
SPIS TREŒCI

Kolorem  zosta³y zaznaczone obiekty, w których s¹ organizowane
pobyty lecznicze lub oferowane s¹ us³ugi SPA.

Litera "B" oznacza, ¿e na terenie obiektu znajduje siê basen.
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WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM

HOTEL NAT (NEPTUN)

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „EDEN”

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „MEDYK”
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DOM GOŒCINNY „FREGATA”

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „CARBO”

HOLIDAY GOLDEN RESORT

DOMKI „ONYX”

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „S£ONECZNY BRZEG”

OŒRODEK WCZASOWY „BAJKOWY LAS”

VILLA „AMBER”

OŒRODEK WCZASOWY „GWAREK”

ALKA SUN RESORT
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UZDROWISKA KO£OBRZESKIE

OŒRODEK WCZASOWY „PODCZELE II”

SANATORIUM „WISTOM”

HOTEL NAT (GÓRNIK)
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CENTRUM WYPOCZYNKU VICTORIA SPA
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DOM GOŒCINNY „BASIA”
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DODATKOWE INFORMACJE:
1. Tabela stanowi ofertê pogl¹dow¹ - szczegó³y wewn¹trz
    katalogu.
2. Obowi¹zuj¹ dop³aty do zakwaterowania w pokojach 1-os.
3. Cena zawiera ubezpieczenie NNW do kwoty 5.000 z³
4. Dojazdy do i z Katowic mog¹ byæ realizowane innym œrodkiem
    transportu.
5. Miejsca wyjazdu Bieruñ, Tychy, Ruda Œl., Siemianowice Œl.,
    Katowice, Rybnik, ¯ory, Wodzis³aw Œl, Jastrzêbie Zdrój,
    Gliwice, Opole, Wroc³aw.
    Kierunek Karwia bez wyjazdu z Wroc³awia, Gliwic i Opola.
6. Do wyjazdów z Rybnika, Wodzis³awia, Jastrzêbia Zdrój i ¯or
    obowi¹zuje dop³ata w wysokoœci 40 z³/osoba.

WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
(szczegó³owy opis oœrodków wewn¹trz katalogu)

MIEJSCOWOŒÆ NAZWA OBIEKTU      TERMIN  CENA   STRLp
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SIEMIANOWICE ŒL.
Plac Skargi

TYCHY
ul. Oœwiêcimska, stacja paliw PKN ORLEN
ko³o Gie³dy Kwiatowej, kierunek Bieruñ-Oœwiêcim

BIERUÑ NOWY
ul. Warszawska 156, BIEDRONKA-PARKING

KATOWICE
przystanek autobusowy przy ul. Kopernika,
na wys. nr  14-16

RUDA ŒL.
Autostrada A4, MOP WIREK - stacja SHELL

¯ORY
ul. Koœciuszki 57, Stacja Paliw LUKOIL/McDonalds

JASTRZÊBIE-ZDRÓJ
Al. Pi³sudskiego, Stacja Paliw BP/McDonalds

WODZIS£AW ŒL.
ul. Witosa, Stacja Paliw CIRCLE , przy McDonalds

RYBNIK
ul. Budowlanych, stacja paliw BP przy Mc Donalds,
Rondo Wileñskie

GLIWICE
ul. Rybnicka 159, przy drodze krajowej nr 78,
parking za stacj¹ paliw Shell 

OPOLE/KRAPKOWICE
Stacja paliw LOTOS Krapkowice, A4/DK45 kier. Racibórz,
200 m od A4, ul. Posi³ek 1a, Rogów Opolski

WROC£AW-BIELANY
 Autostrada A4, stacja ORLEN, kierunek Legnica

MIEJSCOWOŒÆ/MIEJSCE WYJAZDUGODZ.

4:30

5:00

5:25

6:15

6:30

5:10

5:30

5:50

6:15

7:00

8:00

9.00

Dop³ata 20 z³
w jedn¹ stronê

Dop³ata 20 z³
w jedn¹ stronê

Dop³ata 20 z³
w jedn¹ stronê

Dop³ata 20 z³
w jedn¹ stronê

UWAGI



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KRYNICA MORSKA
jest jednym z najbardziej znanych i lubianych k¹pielisk nadmorskich, atrakcyjnie po³o¿ona na Mierzei Wiœlanej,oddzielaj¹cej wody Zalewu Wiœlanego
od otwartego Ba³tyku. Dziêki dogodnemu po³o¿eniu jest tak¿e doskona³¹ baz¹ wypadow¹ do pobliskiego Gdañska, Malborka i Fromborka. Czyste, 
zdrowe powietrze przepe³nione zapachem morza i sosnowych lasów a tak¿e odkryte niedawno Ÿród³a solankowe czyni¹ z Krynicy znane uzdrowisko. 
Doskonale zorganizowana baza turystyczna, mnóstwo lokali gastronomicznych, imprez towarzysz¹cych uprzyjemni¹ pobyt wszystkim odwiedzaj¹cym 
to piêkne, nadmorskie miasto.

HOTEL *** NAT (NEPTUN)
obiekt po³o¿ony na rozleg³ym, zalesionym terenie w odleg³oœci 200 m od pla¿y z licznymi 
alejkami spacerowymi i bogat¹ infrastruktur¹. Bazê noclegow¹ stanowi¹ 4 budynki 
hotelowe - ka¿dy z wind¹. Do dyspozycji goœci jest: amfiteatr, jadalnia, barek przy recepcji, 
kawiarnia z dyskotek¹, boiska sportowe: do siatkówki, koszykówki, pi³ki rêcznej
i no¿nej, korty tenisowe, a tak¿e wypo¿yczalnia rowerów, sala wielofunkcyjna, miejsce
na ognisko, si³ownia zewnêtrzna oraz salka i plac zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
budynki hotelowe po generalnym remoncie z pokojami 2 i 3-osobowymi. W ka¿dym
pokoju TV, ³azienka, lodówka oraz balkon lub taras. Na terenie obiektu znajduj¹ siê te¿ 
domki campingowe.
WY¯YWIENIE
• 2 x dziennie w okresie 26.06.-28.08.2021, œniadania i obiadokolacje w formie
   szwedzkiego sto³u. Dla dzieci do 14 lat bêdzie podawany lunch w godz. 13:00-15:00
• 3 x dziennie w pozosta³ym okresie, od kolacji pierwszego dnia do œniadania
   ostatniego dnia. Wszystkie posi³ki w formie szwedzkiego sto³u                              
W przypadku ³¹czenia turnusów obiad pomiêdzy nimi – GRATIS.
 

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 dozorowany, ogrodzony - op³ata w recepcji ok.10 z³/doba
• dostawka to rozk³adane ³ó¿ko z materacem lub sofa
• w sezonie letnim w obiekcie mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ op³ata w recepcji ok. 250 z³/tydzieñ
• dzieci do 7 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane wy³¹cznie w domkach - op³ata
   w recepcji ok. 35 z³/ tydzieñ
• parking niestrze¿ony - op³ata w recepcji ok. 10 z³/ doba
• pakiety rehabilitacyjne polecane s¹ g³ównie osobom
   z dysfunkcj¹ ruchu, s³uchu, z padaczk¹ i schorzeniami
   uk³adu kr¹¿enia
• w trakcie turnusu opieka pielêgniarska, 3 zabiegi dziennie
   wg wskazañ lekarza w dni robocze (z wyj¹tkiem dnia
   przyjazdu i wyjazdu) oraz wieczorek taneczny
   z poczêstunkiem
• mo¿liwe jest skorzystanie z diet: wegetariañskiej lub
   bezglutenowej - dodatkowa op³ata na miejscu ok. 40 z³/ doba
• ceny podane w tabelce dotycz¹ zakwaterowania w pokojach
   i domkach 2-osobowych jednopokojowych
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

SANATORIUM „ALBATROS”
obiekt po³o¿ony 150 metrów od pla¿y na rozleg³ym zielonym terenie. Do dyspozycji 
goœci jest jadalnia, kawiarnia, sala gimnastyczna, si³ownia, bilard, sala konferencyjna 
oraz doskonale wyposa¿ona baza rehabilitacyjno - zabiegowa, gdzie wykonuje siê 
zabiegi z zakresu: hydroterapii, fizykoterapii i wiele innych. Ponadto na rozleg³ym 
terenie znajduje siê plac zabaw dla dzieci i miejsce na ognisko. Udogodnienia dla 
niepe³nosprawnych - winda, podjazdy. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
• w budynku g³ównym pokoje 2-osobowe z ³azienkami, TV, czajnikiem, niektóre
   z balkonami. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych
• domki campingowe 2-osobowe 1-pokojowe z ³azienk¹, TV, radiem i aneksem
   kuchennym z lodówk¹ oraz domki 2 i 3-pokojowe przeznaczone dla 2, 3 lub 4 osób
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu. 
Œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u.

07.05 .05.

21.05 - 04.06.2021

04.06 - 18.06.2021

18.06 - 02.07.2021

02.07 - 27.08.2021

27.08 - 10.09.2021

10.09 - 24.09.2021

 - 21 2021

TURNUSY 7-dniowe
(pi¹tek-pi¹tek)

1175,-

1230,-

1265,-

1355,-

1480,-

1450,-

1230,-

885,-

925,-

950,-

1015,-

1110,-

1090,-

925,-

OSOBA DOROS£A
Z ZABIEGAMI DZIECKO DO 7 LAT

OSOBA
DOROS£A

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

22.05

26.06 - 17.07.2021

17.07 - 07.08.2021

07.08 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 1480

1780,-

1855,-

1780,-

1480,-

,-

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA
DOROS£A

DOSTAWKA
/WSPÓLNE

SPANIE/

1180

1420,-

1485,-

1420,-

1180,-

,-

DZIECKO
DO 14 LAT

DOSTAWKA
/WSPÓLNE

SPANIE/

540

625,-

625,-

625,-

540,-

,-1180

1420,-

1485,-

1420,-

1180,-

,-

5

KRYNICA MORSKA HOTEL  NAT (NEPTUN)***

SANATORIUM  „ALBATROS”KRYNICA MORSKA



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „EDEN”
po³o¿ony na skarpie 100 m od Zalewu Wiœlanego i ok. 1300 m od pla¿y (dowóz na pla¿ê 
meleksem). Do dyspozycji goœci jest jadalnia, kawiarnia, sala dydaktyczna, bilard, tenis 
sto³owy, a tak¿e wielofunkcyjne boisko sportowe (tenis ziemny, siatkówka, koszykówka, 
pi³ka no¿na) plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla, si³ownia zewnêtrzna. 
Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z ³azienkami, balkonami i TV oraz pokoje typu studio (2+2, 2+3, 3+3)
z jedn¹ ³azienk¹ i TV na dwa pokoje.

WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie - od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, œniadania
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiad serwowany. Przy ³¹czeniu turnusów obiad
- GRATIS.

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 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata w recepcji ok.10 z³/doba
• dostawka to rozk³adany fotel lub wspólne spanie na wersalce
• opcja wy¿ywienia HB zawiera œniadania i kolacje
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe.

K¥TY RYBACKIE
niegdyœ stara osada rybacka, obecnie atrakcyjne miejsce wypoczynku. Miejscowoœæ po³o¿ona na Mierzei Wiœlanej w odleg³oœci ok. 60 km od Gdañska
i ok. 20 km od Krynicy Morskiej.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

SANATORIUM „ZEFIR”
obiekt po³o¿ony w pobli¿u Latarni Morskiej, na zalesionym i ca³kowicie ogrodzonym 
terenie, oddalony od morza ok. 300 m. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, kawiarnia, 
sala dyskotekowa, bilard oraz nowoczesna baza zabiegowa. Wykonuje siê zabiegi 
z zakresu kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii i masa¿u. Na terenie wokó³ 
obiektu jest zespó³ urz¹dzeñ do æwiczeñ si³owych - FIT PARK oraz miejsce na 
ognisko i grilla. Obiekt przystosowany dla potrzeb osób niepe³nosprawnych - winda. 
Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 osobowe deluxe z mo¿liwoœci¹ dostawki (rozk³adana sofa 1 osobowa) 
wszystkie z ³azienkami, balkonami,TV, lodówk¹ i czajnikiem.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie - œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u. Od kolacji pierwszego 
dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do  3 lat bez œwiadczeñ - op³ata na miejscu ok. 250 z³/
   turnus 7-dniowy
• dzieci do 7 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony, monitorowany, niestrze¿ony - op³ata na
   miejscu ok.10 z³/doba
• w trakcie turnusu - opieka pielêgniarska, 3 zabiegi dziennie
   w dni robocze (z wy³¹czeniem, dnia przyjazdu i odjazdu)
   oraz wieczorek taneczny z poczêstunkiem
• obiekt ca³oroczny mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

22.05 - 26.06.2021

26.06 - 17.07.2021

17.07 - 07.08.2021

07.08 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

OSOBA
DOROS£A

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

865

1045,-

1110,-

1045,-

865,-

,-

DZIECKO
DO 14 LAT

690

835,-

890,-

835,-

690,-

,- 690

835,-

890,-

835,-

690,-

,-

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

945

1120,-

1190,-

1120,-

945,-

,- 755

895,-

950,-

895,-

755,-

,- 755

895,-

950,-

895,-

755,-

,-

HB FB HB FB HB FB

470

545,-

545,-

545,-

470,-

,- 545

620,-

620,-

620,-

545,-

,-

HB FB

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

04.06 - 02.07.2021

02.07 - 16.07.2021

16.07 - 13.08.2021

13.08 - 10.09.2021

OSOBA DOROS£A
Z ZABIEGAMI

TURNUSY
7-dniowe

(pi¹tek-pi¹tek)

1545

1660,-

1780,-

1750,-

,-

DZIECKO DO 7 LAT
DOSTAWKA

1160

1245,-

1335,-

1310,-

,-
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KRYNICA MORSKA SANATORIUM „ZEFIR”

K¥TY RYBACKIE OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „EDEN”



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

JANTAR
niedu¿a miejscowoœæ wypoczynkowa le¿¹ca niedaleko Krynicy Morskiej. S³ynie z wielowiekowej historii po³awiania bursztynu, to w³aœnie tutaj co roku 
odbywaj¹ siê Mistrzostwa w jego po³awianiu. 

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „MEDYK”
po³o¿ony jest ok. 800 m od pla¿y na rozleg³ym (2,5 ha) ca³kowicie ogrodzonym
i dozorowanym terenie, w centrum miejscowoœci. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, 
kawiarnia, Pizzeria Venezia, wiata do biesiadowania, boiska sportowe (siatkówka, 
koszykówka, pi³ka no¿na), korty tenisowe ze sztuczn¹ traw¹, basen odkryty z 
podgrzewan¹ wod¹ i brodzikiem, salon gier zrêcznoœciowych (bilard, tenis sto³owy, 
pi³karzyki, cymbergaj itp.), a tak¿e pralnia samoobs³ugowa, si³ownia zewnêtrzna,  
wypo¿yczalnia rowerów oraz du¿y plac zabaw dla dzieci z trampolin¹ i dmuchañcami. 
Ponadto baza rehabilitacyjna, gdzie za dodatkow¹ odp³atnoœci¹ mo¿na skorzystaæ
z zabiegów z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii oraz gabinet 
kosmetyczny, sauna, ³aŸnia parowa i si³ownia. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
domki letniskowe, 2-6 osobowe typu WIE¯YCA, BLI�NIAK i ASYMETRYCZNY,
z dwoma sypialniami, pokojem dziennym z rozk³adan¹ kanap¹ i TV, w pe³ni 
wyposa¿onym aneksem kuchennym, ³azienk¹ i tarasem. Zestaw ogrodowo-
rekreacyjny na wyposa¿eniu ka¿dego domku.

WY¯YWIENIE
bez wy¿ywienia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• ma³e zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji
   ok.10 z³/doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS - dla jednego samochodu
• korzystanie z boisk, kortów i basenu otwartego - GRATIS
• w sezonie wysokim animacje dla dzieci
• w miesi¹cach lipiec i sierpieñ transport Melexem na pla¿ê
   w wyznaczonych godzinach
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
   - noszenie jej jest obowi¹zkowe - gwarantuje korzystanie
   z atrakcji oœrodka.

STEGNA
jedna z najbardziej znanych polskich miejscowoœci letniskowych po³o¿ona nad Ba³tykiem na Bursztynowym Wybrze¿u u nasady Mierzei Wiœlanej ok. 20 km
od Krynicy Morskiej. S³ynie nie tylko z piêknych pla¿, ale równie¿ z wyj¹tkowych zabytków sakralnych i unikalnych ca³kowicie odrestaurowanych mostów.

25.06 - 02.07.2021

02.07 - 09.07.2021

09.07 - 16.07.2021

16.07 - 23.07.2021

23.07 - 30.07.2021

30.07 - 06.08.2021

06.08 - 13.08.2021

16.08 - 23.08.2021

23.08 - 31.08.2021

OSOBA DOROS£ATURNUSY

1245

1665,-

1665,-

1665,-

1665,-

1665,-

1665,-

1360,-

1410,-

,-

DZIECKO DO 6 LAT DZIECKO DO 14 LAT

850

895,-

895,-

895,-

895,-

895,-

895,-

895,-

870,-

,- 960

1075,-

1075,-

1075,-

1075,-

1075,-

1075,-

1075,-

1110,-

,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „BA£TYK”
obiekt po³o¿ony ok. 500 m od pla¿y w piêknym sosnowym lesie. Na jego terenie 
odkryty basen z filtrowan¹ wod¹ (przy basenie le¿aki i parasole) kawiarnia z tarasem, 
klimatyzowana restauracja, pokój i plac zabaw dla dzieci, sala gier, boisko sportowe,
sto³y ping-pongowe, bilard, korty tenisowe i fitness club - sauna, solarium oraz baza 
zabiegowa (masa¿e, ok³ady borowinowe, sollux itp.). Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe wszystkie z ³azienkami, TV, telefonem, parawanem
i balkonem. Czêœæ pokoi 3 i 4-osobowych typu studio - obowi¹zuje dop³ata. 

WY¯YWIENIE
3 x dziennie, w okresie 09.07-06.08.2021 od kolacji pierwszego dnia do œniadania
ostatniego dnia - œniadania w formie szwedzkiego sto³u, natomiast w pozosta³ym
okresie od obiadu do œniadania - posi³ki serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa w okresie 09.07-06.08.2021 od 16.30 do 9.00,
   w pozosta³ym okresie od 13.30 do 9.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 14 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
   w recepcji ok. 15 z³/doba
• zwierzêta s¹ akceptowane, op³ata w recepcji ok. 40 z³/doba
• parking monitorowany - GRATIS
• dop³ata do pokoju 1-osobowego ok. 680 z³/turnus 7-dniowy
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
   - identyfikator, noszenie go jest obowi¹zkowe
• animacje dla dzieci i doros³ych w okresie od 09.07.2021
   do 13.08.2021

STEGNA OŒRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „BA£TYK” OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE

7

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

29.05

26.06 - 28.08.2021

28.08 - 04.09.2021

04.09 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 790

950,-

880,-

790,-

,- 630

790,-

720,-

630,-

,-

CENA ZA OSOBÊ
W DOMKU 2-3 OS.

CENA ZA OSOBÊ
W DOMKU 4-6 OS.

JANTAR OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „MEDYK” OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE



GDAÑSK
jedno z najwiêkszych miast nad Ba³tykiem, po³o¿one u ujœcia Mot³awy do Wis³y. Wraz z Gdyni¹ i Sopotem tworzy Trójmiasto. Tysi¹cletnia historia 
kszta³towana przez wiele kultur sprawi³a, ¿e mo¿na zobaczyæ wiele wspania³ych zabytków architektury. Gdañsk to równie¿ miejsce wypoczynku
z szerokimi pla¿ami i du¿ymi po³aciami lasów.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK  WYPOCZYNKOWY „KAWENA”
po³o¿ony na rozleg³ym terenie w lesie sosnowym, wzd³u¿ pasa wydm ok. 400 m
od pla¿y i ok. 6 km od Gdañskiej Starówki. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, letni 
bar, plac zabaw i kr¹g ogniskowy. Obiekt o  turystycznym standardzie dla 
niewymagaj¹cych klientów.

ZAKWATEROWANIE
drewniane domki campingowe 2, 3, 4-osobowe z ³azienkami.

