe z aneksem kuchennym i dwoma sypialniami (4-6 os.) oraz pokoje 2-osobowe
z tarasem.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu, obydwa 
posiłki w formie szwedzkiego stołu.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata 
   na miejscu ok. 10 zł/ doba
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony monitorowany, niestrzeżony - GRATIS
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• w okresie od stycznia możliwe pobyty minimum 5-dniowe - wg odrębnej
   kalkulacji
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

BIAŁKA TATRZAŃSKA
górska miejscowość położona w pobliżu Zakopanego. Doskonała baza wypadowa w Tatry, Pieniny 
i Gorce. Słynie z kompleksu basenów termalnych i świetnie zorganizowanej stacji narciarskiej na 
Kotelnicy.

DOM WYPOCZYNKOWY „MARYNA”
położony w centrum miejscowości, na dobrze zagospodarowanym, całkowicie ogrodzonym 
terenie. Do Kotelnicy i kompleksu basenów termalnych jest ok. 400 m. Do dyspozycji gości jest 
jadalnia, bilard, tenis stołowy, gry zręcznościowe, świetlica, kącik zabaw dla dzieci, sauna
a w ogrodzie wiata grillowa. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje  2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z łazienkami i TV, niektóre z balkonami oraz pokoje typu 
studio (2+2) i (2+3).

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane, od obiadokolacji 
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

22.12

28.12 - 02.01.2020

 - 27.12.2019

TURNUS

750

750,-

,-

DZIECKO DO 10 LAT

Turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

04.01 - 29.02.2020
875,-

OSOBA DOROSŁA

1125

1125,-

,-

1315,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

1195,-
1620,-

-

-
-

1535,-

850,-
960,-

1375,-

-
-

1145,-

POKÓJ
2-OS.

POKÓJ
2-OS.

Z TARASEM

POKÓJ
3-OS.

STUDIO

POKÓJ
2-OS.

POKÓJ
2-OS.

Z TARASEM

POKÓJ
3-OS.

STUDIO



OSOBA DOROSŁA

TURNUS

21

22.12 - 28.12.2019

28.12 - 02.01.2020

.12 - 28.12.2019 1310

1185,-

1595,-

,-1160

1050,-

1485,-

,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01 - 29.02.2020
1140,- 570,-975,-

DZIECKO DO 7 LAT
NA DOSTAWCE

POKÓJ STANDARD POKÓJ COMFORT POKÓJ COMFORT

660

590,-

800,-

,-

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 12.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
   w recepcji ok. 50 zł turnus
• dzieci do 11 lat - zniżka 20% od ceny osoby dorosłej - dotyczy
   dzieci zakwaterowanych z dwoma osobami dorosłymi w pokoju
   komfort
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niestrzeżony, monitorowany - GRATIS
• dostawka - to rozkładana sofa
• basen, jacuzzi, sauna i siłownia - GRATIS
• obowiązuje dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym 
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna przy kapeli
   góralskiej oraz odwiedziny Św. Mikołaja i góralskie jasełka
   (nie dotyczy gości, którzy wykupili opcję BB)
• zniżki na karnety narciarskie na wybrane stoki
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

ZAKOPANE
zwane zimową stolicą Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr.
Tutaj folklor przeplata się z nowoczesnością, a popularność miasta wciąż wzrasta, dzięki wielu
możliwościom aktywnego spędzania czasu. Zimą panują tam doskonałe warunki do uprawiania
narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów czekają górskie szlaki, od 
spacerowych (Dolina Białego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu 
nieskażonej tatrzańskiej przyrody.
HOTEL „TATRA” ***
najwyżej położony hotel w Zakopanem (1080 m n.p.m.), usytuowany w sercu Tatr w malowniczej 
dzielnicy Cyhrla, jego architektura wpisuje się w styl zakopiański. W komfortowych wnętrzach
do dyspozycji gości są klimatyzowana restauracja, drink bar z kręgielnią i bilardem, basen
z systemem hydromasażu, brodzik dla dzieci, jacuzzi, solarium, gabinety masażu i kosmetyczny, 
sauny fińska i parowa, a także siłownia, sale konferencyjne oraz kącik zabaw dla dzieci. 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda, podjazd. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe „standard” bez balkonów z oknami dachowymi i pokoje 2-osobowe „comfort”
z balkonami i możliwością dostawki Wszystkie z łazienkami i TV. Kilka pokoi przystosowanych dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu, od obiadokolacji pierwszego
dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu lub tylko śniadania.
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce na żywo i mechanicznej z bogatym menu (szampan na 4 osoby, 1/2 litra wódki
na parę) i wieloma atrakcjami. Opłata za Bal 350 zł/ osoba dorosła - uczestnictwo w balu nie jest 
obowiązkowe.