WY¯YWIENIE 
2 x dziennie - od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, posi³ki 
serwowane lub bez wy¿ywienia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15:00 do 12:00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - GRATIS
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia piecyka elektrycznego - op³ata
   w recepcji.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „NEPTUN”
obiekt ca³kowicie ogrodzony z bogat¹ infrastruktur¹, oddalony ok. 800 m od pla¿y.
Do dyspozycji goœci: jadalnia, kawiarenka i letni bar, basen zewnêtrzny, basen ze 
zje¿d¿alni¹ wodn¹, du¿y plac zabaw, kolorowa sala zabaw, trampolina i basen kulkowy 
dla dzieci, kort tenisowy, miejsce na ognisko i grill, wypo¿yczalnia rowerów, sprzêtu 
sportowego i kijków do Nordic Walking, bilard, tenis sto³owy. Ponadto do dyspozycji 
œwietnie wyposa¿ona baza zabiegowa (masa¿e, laseroterapia, kinezyterapia, 
fizjoterapia, elektroterapia, œwiat³olecznictwo, ultradŸwiêki, kompresy ¿elowe
i hydroterapia, Hydro-JET). Pe³nowymiarowy 25 m kryty basen znajduje siê vis a vis 
obiektu - dodatkowo p³atny. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
drewniane, dwupokojowe domki typu „Miko³ajki" 2, 3, 4-os. W ka¿dym domku znajduj¹
siê 3 jednoosobowe tapczaniki oraz dwuosobowa rozk³adana kanapa, aneks kuchenny
z lodówk¹, TV, ³azienka i taras z kompletem mebli ogrodowych oraz sprzêt pla¿owy.

WY¯YWIENIE 
2 x dziennie - od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, obydwa 
posi³ki w formie szwedzkiego sto³u oraz zupa dla dzieci o godzinie 13.00.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16:00 do 10:00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 195 z³/
   turnus 7-dniowy
• ma³e zwierzêta (do 8 kg) s¹ akceptowane - op³ata w recepcji
   ok.15 z³/doba
• parking niestrze¿ony, dozorowany, ogrodzony - op³ata w recepcji
   ok. 85 z³/turnus 7-dniowy
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
   - identyfikator, noszenie go jest obowi¹zkowe
• korzystanie z boisk, kortu oraz basenu otwartego - GRATIS
• transport Melexem na pla¿ê w wyznaczonych godzinach
• w trakcie turnusu programy animacyjne i rozrywkowe dla
   dzieci i doros³ych, m.in. joga regeneracyjna, zdrowy
   krêgos³up, zumba.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A DZIECKO DO 10 LAT

10.07 - 14.08.2021

DOMEK
2-OS.

1430,-

DOMEK
3-OS.

DOMEK
4-OS.

1530,-1760,-

DOMEK
2-OS.

1000,-

DOMEK
3-OS.

DOMEK
4-OS.

1070,-1230,-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

OSOBA Z WY¯YWIENIEM
CENA ZA DOMEK

 BEZ WY¯YWIENIA

26.06 - 28.08.2021 680,- 1265,-850,- 1425,-

DOMEK
3-OS.

1585,-565,-

DOMEK
4-OS.

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

GDAÑSK OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „KAWENA”
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JANTAR OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „NEPTUN” OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE



JASTARNIA
miejscowoœæ nadmorska po³o¿ona w œrodkowej czêœci Pó³wyspu Helskiego. Malownicze po³o¿enie (miêdzy Zatok¹ Gdañsk¹ a otwartym morzem) i wspania³e
piaszczyste pla¿e oraz doskonale rozwiniêta baza gastronomiczno - rozrywkowa czyni¹ Jastarniê jedn¹ z najmodniejszych miejscowoœci nadmorskich.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „POSEJDON”
po³o¿ony jest bezpoœrednio przy pla¿y od strony Zatoki Gdañskiej, ok. 800 m od 
centrum miejscowoœci i w odleg³oœci ok. 250 m od pla¿y morskiej. Na terenie oœrodka 
znajduje siê molo, a tak¿e jadalnia, kawiarenka, œwietlica, sala do æwiczeñ, tenis 
sto³owy, bilard, plac zabaw dla dzieci, boiska sportowe, si³ownia zewnêtrzna, miejsce 
na grilla oraz baza zabiegowa. Na terenie oœrodka dzia³a szkó³ka windsurfingowa - 
mo¿liwoœæ wypo¿yczenia sprzêtu. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - podjazdy. 
Internet bezprzewodowy w holu recepcyjnym.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienk¹, balkonem i TV. Niektóre z mo¿liwoœci¹ dostawki. 
Pokoje maj¹ uk³ad galeriowy - wejœcie z otwartego korytarza. Kilka pokoi na parterze 
przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie. Œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, od kolacji 
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. W przypadku ³¹czenia turnusów obiad 
pomiêdzy nimi - GRATIS.

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 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata w recepcji ok.10 z³/doba
• pokoje na parterze bez balkonów - zni¿ka 70 z³/tydzieñ
• dostawka to wspólne spanie na wersalce lub rozk³adany fotel/
   rozk³adane ³ó¿ko z materacem
• opcja wy¿ywienia HB zawiera œniadania i kolacje
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy 
   m³odzie¿owe.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „KAMIENNY POTOK”
po³o¿one w dzielnicy Kamienny Potok w odleg³oœci ok. 2 km od gwarnego deptaku 
Monte Cassino i mola, 800 m od pla¿y - zejœcie schodami (do p³askiego wejœcia na 
pla¿ê (ok.1,5 km) 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, 
kawiarnia oraz 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 (jedno skrzyd³o budynku bez windy). Bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe z ³azienkami, TV, niektóre z balkonami. Kilka pokoi 
przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
• 3 x dziennie (w turnusach z zabiegami) od obiadu pierwszego dnia do œniadania
   ostatniego dnia.
• 2 x dziennie - œniadania i obiady (w turnusach wczasowych), od obiadu pierwszego
   dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

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.

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
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parkingi niestrze¿ony i strze¿ony znajduj¹ siê ok.15 m od obiektu
• w turnusie z zabiegami wstêpne badanie lekarskie, opieka
   pielêgniarska, 2 zabiegi dziennie (wg. wskazañ lekarza)
   od poniedzia³ku do pi¹tku (w dni robocze), wieczór
   kaszubski i kolacja przy grillu oraz spacer z przewodnikiem
   po Sopocie
• dop³ata do zakwaterowania w pokoju 1-os. 345 z³/osoba/turnus
   6-dniowy i 405 z³/osoba/turnus 7-dniowy
• dop³ata do zakwaterowania w pokoju z balkonem 230 z³/pokój/
   turnus 6-dniowy i 270 z³/pokój/ turnus 7-dniowy
• doba ³¹cz¹ca turnusy 6-dniowe 140 z³/osoba doros³a oraz
   70 z³/dziecko do 9 lat
• W TURNUSACH Z ZABIEGAMI w okresie 30.05-28.08.2021
   dziecko do 9 roku ¿ycia bez zabiegów w pokoju 2-os. op³ata
   w biurze 695 z³/turnus 6-dniowy
• obiekt ca³oroczny- mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe

(niedziela-niedziela)

POBYT WCZASOWYTURNUSY
6-dniowe

(niedziela-sobota)

30.05 - 28.08.2021

29.08 - 02.10.2021

09.05 - 29.05.2021 1240,-
1365,-
1240,-

OSOBA DOROS£A 
Z ZABIEGAMI

W POKOJU 2-OS.
OSOBA

DOROS£A
DZIECKO
DO 9 LAT

09

30.05 - 26.09.2021

.05 - 30.05.2021 1240,-
1420,-

620,-
710,-

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

1145

1325,-

1385,-

1325,-

1145,-

,-1145

1325,-

1385,-

1325,-

1145,-

,-1430

1655,-

1730,-

1655,-

1430,-

,-22.05

26.06 - 17.07.2021

17.07 - 07.08.2021

07.08 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 545

625,-

625,-

625,-

545,-

,-

HB FB HB FB HB FB HB FB

470

545,-

545,-

545,-

470,-

,-1085

1260,-

1325,-

1260,-

1085,-

,-1085

1260,-

1325,-

1260,-

1085,-

,-1355

1575,-

1655,-

1575,-

1355,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.
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SOPOT SANATORIUM UZDROWISKOWE „KAMIENNY POTOK”

JASTARNIA OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „POSEJDON”



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)
OSOBA DOROS£A DZIECKO DO 7 LAT

12.06 - 19.06.

19.06 - 14.08.2021

14.08 - 04.09.2021

2021 615

660,-

615,-

,- 485

525,-

485,-

,-

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

485

570,-

485,-

,-

W£ADYS£AWOWO
pretenduje do miana jednego z g³ównych wczasowisk na wybrze¿u. Klimat ma tutaj lecznicze w³aœciwoœci, a powietrze nasycone jest jodem. Historia 
miasta siêga œredniowiecza, obecna nazwa pochodzi od imienia Króla W³adys³awa IV. Od 2000 r. mo¿na tu ogl¹daæ Alejê Gwiazd Sportu, a tutejszy port 
jest najwiêkszym polskim portem rybackim.

DOM GOŒCINNY „LIDIA”
obiekt po³o¿ony ok. 900 m od pla¿y, w jego sk³ad wchodz¹ 2 budynki oddalone od 
siebie o ok. 50 m. Do dyspozycji goœci jest jadalnia w jednym z budynków, ogród, 
niewielki plac zabaw dla dzieci, przenoœny grill, du¿y ogólnodostêpny taras oraz 
pokój wypoczynkowy z bilardem. Ponadto goœcie mog¹ korzystaæ z lodówki.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami i TV. Na wyposa¿eniu pokoi sprzêt pla¿owy, 
podstawowe naczynia i czajnik elektryczny. W niektórych pokojach istnieje mo¿liwoœæ 
dostawki - rozk³adany fotel lub tapczan.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie od obiadokolacji do œniadania - posi³ki serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata na miejscu ok. 20 z³/doba
• dzieci do 7 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane                              
• parking niestrze¿ony ogrodzony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowi¹zuje dop³ata
   25 z³/doba
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe.

W£ADYS£AWOWO DOM GOŒCINNY „LIDIA”

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „PÓ£WYSEP”
po³o¿ony jest na pocz¹tku miejscowoœci, przy stacji PKP, w odleg³oœci 150 m od pla¿y 
morskiej i 300 m od wód Zatoki Gdañskiej. Od stacji PKP „Jastarnia Wczasy" dzieli go 
odleg³oœæ 10 m, a od przystanku PKS zaledwie 120 m. Do centrum Jastarni ok. 1 km. 
Jest to du¿y obiekt na ponad 300 miejsc sk³ada siê z domków campingowych. 
Ponadto na jego terenie jest jadalnia, tenis sto³owy, cymbergaj, pi³karzyki boisko do 
siatkówki pla¿owej, plac zabaw dla dzieci, a tak¿e altany grillowe i wypo¿yczalnia 
sprzêtu sportowego i rowerów. Bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
drewniane 4-osobowe, piêtrowe domki campingowe, w zabudowie bliŸniaczej, na 
piêtrze i na parterze po dwa miejsca do spania. Ponadto w ka¿dym domku ³azienka, 
TV, czajnik elektryczny, lodówka, 2 le¿aki i parawan.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat, bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane, po wczeœniejszym uzgodnieniu
   - op³ata w recepcji ok. 50 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• na miejscu mo¿liwoœæ zakupu dodatkowych wycieczek
   fakultatywnych
• w przypadku ³¹czenia turnusów nocleg i wy¿ywienie w dniu
   ³¹cz¹cym - GRATIS
• w trakcie turnusu wieczór grillowy i rejs kutrem z Jastarni
   na Hel
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
   identyfikator, noszenie go jest obowi¹zkowe.

OSOBA DOROS£ATURNUSY
6-dniowe

DZIECKO DO 10 LAT

28.06

05.07 - 11.07.2021

12.07 - 18.07.2021

19.07 - 25.07.2021

26.07 - 01.08.2021

02.08 - 08.08.2021

09.08 - 15.08.2021

16.08 - 22.08.2021

23.08 - 29.08.2021

 - 04.07.2021 1075

1325,-

1325,-

1325,-

1325,-

1325,-

1325,-

1075,-

1075,-

,-

DOMEK 3-OS. DOMEK 2-OS.

1265

1575,-

1575,-

1575,-

1575,-

1575,-

1575,-

1265,-

1265,-

,-

DOMEK 4-OS. DOMEK 3-OS.DOMEK 4-OS.

915

1125,-

1125,-

1125,-

1125,-

1125,-

1125,-

915,-

915,-

,-1135

1410,-

1410,-

1410,-

1410,-

1410,-

1410,-

1135,-

1135,-

,- 965

1200,-

1200,-

1200,-

1200,-

1200,-

1200,-

965,-

965,-

,-
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

JASTARNIA OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „PÓ£WYSEP”
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

JASTRZÊBIA GÓRA
najbardziej wysuniêta na pó³noc miejscowoœæ wypoczynkowa polskiego wybrze¿a. Tylko 3 km st¹d do latarni morskiej w Rozewiu. Do atrakcji
turystycznych nale¿y równie¿ zaliczyæ malowniczy w¹wóz Lisi Jar. Bardzo dobrze rozwiniêta baza gastronomiczno - rozrywkowa i unikalny mikroklimat
czyni¹ pobyt w tej miejscowoœci bardzo udanym.

ASTOR - SPORT HOTEL ***
obiekt po³o¿ony ok.150 m od wejœcia na pla¿ê. Do dyspozycji goœci jest: kryty basen, 
sauna sucha, centrum fitness, dwutorowy bowling, bilard, sala klubowa, wypo¿yczalnia 
rowerów i kijów do Nordic Walking, korty tenisowe ze sztuczn¹ nawierzchni¹, 
restauracja, lobby bar, letni taras, plac i pokój zabaw dla dzieci. Dzia³a tutaj równie¿ 
centrum odnowy biologicznej z gabinetem kosmetycznym i masa¿u. Mo¿na skorzystaæ 
z „pakietów SPA”  w oparciu o urz¹dzenia najnowszej generacji np. kapsu³ê SPA. 
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda, podjazdy. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
• pokoje 1-2 osobowe - ma³e (ok. 20 m2) bez mo¿liwoœci dostawki
• pokoje 2-osobowe - du¿e (ok. 35 m2) z ³o¿em ma³¿eñskim i mo¿liwoœci¹ dostawki
• apartamenty „Junior” (ok. 40 m2) dwupokojowe - sypialnia z ³o¿em ma³¿eñskim lub
   dwoma osobnymi ³ó¿kami i pokój dzienny z kanap¹.
Wszystkie z TV, ³azienk¹, balkonem i lodówk¹. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb 
osób niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie od obiadokolacji do œniadania, obydwa posi³ki w formie szwedzkiego sto³u.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 6 z dwoma osobami doros³ymi w pokoju - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
   w recepcji ok. 40 z³/doba
• w obiekcie jest realizowany program „Twoje dziecko wa¿ny
   goœæ w naszym hotelu”
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 180 z³/tydzieñ
• parking dozorowany op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• do zakwaterowania w pokojach 1-os. obowi¹zuje dop³ata
• korzystanie z basenu, sauny, si³owni - GRATIS
• w trakcie pobytu w okresie 19.06-28.08.2021 obiadokolacje
   z akcentami kuchni w³oskiej, orientalnej, kaszubskiej
   i meksykañskiej, animacje dla dzieci oraz kijki do Nordic
   Walking
• mo¿liwa wersja „all inclusive” - cena wg odrêbnej kalkulacji
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A DZIECKO DO 10 LAT
LUB DOSTAWKA

12.06

26.06 - 14.08.2021

14.08 - 11.09.2021

 - 26.06.2021

PAWILON

475

570,-

405,-

,- 405

490,-

265,-

,-

BUD. G£ÓWNY PAWILON BUD. G£ÓWNY

520

590,-

430,-

,- 380

465,-

240,-

,-

DOM GOŒCINNY „MARIA” 
oddalony ok. 700 m od pla¿y, po³o¿ony w willowej dzielnicy W³adys³awowa. Sk³ada 
siê z dwóch wolnostoj¹cych szeregowych pawilonów i budynku g³ównego, w którym 
znajduje siê jadalnia. Na dachu pawilonu znajduje siê du¿y taras, gdzie mo¿na 
równie¿ grillowaæ. Ca³oœæ po³o¿ona na doskonale zagospodarowanym zielonym 
terenie.

ZAKWATEROWANIE
• pokoje 2 i 3-osobowe w pawilonach z ³azienkami maj¹ bezpoœrednie wyjœcie
   na zewn¹trz, we wszystkich pokojach telewizory, czajniki elektryczne i lodówki
• pokoje 2 i 3-osobowe w budynku g³ównym (nieco wiêksze ni¿ pokoje w pawilonach)
   wyposa¿one jak pokoje w pawilonach.

WY¯YWIENIE
tylko œniadania serwowane.

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 œniadania
• zwierzêta s¹ akceptowane - tylko w pawilonach - op³ata
   na miejscu ok. 5 z³/doba
• istnieje mo¿liwoœæ parkowania samochodów na terenie posesji
   - GRATIS
• dostawka - wspólne spanie na wersalce
• przenoœne grille do wypo¿yczenia - GRATIS
• mo¿liwoœæ korzystania z kuchni w godzinach po³udniowych.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

W£ADYS£AWOWO DOM GOŒCINNY „MARIA”

05.06

19.06 - 28.08.2021

28.08 - 11.09.2021

 - 19.06.2021 925,-

1295,-

925,-

1235,-

2100,-

1235,-

1080,-

1640,-

1080,-

465,-

905,-

465,-

OSOBA DOROS£ATURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota) POKÓJ 2-OS.
MA£Y

OSOBA 
DOROS£A

POKÓJ 2-OS. DU¯Y/
APARTAMENT JUNIOR

DOSTAWKA

DZIECKO
DO 15 LAT

ASTOR - SPORT HOTEL ***JASTRZÊBIA GÓRA



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KARWIA
niewielka miejscowoœæ letniskowa po³o¿ona nad samym morzem, oddalona 6 km od Jastrzêbiej Góry. W Karwii warto zobaczyæ rezerwaty z unikatow¹
roœlinnoœci¹. W okresie letnim funkcjonuje tutaj wiele punktów gastronomicznych i rozrywkowych.

DWOREK SZLACHECKI
obiekt po³o¿ony ok. 60 m od pla¿y na zazielenionym i ca³kowicie ogrodzonym
terenie. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sezonowa kawiarenka, bilard, pi³karzyki
i mini si³ownia, a tak¿e pokój i plac zabaw dla dzieci oraz jedyne na wybrze¿u 
Bursztynowe SPA - w sk³ad którego wchodzi bursztynowa komnata (mo¿liwoœæ 
inhalacji), sauna i jacuzzi. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z ³azienkami, TV i czajnikiem elektrycznym. Niektóre z dostawkami
- ³ó¿ko o szerokoœci 70 cm. Mo¿na wypo¿yczyæ le¿aki, na korytarzach s¹ lodówki.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania  i obiadokolacje, obydwa posi³ki serwowane, od obiadokolacji 
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia lub tylko œniadania.

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 ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

PENSJONAT „ADAMAR”
obiekt ca³kowicie ogrodzony, po³o¿ony ok. 500 m od centrum miejscowoœci i tyle
samo od pla¿y. Do dyspozycji goœci jest klimatyzowana sala restauracyjna, sauna, 
wypo¿yczalnia rowerów i kijów do Nordic Walking, a tak¿e pokój rekreacyjny
z tenisem sto³owym i grami zrêcznoœciowymi. Przy obiekcie znajduje siê plac zabaw 
dla dzieci i miejsce do grillowania. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych: winda
- platforma. Bezprzewodowy internet. 

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, TV, lodówk¹, czajnikiem elektrycznym
i sprzêtem pla¿owym, niektóre z balkonami. Pokoje na górnej kondygnacji maja
okna dachowe.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania i obiadokolacje (15.30-17.00) w formie szwedzkiego sto³u,
od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu. W okresie
do 03.07.2021 oraz po 21.08.2021 obiadokolacje serwowane o godz. 16.00.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS (jedno dziecko
   w pokoju)
• mo¿na wypo¿yczyæ ³ó¿eczko i inne akcesoria dla dziecka
   - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony - GRATIS
• dostawka - rozk³adany fotel mo¿liwa jedynie w pokojach 2-os.
• korzystanie z sauny - GRATIS.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROS£A
W POK. 2-OS.

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

19.06 - 03.07.2021

03.07 - 28.08.2021

28.08 - 11.09 2021.

940,-

1235,-

940,-

DZIECKO
DO 12 LAT

NA DOSTAWCE
W POKOJU 2-OS.

645,-

725,-

645,-

1005,-

1450,-

1005,-

OSOBA DOROS£A
W POK. 3-OS.

12

OSOBA
DOROS£ATURNUSY

7-dniowe
(sobota-sobota)

DOSTAWKA
DZIECKO
DO 12 LAT

05.06 - 19.06.2021

19.06 - 24.07.2021

24.07 - 21.08.2021

21.08 - 11.09.2021

770,-

925,-

1115,-

770,-

BB HB

580,-

695,-

835,-

580,-

615,-

615,-

615,-

615,-

BB HB

465,-

465,-

465,-

465,-

925,-

1080,-

1195,-

925,-

HB

695,-

810,-

895,-

695,-

770,-

770,-

770,-

770,-

HB

580,-

580,-

580,-

580,-

DZIECKO
DO 12 LAT 

DOSTAWKA
OSOBA

DOROS£A

BB BB

KARWIA DWOREK SZLACHECKI
BURSZTYNOWE

SPA

JASTRZÊBIA GÓRA PENSJONAT „ADAMAR”



POKÓJ 1-OS.
(CENA ZA OSOBÊ)

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

POKÓJ 2, 3, i 4-OS.
(CENA ZA OSOBÊ)

05.06 - 03.07.2021

03.07 - 21.08.2021

21.08 - 04.09.2021

570

660,-

570,-

,- 440

510,-

440,-

,-

£EBA OŒRODEK WCZASOWY „EWA”

OŒRODEK WCZASOWY „EWA”
po³o¿ony jest ok. 900 m od pla¿y i 100 m od g³ównego deptaku £eby, teren ca³kowicie 
ogrodzony. W oœrodku do dyspozycji goœci jest jadalnia, œwietlica z TV, plac zabaw
oraz przed obiektem miejsce do grillowania.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami, TV oraz sprzêtem pla¿owym (le¿ak, parawan, koc).

WY¯YWIENIE
bez wy¿ywienia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• ma³y parking niestrze¿ony - GRATIS
• w obiekcie mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe.

£EBA
le¿¹ca na œrodkowym wybrze¿u miejscowoœæ wypoczynkowa. Historia (prawa miejskie otrzyma³a w 1357 roku), mikroklimat oraz bliskoœæ S³owiñskiego
Parku Narodowego z ruchomymi wydmami i jeziorami £ebsko i Gardno przyci¹gaj¹ co roku do £eby rzesze turystów. Piêkna piaszczysta pla¿a, czyste
powietrze oraz liczne atrakcje towarzysz¹ pobytowi w tej miejscowoœci.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

DOM WCZASOWY „IRENA”
obiekt po³o¿ony ok 200 m od centrum miejscowoœci i tyle samo od pla¿y.
Do dyspozycji goœci pokój i plac zabaw dla dzieci, niewielki ogródek wypoczynkowy 
oraz ogólnodostêpna kuchnia. Mo¿na wypo¿yczyæ przenoœny grill, ¿elazko i deskê
do prasowania. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4 i 5-osobowe z ³azienkami i TV. W ka¿dym pokoju równie¿ lodówka, 
naczynia, czajnik elektryczny i podstawowy sprzêt pla¿owy. Balkony/tarasy 
ogólnodostêpne na ka¿dej kondygnacji

WY¯YWIENIE 
w oddalonej o ok. 90 m willi CEDRON
• turnusy z dojazdem w³asnym - tylko œniadania lub 2 x dziennie, œniadania
   i obiadokolacje. Obydwa posi³ki w formie szwedzkiego sto³u.
• turnus z dojazdem autokarem 3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do œniadania
   ostatniego dnia (œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane).

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 (turnus z dojazdem autokarem) maj¹
   zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane - GRATIS
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• w trakcie turnusu z dojazdem autokarem kolacja grillowa
   z wieczorkiem integracyjnym.

OSOBA DOROS£A
TURNUSY 7-dniowe

(sobota-sobota)

DZIECKO DO 10 LAT

05.06 - 26.06.2021

26.06 - 28.08.2021

28.08 - 11.09.2021

700,-

920,-

700,-

BB HB

999,-

1225,-

999,-

615,-

830,-

615,-

BB HB

830,-

1050,-

830,-

20.06 - 30.06.2021

TURNUS
CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

DZIECKO DO 10 LATOSOBA DOROS£A

1750,- 1550,-

KARWIA DOM WCZASOWY „IRENA”
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „S£OWINIEC”
obiekt po³o¿ony na 4 ha powierzchni poœród sosnowego lasu w odleg³oœci 100 m
od pla¿y. Oprócz pawilonów hotelowych na terenie oœrodka znajduj¹ siê domki 
campingowe, jadalnia, boisko do siatkówki pla¿owej, boisko do koszykówki, sto³y
do gry w ping-ponga oraz bilard.

ZAKWATEROWANIE
piêtrowe domki drewniane typu „BRDA” w zabudowie bliŸniaczej 3-4 osobowe.
Na parterze pokój dzienny z wersalk¹, TV, czajnik elektryczny oraz ³azienka,
a na piêtrze 2-osobowa sypialnia. Domki przeznaczone s¹ dla 3 osób, czwarta
osoba jest na dostawce.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania - w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji do œniadania.

UWAGI:
• doba hotelowa od 18.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 10 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata w recepcji ok. 5 z³/doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• na terenie obiektu w pawilonach bêd¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe
• istnieje mo¿liwoœæ wynajêcia domku bez wy¿ywienia:
   w okresie do 26.06.2021 i po 28.08.2021 - koszt
   180 z³/domek/doba, w okresie 26.06-28.08.2021 - koszt
   280 z³/domek/doba

OSOBA
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06 - 19.06.2021

19.06 - 21.08.2021

21.08 - 11.09.2021

2170,-

2485,-

2170,-

OSOBA 
NA DOSTAWCE

W POKOJU
2-OS. LUX

945,-

945,-

945,-

DZIECKO
DO 12 LAT

NA DOSTAWCE
W POKOJU
2-OS. LUX

735,-

735,-

735,-

POKÓJ
1-OS.

POKÓJ
2-OS. MA£Y

POKÓJ
2-OS. LUX

1385,-

1490,-

1385,-

1875,-

2030,-

1875,-

HOTEL „WODNIK” WRAZ Z CENTRUM SPA ***
usytuowany w najbardziej urokliwej czêœci £eby, w dzielnicy wypoczynkowej, 
otoczony kompleksem leœnym, w odleg³oœci ok. 200 m od pla¿y, sk³ada siê z kilku 
budynków. Do dyspozycji goœci jest lobby hotelowe z kawiarni¹, restauracja, sala 
bankietowa, sale konferencyjne, sauny sucha i infrared, plac i pokój zabaw dla dzieci 
oraz wypo¿yczalnia sprzêtu pla¿owego. Na terenie obiektu dzia³a Centrum Urody
i Zdrowia Hotelu „Wodnik”, w którym znajduj¹ siê urz¹dzenia najnowszej generacji
do odnowy biologicznej, regeneracji oraz pielêgnacji twarzy i cia³a np andulacja, 
ultradŸwiêki, dermasonic, laser do biostymulacji, zestaw do masa¿u z u¿yciem 
zimnych i gor¹cych kamieni wulkanicznych oraz  Kapsu³a Derma Life SPA Jet,
a tak¿e gabinet masa¿u i solarium. Us³ugi w centrum SPA s¹ dodatkowo p³atne. 
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda w budynku g³ównym, podjazd do 
restauracji. Bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1-osobowe, 2-osobowe „ma³e” i 2-osobowe typu lux, wszystkie z TV-SAT, 
³azienk¹, ch³odziark¹ i telefonem, niektóre z balkonami. Kilka pokoi przystosowanych 
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji do œniadania - w formie szwedzkiego sto³u.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

£EBA HOTEL „WODNIK” WRAZ Z CENTRUM SPA ***

UWAGI:
• doba hotelowa od 18.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ - GRATIS
• hotel przyjazny dzieciom - mo¿na wypo¿yczyæ ³ó¿eczko
   z poœciel¹ oraz inne akcesoria dla dziecka - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• parking niestrze¿ony, dozorowany - op³ata w recepcji
   ok. 20 z³/doba
• dostawka to sofa rozk³adana 
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.
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OSOBA
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06

26.06 - 28.08.2021

 - 26.06.2021 795

890,-

,-

OSOBA 
NA DOSTAWCE

525

665,-

,-

DZIECKO
DO 12 LAT 

450

590,-

,-

£EBA OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „S£OWINIEC”



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

DOM WCZASOWY „ORLIK”
po³o¿ony ok. 200 m od pla¿y w centrum miejscowoœci. Do dyspozycji goœci jest: 
jadalnia, œwietlica ze sto³ami do tenisa, gabinet z ³ó¿kami masuj¹cymi, si³ownia, 
wypo¿yczalnia gier planszowych. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe wszystkie z  ³azienkami, TV, lodówk¹, podstawowym sprzêtem 
pla¿owym oraz balkonem.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie od obiadokolacji do œniadania. Obydwa posi³ki w formie szwedzkiego 
sto³u.

ROWY
miejscowoœæ turystyczna po³o¿ona miêdzy £eb¹ a Ustk¹ wœród lasów sosnowych. Na zachód wystêpuj¹ wybrze¿a klifowe natomiast na wschód  
rozci¹gaj¹ siê ruchome wydmy S³owiñskiego Parku Narodowego. Bêd¹c w Rowach warto odwiedziæ neoromañski koœció³ z XIX wieku.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej.
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, ogrodzony - GRATIS
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• podane ceny dotycz¹ osób zakwaterowanych w pokojach
   2-os., dla osób zakwaterowanych w pokojach 3 i 4-os.
   zni¿ka ok. 50 z³/turnus/doros³y.

OSOBA
DOROS£A

TURNUSY
9-dniowe

23.05

01.06 - 10.06.2021

10.06 - 19.06.2021

19.06 - 28.06.2021

28.06 - 07.07.2021

07.07 - 16.07.2021

17.07 - 26.07.2021

26.07 - 04.08.2021

04.08 - 13.08.2021

13.08 - 22.08.2021

22.08 - 31.08.2021

31.08 - 09.09.2021

 - 01.06.2021 1670

1670,-

1870,-

1870,-

1960,-

1960,-

1960,-

1960,-

1960,-

1960,-

1870,-

1870,-

,-

OSOBA
DOROS£A

NA DOSTAWCE

DZIECKO
DO 10 LAT

DZIECKO
DO 10 LAT

NA DOSTAWCE

1410

1410,-

1440,-

1440,-

1465,-

1465,-

1465,-

1465,-

1465,-

1465,-

1440,-

1440,-

,- 1325

1325,-

1610,-

1610,-

1610,-

1610,-

1610,-

1610,-

1610,-

1610,-

1610,-

1610,-

,- 1060

1060,-

1155,-

1155,-

1155,-

1155,-

1155,-

1155,-

1155,-

1155,-

1155,-

1155,-

,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „DIUNA”
po³o¿ony ok. 300 m od pla¿y, od której oddziela go tylko pas wydmowego lasu.
Do dyspozycji goœci jest budynek g³ówny z recepcj¹, jadalni¹ i kawiarni¹ oraz
5 pawilonów hotelowych, a tak¿e 12 domków apartamentowych. Ponadto na terenie 
oœrodka kompleks boisk sportowych, plac zabaw, sto³y do ping ponga, si³ownia 
zewnêtrzna i kr¹g ogniskowy. W jednym z pawilonów ambulatorium. Wi-Fi w obrêbie 
recepcji.

ZAKWATEROWANIE 
• pokoje 2, 3 i 4-osobowe o standardzie hotelowym z ³azienkami, TV i czajnikiem,
   wszystkie z balkonami
• domki drewniane parterowe/apartamentowe 2-6 osobowe w zabudowie bliŸniaczej:
   salon z TV i dwoma rozk³adanymi sofami, sypialnia 2-osobowa i ³azienka oraz
   aneks kuchenny (p³yta, lodówka, czajnik, sztuæce).

WY¯YWIENIE 
3 x dziennie, œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane.
Od obiadu pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa  od 14.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - op³ata na miejscu ok. 20 z³/doba
• dzieci do 15 lat maj¹ zni¿ki wynikaj¹ce z cennika tylko przy
   dwóch osobach pe³nop³atnych
• zwierzêta domowe s¹ akceptowane - op³ata na miejscu
   ok. 15 z³/doba 
• parking  ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata na miejscu
   ok. 10 z³/doba 
• bezp³atnie mo¿na wypo¿yczyæ sprzêt pla¿owy
• do pobytów w okresie majówki i Bo¿ego Cia³a obowi¹zuje
   dop³ata - informacja w Biurze Podró¿y.
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OSOBA DOROS£A
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

10.04

12.06 - 26.06.2021

26.06 - 21.08.2021

21.08 - 28.08.2021

28.08 - 11.09.2021

11.09 - 02.10.2021

 - 12.06.2021 795

1045,-

1450,-

1160,-

1045,-

765,-

,-

PAWILON
HOTELOWY

PIERWSZE
DZIECKO
DO 15 LAT

875

1125,-

1530,-

1250,-

1125,-

845,-

,- GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

440

565,-

765,-

625,-

565,-

425,-

,-

DOMEK
APARTAMENTOWY

KOLEJNE
DZIECKO
DO 15 LAT

ROWY DOM WCZASOWY „ORLIK”

£EBA OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „DIUNA”



HOTEL „JANTAR” ***
po³o¿ony na rozleg³ym terenie w otoczeniu lasu sosnowego, ca³kowicie ogrodzony, 
oddalony od pla¿y ok. 250 m i ok. 500 m od centrum miasta. Na terenie obiektu 
znajduj¹ siê te¿ domki kempingowe. Do dyspozycji goœci jest: restauracja z barem, 
du¿a sala bankietowa a dla najm³odszych klub malucha mieszcz¹cy siê w oran¿erii 
restauracji i plac zabaw. S¹ równie¿ gabinety SPA (szeroka oferta zabiegów), sauny: 
sucha i parowa, jacuzzi, basen z przeciwpr¹dem oraz  brodzikiem dla dzieci ze 
zje¿d¿alni¹, doskonale wyposa¿one Studio Fitness (m.in. Vacu Activ, vibrotrening). 
Mo¿na wypo¿yczyæ rowery i kije do nordic walking. Na rozleg³ym terenie wokó³ obiektu 
jest miejsce do grillowania i organizacji imprez plenerowych. Udogodnienia dla 
niepe³nosprawnych winda i podjazd. Internet WLAN i LAN.

ZAKWATEROWANIE
• pokoje 1, 2, 3-osobowe, w kategoriach: ekonomiczny, standard i komfort. Pokoje
   standard i komfort z klimatyzacj¹. Wszystkie z ³azienkami, TV- SAT, mini-lodówk¹,
   telefonem, suszark¹ do w³osów, sejfem oraz zestawem do parzenia kawy i herbaty.
   Niektóre pokoje z balkonami. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób
   niepe³nosprawnych
• 3 i 4-osobowe domki campingowe z ³azienk¹, TV i werand¹, na wyposa¿eniu sprzêt
   pla¿owy, meble ogrodowe i czajniki elektryczne. Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia lodówki
   - GRATIS. Domki 3-os. s¹ jednopokojowe, 4-os. dwupokojowe (pokój dzienny
   i sypialnia). 

WY¯YWIENIE
2 x dziennie (œniadania i obiadokolacje). Od obiadokolacji pierwszego dnia do
œniadania ostatniego dnia. Obydwa posi³ki w formie szwedzkiego sto³u. Dla dzieci 
dodatkowo ciep³a przek¹ska w porze obiadu.
Goœcie zakwaterowani w domkach - tylko œniadania w formie szwedzkiego sto³u.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS (decyduje data
   urodzenia)
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zni¿kê, jeœli towarzysz¹ min. 2 osobom
   doros³ym
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji, ma³e zwierzêta
   ok. 30 z³/doba, du¿e ok. 60 z³ doba
• parking ogrodzony - hotelowy  op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba,
   parking przy domkach op³ata ok. 20 z³ doba PARKING
   NALE¯Y REZERWOWAÆ W DNIU ZAWIERANIA UMOWY
• ceny podane w tabelce dotycz¹ zakwaterowania w pokojach
   typu ekonomiczny
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych, standard
   i komfort obowi¹zuje dop³ata
• korzystanie z basenu, jacuzzi i sauny, a tak¿e wypo¿yczenie
   rowerów i kijków do Nordic Walking - GRATIS
• w wysokim sezonie bogaty program animacyjny dla dzieci
   i doros³ych m.in. biesiada przy ognisku, wieczór z muzyk¹
   na ¿ywo
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

USTKA
miasto portowe oraz uzdrowisko ale nade wszystko k¹pielisko morskie po³o¿one u ujœcia rzeki S³upii do Morza Ba³tyckiego. Jest to idealne miejsce 
zarówno dla tych, którzy ceni¹ aktywny wypoczynek jak i dla mi³oœników historii. W koñcu to tutaj mo¿na zobaczyæ latarniê morsk¹ z 1871 roku czy 
koœcio³y z XIX wieku, a liczne puby, kawiarnie i piêkna piaszczysta pla¿a umilaj¹ pobyt  w tej niezwykle urokliwej miejscowoœci.

OSOBA
Z PE£NYM

WY¯YWIENIEM

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

19.06 - 03.07.

03.07 - 10.07.2021

10.07 - 14.08.2021

14.08 - 21.08.2021

21.08 - 28.08.2021

2021 810

935,-

1045,-

935,-

810,-

,-

OSOBA
Z 1/2 WY¯.

OSOBA
Z PE£NYM

WY¯YWIENIEM
NA DOSTAWCE

OSOBA
Z 1/2 WY¯.

NA DOSTAWCE

745

855,-

980,-

855,-

745,-

,- 665

730,-

840,-

730,-

665,-

,- 625

680,-

785,-

680,-

625,-

,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 150 z³/
   turnus 7-dniowy
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony - GRATIS
• w trakcie 7-dniowego turnusu odbêdzie siê ognisko 
   z pieczeniem kie³basek
• ze zmniejszonej porcji wy¿ywienia mo¿e skorzystaæ ka¿da
   osoba.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „BRYZA”
po³o¿ony na rozleg³ym (2,5 ha) terenie wœród zieleni, ca³kowicie ogrodzonym, 
oddalonym od pla¿y ok. 400 m. Do dyspozycji goœci jest wolnostoj¹ca jadalnia oraz 
dwa pawilony wczasowe. Na terenie obiektu znajduje siê boisko do pi³ki no¿nej, 
siatkówki i mini koszykówki, a tak¿e wypo¿yczalnia rowerów i sprzêtu turystycznego 

2oraz ogromny namiot (pow.120 m ) pe³ni¹cy rolê œwietlicy. Ponadto w ka¿dym 
pawilonie wczasowym s¹ sto³y do tenisa sto³owego, gry zrêcznoœciowe. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-os. z ³azienkami i balkonami, wyposa¿one w telewizory, lodówki, czajnik 
elektryczny. W ka¿dym pokoju 2 wersalki, mo¿liwa dostawka na zasadzie wspólnego 
spania.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie, od obiadu pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu. Posi³ki 
serwowane.
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OSOBA DOROS£A W POKOJUTURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

19.06 - 04.09.2021

DZIECKO DO 12 LAT W POKOJU

2035,- 1020,-

OSOBA DOROS£A
TURNUSY 7-dniowe

(sobota-sobota)

19.06 - 04.09.2021 1040,- 970,-

W DOMKU 3-OS. W DOMKU 4-OS.

USTKA HOTEL „JANTAR” ***

ROWY OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „BRYZA”



05.06 .06.

26.06 - 04.09.2021

04.09 - 25.09.2021

 - 26 2021 1505

1810,-

1505,-

,-

DZIECKO
DO 7 LAT

1310

1560,-

1310,-

,- 715

830,-

715,-

,-

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A
W POKOJU 1-OS.

OSOBA DOROS£A
W POKOJU 2-OS.