1505

1370,-

1715,-

,-

1255,-

1660

1495,-

1830,-

,-

1370,- 685,-

830

745,-

915,-

,-

BB HB BB HB BB HB

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta nie są akceptowane 
• parking ogrodzony niestrzeżony, monitorowany - GRATIS
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
   przy muzyce kapeli góralskiej
• korzystanie z basenu (8.00-20.00), sauny (17.00-20.00) i siłowni
   - GRATIS
• na terenie obiektu (w osobnym skrzydle budynku) w okresie ferii
   zimowych będą przebywać grupy  młodzieżowe 
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
  w tabelce.

MURZASICHLE
duża wioska położona u podnóża tatrzańskich regli, na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego 
na wysokości 820-950 m, pomiędzy Bukowiną Tatrzańską a Zakopanem.

DOM WYPOCZYNKOWY „U ANIOŁKA”
położony na dużym terenie całkowicie ogrodzonym. Do dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarenka, 
świetlica, stoły do bilarda i tenisa stołowego, sauna, siłownia, jacuzzi i basen. Ponadto szałas 
góralski do biesiadowania przy grillu. W odległości ok 200 m od obiektu znajduje się Budzowy 
Wierch - pięć wyciągów narciarskich, w tym trzy oświetlone. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z łazienkami, TV, niektóre z balkonami. Czajniki i szklanki 
dostępne na korytarzach.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane. Od obiadokolacji 
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

BAL SYLWESTROWY
DJ, bogate menu, szampan na parę. Opłata za bal wliczona jest w cenę pobytu osoby dorosłej.

OSOBA DOROSŁA

23.12

29.12 - 02.01.2020

 - 27.12.2019

TURNUS

770

1320,-

,- 550

880,-

,-

DZIECKO DO 12 LAT

Turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

04.01 - 29.02.2020
925,- 695,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

23.12 - 27.12.2019 915,- 695,-

TURNUS

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 12 LAT



OSOBA DOROSŁATURNUS DZIECI DO 10 

                 

LAT

23.12 - 27.12.2019

30.12 - 02.01.2020

27.12 - 02.01.2020

1380,-

865,-

1725,-

1290,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

04.01 - 29.02.2020

970,-

520,-

1035,-

900,-

23.12 - 27.12.2019 1525,- 1115,-

TURNUS

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 10 LAT

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 10 lat w turnusie świątecznym mają zmniejszoną porcję
   obiadokolacji
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony, monitorowany - GRATIS
• w turnusach świątecznym i sylwestrowym grota solna i fotel
   masujący - GRATIS
• w 7-dniowych turnusach zimowych dwa 1-godzinne seanse
   w strefie SPA - GRATIS
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

ZAKOPANE
zwane zimową stolicą Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr.
Tutaj folklor przeplata się z nowoczesnością, a popularność miasta wciąż wzrasta, dzięki wielu
możliwościom aktywnego spędzania czasu. Zimą panują tam doskonałe warunki do uprawiania
narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów czekają górskie szlaki, od spacerowych 
(Dolina Białego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu nieskażonej tatrzańskiej 
przyrody.

DOM WCZASOWY „GRAŃ”
obiekt w stylu podhalańskim, położony w centrum Zakopanego. Do dyspozycji gości jest stylowa 
jadalnia, bilard, sala zabaw dla dzieci, sauna i jacuzzi, fotel masujący, dwa urządzenia fitness oraz 
grota solna. Internet Wi-Fi. W pobliżu ośrodka znajduje się park wodny bazujący na naturalnych 
źródłach geotermalnych. 

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z łazienkami, TV, lodówką i czajnikiem. Niektóre pokoje
z widokiem na panoramę Tatr. Pokoje na trzeciej kondygnacji ze skosami. 

WYŻYWIENIE
• śniadania w formie szwedzkiego stołu 
• w turnusie świątecznym dodatkowo uroczysta kolacja wigilijna oraz dwie świąteczne
   obiadokolacje serwowane z winem i domowym ciastem.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROSŁATURNUS

20.12 - 27.12.2019

27.12 - 02.01.2020

865,-

920,-

685,-

DZIECKO DO 10 LAT

                 1060,-

1380,-

885,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01 - 29.02.2020

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 12.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do lat 4 bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do lat 10 mają zmniejszoną porcję żywieniową
• małe zwierzęta są akceptowane - GRATIS
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• w turnusach od 11.01.2020 możliwa opcja wyżywienia HB 
   (śniadania i obiadokolacje) - cena pomniejszona o 80 zł/ osoba 
   dorosła i 40 zł/dziecko/ turnus 7-dniowy 
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

ZAKOPANE
zwane zimową stolicą Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr.
Tutaj folklor przeplata się z nowoczesnością, a popularność miasta wciąż wzrasta, dzięki wielu
możliwościom aktywnego spędzania czasu. Zimą panują tam doskonałe warunki do uprawiania
narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów czekają górskie szlaki, od 
spacerowych (Dolina Białego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu 
nieskażonej tatrzańskiej przyrody.

PENSJONAT „POD GIEWONTEM” **
obiekt oddalony od Krupówek o 2,5 km, położony 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 masażu.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienką i TV (niektóre 4-osobowe składają się z dwóch przechodnich
pokoi).

WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia turnusu. Śniadania w formie 
szwedzkiego stołu, pozostałe posiłki serwowane. W dniu 24.12.2019 będzie podane śniadanie                       
i Kolacja Wigilijna.

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce na żywo i mechanicznej z bogatym menu (szampan na 4 osoby, 1/2 litra wódki na 
parę) i wieloma atrakcjami organizowany w Hotelu 'Tatra” (zapewniamy transport) Opłata za Bal 
230 zł/ osoba dorosła  - uczestnictwo w balu nie jest obowiązkowe.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



23.12 - 27.12.2019 775,- 725,-

TURNUS

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 10 LAT

OSOBA DOROSŁATURNUS

22

28.12 - 02.01.2020

.12 - 27.12.2019

DZIECI DO 10 

                 

LAT

745

1140,-

890,-

,- 685

805,-

820,-

,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

18.01-29.02.2020

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej 
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• zwierzęta  są akceptowane - opłata w recepcji ok. 10 zł/ doba
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna oraz
   wieczór kolęd 
• w turnusie świątecznym i sylwestrowym wieczór góralski
   z kiełbaskami i grzańcem
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mogą przebywać
   grupy młodzieżowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce. 

ZAKOPANE
zwane zimową stolicą Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr.
Tutaj folklor przeplata się z nowoczesnością, a popularność miasta wciąż wzrasta, dzięki wielu
możliwościom aktywnego spędzania czasu. Zimą panują tam doskonałe warunki do uprawiania
narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów czekają górskie szlaki, od 
spacerowych (Dolina Białego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu 
nieskażonej tatrzańskiej przyrody.
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SIWARNA”                                                       
usytuowany jest u wylotu Doliny Kościeliskiej z widokiem na Giewont. Jego położenie stanowi
doskonałą bazę wypadową na szlaki turystyczne prowadzące na Giewont, Kasprowy Wierch,
do Doliny Chochołowskiej i Pięciu Stawów. Do dyspozycji gości: jadalnia, biblioteka, wypożyczalnia 
sprzętu sportowego, tenis stołowy, bilard i piłkarzyki oraz salka zabaw dla dzieci. Na terenie wokół 
obiektu  zadaszone miejsce na grilla. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE 
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienką i TV. Wszystkie pokoje 2 i 3-osobowe oraz część pokoi
1-osobowych z balkonami. 
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu. Śniadania
w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej, z bogatym menu. Opłata za Bal wliczona w cenę pobytu osoby dorosłej.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROSŁA
TURNUS

23.12 - 28.12.2019
28.12 - 02.01.2020
30.12 - 02.01.2020

560,-
685,-

625,-

655,-

DZIECKO
DO 10 LAT

                 875,-
1250,-

1000,-

745,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-29.02.2020

UWAGI:
• doba hotelowa od  15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do  2  lat bez świadczeń -  GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata na miejscu
  ok.15 zł/doba 
• zwierzęta są akceptowane, opłata na miejscu ok. 20 zł/doba
• parking  monitorowany, niestrzeżony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowiązuje dopłata
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna, wspólne
   śpiewanie kolęd - karaoke, wizyta Św. Mikołaja, kulig
   z pochodniami połączony z ogniskiem, a po kuligu wieczorek 
   przy muzyce. Ponadto fakultatywnie za dodatkową opłatą na miejscu
   w pierwszy dzień Świąt wieczór przy kapeli góralskiej z bogatym
   poczęstunkiem - osoba dorosła 60 zł, dziecko do 10 lat 50 zł
• w turnusie sylwestrowym oprócz Balu wieczór przy kapeli
   góralskiej ze swojskim jadłem, fakultatywnie za dodatkowa
   opłatą - kulig
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu będą przebywały grupy
   młodzieżowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
    wymienionymi w tabelce.

ZĄB – BUSTRYK
jedna z najwyżej położonych miejscowości w Polsce, na zachodnim zboczu Gubałówki. Oddalona
ok.. 10 km od Zakopanego, z którym graniczy od strony południowej. Zimą raj dla narciarzy dzięki 
dużej ilości wyciągów narciarskich.

DOM WCZASOWY „HARNAŚ”
obiekt całkowicie ogrodzony. Do dyspozycji gości jest jadalnia, sale kominkowe, sale gier (bilard, 
tenis stołowy i gry zręcznościowe) a także mini siłownia i jacuzzi. Na zewnątrz miejsce do 
grillowania. W obiekcie znajduje się również sklep wielobranżowy. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4 i 5 osobowe wszystkie z łazienkami i TV. Na wyposażeniu także czajniki i szklanki.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane. Od obiadokolacji 
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

BAL SYLWESTROWY
przy DJ, bogate menu oraz szampan na parę. Opłata za Bal wliczona w cenę pobytu osoby dorosłej.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

POK. 2-OS. POK. 3,4 i 5-OS.