DOM WCZASOWO-SANATORYJNY „PER£A” 
po³o¿ony ok. 50 m od pla¿y na zadrzewionym 2 ha terenie, z którego jest 
bezpoœrednie wejœcie na pla¿ê. W obiekcie do dyspozycji goœci jest jadalnia, 
kawiarnia z drink barem, winda, sale konferencyjne, œwietlica, pokój zabaw
dla dzieci i kiosk, a tak¿e tenis sto³owy, bilard i wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego. 
Mo¿na równie¿ skorzystaæ z dobrze wyposa¿onej bazy zabiegowej gdzie
oferowane s¹ k¹piele lecznicze, zabiegi z zakresu hydroterapii, œwiat³olecznictwa, 
pr¹dolecznictwa oraz masa¿e, gimnastyka lecznicza i wiele innych. Na rozleg³ym 
terenie otaczaj¹cym oœrodek goœcie mog¹ skorzystaæ z boisk do siatkówki
i koszykówki, kortów tenisowych oraz grilla, a najm³odsi z placu zabaw. 
Bezprzewodowy internet w wyznaczonych miejscach.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe z ³azienkami, balkonami, TV, radiem, telefonem, ponadto
na wyposa¿eniu s¹ naczynia i sprzêt pla¿owy. Czajniki elektryczne dostêpne
na korytarzach.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego. Œniadania i kolacje 
w formie szwedzkiego sto³u.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 230 z³/
   turnus 7-dniowy
• dzieci do 7 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking dozorowany, niestrze¿ony -op³ata w recepcji
   ok. 12 z³/doba
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce
• w obiekcie organizowane s¹ równie¿ turnusy
   rehabilitacyjne informacji o cenach i terminach udzielamy
   w biurze.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

USTKA HOTEL „MORZE” ***
MINI-SPA

HOTEL „MORZE” ***
po³o¿ony ok. 80 m od pla¿y, w centrum miasta pomiêdzy dwoma g³ównymi deptakami 
spacerowymi Uzdrowiska - ulic¹ Marynarki Polskiej oraz bulwarem Portowym.
Na terenie kompleksu znajduj¹ siê 3 budynki hotelowe (budynek C najnowszy - oddany
do u¿ytku w 2015 r.) Do dyspozycji goœci jest: restauracja Wenecja - po³o¿ona nad 
kana³em portowym, sala bankietowa, drink bar, sala konferencyjna i sala bilardowa 
oraz  SPA - jacuzzi, sauna, gabinet masa¿u. Hotel jako jedyny w Ustce posiada taras,
z którego jest widok na morze i panoramê miasta, na tarasie grill. Udogodnienia dla 
niepe³nosprawnych - winda, podjazdy. Internet Wi-Fi. 

ZAKWATEROWANIE
• budynek A - pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, suszark¹ do w³osów, lodówk¹ i TV,
   niektóre pokoje 3-osobowe typu studio 2+1
• budynek B - pokoje 2 i 3-osobowe z ³azienkami, balkonami, lodówk¹ i TV
• budynek C - pokoje 2 i 3-osobowe oraz apartamenty z ³azienkami, balkonami,
   lodówk¹ i TV.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 6 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
   w recepcji ok. 25 z³/ doba
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 35 z³/doba
• ma³y parking monitorowany, niestrze¿ony - op³ata w recepcji
   ok.30 z³/doba PARKING NALE¯Y REZERWOWAÆ W DNIU
   ZAWIERANIA UMOWY
• obowi¹zuje dop³ata do zakwaterowania w pokojach z widokiem
   na kana³ portowy (budynek B i C)
• obiekt ca³oroczny- mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROS£ATURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

19.06 - 04.09.2021 1550,-

DZIECKO DO 6 LAT
BEZ OSOBNEGO

£Ó¯KA DO SPANIA

825,-1375,- 930,-

BUDYNEK A BUDYNEK B BUDYNEK A BUDYNEK B BUDYNEK CBUDYNEK C

1640,- 990,-
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

USTKA DOM WCZASOWO-SANATORYJNY „PER£A”



OŒRODEK WCZASOWY „BARTEK”
po³o¿ony na ogrodzonym zazielenionym terenie, w odleg³oœci ok. 150 m od pla¿y
i 250 m od Aqua Parku we wschodniej czêœci Dar³ówka. Do dyspozycji goœci jest 
jadalnia, bilard, tenis sto³owy, fitness club, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego,kijków
do Nordic Walking oraz rowerów a tak¿e kort tenisowy, boiska do siatkówki, 
koszykówki i badmintona, plac zabaw dla dzieci i wiata grillowa. Bezprzewodowy 
internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-4-osobowe z ³azienk¹, balkonem, TV, czajnikiem elektrycznym, suszark¹
do w³osów i sprzêtem pla¿owym. We wszystkich pokojach dwie wersalki i tapczan.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu  koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 250 z³/
   turnus 7-dniowy
• dzieci do 11 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• dzieci maja zni¿kê gdy towarzysz¹ 2 osobom doros³ym
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony - GRATIS
• w cenie pobytu ognisko/grill oraz animacje dla dzieci
   i doros³ych.

DAR£ÓWKO
to nadmorska miejscowoœæ le¿¹ca ok. 3 km od Dar³owa, podzielona piêknym kana³em portowym na czêœæ zachodni¹ i wschodni¹. Znajduj¹ siê tu 
szerokie pla¿e i czyste k¹pieliska oraz port i zabytkowa latarnia morska, a tak¿e niepowtarzalny rozsuwany most.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

HOTEL *** NAT
obiekt po generalnym remoncie usytuowany na ogrodzonym terenie, ok. 750 m
od pla¿y. Do dyspozycji goœci jest: jadalnia, kawiarnia, nowoczesna baza rehabilitacyjno-
zabiegowa, salka do æwiczeñ, bilard, boisko do siatkówki pla¿owej, a tak¿e
wypo¿yczalnia rowerów, plac zabaw dla dzieci, si³ownia zewnêtrzna i zadaszony grill.
W odleg³oœci 500 m od oœrodka znajduje siê przystañ ¿eglarska i rybacka. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3-osobowe z balkonami, ³azienkami i TV. Niektóre z mo¿liwoœci¹ dostawki.

WY¯YWIENIE
• 2 x dziennie w okresie 26.06-28.08.2021, œniadania i obiadokolacje w formie
   szwedzkiego sto³u. Dla dzieci do 14 lat bêdzie podawany lunch w godz. 13:00-15:00
• 3 x dziennie w pozosta³ym okresie, od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego
   dnia. Wszystkie posi³ki w formie szwedzkiego sto³u W przypadku ³¹czenia turnusów
   obiad pomiêdzy nimi – GRATIS.

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, oœwietlony, niestrze¿ony - op³ata w recepcji
   ok. 10 z³/doba
• dostawka to jest wspólne spanie na wersalce, rozk³adana
   sofa/fotel lub rozk³adane ³ó¿ko z materacem.
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

JAROS£AWIEC
miejscowoœæ letniskowa i k¹pielisko morskie, po³o¿ona miêdzy Ustk¹, a Dar³owem na stromym klifowym brzegu. Korzystny klimat i s¹siedztwo dwóch 
jezior Wicko i Kopañ stwarzaj¹ warunki do doskona³ego wypoczynku. Atrakcj¹ miejscowoœci jest latarnia morska.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

22.05

26.06 - 17.07.2021

17.07 - 07.08.2021

07.08 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 1355

1685,-

1795,-

1685,-

1355,-

,- 1085

1350,-

1440,-

1350,-

1085,-

,- 545

625,-

625,-

625,-

545,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

1085

1350,-

1440,-

1350,-

1085,-

,-

18

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROS£ATURNUSY
7-dniowe

(niedziela-niedziela)

27.06 2021

04.07 - 11.07.2021

11.07 - 01.08.2021

01.08 - 08.08.2021

08.08 - 15.08.2021

 - 04.07. 1140,-

1250,-

1320,-

1300,-

1140,-

POKÓJ 2-OS.

DZIECKO
DO 6 LAT

1105,-

1165,-

1245,-

1220,-

1105,-

670,-

715,-

725,-

725,-

665,-

820,-

875,-

875,-

875,-

815,-

POKÓJ 3-OS.

DZIECKO
DO 11 LAT

POKÓJ 4-OS.

1035,-

1090,-

1140,-

1140,-

1035,-

OŒRODEK WCZASOWY „BARTEK”DAR£ÓWKO

HOTEL  NAT***JAROS£AWIEC



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

HOTEL „JAN” ***
po³o¿ony w zacisznej okolicy na rozleg³ym ca³kowicie ogrodzonym terenie, oddalony 
od pla¿y ok. 40 m, a od centrum ok. 3 km. Na terenie obiektu budynek g³ówny
i budynek Centrum Konferencyjnego wraz z Parkiem Wodnym, w którym znajduje siê 
basen sportowy 25 m x 12,5 m, du¿y i ma³y basen rekreacyjny, basen zewnêtrzny
z wod¹ morsk¹, basen dla dzieci, dzika rzeka, 2  zje¿d¿alnie i 2 œlizgawki wewnêtrzne 
oraz krêgielnia, gabinety odnowy biologicznej, tê¿nia solankowa i grota solna.
W hotelu do dyspozycji goœci jest restauracja z drink barem, bilard, basen 12 m x 5 m. 
z podgrzewan¹ wod¹, sauna sucha a na zewn¹trz taras widokowy, zadaszone miejsce 
do grillowania, mini-plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy oraz si³ownia zewnêtrzna. 
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda i podjazd od strony parkingu. Internet 
Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe standard, pokoje 3-osobowe typu studio - 2 pokojowe, pokoje
3-4 osobowe dwupoziomowe z antresol¹ (brak barierek zabezpieczaj¹cych dla dzieci)  
Wszystkie z ³azienkami, TV, telefonem, suszark¹ i ch³odziark¹. Niektóre pokoje
z balkonami. Sprzêt pla¿owy dostêpny w recepcji.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u. Od obiadokolacji 
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat  bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok 20 z³/doba
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka - op³ata w recepcji
   ok. 20 z³/doba
• dzieci do 12 lat maj¹ zni¿kê gdy towarzysz¹ 2 osobom doros³ym
• zwierzêta  s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok 50 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony, monitorowany - op³ata
   w recepcji ok. 10 z³/doba
• korzystanie z Parku Wodnego - GRATIS (brak rêczników
   basenowych)
• w okresie wakacji animacje dla dzieci i doros³ych
• w czerwcu i wrzeœniu Park Wodny nieczynny w poniedzia³ki
   i wtorki
• obiekt ca³oroczny mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

05.06 - 19.06.

19.06 - 26.06.2021

26.06 - 04.09.2021

04.09 - 11.09.2021

2021 2030,-

2090,-

2440,-

2030,-

1300,-

1320,-

1420,-

1300,-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A DZIECKO

POKÓJ
STANDARD

POKÓJ STUDIO
I Z ANTRESOL¥ DO 8 LAT DO 12 LAT

2275,-

2320,-

2600,-

2275,-

1015,-

1015,-

1015,-

1015,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

DOM GOŒCINNY „FREGATA”
po³o¿ony w willowej dzielnicy, ca³kowicie ogrodzony, oddalony ok. 250 m od pla¿y
i centrum miejscowoœci. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, du¿y taras z meblami 
ogrodowymi, a na terenie posesji niewielki plac zabaw dla dzieci i grill. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami i TV. Do czêœci pokoi wejœcie z zewnêtrznej 
galerii, niektóre pokoje z mo¿liwoœci¹ dostawki (wspólne spanie na wersalce).
W ka¿dym pokoju czajnik elektryczny i naczynia sto³owe.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie  - œniadania w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane (do 
wyboru 2 dania + bufet sa³atkowy). Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania 
ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking strze¿ony znajduje siê 150 m od obiektu - op³ata
   w recepcji ok. 70 - 100 z³/turnus 7-dniowy
• 3 x w tygodniu  jest zapewniona profesjonalna opieka
   dla dzieci
• mo¿na wypo¿yczyæ sprzêt pla¿owy - GRATIS

DAR£ÓWKO DOM GOŒCINNY „FREGATA”

17.07 - 14.08.2021 1140,- 685,-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 10 LAT

800,- 910,-

OSOBA
DOROS£A
WSPÓLNE

SPANIE

DZIECKO
DO 10 LAT
WSPÓLNE

SPANIE
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DAR£ÓWKO HOTEL „JAN” ***



£AZY
nadmorska, letniskowa miejscowoœæ wypoczynkowa po³o¿ona miêdzy jeziorami Jamno i Bukowo, o krajobrazie tworzonym przez wydmy i mierzeje  
odcinaj¹ce jeziora od morza. W sezonie letnim dziêki dobrze rozbudowanej bazie gastronomiczno - rozrywkowej, têtni ¿yciem.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ (decyduje data urodzenia)
   - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka - op³ata w recepcji
   ok. 25 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony, niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
   - dla jednego samochodu
• w lipcu i sierpniu animacje dla dzieci i doros³ych
• goœcie otrzymuj¹ opaskê identyfikacyjn¹, noszenie jej jest
   obowi¹zkowe
• goœcie pierwszego dnia pobytu wp³acaj¹ kaucjê w kwocie
   300 z³. 

12.06 - 19.06.2021

19.06 - 26.06.2021

26.06 - 03.07.2021

03.07 - 21.08.2021

21.08 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

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

1620

1760,-

2370,-

2450,-

2370,-

1185,-

,-

DZIECKO DO 9 LAT

1275

1385,-

1885,-

1935,-

1885,-

975,-

,-1395

1500,-

2000,-

2055,-

2000,-

1095,-

,- 1285

1455,-

1885,-

1930,-

1885,-

1030,-

,- 1505

1645,-

2255,-

2335,-

2255,-

1070,-

,- 1165

1335,-

1770,-

1805,-

1770,-

905,-

,-

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

D¥BKI
miejscowoœæ wczasowo-sanatoryjna po³o¿ona na Ziemi Dar³owskiej. Czyste wody i lasy sprzyjaj¹ uprawianiu turystyki pieszej, rowerowej i konnej,
a tak¿e ¿eglarstwa i windsurfingu zarówno na morzu jak i na wodach jeziora Bukowo. 

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 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking niestrze¿ony - iloœæ miejsc ograniczona - op³ata
   w recepcji ok. 10 z³/doba
• dostawka to rozk³adana sofa lub tapczan „bis”
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
  m³odzie¿owe.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „CARBO”
po³o¿ony na ca³kowicie ogrodzonej posesji, oddalony od pla¿y ok. 100 m, bezpoœrednio
nad jeziorem Bukowo. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, kawiarnia, sala dyskotekowa, 
œwietlice, bilard, tenis sto³owy a tak¿e plac zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne boisko, 
wypo¿yczalnia rowerów, si³ownia zewnêtrzna oraz miejsce na ognisko i grilla. Internet 
bezprzewodowy w wyznaczonych miejscach.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe w pawilonach hotelowych, wszystkie z ³azienkami i TV, 
wiêkszoœæ z balkonami.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, œniadania i kolacje
w formie szwedzkiego sto³u, obiad serwowany. W przypadku ³¹czenia turnusów obiad 
pomiêdzy nimi - GRATIS.

HOLIDAY GOLDEN RESORT
obiekt po³o¿ony ok. 50 m od piaszczystej pla¿y. Do dyspozycji goœci jest STREFA 
AQUA PARKU - w jej sk³ad wchodzi wodny plac zabaw dla dzieci, 3 zje¿d¿alnie
m.in. 88 m zje¿d¿alnia multimedialna, dwa baseny rekreacyjne, dwa brodziki
dla dzieci, jacuzzi oraz  sauna i hydromasa¿ suchy. Ponadto cztery place zabaw
i klub dla dzieci, si³ownia zewnêtrzna, mini-golf, ping-pong i boisko pla¿owe, bar
przy basenie, wypo¿yczalnia gokartów i rowerów, sklep, 3 jadalnie, du¿a sala 
animacyjna, salon gier zrêcznoœciowych i bar lodowy (z lad¹ z lodu). Internet Wi-Fi
w wyznaczonym miejscu.

ZAKWATEROWANIE
2 i 3-osobowe pokoje LUX (jedno-pomieszczeniowe) oraz 4-osobowe LUX (dwu-
pomieszczeniowe). Wszystkie w zabudowie szeregowej w murowanych bungalowach 
z ³azienkami, TV, czajnikiem i lodówk¹

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u. Dla dzieci
do 9 lat w porze obiadu serwowana jest zupa i deser.

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

22.05

26.06 - 17.07.2021

17.07 - 07.08.2021

07.08 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 870

1085,-

1175,-

1085,-

870,-

,-1090

1355,-

1465,-

1355,-

1090,-

,- 545

625,-

625,-

625,-

545,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

870

1085,-

1175,-

1085,-

870,-

,-
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

D¥BKI OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „CARBO”

£AZY HOLIDAY GOLDEN RESORT



OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „S£ONECZNY BRZEG”
po³o¿ony jest na ogrodzonym terenie, poœród drzew, po obu stronach ulicy 
prowadz¹cej do morza, oddalony od pla¿y ok. 120 m i ok. 150 m od jeziora Jamno, 
blisko jest równie¿ do centrum miejscowoœci. W sk³ad obiektu wchodzi 5 budynków 
hotelowych o ró¿nym standardzie. W odrêbnym pawilonie do dyspozycji goœci jest 
jadalnia, kawiarnia, wypo¿yczalnia rowerów, a tak¿e altana grillowa i plac zabaw dla 
dzieci. Internet bezprzewodowy w obrêbie recepcji.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4 osobowe z ³azienkami, TV oraz czajnikiem, niektóre z balkonami.
W budynku A i B wszystkie pokoje z lodówkami. S¹ równie¿ pokoje typu studio
3 i 4-osobowe.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata ok. 20 z³/doba
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta  nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• w przypadku ³¹czenia turnusów nocleg i wy¿ywienie w dniu
   ³¹cz¹cym - GRATIS
• w trakcie pobytu - biesiada rybna i wieczór grillowy,
   codzienne zajêcia z animatorem dla dzieci i doros³ych
• ceny podane w tabelce dotycz¹ zakwaterowania
   w budynku B, zakwaterowanie w pozosta³ych budynkach
   wg odrêbnej kalkulacji
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
   - identyfikator, noszenie go jest obowi¹zkowe
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

MIELNO DOMKI „ONYX”

MIELNO
nadmorski kurort po³o¿ony miêdzy Ba³tykiem a jeziorem Jamno. Czysta, niezwykle szeroka pla¿a to atut tego miejsca. Dziêki swojemu po³o¿eniu Mielno 
jest doskona³¹ baz¹ wypadow¹ na wycieczki do S³owiñskiego Parku Narodowego i Ko³obrzegu.

DOMKI „ONYX”
obiekt po³o¿ony przy g³ównej drodze wjazdowej do Mielna, z drugiej strony
do ogrodzonego terenu obiektu przylega linia kolejowa, po której porusza siê 
nowoczesny szynobus. Na terenie jest plac zabaw, a w oddalonym o ok. 40 m 
Moteliku „Mister” znajduje siê restauracja. Do centrum jest ok 700 m, a do pla¿y
ok. 1 km. Bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
• 4-osobowe drewniane, parterowe domki, 2-pokojowe z ³azienk¹, TV i w pe³ni
   wyposa¿onym aneksem kuchennym. W sypialni 2 ³ó¿ka, a w pokoju dziennym
   rozk³adana kanapa
• 6-osobowe drewniane, piêtrowe domki. Na parterze salon z TV i rozk³adan¹
   kanap¹, w pe³ni wyposa¿ony aneks kuchenny oraz ³azienka. Na piêtrze dwie
   2-osobowe sypialnie.

WY¯YWIENIE
bez wy¿ywienia, istnieje mo¿liwoœæ spo¿ywania posi³ków w pobliskim Moteliku 
„Mister”.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - GRATIS (jedno dziecko w domku)
• psy s¹ akceptowane - op³ata na miejscu ok. 20 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata na miejscu
   ok. 10 z³/doba
• goœcie pierwszego dnia pobytu wp³acaj¹ kaucjê w kwocie
   200 z³
• dodatkowa osoba w domku - w ka¿dym terminie op³ata
   310 z³/tydzieñ.

12.06

26.06 - 28.08.2021

28.08 - 04.09.2021

04.09 - 11.09.2021

 - 26.06.2021 1995

3235,-

2525,-

1995,-

,-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

CENA
ZA DOMEK

6-OSOBOWY

1540

2465,-

1935,-

1540,-

,-

CENA
ZA DOMEK

4-OSOBOWY

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.
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OSOBA DOROS£A

 - 02.07.