810,-
1125,-

940,-

700,-



UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 10 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• pokoje na poddaszu - cena niższa o ok. 70 zł/turnus 7-dniowy.

POLANICA ZDRÓJ
miejscowość uzdrowiskowa położona w województwie dolnośląskim w malowniczej dolinie
rzeki Bystrzycy Dusznickiej, u podnóża masywu Piekielnej Góry, na pograniczu Gór Stołowych
i Bystrzyckich. Odbywa się tam wiele imprez kulturalnych i jest doskonała baza uzdrowiskowa.

PENSJONAT „BEATA”
obiekt całkowicie ogrodzony, położony ok. 400 m od centrum miasta i ok. 700 m od Parku 
Zdrojowego. Do dyspozycji gości jest jadalnia, sala konferencyjna, sala fitness, tenis stołowy,
mini SPA, sauna oraz baza zabiegowa z gabinetami, w których wykonuje się zabiegi z zakresu 
magnetoterapii, masaże, kąpiele, okłady borowinowe, inhalacje i wiele innych. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe (w tym pokoje na poddaszu) z łazienkami, TV, radiem i czajnikiem. 
Kilka pokoi przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WYŻYWIENIE
• 2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i serwowane obiadokolacje.
   Od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia pobytu.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

30.12 - 02.01.2020

TURNUS

350,-

OSOBA DOROSŁA

POK. 4-OS. POK. 3-OS. POK. 2-OS. POK. 1-OS.

380,- 430,- 480,-

28.12 - 02.01.2020 580,- 630,- 700,- 790,-

1070,-790,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

04.01-29.02.2020
860,- 950,-

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 15 zł/doba
• dzieci do 14 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po 
   wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony, zamykany o godz. 22.00 - opłata
   w recepcji ok.10 zł/ doba
• dostawka to rozkładany fotel lub wspólne spanie na wersalce
• w turnusie świątecznym i sylwestrowym zakwaterowanie
   w budynku o standardzie turystycznym
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• w okresie 11.01-22.02.2020 możliwe wyżywienie 2 x dziennie
   śniadania i kolacje - cena obniżona
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mogą przebywać grupy
   młodzieżowe
• obiekt jest całoroczny - możliwe również pobyty poza wymienionymi
   terminami.

TURNUS

23.12 - 28.12.2019
28.12 - 02.01.2020

575,-
590,-

660,-

715,-
850,-

825,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-22.02.2020

OSOBA DOROSŁA DZIECI DO 14 

                 

LAT

SZCZYTNA 
miejscowość wypoczynkowa w Kotlinie Kłodzkiej, niedaleko Dusznik Zdroju. Dobry punkt 
wypadowy do odbywania pieszych wędrówek po górach, jak też do odwiedzenia stolicy Czech
- Pragi (do przejścia granicznego w Kudowie-Słonem ok. 10 km).

OŚRODEK WCZASOWO-REKREACYJNY „RELAX”
obiekt położony na zalesionym terenie o łącznej powierzchni 10 ha. Do dyspozycji gości jest
jadalnia, kawiarnia, siłownia, świetlica z bilardem i tenisem stołowym oraz stylowa altanka
z rożnem. Internet Wi-Fi w obrębie recepcji.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe  z łazienkami, TV, niektóre z balkonem. Czajniki na korytarzu. Pokoje 
usytuowane w trzech budynkach wczasowych.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu (śniadania
i kolacje w formie szwedzkiego stołu).

 CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSIE NOWOROCZNYM
OBEJMUJE WIECZÓR SYLWESTROWY Z UROCZYSTĄ KOLACJĄ

PRZY MUZYCE MECHANICZNEJ

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



TURNUS

20.12 - 26.12.2019

27.12 - 01.01.2020
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

04.01 - 29.02.2020

920,-

925,-

675,-

625,-

980,-
880,-

905,-

905,-
815,-

845,-

OSOBA DOROSŁA

BB

POKÓJ 2-OS. POKÓJ 3-OS. POKÓJ 1-OS.

HB BB HB BB HB

1265,-
1120,-

1205,-

615,-

565,-

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 5 lat  ze śniadaniem ale bez osobnego łóżka - opłata
   na miejscu - ok. 35 zł/ doba
• w turnusach od 04.01.2020 dziecko do 7 lat (opcja HB zmniejszona 
   porcja obiadokolacji) - zniżka 15 zł/doba
• zwierzęta  są akceptowane - opłata na miejscu ok. 15 zł/ doba
• parking ogrodzony - opłata na miejscu ok. 7 zł/ doba
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna z drobnym
   upominkiem i słodki świąteczny stolik
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

KUDOWA ZDRÓJ
uzdrowisko górskie o najłagodniejszym klimacie w polskich górach położone jest u podnóża
Gór Stołowych o wyjątkowo dogodnej lokalizacji, blisko granicy z Czechami. Uzdrowisko słynie
z pięknego Parku Zdrojowego i pijalni wód mineralnych. Góry Stołowe z licznymi trasami
turystycznymi, nowoczesny Aqua Park, twierdza w Kłodzku to tylko niektóre atrakcje tego
wspaniałego terenu. 

PENSJONAT „AKACJA” ***
zabytkowy obiekt z przełomu wieków po całkowitej rekonstrukcji, położony w centrum
Starego Zdroju w odległości 150 m od parku i pijalni i ok. 300 m od Aqua Parku. Do dyspozycji 
gości jest jadalnia, sala konferencyjna, pokój klubowy, grill i miejsce na ognisko. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
stylowo urządzone pokoje 1, 2, 3-osobowe i rodzinne typu studio w nowo dobudowanym skrzydle 
budynku. Wszystkie z łazienkami i TV-SAT.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania w formie szwedzkiego stołu (8.00-10.00) i obiadokolacje serwowane 
(17.30), od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu lub tylko 
śniadania.

1025,- 665,-740,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROSŁATURNUS
DZIECKO DO 12 LAT

TYLKO W POKOJU 3 i 4-OS.

23.12 - 27.12.2019 835,- 670,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

04.01 - 07.03.2020

PAKIET
KURACYJNY

PAKIET
WYPOCZYNKOWY

PAKIET
KURACYJNY

PAKIET
WYPOCZYNKOWY

995,- 925,- 810,- 790,-

28.12 - 04.01.2020 1310,- 1040,-

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 12.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• niewielkie zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym - obowiązuje jednorazowa
   dopłata: w turnusie świątecznym 165 zł, w turnusie sylwestrowym
   315 zł, w pozostałych turnusach 175 zł
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• w turnusie świątecznym i sylwestrowym kulig i ognisko
   z pieczeniem kiełbasek i grzańcem, przy muzyce akordeonowej,
   ponadto w turnusie sylwestrowym wieczór bingo i taneczny
• w  turnusie 7-dniowym z pakietem kuracyjnym
   - 10 zabiegów wykonywanych od poniedziałku do piątku zgodnie
   ze wskazaniem lekarza po uprzedniej konsultacji 
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
   w tabelce.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ
uzdrowisko w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, w Górach Izerskich. Góry te 
zamykają od zachodu Kotlinę Jeleniogórską. Urocza kotlina, w której leży miasteczko, zamknięta 
jest zboczami Stogu od południa, Zajęcznika od północnego zachodu oraz Sępiej Góry od strony 
północno-wschodniej. W przeciwieństwie do szeregu innych uzdrowisk i wczasowisk Dolnego 
Śląska nie leży w pobliżu żadnego większego miasta. Położenie uzdrowiska w spokojnej kotlinie,
z dala od miejskiego gwaru, pozwala na wspaniały wypoczynek w ciszy górskiego lasu.

HOTEL „ŚWIERADÓW” ***
jeden z najstarszych budynków w kurorcie, został wybudowany w 1865 roku. Do dyspozycji gości 
jest restauracja, duży zadaszony grill i nowoczesna baza zabiegowa, gdzie można skorzystać
z szeregu zabiegów z zakresu elektroterapii np. z jonoforezy, laseroterapii, ultradźwięków, a także
z masaży wodnych i klasycznych  oraz okładów borowinowych i parafinowych. Bezprzewodowy 
internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe z łazienkami, TV-SAT, lodówką i telefonem. Kilka pokoi przystosowanych 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane, od obiadokolacji 
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

BAL SYLWESTROWY
przy zespole muzycznym, bogate menu oraz napoje alkoholowe - opłata za bal wliczona w cenę 
pobytu osoby dorosłej.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



28.12 - 02.01.2020

OSOBA DOROSŁA
TURNUS

1440,-

1115,-

DZIECKO
DO 12 LAT

W POKOJU 3-OS.

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-29.02.2020

1370,-

1095,-

690,-

820,-

UWAGI:
• doba hotelowa od od 16.00 do 11.00 
• dzieci do  3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka opłata w recepcji
   ok. 20 zł/ turnus 7-dniowy
• dzieci do  12 lat mają zmniejszoną  porcję obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania - dopłata
   ok.125 zł/turnus 7-dniowy - dotyczy wyłącznie pobytów od 11.01.2020
• obiekt całoroczny możliwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
   w tabelce.

KARPACZ
jedna z najpopularniejszych miejscowości w Karkonoszach położona u stóp Śnieżki, na wysokości
od 500 do 1375 m n.p.m. - różnica wzniesień stwarza szerokie możliwości w uprawianiu turystyki
górskiej i sportów zimowych. Dużą atrakcją Karpacza jest norweska świątynia Wang, pochodząca
z XII wieku, która jest jednym z nielicznych świadectw kultury Wikingów na terenie Polski.