03.07 - 09.07.2021

10.07 - 16.07.2021

17.07 - 23.07.2021

24.07 - 30.07.2021

31.07 - 06.08.2021

07.08 - 13.08.2021

14.08 - 20.08.2021

21.08 - 27.08.2021

26.06 2021

TURNUSY 6-dniowe
(sobota-pi¹tek) DZIECKO DO 10 LAT

1480,-

1480,-

1480,-

1480,-

1480,-

1480,-

1480,-

1480,-

1480,-

1250,-

1250,-

1250,-

1250,-

1250,-

1250,-

1250,-

1250,-

1250,-

MIELNO OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „S£ONECZNY BRZEG”



OŒRODEK WCZASOWY „BAJKOWY LAS”
po³o¿ony na 2 hektarowym terenie, ca³kowicie ogrodzonym i zalesionym. Znajduje siê 
pomiêdzy jeziorem Jamno (ok. 300 m)  a morzem (ok. 100 m), do centrum dzielnicy 
Unieœcie jest ok.1 km, a do centrum Mielna ok. 3 km. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, 
basen z podgrzewan¹ wod¹, wypo¿yczalnia parawanów, le¿aków oraz rowerów. Place 
zabaw dla dzieci, wiata - miejsce na ognisko i grilla, œwietlica ze sto³ami do ping-ponga
i bilardem, boiska do siatkówki i koszykówki  a tak¿e ogólnodostêpny aneks kuchenny.
Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE 
• pokoje 2-3 osobowe w pawilonie hotelowym z ³azienkami, TV, czajnikiem, lodówk¹
   i balkonem
• domki murowane 3-4 osobowe jednopokojowe i 4-5 osobowe 2 pokojowe,
   z ³azienkami, TV, czajnikiem i lodówk¹, wszystkie posiadaj¹ ma³e tarasy
• domki drewniane 4-7 osobowe - 3 pokojowe (salon i 2 sypialnie) z ³azienk¹, TV oraz
   w pe³ni wyposa¿onym aneksem kuchennym (lodówka, p³yta grzewcza, zastawa
   sto³owa, garnki i sztuæce).

WY¯YWIENIE
bez wy¿ywienia lub 2 x dziennie, œniadania i obiadokolacje, obydwa posi³ki serwowane. 
Osoba doros³a 370 z³/turnus 7-dniowy, dziecko do 6 lat (zmniejszona porcja ¿ywieniowa) 
280 z³/turnus 7-dniowy. Z wy¿ywienia mo¿na korzystaæ do 21.08.2021.

UWAGI:  
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata na miejscu ok. 20 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata na miejscu
   ok.10 z³/doba
• ceny podane w tabelce dotycz¹ pobytu bez wy¿ywienia.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WCZASOWY „BAJKOWY LAS”MIELNO

OSOBA
DOROS£A
W POKOJU

LUB DOMKU
MUROWANYM

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

26.06

10.07 - 14.08.2021

14.08 - 04.09.2021

 - 10.07.2021 550

570,-

550,-

,- 745

855,-

745,-

,-

DZIECKO
DO 6 LAT

W POKOJU
LUB DOMKU

MUROWANYM

OSOBA
W DOMKU

DREWNIANYM

OSOBA
W DOMKU

DREWNIANYM
PI¥TA, SZÓSTA

I SIÓDMA

465

485,-

465,-

,- 525

525,-

525,-

,-

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, sofa lub wspólne
   spanie na wersalce
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

HOTEL *** NAT (JAWOR)
po³o¿ony w centrum miejscowoœci, oddalony od pla¿y zaledwie 100 m. Do dyspozycji
goœci jest jadalnia, kawiarnia z drink barem, 2 baseny: kryty (7,40 x 14,50 m), odkryty                                   
(8 x 4 m) oraz gabinety SPA, sala fitness, baza zabiegowa (inhalacje, magnetoterapia, 
hydromasa¿, ultradŸwiêki). Ponadto sala wielofunkcyjna, wypo¿yczalnia rowerów, kijki 
do Nordic Walking, a przed obiektem boisko wielofunkcyjne, si³ownia zewnêtrzna, 
miejsce na ognisko lub grilla oraz plac zabaw dla dzieci. Udogodnienia dla 
niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe. Wszystkie z ³azienkami, TV i balkonem. W pokojach s¹ równie¿ 
ch³odziarki i czajniki elektryczne.  Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób 
niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u.

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. 

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

01.05

26.06 - 17.07.2021

17.07 - 07.08.2021

07.08 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 1645

1865,-

1945,-

1865,-

1645,-

,- 1315

1490,-

1555,-

1490,-

1315,-

,- 1050

1195,-

1245,-

1195,-

1050,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

1480

1680,-

1750,-

1680,-

1480,-

,-
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

SARBINOWO HOTEL  NAT (JAWOR)***



USTRONIE MORSKIE
miejscowoœæ turystyczno - uzdrowiskowa po³o¿ona 13 km na wschód od Ko³obrzegu, której atrakcj¹ jest jednonawowy koœció³ neogotycki oraz nadmorski
park. Latem têtni ¿yciem dziêki œwietnie rozbudowanej infrastrukturze.

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 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata w recepcji ok.10 z³/doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce lub tapczan "bis"
• opcja wy¿ywienia 2 x dziennie to œniadania i kolacje.

OŒRODEK WCZASOWY „GWAREK”
po³o¿ony na nadmorskim klifie, oddalony od pla¿y ok. 30 m, jest ca³kowicie ogrodzony. 
Do dyspozycji goœci jest jadalnia, kawiarnia, salon gier - bilard, pi³karzyki, tenis 
sto³owy, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci oraz miejsce do grillowania. 
Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, TV i balkonem.

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

VILLA „AMBER” 
kameralny obiekt po³o¿ony na ogrodzonym, zazielenionym  terenie ok. 1000 m
od Latarni Morskiej i ok. 400m od pla¿y. Do dyspozycji goœci jest zewnêtrzne 
drewniane jacuzzi i sauna oraz plac zabaw dla dzieci, a tak¿e w pe³ni wyposa¿ony 
aneks kuchenny. Bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
• w budynku g³ównym pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami,TV i lodówk¹ niektóre
   z mo¿liwoœci¹ dostawki
• drewniane, piêtrowe domki 6-osobowe - z ³azienkami, TV. W pe³ni wyposa¿ony
   aneks kuchenny stanowi czêœæ pokoju dziennego, 4-osobowa sypialnia na piêtrze
• drewniane parterowe domki 4-osobowe - 2-pokojowe oraz w pe³ni wyposa¿ony
   aneks kuchenny, ³azienka i TV.

WY¯YWIENIE
bez wy¿ywienia, w pobli¿u znajduj¹ siê punkty gastronomiczne, gdzie mo¿na 
skorzystaæ z wy¿ywienia.

G¥SKI VILLA „AMBER”

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - GRATIS (jedno dziecko w pokoju
   lub w domku)
• psy s¹ akceptowane - op³ata na miejscu ok. 20 z³/doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• goœcie zakwaterowani w domkach pierwszego dnia pobytu
   wp³acaj¹ kaucjê w kwocie 200 z³
• osoby zakwaterowane na dostawce - w ka¿dym terminie op³ata
   310 z³/tydzieñ.

G¥SKI
niewielka wioska letniskowa w województwie zachodniopomorskim, po³o¿ona miêdzy Mielnem, a Sarbinowem. ¯ycie w tej miejscowoœci koncentruje siê
wokó³ Latarni Morskiej, która jest trzeci¹ pod wzglêdem wielkoœci na polskim wybrze¿u. Z wypoczynku w G¹skach korzystaj¹ g³ównie osoby, które
pragn¹ ciszy i spokoju w otoczeniu nieska¿onej przyrody.

CENA ZA

12.06

26.06 - 28.08.2021

28.08 - 04.09.2021

04.09 - 11.09.2021

 - 26.06.2021 925

1300,-

1085,-

925,-

,- 1540

2465,-

1935,-

1540,-

,-

POKÓJ 2-OS.

1235

1770,-

1465,-

1235,-

,-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

1540

2155,-

1805,-

1540,-

,- 1995

3235,-

2525,-

1995,-

,-

POKÓJ 3-OS. POKÓJ 4-OS. DOMEK 4-OS. DOMEK 6-OS.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

22.05

26.06 - 17.07.2021

17.07 - 07.08.2021

07.08 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 1045

1320,-

1430,-

1320,-

1045,-

,- 835

1060,-

1145,-

1060,-

835,-

,-

HB FB HB FB HB FB

1120

1400,-

1510,-

1400,-

1120,-

,- 900

1120,-

1210,-

1120,-

900,-

,-

545,-

545,-

545,-

470,-

470,-

HB FB

545

625,-

625,-

625,-

545,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA
DOROS£A

DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO
DO 14 LAT

DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

835

1060,-

1145,-

1060,-

835,-

,- 900

1120,-

1210,-

1120,-

900,-

,-
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

USTRONIE MORSKIE OŒRODEK WCZASOWY „GWAREK”



UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 1 roku ¿ycia bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane (tylko w domkach) - op³ata w recepcji
   ok. 10 z³/doba za psa, ok. 5 z³/doba za kota
• parking niestrze¿ony, ogrodzony - op³ata w recepcji ok. 6 z³/doba
• basen dla goœci obiektu - GRATIS
• w okresie wakacji animacje dla dzieci i doros³ych
• oferta nie zawiera wymiany œrodków higienicznych
   i czystoœci.

SIANO¯ÊTY
ma³a miejscowoœæ letniskowa po³o¿ona 2 km od Ustronia Morskiego i 15 km od Ko³obrzegu. Niew¹tpliwym atutem jest szeroka, piaszczysta pla¿a, 
po³¹czona z centrum miejscowoœci nadmorsk¹ promenad¹. Latem funkcjonuje wiele barów i restauracji, w których mile mo¿na spêdziæ czas.

OŒRODEK WCZASOWY „MADAMAKU” 
obiekt po³o¿ony jest ok. 150 m od pla¿y, w centrum miejscowoœci na du¿ym zalesionym
i ca³kowicie ogrodzonym terenie. Do dyspozycji goœci s¹ wyremontowane domki 
campingowe oraz budynek wczasowy, a tak¿e place zabaw dla dzieci, boisko do pi³ki 
pla¿owej, tenis sto³owy, gry zrêcznoœciowe, altana z miejscem do grilla, wypo¿yczalnia 
rowerów, kijów do Nordic Walking. Na terenie oœrodka znajduje siê równie¿ basen letni 
(10 m x 6 m) z podgrzewan¹ wod¹. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
• kanadyjskie domki 3-4 osobowe jednopokojowe z ³azienk¹ i aneksem kuchennym
   (kuchenka 2-palnikowa, zlewozmywak, lodówka, czajnik, naczynia), wyposa¿one
   w wersalkê, ³ó¿ko piêtrowe, TV, radio i sprzêt pla¿owy
• kanadyjskie domki 4-6 osobowe dwupokojowe z ³azienk¹ i aneksem kuchennym
   (wyposa¿one j.w.).
   W ka¿dym dwie wersalki i ³ó¿ko piêtrowe, TV, radio oraz sprzêt pla¿owy.
• pokoje 2-3 osobowe z ³azienkami i balkonami usytuowane w budynku wczasowym
   (³o¿e ma³¿eñskie+fotel rozk³adany), na wyposa¿eniu TV, radio, czajnik, a tak¿e
   lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztuæce oraz sprzêt pla¿owy.

WY¯YWIENIE
bez wy¿ywienia.
Mo¿na wykupiæ posi³ki w oddalonym ok. 90 m Oœrodku Wypoczynkowym Jantar.
Koszt dla osoby doros³ej: œniadania 150 z³, obiady 210 z³, kolacje 150 z³/turnus 7-dniowy 
Koszt dla dziecka do 10 lat: œniadania 90 z³, obiady 130 z³, kolacje 90 z³/turnus 7-dniowy.

29.05 - 26.06.  

26.06 - 28.08.

28.08 - 11.09.

2021

2021

2021

CENA ZA DOMEK LUB POKÓJ
TURNUSY
7-dniowe

(sobota -sobota)

1935,-

1200,-

1200,- 1600

2415,-

1600,-

,-

2095,-

1450,-

1450,-

DOMEK 3-4 OS. DLA DOMEK 4-6 OS DLA POKÓJ 2-3 OS. DLA

960

1525,-

960,-

,-

1370,-

880,-

880,-

3-OS.

1930

2650,-

1930,-

,-

4-OS. 4-OS. 5-6 OS. 2-OS. 3-OS.

ALKA SUN RESORT
po³o¿ony na ogrodzonym terenie w centrum miejscowoœci, ok. 120 m od pla¿y.
Do dyspozycji goœci jest  winda, jadalnia, kawiarnia z bilardem i grami zrêcznoœciowymi, 
sala konferencyjna, baza rehabilitacyjna, strefa SPA, grota solna, gabinety: kosmetyczny, 
masa¿u i podologiczny, a tak¿e sala fitness, sala gimnastyczna, wypo¿yczalnia kijów
do nordic walking, ogródek grillowy i plac zabaw dla dzieci. Internet Wi -Fi.

ZAKWATEROWANIE 
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienkami, balkonami, TV, czajnikiem i telefonem.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u lub tylko œniadania.

UWAGI:  
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, monitorowany, niestrze¿ony - GRATIS
• w trakcie pobytu - kolacja grillowa lub wiejska, vouchery
   do Aqua Parku, w œrody i soboty disco - dancing.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

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

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

6-dniowe
(sobota - pi¹tek)

19.06 - 03.09.2021

9-dniowe
(sobota - poniedzia³ek)

19.06 - 06.09.2021

13-dniowe
(sobota - pi¹tek)

TURNUSY

1490,-

BB

OSOBA DOROS£A

HB

DZIECKO DO 10 LAT

BB HB

1640,- 1340,- 1475,-

2190,- 2420,- 1970,- 2175,-

3070,- 3395,- 2765,- 3090,-

ALKA SUN RESORTUSTRONIE MORSKIE

SIANO¯ÊTY OŒRODEK WCZASOWY „MADAMAKU”



PRZYK£ADOWY WYKAZ ZABIEGÓW LECZNICZYCH

„MUSZELKA”

„PER£A BA£TYKU”

WCZASY LECZNICZE

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

SANATORIUM „MUSZELKA” 
obiekt po³o¿ony jest w dzielnicy uzdrowiskowej miasta, w jednym z najbardziej 
atrakcyjnych miejsc - w odleg³oœci 70 m od pla¿y i mola spacerowego, 200 m od 
latarni morskiej. W odleg³oœci ok. 80 m znajduje siê kompleks basenów „Odyseja 
Morska”. Jest to budynek II piêtrowy po³¹czony ³¹cznikiem z Zak³adem 
Przyrodoleczniczym. Do dyspozycji goœci: jadalnia, kompleksowa baza  zabiegowa, 
basen solankowy ze stref¹ saun i jacuzzi. Internet Wi-Fi w obrêbie recepcji.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienkami, lodówk¹, czajnikiem i TV. Pokoje s¹ w dwóch 
kategoriach standard i komfort.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadania 
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane.

SANATORIUM „MEWA I” i „MEWA IV”
obiekty po³o¿one w uzdrowiskowej dzielnicy w odleg³oœci ok. 150 m od pla¿y
i ok. 300 m od centrum miasta. Do dyspozycji jest jadalnia i czêœciowa baza zabiegowa. 
Basen solankowy w Sanatorium „MEWA V” oddalonym ok. 50 m. Internet Wi-Fi
w obrêbie recepcji.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienkami oraz pokoje studio. W pokojach tapczaniki
1-osobowe, lodówka, czajnik, TV. Pokoje s¹ w dwóch kategoriach standard i komfort.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadania
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane.

SANATORIUM „PER£A BA£TYKU” 
obiekt po³o¿ony w centrum dzielnicy uzdrowiskowej miasta w pobli¿u parku 
nadmorskiego, 50 m od pla¿y. Jest 12-piêtrowy z jadalni¹ i kawiarni¹ na ostatnim 
piêtrze z przepiêknym widokiem na morze. Do dyspozycji goœci: kiosk, sala 
konferencyjna oraz jacuzzi, strefa saun, baza zabiegowa i kryty basen o wymiarach 
10 x 12m. Internet Wi-Fi w obrêbie recepcji. W pobli¿u korty tenisowe. 
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-os z balkonami, TV, ³azienk¹ oraz lodówk¹ i czajnikiem.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadania
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane.

UWAGI: (dotycz¹ wszystkich w/w obiektów)
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS (decyduje data
   urodzenia)
• dzieci do 7 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parkingi niestrze¿one - KONIECZNA REZERWACJA, parkingi
   strze¿one znajduj¹ siê w odleg³oœci ok. 100 m od obiektów
• we wszystkich pokojach istnieje mo¿liwoœæ dostawki - hotelowe
   ³ó¿ko polowe
• w trakcie  pobytu 2 zabiegi dziennie w dni robocze przy
   pobycie 7-dniowym lub 3 zabiegi dziennie w dni robocze
   przy pobycie 14 dniowym wg wskazañ lekarza, wizyta
   lekarska, doraŸna pomoc medyczna, korzystanie z basenu
   solankowego - 1 wejœcie/1 godzina w godzinach
   popo³udniowych
• mo¿liwe pobyty bez zabiegów cena obni¿ona o 160 z³/tydzieñ
• w ka¿dym obiekcie udogodnienia dla niepe³nosprawnych
   - windy, podjazdy, brodziki
• w Sanatoriach Muszelka i Mewa ceny w tabelce dotycz¹
   zakwaterowania w pokojach typu standard
• obiekty ca³oroczne - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

K¹piel CO-2 w wannie 
K¹piel CO-2 sucha 
K¹piel solankowa 
K¹piel 4-komorowa 
K¹piel pere³kowa 
Basen solankowy 
Masa¿ wirowy  
Masa¿ podwodny 
Hydromasa¿
Aerodyn

Natryski (bicze szkockie)
K¹piel borowinowa 
Ok³ady borowinowe 
Inhalacje indywidualne
Sauna
Masa¿ klasyczny ca³kowity krêgos³upa 
Masa¿ klasyczny czêœciowy 2-odcinkowy 
Masa¿ klasyczny czêœciowy 1-odcinkowy
Diadynamik 10 min, interdyn 
Terapuls 

UltradŸwiêki wg zalecenia 
Jonoforeza  
Laseroterapia wg zalecenia 
Magnetronik 
Lampy sollux 
Lampa BIONIC
Gimnastyka zbiorowa i indywidualna
Jazda na rowerze treningowym
Krioterapia
Sauna z basenikiem

„MEWA”

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

24.04 - 29.05.2021

29.05 - 28.08.2021

28.08 - 23.10.2021

1810

2175,-

1810,-

,-

OSOBA DOROS£A
POK. 2-3 OS.

2215

2575,-

2215,-

,- 905

1090,-

905,-

,-

CENA ZA OSOBÊ Z ZABIEGAMI

OSOBA DOROS£A
POK. 1-OS.

DZIECKO DO 7 LAT
W POKOJU 3-OS.

1410

1610,-

1410,-

,- 1730

1935,-

1730,-

,- 705,

805,-

705,-

-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

CENA ZA OSOBÊ Z ZABIEGAMI

OSOBA DOROS£A
POK. 2-3 OS.

OSOBA DOROS£A
POK. 1-OS.

DZIECKO DO 7 LAT
W POKOJU 3-OS.

24.04 - 29.05.2021

29.05 - 28.08.2021

28.08 - 23.10.2021

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

CENA ZA OSOBÊ Z ZABIEGAMI

1810

2095,-

1810,-

,-

WIDOK
NA MORZE

2135

2500,-

2135,-

,-

WIDOK
NA MORZE

905,

1050,-

905,-

-

WIDOK
NA MORZESTANDARD

1975

2255,-

1975,-

,-

STANDARD

825,

970,-

825,-

-

STANDARD

1650

1935,-

1650,-

,-

OSOBA DOROS£A
POK. 2-3 OS.

OSOBA DOROS£A
POK. 1-OS.

DZIECKO DO 7 LAT
W POKOJU 3-OS.

24.04 - 29.05.2021

29.05 - 28.08.2021

28.08 - 23.10.2021
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KO£OBRZEG
SANATORIA „MUSZELKA” „MEWA I i IV” „PER£A BA£TYKU”
                                                                         

w PERLE BA£TYKU



OŒRODEK WCZASOWY „PODCZELE II”
usytuowany jest w naturalnym zespole parkowo-leœnym EKO-PARKU, w odleg³oœci 
ok. 700 m od pla¿y i 5 km od centrum miasta. Do dyspozycji goœci jest wolnostoj¹cy 
budynek, w którym znajduj¹ siê: jadalnia, recepcja i drink-bar z tarasem. Ponadto
na terenie obiektu jest miejsce na ognisko i grilla, zadaszona wiata z miejscami 
siedz¹cymi, plac zabaw, trawiaste boisko sportowe, si³ownia zewnêtrzna, baza 
rehabilitacyjna (masa¿e, borowiny, hydromasa¿, laseroterapia, magnetronik, 
inhalacje, œwiat³olecznictwo itp.), wypo¿yczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking. 
W s¹siedztwie znajduje siê kryty basen. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
w 5 murowanych, piêtrowych budynkach po³o¿onych na dzia³ce ok. 1 ha. Pokoje
1, 2 i 3-os. z ³azienkami, TV, radiem i sprzêtem pla¿owym. Niektóre z balkonami.
Na korytarzach do dyspozycji lodówki i czajniki elektryczne.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadanie
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane.