HOTEL „ARISTON” ***
położony w centrum miejscowości. Do dyspozycji gości jest restauracja, drink bar i sauna 
sucha. Internet Wi-Fi.                                                                                                                                      

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i TV.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

UROCZYSTA KOLACJA SYLWESTROWA
przy muzyce mechanicznej z konsumpcją i lampką szampana. Opłata zawarta w cenie pobytu 
osoby dorosłej.

POKÓJ 2-OS. POKÓJ 3-OS.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROSŁATURNUS

23.12 - 28.12.2019
29.12 - 02.01.2020

1020,-
1130,-

1175,-

DZIECI DO 14 

                 

LAT

1320,-
1350,-

1430,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

04.01-29.02.2020

UWAGI:
• doba hotelowa  od 15.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS - należy
   dokonać rezerwacji
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 50 zł/doba      
• parking  monitorowany, niestrzeżony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1 osobowych obowiązuje dopłata
   ok. 36 zł/doba.
• w dniu 31.12.2019 zamiast obiadokolacji będzie podany lunch
   (15.00 - 17.00)
• w turnusie świątecznym  uroczysta Kolacja Wigilijna oraz 
   wieczór pieczonego ziemniaka
• w turnusie świątecznym i sylwestrowym biesiada z pieczonym
   prosiakiem w chacie grillowej przy muzyce. 

SZKLARSKA PORĘBA
miasto w województwie dolnośląskim, niedaleko Jeleniej Góry, położone w dolinie rzeki Kamiennej 
na stokach Karkonoszy i Gór Izerskich. Nad miastem góruje Szrenica. Warunki klimatyczne są 
porównywane z panującymi w miejscowościach alpejskich. Doskonała lokalizacja, bliskość tras 
turystycznych i rowerowych oraz bogata infrastruktura czynią to miejsce bardzo atrakcyjnym.

HOTEL „POD SZRENICĄ” ***
obiekt położony ok. 450 m od dolnej stacji wyciągu na Szrenicę i ok. 400 m od centrum miasta.             
Do dyspozycji gości jest restauracja, mini SPA TROPICANA z sauną sucha, parową i jacuzzi,                 
a także brodzik, kącik zabaw dla dzieci oraz sala gier z bowlingiem, bilardem, grami 
zręcznościowymi i mini siłownia. Na zewnątrz jest chata grillowa. Internet Wi-Fi

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe, niektóre z możliwością dostawki (rozkładany fotel) i pokoje 3-4 osobowe
- 2 pomieszczenia w pierwszym 2 łóżka pojedyncze w drugim łoże małżeńskie. Wszystkie
z łazienkami, TV i telefonem, niektóre z balkonami

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu, od obiadokolacji pierwszego 
dnia do śniadania ostatniego dnia.

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej, bogate menu, szampan na 4 osoby i 0,5 litra wódki na parę - opłata 
za bal wliczona w cenę pobytu osoby dorosłej.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

840,-
935,-

1010,-

DZIECI DO 14 
DOSTAWKA

                 

LAT



OSOBA DOROSŁATURNUS

23.12 - 27.12.2019
20.12 - 27.12.2019
20.12 - 02.01.2020
27.12 - 02.01.2020

510,-
770,-

1430,-
880,-

660,-

DZIECKO DO 12 LAT

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

04.01 - 29.02.2020

395,-
540,-

1045,-
530,-

430,-

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez własnego łóżka z wyżywieniem - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcje żywieniową
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 15 zł/ doba
• parking niestrzeżony - GRATIS
• w turnusie świątecznym  uroczysta Kolacja Wigilijna
• w trakcie 13 dniowego turnusu świąteczno-sylwestrowego oraz
   turnusu sylwestrowego ognisko z pieczeniem kiełbasek
   i grzańcem
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mogą przebywać grupy 
   młodzieżowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

USTRZYKI GÓRNE
osada turystów i leśników, położona nad Potokiem Wołosatym, w centralnej części Bieszczad,
w otoczeniu Ustrzyk są najwyższe bieszczadzkie szczyty - Połonina Caryńska, Wielka Rawka
i Tarnica.

HOTEL „GÓRSKI” 
obiekt położony w centrum Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Do dyspozycji gości jest sauna 
sucha, bilard, tenis stołowy oraz zadaszone miejsce na ognisko. W hotelu jest również kawiarnia 
połączona z restauracją. Bezprzewodowy internet. W odległości 5 km znajduje się stadnina koni.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienkami i TV. 

WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania w formie szwedzkiego stołu  i serwowane obiadokolacje, od obiadokolacji 
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

BAL SYLWESTROWY
przy zespole muzycznym, bogate menu oraz lampka szampana. Bal dla dzieci w osobnej sali.  
Opłata za bal wliczona w cenę pobytu.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROSŁA
TURNUS

23.12 - 27.12.2019
21.12 - 27.12.2019
30.12 - 02.01.2020
27.12 - 02.01.2020

945,-
1420,-

825,-
1340,-

690,-
turnusy 6-dniowe
(sobota-piątek)

04.01 - 28.02.2020

570,-
855,-
495,-
805,-

520,-

POKÓJ 2, 3-OS. POKÓJ 1-OS.

1095,-
1645,-

-
-

955,-

DZIECKO
DO 8 LAT

IWONICZ ZDRÓJ
największe uzdrowisko w południowo - wschodniej Polsce, w dorzeczu Wisłoka, 16 km na 
południe od Krosna. Występują liczne lasy bukowo-jodłowe, źródła lecznicze, odwierty solanek
jodobromowych i panuje specyficzny mikroklimat (zbliżony do morskiego). W uzdrowisku leczy się 
choroby narządów ruchu, układu trawiennego, reumatologiczne, dróg oddechowych i kobiece.
Blisko stąd na górskie szlaki Beskidu Niskiego. Liczne zabytki, piękny park z Domem Zdrojowym
uprzyjemniają pobyt w tej miejscowości.

PENSJONAT „AMELIA” **
położony ok 200 m od od centrum miejscowości. Do dyspozycji  gości jest jadalnia, sale 
konferencyjne, sala bilardowa, tenis stołowy, sauna z mini  hydromasażem, gabinet masażu, 
mini siłownia, wypożyczalnia kijów do Nordic Walking, sanek,  książek i filmów. Można również 
korzystać z wiaty grillowej znajdującej się przy obiekcie. Internet Wi Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami i TV, niektóre z balkonami. Pokoje na III piętrze ze skosami             
i oknami dachowymi.

WYŻYWIENIE
• 3 x dziennie w turnusach: świątecznym i sylwestrowym, od obiadu pierwszego dnia do śniadania 
   ostatniego dnia turnusu. Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu.
• 2 x dziennie w pozostałych turnusach, od obiadokolacji do śniadania. Obiadokolacje serwowane.

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce na żywo, bogate menu oraz 0,5 l wódki na parę. Opłata za bal wliczona w cenę 
pobytu osoby dorosłej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu istnieje konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadu lub obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 35 zł/ doba
• parking niestrzeżony znajduje się ok 30 m od obiektu - GRATIS
• w  turnusie  świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna,
   koncert kolęd i pastorałek w I dzień Świąt i zabawa taneczna
   z muzyką na żywo w II dzień Świąt, 10% zniżki na zabiegi oraz
   pół godziny sauny dla każdego 
• w turnusie sylwestrowym oprócz balu ognisko z pieczeniem
   kiełbasek i grzańcem przy akompaniamencie akordeonisty,
   10% zniżki na masaże oraz pół godziny sauny dla każdego
• w turnusach zimowych seans w saunie (30 min), 10% zniżka
   zabiegi i masaże oraz  20% zniżki na korzystanie ze stacji
   narciarskiej Kiczera Ski 
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mogą przebywać grupy 
   młodzieżowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
   w tabelce.

DZIECKO
DO12 LAT

710,-
1065,-

620,-
1005,-

590,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.
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UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 9 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową i nie mają
   zabiegów oraz voucheru do Aquaparku
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niestrzeżony - GRATIS, strzeżony parking znajduje się
   ok. 15 m od obiektu
• obowiązuje dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym oraz
   pokoi z balkonem
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• w trakcie każdego turnusu - 2 zabiegi dziennie w dni robocze
   wg wskazań lekarza, voucher do Aquaparku, wieczorek taneczny,
   spacer z przewodnikiem po Sopocie, wieczorek kaszubski
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROSŁATURNUS

22.12 - 04.01.2020 2760,-

945,-

1380,-

635,-

DZIECKO DO 9 LAT
BEZ ZABIEGÓW

SOPOT
jedno z najładniejszych miast uzdrowiskowo-turystycznych w Polsce, położone w pobliżu 
malowniczych wzgórz morenowych, nad Zatoką Gdańską pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi 
tworzy Trójmiasto. Tutaj znajduje się najdłuższe w Europie molo o drewnianej konstrukcji. Historia 
Sopotu sięga XIII wieku. Świetnie funkcjonująca baza hotelowa, gastronomiczna i rozrywkowa 
przyciągają do tego nadmorskiego kurortu tłumy turystów z całego świata.
SANATORIUM UZDROWISKOWE „KAMIENNY POTOK”
położone w dzielnicy Kamienny Potok w odległości ok. 2 km od gwarnego deptaku Monte Cassino
i mola, ok 800 m od piaszczystej plaży- zejście schodami (do płaskiego wejścia na plażę ok. 1,5 km. 
Blisko stąd również do Szybkiej Kolei Miejskiej łączącej najważniejsze miejsca w Trójmieście. 
Największą atrakcją najbliższej okolicy jest położony tylko 50 m od obiektu Aquapark.  W obiekcie 
jest jadalnia, kawiarnia, sala zabaw dla dzieci oraz świetlica  a na terenie wokół obiektu miejsce do 
grillowania. W sanatorium  w doskonale wyposażonej bazie zabiegowej leczy się głównie choroby 
narządów ruchu, układu krążenia, górnych dróg oddechowych i osteoporozy. Do dyspozycji są 
zabiegi z zakresu elektroterapii, fototerapii, hydroterapii, a także inhalacje ziołowe i solankowe, 
magnetoterapia, masaże, krioterapia, sauna i światłolecznictwo. Udogodnienia dla 
niepełnosprawnych- winda, podjazd. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z balkonami. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, śniadania w formie 
szwedzkiego stołu, pozostałe posiłki serwowane
ZABAWA  SYLWESTROWA
przy muzyce mechanicznej z bogatym menu, alkohol  we własnym zakresie Opłata wliczona w cenę 
pobytu osoby dorosłej.