KO£OBRZEG
du¿e, portowe miasto i znane uzdrowisko po³o¿one na zachodnim wybrze¿u nad rzek¹ Parsêt¹. Wystêpuj¹ tu Ÿród³a wody mineralnej i solanki. Ko³obrzeg
jest równie¿ prê¿nym oœrodkiem kulturalnym: funkcjonuje tu Galeria Sztuki Wspó³czesnej, odbywaj¹ siê Miêdzynarodowe Spotkania z Folklorem Interfolk,
a w okresie letnim liczne koncerty najwiêkszych gwiazd. W Ko³obrzegu nie brak równie¿ przepiêknych zabytków szczególnie sztuki gotyckiej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcj¹ ¿ywieniow¹
• ma³e zwierzêta (do 10 kg) s¹ akceptowane - op³ata w recepcji
   ok. 20 z³/doba
• parking niestrze¿ony monitorowany, ogrodzony - op³ata w recepcji
   ok. 15 z³/doba (dodatkowo 100 z³ kaucji za pilot do bramy)
• dop³ata do zakwaterowania w pokoju z balkonem 80 z³/osoba/
   turnus 7-dniowy oraz 120 z³/osoba/turnus 10-dniowy
• w trakcie turnusów z zabiegami konsultacja ze specjalist¹,
   20 zabiegów w turnusie 14 dniowym lub 10 zabiegów
   w turnusie 7-dniowym oraz  mo¿liwoœæ wypo¿yczenia
   roweru (1 godzina dziennie)
• w trakcie turnusów z zabiegami (dojazd autokarem)
   konsultacja ze specjalist¹ i 10 zabiegów
• recepcja czynna w godzinach od 8.00 do 20.00.

05.06 - 15.06.2021

14.06 - 24.06.2021

23.06 - 03.07.2021

02.07 - 12.07.2021

11.07 - 21.07.2021

20.07 - 30.07.2021

29.07 - 08.08.2021

07.08 - 17.08.2021

16.08 - 26.08.2021

25.08 - 04.09.2021

03.09 - 13.09.2021

12.09 - 22.09.2021

1770,-

1770,-

2020,-

2070,-

2125,-

2125,-

2125,-

2125,-

2070,-

1850,-

1770,-

1770,-

TURNUS

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

POK. 1-OS.POK. 2 i 3-OS.

1910,-

1910,-

2150,-

2210,-

2250,-

2250,-

2250,-

2250,-

2210,-

1970,-

1910,-

1910,-

TURNUS Z ZABIEGAMITURNUS WCZASOWY

1595,-

1595,-

1850,-

1895,-

1950,-

1950,-

1950,-

1950,-

1895,-

1675,-

1595,-

1595,-

1735,-

1735,-

1980,-

2035,-

2075,-

2075,-

2075,-

2075,-

2035,-

1795,-

1735,-

1735,-

DZIECKO 
DO 10 LAT

1365,-

1365,-

1500,-

1555,-

1595,-

1595,-

1595,-

1595,-

1555,-

1380,-

1365,-

1365,-

POK. 2 i 3-OS. POK. 1-OS.

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

NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy
nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

SANATORIUM „WISTOM”
obiekt sk³adaj¹cy siê z trzech po³¹czonych segmentów hotelowych, po³o¿ony przy 
promenadzie, ok. 200 m od amfiteatru i ok. 100 m od pla¿y. Do dyspozycji goœci
jest jadalnia, pokój i plac zabaw dla dzieci oraz nowoczesna, wyposa¿ona w sprzêt 
najnowszej generacji baza zabiegowa. Ponadto basen o wymiarach 12 x 6 m z wraz 
z jacuzzi i saunami: such¹ i mokr¹. Przy obiekcie utworzona zosta³a pla¿a do k¹pieli 
s³onecznych. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
• pokoje typu "standard" 2 i 3-osobowe z balkonami, ³azienkami, TV, czajnikiem
   elektrycznym i sprzêtem pla¿owym
• pokoje typu „lux” 1 i 2-osobowe wyposa¿one j.w. oraz dodatkowo lodówka
   i suszarka do w³osów. 
Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie. Od obiadu pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu. 
Œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do lat 7 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• wspólne spanie - dziecko korzysta wspólnie z inn¹ osob¹ 
   z podstawowego miejsca noclegowego
• zakwaterowanie w pokojach „lux” bêdzie kalkulowane
   wg odrêbnego cennika; ceny w tabeli dotycz¹ zakwaterowania
   w pokojach typu „standard”
• korzystanie z basenu, w okreœlonych godzinach (informacja
   w recepcji) - GRATIS 
• w ramach 7-dniowych pobytów leczniczych 10 zabiegów
   realizowanych w dni robocze i wizyta lekarska na pocz¹tku
   turnusu
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

POK. 2-OS.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

20.03

19.06 - 28.08.2021

28.08 - 23.10.2021

 - 19.06.2021 1330

1650,-

1330,-

,-

POBYT LECZNICZY
OSOBA DOROS£A

725

890,-

645,-

,- 1490

1815,-

1490,-

,-

DZIECKO
DO 7 LAT

WSPÓLNE
SPANIE

1290

1610,-

1290,-

,-

OSOBA
DOROS£A

POK. 3-OS. POK. 2-OS. POK. 3-OS.

1450

1770,-

1450,-

,-
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01.05 - 29.05.  

29.05 - 26.06.

26.06 - 28.08.

28.08 - 02.10.

2021

2021

2021

2021

OSOBA DOROS£A
TURNUS WCZASOWY

TURNUSY
7-dniowe

(sobota -sobota)

1070

1185,-

1370,-

1070,-

,-

DZIECKO
DO 10 LAT
TURNUS

WCZASOWY

685

770,-

910,-

685,-

,-

OSOBA DOROS£A
TURNUS Z ZABIEGAMI

1025,-

1210,-

895,-

895,- 1185

1300,-

1485,-

1185,-

,-

1140,-

1325,-

1025,-

1025,-

POKÓJ 2-OS. POKÓJ 1-OS. POKÓJ 2-OS. POKÓJ 1-OS.

KO£OBRZEG OŒRODEK WCZASOWY „PODCZELE II”

KO£OBRZEG SANATORIUM „WISTOM”



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

HOTEL *** NAT (GÓRNIK)
obiekt malowniczo wkomponowany w nadmorski park, po³o¿ony w odleg³oœci zaledwie  
400 m od pla¿y. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, kawiarnia, kryty basen (12,5 x 8,5 m),   
a tak¿e gabinety zabiegowe, odnowy biologicznej i SPA, sauna, jacuzzi i sala do 
æwiczeñ oraz wypo¿yczalnia rowerów i taras widokowy. Przed obiektem plac zabaw
i zadaszone miejsce na grilla. Mo¿na równie¿ skorzystaæ z us³ug fryzjerskich 
i kosmetycznych. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z ³azienkami, wiêkszoœæ z niewielkim balkonem lub tarasem,
TV-SAT, radiem, telefonem, lodówk¹. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób 
niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadania 
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiad serwowany.
W przypadku ³¹czenia turnusów obiad pomiêdzy nimi - GRATIS.

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 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok.30 z³/doba
• parking nieogrodzony, monitorowany, oœwietlony (12 stanowisk)
   - op³ata w recepcji ok. 25 z³/doba, w odleg³oœci 150 m znajduj¹
   siê dwa parkingi ogólnodostêpne
• dostawka to rozk³adane ³ó¿ko z materacem
• korzystanie z basenu (1 godzina dziennie) - GRATIS
• w okresie do 26.06.2021 i po 28.08.2021 w cenie turnusów
   1 zabieg dziennie dla osoby doros³ej (wykonywany w dni
   robocze, bez masa¿u klasycznego cia³a i kriokomory), dla
   dzieci inhalacje
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „OLIWIA”
jest to kompleks 4 budynków, ca³kowicie ogrodzony, po³o¿ony ok. 800 m od pla¿y
i ok 1200 m od centrum miasta, w spokojnej okolicy. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, 
œwietlica oraz baza zabiegowa (wykonuje siê zabiegi z zakresu fizykoterapii, hydroterapii, 
masa¿e i wiele innych). Ponadto jest niewielki plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko
i zadaszony grill. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda w jednym z budynków. 
Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe z mo¿liwoœci¹ dostawki z ³azienkami i TV, niektóre z balkonami.
Na korytarzu dostêpne s¹ czajniki.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 1 roku bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 7 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, monitorowany - op³ata w recepcji
   ok. 10 z³/doba
• dostawka to sk³adany materac z kompletem poœcieli.

OSOBA
DOROS£A

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

22.05

26.06 - 17.07.2021

17.07 - 07.08.2021

07.08 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 1795

1975,-

2020,-

1975,-

1795,-

,-

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA
DOROS£A

DOSTAWKA
/WSPÓLNE

SPANIE/

1440

1580,-

1620,-

1580,-

1440,-

,-

DZIECKO
DO 14 LAT

NA DOSTAWCE

625

625,-

625,-

625,-

625,-

,-1440

1580,-

1620,-

1580,-

1440,-

,-

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A

19.06

26.06 - 31.07.2021

31.07 - 04.09.2021

04.09 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 900

1055,-

980,-

900,-

,- 435

435,-

435,-

435,-

,-

DZIECKO DO 7 LAT
DOSTAWKA

1135

1295,-

1215,-

1135,-

,-

BB HB BB HB

555

555,-

555,-

555,-

,-
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KO£OBRZEG HOTEL  NAT (GÓRNIK)***

KO£OBRZEG OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „OLIWIA”



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

CENTRUM WYPOCZYNKU VICTORIA SPA
obiekt po³o¿ony na zazielenionym terenie, czêœciowo ogrodzonym ok. 750 m
od pla¿y i ok. 5 km od centrum Ko³obrzegu. Do dyspozycji goœci jest restauracja
z barem, wypo¿yczalnia rowerów, basen, sauna fiñska, natrysk doznañ, fontanna 
lodowa, jacuzzi i gabinety SPA - mo¿na skorzystaæ  z szeregu zabiegów.
Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2 osobowe z ³azienkami i TV SAT, niektóre z balkonami i mo¿liwoœci¹ 
dostawki.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania i obiadokolacje - obydwa posi³ki w formie szwedzkiego sto³u.

GRZYBOWO K/ KO£OBRZEGU CENTRUM WYPOCZYNKU VICTORIA SPA

GRZYBOWO
niewielka wieœ letniskowa po³o¿ona nad Ba³tykiem w województwie zachodnio-pomorskim ok. 6 km od Ko³obrzegu. Przebiega tam miêdzynarodowy
szlak rowerowy. Atmosfera i doskona³e po³o¿enie miejscowoœci sprzyja udanemu wypoczynkowi.

D�WIRZYNO
miejscowoœæ wypoczynkowa po³o¿ona 10 km od Ko³obrzegu. Dogodne po³o¿enie nad morzem i jeziorem Resko Przymorskie sprawia, ¿e oprócz 
wypoczynku na pla¿y mo¿na tu tak¿e wêdkowaæ. Latem têtni ¿yciem przyci¹gaj¹c rzesze wczasowiczów.

OŒRODEK WCZASOWY „ANIA”
du¿y kompleks wczasowy, po³o¿ony 350 m od pla¿y. Do dyspozycji goœci jest sauna, 
salka do gimnastyki korekcyjnej, si³ownia, kort tenisowy, plac do imprez plenerowych, 
boiska do siatkówki i pi³ki no¿nej, szachy plenerowe, wypo¿yczalnia rowerów, bilard, 
tenis sto³owy i plac zabaw, jadalnia, a tak¿e wolnostoj¹cy budynek kawiarni z drink-
barem. Obiekt po³o¿ony jest na du¿ym doskonale zagospodarowanym terenie,
z licznymi alejkami spacerowymi. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami i TV oraz sprzêtem pla¿owym, 
usytuowane w kilku budynkach o zró¿nicowanym standardzie. Niektóre pokoje
z balkonami.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu, œniadania
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u. W przypadku ³¹czenia turnusów obiad pomiêdzy 
nimi - GRATIS.

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 tylko w budynku Przodownik,
   w wydzielonych pokojach - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, monitorowany - op³ata w recepcji
   ok.10 z³/doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe.

OSOBA DOROS£A
W BUDYNKUTURNUSY

7-dniowe
(sobota-sobota)

22  - 26.06.

26.06 - 17.07.2021

17.07 - 07.08.2021

07.08 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

.05 2021 1125

1285,-

1345,-

1285,-

1125,-

,-

DZIECKO DO 14 LAT
I OSOBA DOROS£A

NA DOSTAWCE W BUDYNKU

980

1120,-

1165,-

1120,-

980,-

,-

„ANIA”
I „SABINKA” „GÓRNIK”

1225

1400,-

1455,-

1400,-

1225,-

,- 895

1030,-

1075,-

1030,-

895,-

,-

„ANIA”
I „SABINKA” „GÓRNIK”

DZIECKO
DO 14 LAT

DOSTAWKA
WSZYSTKIE

BUDYNKI

545

620,-

620,-

620,-

545,-

,-

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ (z 2 osobami doros³ymi) - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
   w recepcji ok. 50 z³/ turnus 7-dniowy
• zwierzêta  s¹ akceptowane - op³ata w recepcji w ok. 45 z³/doba 
• parking niestrze¿ony, monitorowany - op³ata w recepcji
   ok. 20 z³/doba
• korzystanie z basenu i sauny - GRATIS
• dostawka to hotelowe ³ó¿ko polowe.
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROS£ATURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

1305

1385,-

1580,-

1385,-

1305,-

,- 1500

1620,-

1975,-

1620,-

1500,-

,-

DZIECKO
DO 12 LAT

DOSTAWKA
W POK. 2-OS.POKÓJ 2-OS. POKÓJ 1-OS.

660

695,-

790,-

695,-

660,-

,-08  - 05.06.

05.06 - 03.07.2021

03.07 - 21.08.2021

21.08 - 04.09.2021

04.09 - 25.09.2021

.05 2021

D�WIRZYNO OŒRODEK WCZASOWY „ANIA”



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

DOM WYPOCZYNKOWY  „HELIOS”        
po³o¿ony na rozleg³ym dobrze zagospodarowanym terenie, ok. 100 m od pla¿y
i ok. 800 m od Jeziora Resko w centrum miejscowoœci. Do dyspozycji goœci jest 
jadalnia, bilard, tenis sto³owy, a na zewn¹trz miejsce do grillowania i palenia ognisk, 
boiska sportowe do koszykówki i siatkówki pla¿owej, kort tenisowy oraz zewnêtrzny 
basen z podgrzewan¹ wod¹ (czynny w lipcu i sierpniu) posiadaj¹cy tzw. sztuczn¹ 
rzekê, wodospady i bicze, przy basenie le¿aki. Internet Wi-Fi w obrêbie recepcji i na 
korytarzach.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe oraz 3-4 osobowe typu studio, wszystkie z ³azienkami TV, lodówk¹, 
radiem, telefonem, czajnikiem i sprzêtem pla¿owym.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie od obiadokolacji do œniadania lub 3 x dziennie od kolacji do œniadania. 
Œniadania w formie szwedzkiego sto³u, pozosta³e posi³ki serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00 (dla osób korzystaj¹cych
   z opcji wy¿ywienia HB) i od 17.00 do 10.00 (dla osób
   korzystaj¹cych z opcji wy¿ywienia FB)
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do  2 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 133 z³/
   turnus 7-dniowy
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking monitorowany, niestrze¿ony - op³ata w recepcji
   ok. 12 z³/doba
• korzystanie z basenu - 1 godzina dziennie - GRATIS,
   pozosta³e - op³ata na miejscu 6 z³ /godzina dla osoby
   doros³ej i 4 z³ dla dziecka.

12.06

26.06 - 14.08.2021

14.08 - 28.08.2021

28.08 - 18.09.2021

 - 26.06.2021 940,-

1050,-

940,-

-

1410,-

1510,-

1410,-

1195,-

1340,-

1445,-

1340,-

-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota) HB

OSOBA DOROSLA

HB

985,-

1060,-

985,-

835,-

DZIECKO DO 10 LAT

FB FB

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WCZASOWY „BA£TYK”
po³o¿ony bezpoœrednio przy pla¿y na rozleg³ym (2,5 ha) terenie w lesie sosnowym,                                             
z oœrodka jest bezpoœrednie wejœcie na pla¿ê. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, bilard, 
tenis sto³owy, sauna a na zewn¹trz boiska sportowe do koszykówki i siatkówki pla¿owej,
kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi w obrêbie recepcji.

ZAKWATEROWANIE 
domki campingowe parterowe, 2-pomieszczeniowe, tzw „Duñskie” 3-osobowe
z mo¿liwoœci¹ dostawki. Wszystkie z  ³azienkami, TV SAT, radiem, czajnikiem
bezprzewodowym, lodówk¹ oraz sprzêtem pla¿owym.

WY¯YWIENIE 
2 x dziennie od obiadokolacji do œniadania lub 3 x dziennie od kolacji do œniadania. 
Posi³ki serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00 (dla osób korzystaj¹cych
   z opcji wy¿ywienia HB) i od 17.00 do 10.00 (dla osób
   korzystaj¹cych z opcji wy¿ywienia FB)
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok 133 z³/
   turnus 7-dniowy
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 10 z³/ doba
• parking dozorowany op³ata  w recepcji ok.12 z³/ doba
• goœcie obiektu maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z basenu
   letniego w Oœrodku Helios (czynny w lipcu i sierpniu,
   oddalony ok. 800 m) - 1 godzina basenu dziennie GRATIS,
   pozosta³e - op³ata na miejscu - 6 z³/1 godzina dla osób
   doros³ych, 4 z³/godzina dla dziecka.

12.06 - 26.06.2021

26.06 - 14.08.2021

14.08 - 28.08.2021

28.08 - 11.09.2021

710,-

790,-

710,-

-

1090,-

1205,-

1090,-

900,-

1015,-

1130,-

1015,-

-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota) HB

OSOBA DOROS£A

HB

765,-

845,-

765,-

630,-

DZIECKO DO 10 LAT

FB FB
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D�WIRZYNO DOM WYPOCZYNKOWY „HELIOS”

D�WIRZYNO OŒRODEK WCZASOWY „BA£TYK”



OŒRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY „TERIMEX 
po³o¿ony na du¿ym, zadrzewionym i w ca³oœci ogrodzonym terenie, w odleg³oœci
ok. 600 m od pla¿y. Do dyspozycji goœci jest du¿a jadalnia, œwietlica, boisko sportowe, 
kort tenisowy, krêgielnia plenerowa, tenis sto³owy, wypo¿yczalnia rowerów, plac zabaw 
dla dzieci, sauna oraz miejsce na ognisko i grilla. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
domki drewniane na podmurówce 2, 3, 4, 5 i 6-osobowe z tarasami i ³azienkami.
Domki 2 i 3-os. s¹ jednopokojowe, 4 i 5-os. dwupokojowe - w domkach 5-os. jest
aneks kuchenny, a 6-os. sk³adaj¹ siê z pokoju dziennego, trzech sypialni i aneksu
kuchennego. Na wyposa¿eniu wszystkich domków s¹ telewizory, lodówki i czajniki
elektryczne.
WY¯YWIENIE
• w turnusach z dojazdem w³asnym do wyboru 2 lub 3 x dziennie, wy¿ywienie nie jest
   obowi¹zkowe
• w turnusach z dojazdem autokarem 3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia
   do œniadania ostatniego dnia turnusu.
W zale¿noœci od przepisów sanitarnych wy¿ywienie bêdzie: serwowane w jadalni 
Oœrodka, podawane w innym miejscu poza terenem Oœrodka lub w formie 
cateringu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata  w recepcji ok. 10 z³/doba
• parking ogrodzony - op³ata w recepcji ok. 10 z³/doba
• dodatkowa osoba w domku - wspólne spanie na wersalce
   - koszt 280 z³/turnus 7-dniowy

POGORZELICA
miejscowoœæ po³o¿ona we wschodniej czêœci Wybrze¿a Rewalskiego nad zachodnim brzegiem Jeziora Liwia £u¿a, miêdzy Niechorzem, a Mrze¿ynem.
Pla¿a w Pogorzelicy, podobnie jak ta w Mrze¿ynie posiada "b³êkitn¹ flagê" - symbol œwiadcz¹cy o jej wysokim poziomie.