turnusy 6-dniowe
(niedziela-sobota)

05.01 - 29.02.2020

OSOBA DOROSŁA Z ZABIEGAMI DZIECKO DO 9 LAT
BEZ ZABIEGÓW

22.12 - 28.12.2019
29.12 - 04.01.2020

1265,-
1380,-

690,-
690,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSIE
NOWOROCZNYM OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM,

DLA DZIECI KINDERBAL

OSOBA DOROSŁATURNUS

22.12

21.12 - 28.12.2019

28.12 - 02.01.2020

 - 27.12.2019

1375,-

1310,-

1200,-

1015,-

DZIECKO DO 14 LAT

810

1100,-

765,-

925,-

,-

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-29.02.2020

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/ doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony, monitorowany - opłata w recepcji
   ok. 10 zł/ doba
• dostawka to rozkładane łóżko z materacem, wspólne spanie
   na wersalce lub sofa
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna, dla dzieci
   szukanie Mikołaja, zajęcia plastyczne i seanse bajkowe
• w turnusie świątecznym i sylwestrowym wieczór rybny z biesiadą
   przy ognisku, popołudnie z gorącą czekoladą, rozgrywki Bingo,
   wieczorek przy muzyce na żywo
• w okresie karnawału w hotelu są organizowane bale karnawałowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

SARBINOWO
miejscowość wypoczynkowa położona 7 km na zachód od Mielna, kiedyś oddalona 1,5 km
od morza teraz leży bezpośrednio nad nim. Atrakcją turystyczną Sarbinowa jest kościół z wysoką
wieżą zbudowaną na planie ośmiokąta i zabytkowa chałupa z 1804 r. 

HOTEL  NAT (JAWOR) ***
położony w centrum miejscowości, oddalony od plaży zaledwie 100 m. Do dyspozycji gości jest 
jadalnia, kawiarnia z drink barem oraz gabinety SPA, sala fitness, baza zabiegowa (inhalacje, 
magnetoterapia, hydromasaż, ultradźwięki). Ponadto sala wielofunkcyjna,  kijki do Nordic 
Walking, a przed obiektem miejsce na ognisko lub grilla Udogodnienia dla niepełnosprawnych
- winda. Internet Wi-Fi. 

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe. Wszystkie z łazienkami, TV i balkonem. W pokojach są również chłodziarki 
i czajniki elektryczne. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu. Posiłki  w formie 
szwedzkiego stołu. 

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.
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UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po 
   wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/ doba 
• parking niewielki, monitorowany, niestrzeżony - opłata w recepcji
   ok. 25 zł/ doba, w odległości ok. 200-500 m ogólnodostępne
   parkingi
• wspólne spanie to dodatkowa osoba w pokoju korzystająca
   z inną z podstawowego miejsca noclegowego
• korzystanie z basenu - GRATIS
• w  turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce..

ŚWINOUJŚCIE
największe miasto i uzdrowisko na zachodnim wybrzeżu, położone na wyspach Uznam i Wolin,
o historii sięgającej XII wieku. Port handlowy i turystyczny. Walory krajoznawcze Świnoujścia jak
i przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego przyciągają tu rzesze turystów.

HOTEL  NAT (RYBNICZANKA) ***
obiekt oddalony ok. 200 m od plaży i ok. 100 m od promenady. Do dyspozycji gości jadalnia, 
kawiarnia, basen (15 x 9 m), sauna, jacuzzi oraz sala gimnastyczna, sala konferencyjna, a także 
nowoczesna  baza zabiegowa. Można również skorzystać z usług fryzjerskich. Udogodnienia dla 
niepełnosprawnych - winda, podjazdy. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienkami, TV-SAT, radiem i telefonem,większość pokoi z balkonami,
w pokojach 3-osobowych są również lodówki. Czajniki elektryczne w wyznaczonych miejscach
na korytarzu Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Wszystkie posiłki w formie 
szwedzkiego stołu. 

OSOBA DOROSŁATURNUS

21.12 - 28.12.2019
28.12 - 02.01.2020
28.12 - 04.01.2020

1100,-
750,-

960,-

DZIECI DO 14 

                 

LAT

1375,-
1265,-

1200,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.01-22.02.2020

CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSIE
NOWOROCZNYM OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN

w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

1060,-1650,-