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

NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy
nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcj¹ obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok 30 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• w trakcie turnusu - ognisko przy muzyce, z pieczeniem
   kie³basek
• w turnusach z dojazdem autokarem do 03.07.2021 i od
   25.08.2021 pokoje 2-osobowe do pojedynczego
   wykorzystania bez dop³at, w pozosta³ych turnusach
   dop³ata 25%
• w obiekcie nie funkcjonuje ca³odobowa recepcja
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „KORMORAN”               
po³o¿ony w centrum miejscowoœci, na du¿ym zalesionym terenie, bezpoœrednio przy 
pasie wydm - oddalony od pla¿y ok. 80 m. Do dyspozycji goœci jadalnia z kominkiem
i bezpoœrednim wyjœciem do ogrodu, sto³y do ping ponga. Na terenie oœrodka znajduje 
siê boisko do siatkówki pla¿owej, plac zabaw dla dzieci, wyznaczone miejsce na ognisko 
i grill ogrodowy.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, balkonami lub tarasami, TV i sprzêtem pla¿owym. 
Pokoje s¹ usytuowane w budynku g³ównym i dwóch murowanych pawilonach.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadania i kolacje
w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane.

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

w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus
trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacjI

z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

05.06 - 03.07.2021

03.07 - 21.08.2021

21.08 - 25.09.2021

965

1125,-

965,-

,-

OSOBA DOROS£A DZIECKO DO 10 LAT

725

725,-

725,-

,-

30

2-OS.

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

05.06
26.06 - 10.07.2021
10.07 - 14.08.2021
14.08 - 21.08.2021
21.08 - 28.08.2021
28.08 - 04.09.2021

 - 26.06.2021 725
885,-

1285,-
1050,-

800,-
725,-

,-

CENA ZA DOMEK
FB

1280
1690,-
2000,-
1690,-
1450,-
1280,-

,- 315
315,-
315,-
315,-
315,-
315,-

,-1770,-
2170,-
2495,-
2170,-
2010,-
1770,-

999
1250,-
1650,-
1400,-
1090,-

999,-

,- 1570
1970,-
2295,-
1970,-
1810,-
1570,-

,- 420,-
420,-
420,-
420,-
420,-
420,-

3-OS. 4-OS. 5-OS. 6-OS.

WY¯YWIENIE
HB

TURNUS
CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

OSOBA DOROS£A DZIECKO DO 10 LAT

1290,-
1410,-
1520,-
1630,-
1630,-
1630,-
1630,-
1630,-
1460,-
1290,-

1090,-
1190,-
1295,-
1395,-
1395,-
1395,-
1395,-
1395,-
1250,-
1090,-

14.06 - 24.06.2021
23.06 - 03.07.2021
02.07 - 12.07.2021
11.07 - 21.07.2021
20.07 - 30.07.2021
29.07 - 08.08.2021
07.08 - 17.08.2021
16.08 - 26.08.2021
25.08 - 04.09.2021

05.06 - 15.06.2021

POGORZELICA OŒRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY „TERIMEX”

POGORZELICA OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „KORMORAN”

TURNUS
CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

OSOBA DOROS£A DZIECKO DO 10 LAT

05.06 - 15.06.2021
14.06 - 24.06.2021
23.06 - 03.07.2021
02.07 - 12.07.2021
11.07 - 21.07.2021
20.07 - 30.07.2021
29.07 - 08.08.2021
07.08 - 17.08.2021
16.08 - 26.08.2021
25.08 - 04.09.2021
03.09 - 13.09.2021
12.09 - 22.09.2021

1650,-
1650,-
1650,-
1799,-
1799,-
1799,-
1799,-
1799,-
1650,-
1650,-
1650,-
1650,-

1395,-
1395,-
1395,-
1395,-
1395,-
1395,-
1395,-
1395,-
1395,-
1395,-
1395,-
1395,-



DOM GOŒCINNY „BASIA”NIECHORZE

DOM GOŒCINNY „BASIA”
obiekt po³o¿ony ok. 60 m od pla¿y w du¿ym ogrodzie, obroœniêty winoroœl¹, 
przeznaczony jest dla osób szukaj¹cych ciszy i spokoju. Do dyspozycji goœci: plac 
zabaw dla dzieci, grill, wêdzarnia i ogólnodostêpny aneks kuchenny. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe z ³azienkami, TV, lodówk¹, czajnikiem i sprzêtem pla¿owym. 
Niektóre z mo¿liwoœci¹ dostawki (sofa).

WY¯YWIENIE
we w³asnym zakresie.

NIECHORZE
znana miejscowoœæ rybacka i letniskowa oraz uznane k¹pielisko morskie, po³o¿one pomiêdzy morzem, a jeziorem Liwia £u¿a (rezerwat przyrody). 
Piêkna pla¿a, mo¿liwoœæ wêdkowania, latarnia morska, muzeum rybo³ówstwa - to tylko niektóre z atrakcji Niechorza.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

DOM WCZASOWY „BURSZTYN”
kameralny obiekt po³o¿ony ok. 200 m od pla¿y i ok. 100 m od Jeziora Liwia £u¿a,
w pobli¿u œcie¿ek pieszych i rowerowych. Do dyspozycji w pe³ni wyposa¿ona kuchnia 
oraz hol z tarasem. Internet Wi-Fi

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, lodówk¹, sprzêtem pla¿owym  i TV, niektóre
z mo¿liwoœci¹ dostawki - rozk³adana sofa.

WY¯YWIENIE
bez wy¿ywienia. Istnieje mo¿liwoœæ wykupienia wy¿ywienia w po³o¿onym vis a vis 
Oœrodku „JANTAR SPA”.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dziecko do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
   na miejscu ok. 15 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• niewielki parking - op³ata na miejscu ok. 10 z³/doba w lipcu
   i sierpniu. W pozosta³ym okresie GRATIS. KONIECZNA
   REZERWACJA.
• mo¿liwoœæ korzystania z pe³nej infrastruktury Oœrodka
   Jantar-Spa
• w trakcie turnusu grillowanie w ogrodzie  lub wieczorek
   taneczny przy muzyce na ¿ywo z konkursami i nagrodami
   organizowany w Oœrodku Jantar-Spa.

OSOBA  - NOCLEGI
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06

26.06 - 21.08.2021

21.08 - 04.09.2021

04.09 - 25.09.2021

 - 26.06.2021

DOSTAWKA 

470

630,-

470,-

355,-

,- 375

505,-

375,-

285,-

,-590

785,-

590,-

470,-

,- 235

315,-

235,-

175,-

,- 425

565,-

425,-

320,-

,-

POKÓJ
2-OS.

POKÓJ
1-OS.

DZIECKO
DO 7 LAT

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA
DOROS£A

OSOBA - NOCLEGI

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06

26.06 - 21.08.2021

21.08 - 04.09.2021

 - 26.06.2021

DZIECKO DO 7 LAT

590

705,-

590,-

,- 475

565-

475,-

,-295

355,-

295,-

,-

DOSTAWKA

DZIECKO DO 12 LAT

NIECHORZE DOM WCZASOWY „BURSZTYN”

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dziecko do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
   ok. 15 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony - w okresie 26.06-21.08.2021 op³ata
   na miejscu ok. 8 z³/doba, w pozosta³ym okresie GRATIS
• mo¿liwoœæ korzystania z pe³nej infrastruktury Oœrodka
   Jantar-Spa
• w trakcie turnusu grillowanie w ogrodzie  lub wieczorek
   taneczny przy muzyce na ¿ywo z konkursami i nagrodami
   organizowany w Oœrodku Jantar-Spa.
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNY „JANTAR-SPA”
obiekt po³o¿ony przy g³ównej ulicy Niechorza, oddalony od pla¿y ok. 200 m. Teren wokó³ 
obiektu jest ogrodzony. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, letnia kawiarenka, k¹cik zabaw
dla dzieci, basen, jacuzzi, œcie¿ka do masa¿u stóp, sauna sucha, basen solankowy, a 
tak¿e baza zabiegowa i SPA (zabiegi rehabilitacyjne: masa¿e, jonoforeza, diadynamik, 
hydromasa¿, k¹piele solankowe, zio³owe, laser, krioterapia itp) oraz sala fitness i solarium, 
wypo¿yczalnia rowerów i kijów Nordic Walking. Ponadto plac zabaw dla dzieci i ogród. 
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda, podjazdy. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe (ekonomiczne i komfort) z ³azienkami i balkonami lub tarasami.
Na wyposa¿eniu ka¿dego TV-SAT, sprzêt pla¿owy i lodówki. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
• 2 x dziennie (w okresie 03.07-28.08.2021) od obiadokolacji pierwszego dnia
   do œniadania ostatniego dnia turnusu. Obydwa posi³ki w formie szwedzkiego sto³u
• 3 x dziennie (w pozosta³ym okresie) od obiadu pierwszego dnia do œniadania
   ostatniego dnia turnusu (œniadania i kolacje - w formie szwedzkiego sto³u).

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00 lub od 14.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
   w recepcji ok. 15 z³/doba
• dzieci do lat 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta ma³e (do 5 kg) s¹ akceptowane, w wydzielonych
   pokojach, po wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji
   ok. 35 z³ doba
• parking monitorowany, ogrodzony - op³ata w recepcji
   ok. 10 z³/doba przed sezonem, ok. 15 z³/doba w lipcu i sierpniu,
   iloœæ miejsc ograniczona, KONIECZNA REZERWACJA
• dostawka to sofa rozk³adana, mo¿liwa tylko w pokojach typu
   komfort
• do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym obowi¹zuje dop³ata
• korzystanie z krytego basenu i solankowego, jacuzzi, sauny,
   sali fitness - GRATIS
• w trakcie turnusu grillowanie w ogrodzie  lub wieczorek
   taneczny przy muzyce na ¿ywo z konkursami i nagrodami
• w pakiecie kuracyjnym w trakcie turnusu dodatkowo
   konsultacja lekarska, 3 zabiegi dziennie - wykonywane
   wy³¹cznie w dni robocze, gimnastyka w basenie, kijki
   Nordic Walking.

OŒRODEK WCZASÓW RODZINNYCH „ZEM TOURIST” 
po³o¿ony jest na rozleg³ym zazielenionym terenie ok. 200 m od pla¿y w centrum 
miejscowoœci. W sk³ad jego wchodz¹ dwa budynki hotelowe, a do dyspozycji goœci 
jest jadalnia, plac zabaw i k¹cik zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, stó³ do tenisa 
sto³owego, pi³karzyki, zadaszone miejsce na ognisko oraz baza rehabilitacyjna, gdzie 
mo¿na skorzystaæ z pakietów zabiegowych (ok³ady borowinowe, laser, pr¹dy Tens, 
krioterapia miejscowa, magnetotron, masa¿ wirowy koñczyn, ultradŸwiêki, pr¹dy 
Nemeca), dwa odkryte baseny (czynne lipiec - sierpieñ) - p³ywacki oraz brodzik
ze zje¿d¿alniami i urz¹dzeniami do zabawy. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych
- windy, podjazdy. Internet Wi-Fi w obrêbie recepcji.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z TV i ³azienk¹. Na wyposa¿eniu sprzêt pla¿owy (parawan, 
le¿aki) oraz czajnik i lodówka. Wiêkszoœæ pokoi 2-osobowych z balkonami.

WY¯YWIENIE
• 2 x dziennie w okresie 26.06-28.08.2021 od obiadokolacji pierwszego dnia do
   œniadania ostatniego dnia turnusu (obydwa posi³ki w formie szwedzkiego sto³u)
• 3 x dziennie w pozosta³ym okresie od kolacji pierwszego dnia do œniadania
   ostatniego dnia turnusu (œniadania i kolacje  w formie szwedzkiego sto³u, obiad
   serwowany).

PUSTKOWO K/REWALA
niewielka miejscowoœæ po³o¿ona na zachodnim wybrze¿u z piaszczystymi pla¿ami, wybrze¿em wydmowym oraz  terenami leœnymi. Wypoczynek tutaj  
polecamy osobom pragn¹cym ciszy i spokoju.

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 10 lat  maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata na miejscu
   ok. 5 z³ doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• goœcie obiektu otrzymuj¹ w dniu przyjazdu kolorow¹ opaskê
   - identyfikator bez którego nie jest mo¿liwe przebywanie na
   terenie obiektu
• obiekt ca³oroczny- mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROS£A
W POKOJU

EKONOMICZNYTURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06

26.06 - 03.07.2021

03.07 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 1320

1395,-

1630,-

1395,-

,-

WCZASY KURACJA

OSOBA DOROS£A
W POKOJU
KOMFORT

WCZASY KURACJA

DOSTAWKA
POBYT WY£¥CZNIE WCZASOWY

1575

1650,-

1885,-

1650,-

,- 1475

1555,-

1790,-

1555,-

,- 1730

1810,-

2045,-

1810,-

,-

POKÓJ KOMFORT

1180

1240,-

1430,-

1240,-

,-

DZIECKO
DO 7 LAT

DZIECKO
DO 12 LAT

740

780,-

895,-

780,-

,-

OSOBA
DOROS£A

1325

1395,-

1610,-

1395,-

,-

32

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06

26.06 - 03.07.2021

03.07 - 10.07.2021

10.07 - 21.08.2021

21.08 - 28.08.2021

 - 26.06.2021

28.08 - 04.09.2021

1290

1370,-

1450,-

1610,-

1450,-

,-

1290,-

DZIECKO
DO 10 LAT

1045

1085,-

1130,-

1290,-

1130,-

,-

1045,-

925

970,-

1010,-

1205,-

1010,-

,-

925,-

645

685,-

725,-

805,-

725,-

,-

645,-

OSOBA
DOROS£A

OSOBA
DOROS£A

NA DOSTAWCE

DZIECKO
DO 10 LAT

NA DOSTAWCE

OŒRODEK WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNY „JANTAR-SPA”NIECHORZE

OŒRODEK WCZASÓW RODZINNYCH „ZEM TOURIST”PUSTKOWO  K/REWALA



05.06 - 15.06.2021

14.06 - 24.06.2021

23.06 - 03.07.2021

02.07 - 12.07.2021

11.07 - 21.07.2021

20.07 - 30.07.2021

29.07 - 08.08.2021

07.08 - 17.08.2021

16.08 - 26.08.2021

25.08 - 04.09.2021

03.09 - 13.09.2021

12.09 - 22.09.2021

1599,-

,-

,-

1850,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-

1599

1599

1850

1850

1850

1850

1850

1599

1599

1599

TURNUS

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM

OSOBA DOROS£A

1200,-

,-

,-

1250,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-

1200,-

1200,-

1200

1200

1250

1250

1250

1250

1250

1200

DZIECKO DO 8 LAT

1375,-

,-

,-

1550,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-

1375,-

1375,-

1375

1375

1550

1550

1550

1550

1550

1375

DZIECKO DO 5 LAT
NA DOSTAWCE

05.06 - 03.07.2021

03.07 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

1050,-

875,-

875,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO DO 5 LAT
NA DOSTAWCE

660,-

800,-

660,-

280,-

280,-

280,-

OŒRODEK WCZASOWY „U LONGINA”
obiekt sk³ada siê z 4 budynków po³o¿ony jest w centrum miejscowoœci ok. 200 m
od morza. Na jego terenie znajduje siê jadalnia z kominkiem, grill, plac zabaw.
W bezpoœrednim s¹siedztwie obiektu znajduj¹ siê oœwietlone korty tenisowe
i kompleks boisk sportowych. Wi-Fi w obrêbie recepcji

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe, z ³azienkami i TV-SAT. Sprzêt pla¿owy mo¿na 
wypo¿yczyæ. Czajniki bezprzewodowe i lodówki dostêpne na korytarzach.
Du¿e wspólne tarasy na ka¿dej kondygnacji.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji z deserem pierwszego dnia do œniadania ostatniego 
dnia. Dodatkowo minibufet. Na miejscu w recepcji bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ 
wykupienia dodatkowego posi³ku (kanapki, owoce). Posi³ki serwowane.

OŒRODEK WCZASOWY „U LONGINA”REWAL

REWAL
niewielka miejscowoœæ letniskowa na zachodnim wybrze¿u, dawna osada rybacko - rolnicza, nadal posiada swoj¹ ma³¹ bazê ryback¹. W centrum
miejscowoœci znajduje siê niewielki koœció³ek stylizowany na ³ódkê. W oddalonym ok. 3 km Trzêsaczu warto zobaczyæ ruiny XIV wiecznego koœció³ka
na klifowym urwisku.

UWAGI:
doba hotelowa 14.00 - 10.00.

• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji
   ok. 210 z³/ tydzieñ
• dzieci do  8 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê wy¿ywienia
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 20 z³/ doba
• parking dozorowany - GRATIS
• dostawka to wspólne spanie na wersalce

dop³ata do pokoju 1-os. 375 z³/ turnus 10-dniowy z dojazdem
   autokarem

w obiekcie nie funkcjonuje ca³odobowa recepcja
• w turnusach autokarowych dodatkowo suchy prowiant na
   drogê powrotn¹.

• 

• 

• 

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „ALCEST” 
du¿y obiekt po³o¿ony na ogrodzonym, dobrze zagospodarowanym terenie, na wysokim 
klifowym brzegu ok. 100 m od pla¿y (zejœcie schodami) i ok. 350 m od pla¿y (³agodne 
zejœcie), do centrum miejscowoœci jest ok. 300 m. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, 
kawiarnia, wypo¿yczalnia rowerów, k¹cik i plac zabaw dla dzieci, basen zewnêtrzny
i brodzik (w brodziku podgrzewana woda), ponadto ogródek z miejscem do grillowania
i baza zabiegowa gdzie wykonuje siê masa¿e, zabiegi z zakresu diadynamiki, 
radioterapiê i inhalacje. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe, niektóre 4-osobowe typu studio (2+2) wszystkie z ³azienkami, 
TV, radiem i czajnikiem. Niektóre pokoje z mo¿liwoœci¹ dostawki i z balkonami

WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i serwowane obiadokolacje.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 25 z³/doba
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
   w recepcji ok. 10 z³/ doba
• dzieci do 15 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane po wczeœniejszym uzgodnieniu
   w wydzielonych pokojach - op³ata w recepcji - ma³e zwierzêta
   ok. 25 z³/doba, du¿e ok. 40 z³/doba
• parking  na ogrodzonym terenie, niestrze¿ony - op³ata
   w recepcji - 15 z³ /doba
• dostawka to jednoosobowa sofa.

                                                     
Dziecko do 12 lat dostawka – we wszystkich terminach 475,- 
Dziecko do 15 lat dostawka – we wszystkich terminach 715,-

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

NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy
nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

22.05 - 19.06.2021

19.06 - 03.07.2021

03.07 - 21.08.2021

21.08 - 04.09.2021

OSOBA DOROS£A
TURNUSY 7-dniowe

(sobota-sobota)

1345

1465,-

1585,-

1465,-

,- 950

950,-

950,-

950,-

,- 1100

1185,-

1305,-

1185,-

,-1585

1660,-

1820,-

1660,-

,- 735

795,-

870,-

795,-

,-

POKÓJ
3, 4-OS.

DZIECKO

POKÓJ
1-OS.

DOSTAWKA DO 12 LAT DO 15 LAT
POKÓJ
2-OS.

1465

1585,-

1740,-

1585,-

,-

33

DZIECKO
DO 8 LAT

DOP£ATA
DO POK. 1-OS.

440,-

530,-

440,-

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

REWAL OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „ALCEST”



GRAND LAOLA SPA
obiekt po³o¿ony zaledwie 100 m od pla¿y od której jest oddzielony jedynie pasem 
nadmorskich wydm. Do dyspozycji goœci jest KOMPLEKS BASENOWY - basen, 
jacuzzi, jacuzzi solankowe, sauna sucha i parowa a tak¿e restauracja, kawiarnia, 
plac zabaw dla dzieci, wypo¿yczalnia rowerów oraz nowoczeœnie wyposa¿one 
centrum zdrowia (kapsu³a SPA, masa¿e, borowiny, solanki, elektroterapia, 
ultradŸwiêki, diadynamik, pr¹dy Nemecka, jontoforeza, laseroterapia, kriosauna, 
Magnetotron, sollux, UGUL, inhalacje, galwanizacja anodowa, czterokomorówka itp). 
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - 2 windy, podjazdy. Bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
• pokoje 1 i 2-osobowe typu standard - wszystkie z ³azienkami, TV-SAT i balkonami,
   na wyposa¿eniu tak¿e lodówka, sprzêt pla¿owy i suszarka do w³osów
• pokoje 2 i 3-osobowe„de lux” o zwiêkszonym metra¿u,wyposa¿one jak wy¿ej.

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

POBIEROWO
najbardziej wysuniêta na zachód miejscowoœæ Wybrze¿a Rewalskiego o œwietnych warunkach do uprawiania windsurfingu i specyficznym mikroklimacie
koj¹co wp³ywaj¹cym na dolegliwoœci dróg oddechowych. W pobli¿u znajduje siê Woliñski Park Narodowy.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ (decyduje data urodzenia)
   - GRATIS
• dzieci do 11 lat (jako 3 osoba w pokoju) maj¹ 40% zni¿ki
   od cen w tabelce
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach typu
   standard, po wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji
   ok. 200 z³/ tydzieñ
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata w recepcji
   ok. 20 z³/ doba
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowi¹zuje
   dop³ata
• korzystanie z kompleksu basenowego - GRATIS
• w 7-dniowym pakiecie leczniczym jest badanie lekarskie
   oraz 10 zabiegów - cena wy¿sza o ok. 200 z³ turnus
   7-dniowy
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06

26.06 - 04.09.2021

04.09 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 1350,-

1675,-

1350,-

PAKIET „WYPOCZYNEK”

1525,-

1805,-

1525,-

POK. 2-OS. STANDARD POK. 3-OS. DE LUX

1565,-

1895,-

1565,-

POK. 2-OS. DE LUX

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

DZIWNÓW / DZIWNÓWEK
miejscowoœci po³o¿one na Mierzei Dziwnowskiej pomiêdzy Ba³tykiem, a rzek¹ Dziwn¹, ciekawostk¹ dla turystów jest most zwodzony na wyspê Wolin
i port rybacki. W pobli¿u Dziwnowa jest jezioro Martwa Dziwna - cel wycieczek ornitologicznych. Na turystów czekaj¹ równie¿ szerokie pla¿e i dobrze
rozwiniêta baza gastronomiczna i rozrywkowa.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 1 roku bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
   w okresie 26.06-21.08.2021, w pozosta³ym okresie
   ok. 20 z³/doba
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane (poza sezonem 26.06-21.08.2021)
   - op³ata w recepcji ok. 25 z³ doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS, tylko 1 auto/domek,
   kolejne op³ata ok. 10 z³/doba
• grille do dyspozycji goœci - GRATIS
• w okresie 26.06-21.08.2021 animacje dla dzieci.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „NA WYDMIE”
po³o¿ony w centrum miejscowoœci, ok. 80 m od szerokiej pla¿y, do której prowadzi 
bezpoœrednie wejœcie z terenu Oœrodka. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, 
ogólnodostêpny aneks kuchenny i mini pralnia, a tak¿e du¿y plac zabaw z ma³pim 
gajem i zje¿d¿alniami, pokój zabaw, grille, k¹ciki wypoczynkowe z meblami 
ogrodowymi, wypo¿yczalnia rowerów i sprzêtu  sportowego oraz miejsce do palenia 
ognisk. Internet Wi-Fi. 

ZAKWATEROWANIE
2• domki w zabudowie bliŸniaczej 2-3 osobowe - parterowe jednopokojowe (ok. 15 m )

   z ³azienk¹, wyposa¿one w TV-SAT, lodówkê, czajnik, naczynia, sztuæce. Meble
   ogrodowe przed domkiem. Mo¿liwe dwie konfiguracje miejsc do spania. Domki te
   s¹ najbli¿ej wejœcia na pla¿ê.

2• domki wolnostoj¹ce parterowe 4-5 osobowe (ok. 30 m ) - 2 pokojowe (jeden z pokoi
   przejœciowy). Wyposa¿one w ³azienkê, TV-SAT, lodówkê, czajnik, naczynia sto³owe,
   sztuæce. Mo¿liwe trzy konfiguracje miejsc do spania. Przed domkiem jest weranda
   z meblami ogrodowymi.

WY¯YWIENIE
Bez wy¿ywienia lub 2 x dziennie. Œniadania (8.00-10.00) w formie szwedzkiego sto³u, 
obiady serwowane (14.00-16.00).

12.06

26.06 - 21.08.2021

21.08 - 04.09.2021

 - 26.06.2021 265,-

265,-

265,-

2770,-

3865,-

2770,-

1680,-

2350,-

1680,-

1350,-

1850,-

1350,-

265,-

265,-

265,-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota) 2-OS.

CENA ZA DOMEK

175,-

175,-

175,-

210,-

210,-

210,-

OSOBA
DOROSLA

BLI�NIAK WOLNOSTOJ¥CY
PARTEROWY

4-5 OS.

ŒNIADANIA OBIADY

3-OS.

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA
DOROSLA

DZIECKO
DO 12 LAT

34

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

GRAND LAOLA SPAPOBIEROWO

DZIWNÓW OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „NA WYDMIE”



OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „Z£OTA  RYBKA”
po³o¿ony w centrum miejscowoœci przy promenadzie, na ogrodzonym i zadrzewionym 
terenie, oddalony ok 150 m od pla¿y. Jest to kompleks 3 budynków - w budynku A  
znajduje siê recepcja, przy  budynku C jadalnia. Ponadto na terenie obiektu jest plac 
zabaw, wiata grillowa z miejscem na ognisko, sala dyskotekowa, boisko do siatkówki
i koszykówki oraz stó³ do ping-ponga, bilard, atlasy do æwiczeñ dla doros³ych, kijki 
Nordic Walking, rowery. Internet Wi-Fi w obrêbie recepcji. 

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe w wolnostoj¹cych pawilonach, z ³azienkami, balkonami, TV, 
czajnikami oraz lodówkami.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka (ograniczona
   iloœæ) - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcj¹ obiadokolacji
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• w przypadku ³¹czenia turnusów nocleg i wy¿ywienie w dniu
   ³¹cz¹cym - GRATIS
• w trakcie turnusu - biesiada rybna z muzyk¹ na ¿ywo,
   wycieczka do Ko³obrzegu ze zwiedzaniem miasta i Muzeum
   Wojska Polskiego oraz rejs katamaranem po rzece Dziwnej
   i animacje dla dzieci
• na terenie oœrodka mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
   identyfikator, noszenie go jest obowi¹zkowe.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

CENTRUM REKREACJI „METAMORFOZA”
obiekt po³o¿ony ok. 150 m od pla¿y. Na ogrodzonym terenie znajduj¹ siê 3 pawilony 
hotelowe. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, baza zabiegowa (krioterapia miejscowa,
k¹piele solankowe, k¹piele borowinowe, k¹piele pere³kowe, ok³ady borowinowe, 
lampa sollux, ultradŸwiêki, inhalacje, diadynamik, magnetronik, jonoforeza, masa¿ 
klasyczny, ³ó¿ko masuj¹ce, masa¿ wodny, fizjoterapia), salka i plac zabaw dla dzieci, 
bilard i tenis sto³owy. Ponadto na terenie obiektu jest basen z podgrzewan¹ wod¹ 
(8,25 x 3,75 m), kort tenisowy i wypo¿yczalnia rowerów. Udogodnienia dla 
niepe³nosprawnych - podjazdy. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE   
pokoje 1-2, 3 i 4-osobowe (pokoje 4 os. - dwa przechodnie pokoje). Wszystkie
pokoje z ³azienkami, balkonem i TV. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób 
niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie. Œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiad serwowany.
Od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Przy ³¹czeniu turnusów  
pobierana jest obowi¹zkowo op³ata za obiad ³¹cz¹cy - koszt 32 z³/ osoba.

MIÊDZYWODZIE
niewielka nadmorska miejscowoœæ po³o¿ona we wschodniej czêœci wyspy Wolin ok. 15 km od Miêdzyzdrojów. Doskona³a infrastruktura, bardzo dobre
po³o¿enie i piêkna piaszczysta pla¿a - przyci¹gaj¹ tutaj co roku rzesze turystów.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 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 po wczeœniejszym uzgodnieniu,
   op³ata w recepcji ok. 50 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata w recepcji
   ok.15 z³/doba, KONIECZNA REZERWACJA
• pokoje 1-os. - dop³ata w sezonie ok. 450 z³/turnus 7-dniowy,
   poza sezonem ok. 360 z³/turnus 7-dniowy
• dostawka to rozk³adany fotel, sk³adane ³ó¿ko hotelowe lub
   wersalka
• w ka¿dym turnusie dla osób doros³ych 2 zabiegi - GRATIS
• pakiet "MAMA i JA" obejmuje pobyt osoby doros³ej
   i dziecka do 10 lat, drugie dziecko do 10 lat koszt 1025 z³/
   turnus 7-dniowy, w trakcie pobytu ognisko
• pakiet "SENIOR" dotyczy osób powy¿ej 50 roku ¿ycia,
   w trakcie pobytu 2 zabiegi - GRATIS, dop³ata do
   zakwaterowania w pokoju 1-os. 205 z³/turnus 7-dniowy
• istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z opcji wy¿ywienia HB
   (œniadania i kolacje).

OSOBA
DOROS£A

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

15.05

03.07 - 14.08.2021

14.08 - 18.09.2021

 - 03.07.2021

DZIECKO
DO 10 LAT

OSOBA
DOROS£A

NA DOSTAWCE

DZIECKO
DO 10 LAT

NA DOSTAWCE

1435,-

1560,-

1435,-

1160,-

1160,-

1160,-

1145,-

1250,-

1145,-

925,-

925,-

925,-

PAKIET
„MAMA

I JA”

PAKIET
„SENIOR”

2280,-

-

2280,-

1255,-

-

1255,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.
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OSOBA DOROS£A

27.06

03.07 - 09.07.2021

10.07 - 16.07.2021

17.07 - 23.07.2021

24.07 - 30.07.2021

31.07 - 06.08.2021

 - 03.07.2021

07.08 - 13.08.2021

14.08 - 20.08.2021

TURNUSY

-

1220,-

,-

,-

,-

1220,

1220,

1220

1220

1220

1220,-

1220,-

-

1035,-

,-

,-

,-

1035,-

1035,-

1035

1035

1035

1035,-

1035,-

DZIECKO DO 10 LAT

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „Z£OTA RYBKA”DZIWNÓWEK

MIÊDZYWODZIE CENTRUM REKREACJI „METAMORFOZA”



DOM WCZASOWY „VICTORIA”MIÊDZYZDROJE

DOM WCZASOWY „VICTORIA”
zabytkowy obiekt po gruntownej renowacji w 2013 roku, charakterem nawi¹zuj¹cy
do dawnych, powojennych budowli z których niegdyœ s³ynê³y Miêdzyzdroje. Po³o¿ony 
bezpoœrednio przy promenadzie nadmorskiej, oddalony od pla¿y ok. 70 m. W obiekcie 
jest dostêp do bezprzewodowego internetu.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienkami i TV. Lodówki i czajniki  elektryczne na ka¿dym 
piêtrze.

WY¯YWIENIE
w odleg³ym ok. 300 m Domu Wczasowym „Posejdon”
• 3 x dziennie lub tylko œniadania w okresie do 30.06.2021 i od 31.08.2021
• 2 x dziennie (œniadania i obiadokolacje) lub tylko œniadania w pozosta³ym okresie
Œniadania w formie szwedzkiego sto³u. Turnusy od kolacji lub obiadokolacji pierwszego 
dnia do œniadania ostatniego dnia.

MIÊDZYZDROJE
jedna z najwiêkszych i najpopularniejszych miejscowoœci województwa zachodnio - pomorskiego.  Do miasta przylegaj¹ malownicze tereny Woliñskiego
Parku Narodowego. Piêkne, szerokie pla¿e, mikroklimat, liczne miejsca rozrywek oraz ogród botaniczny i Muzeum Przyrodnicze Woliñskiego Parku
Narodowego stwarzaj¹ doskona³e warunki do wypoczynku.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane 
• parking niestrze¿ony - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OSOBA
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06 - 26.06.

26.06 - 28.08.

28.08 - 04.09.

2021

2021

2021

04.09 - 25.09.2021

1730,-

1835,-

1775,-

1730,-

DZIECKO
DO 12 LAT

Z WY¯YWIENIEMW POK. 1-OS. W POK. 2 I 3-OS.

1290,-

1530,-

1390,-

1290,-

1570,-

1675,-

1615,-

1570,-

FB/HB FB/HBBB BB

1130,-

1370,-

1230,-

1130,-

1100,-

1175,-

1130,-

1100,-

FB/HB

DOM WCZASOWY „POSEJDON”MIÊDZYZDROJE

DOM WCZASOWY „POSEJDON”
to 5-kondygnacyjny obiekt po³o¿ony w centralnej czêœci promenady nadmorskiej
w odleg³oœci ok. 50 m od pla¿y. Do dyspozycji goœci jest salon fryzjerski, kantor 
wymiany walut oraz jadalnia - prowadz¹ca dzia³alnoœæ w systemie restauracyjnym. 
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienkami. Wyposa¿one w TV, le¿aki pla¿owe, lodówki
i suszarki. Niektóre pokoje 1 i 2-osobowe z widokiem na morze. 

WY¯YWIENIE
• 3 x dziennie lub tylko œniadania w okresie do 30.06.2021 i od 31.08.2021
• 2 x dziennie (œniadania i obiadokolacje) lub tylko œniadania w pozosta³ym okresie
Œniadania w formie szwedzkiego sto³u. Turnusy od kolacji lub obiadokolacji 
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba oraz
   parking strze¿ony oddalony od obiektu o ok. 400 m - op³ata
   równie¿ w recepcji 
• ceny w tabelce dotycz¹ pokoi z widokiem na park
• pokoje z widokiem na morze - dop³ata wg odrêbnej
   kalkulacji
• mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROS£A
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06 - 26.06.2021

26.06 - 28.08.2021

28.08 - 04.09.2021

04.09 - 25.09.2021

1690,-

1935,-

1840,-

1770,-

DZIECKO DO 12 LAT

W POK. 1-OS. W POK. 2 I 3-OS.

1610,-

1770,-

1725,-

1690,-

W POK. 2 I 3-OS.

BB FB/HB

2135,-

2240,-

2225,-

2215,-

BB FB/HB FB/HB

2055,-

2080,-

2110,-

2110,-

1440,-

1460,-

1480,-

1480,-
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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.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat, bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
   w recepcji ok. 25 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, ogrodzony, monitorowany op³ata
   w recepcji ok. 25 z³/doba, iloœæ miejsc ograniczona 
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowi¹zuje
   dop³ata ok. 55 z³/doba 
• mo¿liwoœæ wykupienia pakietu zabiegowego:
   20 zabiegów + wizyta lekarska - op³ata dodatkowa 520 z³,
   10 zabiegów + wizyta lekarska - op³ata dodatkowa 310 z³
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

/HOTEL „TROFANA” ***
po³o¿ony ok. 250 m od pla¿y i tyle¿ samo od centrum miasta, sk³ada siê z czêœci
3 i 4 gwiazdkowej. Do dyspozycji goœci jest restauracja, pokój zabaw dla dzieci,
basen z wodospadem i przeciwpr¹dami oraz strefa SPA gdzie wykonywane s¹
zabiegi kosmetyczne i masa¿e. Ponadto  jacuzzi, sauna fiñska, ³aŸnia parowa
i grota lodowa. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z ³azienkami i TV. Niektóre z mo¿liwoœci¹ dostawki.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u. Napoje do 
obiadokolacji (za wyj¹tkiem kawy i herbaty) dodatkowo p³atne.

****

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
   na miejscu ok. 40 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking znajduje siê vis a vis hotelu - op³ata na miejscu
   ok. 30-35 z³/doba
• dla ka¿dego uczestnika karta rabatowa do Kawiarni Giovani
    Coffe usytuowanej w pasa¿u molo oraz 5% rabatu na seans
   „s³oneczna ³¹ka”
• ceny podane w tabelce dotycz¹ zakwaterowania
   w 3 gwiazdkowej czêœci hotelu
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OSOBA
DOROS£A

15.0

26.06 - 14.08.2021

14.08 - 28.08.2021

5 - 26.06.2021

28.08 - 18.09.2021

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

1360

1875,-

1510,-

,-

1360,-

DZIECKO
DO 12 LAT

NA DOSTAWCE

820

1125,-

910,-

,-

820,-

955

1315,-

1060,-

955

,-

,-

DZIECKO
DO 7 LAT

NA DOSTAWCE

OŒRODEK WYPOCZYNKOWO-SANATORYJNY „SOBÓTKA”
obiekt po³o¿ony ok. 200 m od pla¿y, w centrum nadmorskiej dzielnicy, w bezpoœrednim 
s¹siedztwie parku miejskiego amfiteatru, stadionu i kortów tenisowych. Do dyspozycji
goœci jest restauracja  oraz nowoczesna baza zabiegowo-rehabilitacyjna, a tak¿e SPA. 
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych winda oraz platforma. Internet Wi-Fi w obrêbie 
recepcji.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, TV, telefonem, wiêkszoœæ z balkonami oraz 
apartamenty. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

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

MIÊDZYZDROJE ***HOTEL „TROFANA” /****
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OSOBA DOROS£A

05.0

26.06 - 28.08.

28.08 - 25.09.

6 - 26.06.2021

2021

2021

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

1030

1380,-

1030,-

,-

DODATKOWA
OSOBA

W POKOJU 2 i 3 OS.W POK. 2-OS. W POK. 3-OS.

BB FB

1450

1800,-

1450,-

,- 945

1240,-

945,-

,-

BB FB

1365

1660,-

1365,-

,- 1200

1200,-

1200,-

,-

FB

ŒWINOUJŒCIE OŒRODEK WYPOCZYNKOWO-SANATORYJNY „SOBÓTKA”



ŒWINOUJŒCIE OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „MEDUZA”

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „MEDUZA”
po³o¿ony w centrum uzdrowiska ok. 150 m od pla¿y, jest to kompleks trzech budynków
o zró¿nicowanym standardzie:
• budynek „A” - do dyspozycji goœci jest jadalnia, sala konferencyjna oraz kawiarnia
   z tarasem,  winda. Internet Wi-Fi w obrêbie recepcji
• budynek „B” - dysponuje salonem fryzjerskim. 
W pobli¿u Oœrodka znajduje siê du¿y plac zabaw i miejski basen.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe usytuowane w budynkach „A”, „B” i „C”. Pokoje 4-osobowe
tylko w budynku „B” (budynki s¹ usytuowane obok siebie w odleg³oœci ok. 30 m).  
Wszystkie pokoje z ³azienkami, radiem, TV, lodówk¹ i czajnikiem.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 10 z³/doba
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta nie s¹ akceptowane       
• niewielki parking niestrze¿ony - GRATIS, parking strze¿ony
   p³atny ok. 200 m od obiektu
• w trakcie turnusu - jedna obiadokolacja w formie biesiady
   regionalnej z muzyk¹ na ¿ywo, a w okresie 03.07-13.08.2021
   tak¿e wycieczka autokarowa „Krajobrazy Wyspy Wolin”,
   rejsem katamaranem, piesza wycieczka po Œwinoujœciu
   m.in. do Fortu Anio³a i Muzeum Rybo³ówstwa
• w przypadku ³¹czenia turnusów nocleg i wy¿ywienie w dniu
   ³¹cz¹cym - GRATIS, a w drugim turnusie zamiast wycieczki
   „Krajobrazy Wyspy Wolin” odbêdzie siê rejs statkiem
   „Chateaubriand”
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
   - identyfikator, noszenie go jest obowi¹zkowe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROS£A

26.06

03.07 - 09.07.

10.07 - 13.08.

14.08 - 27.08.

 - 02.07.2021

2021

2021

2021

TURNUSY
6-dniowe

(sobota-pi¹tek)

1265,-

1690,-

1780,-

1265,-

DZIECKO DO 10 LAT 

1

1550,-

1620,-

1125,-

125,-

BUDYNEK A BUDYNEK B i C BUDYNEK A BUDYNEK B i C

1435,-

1510,-

-

-

1315,-

1375,-

-

-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

HOTEL *** NAT (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, sala 
konferencyjna a tak¿e nowoczesna baza zabiegowa. Mo¿na równie¿ skorzystaæ z us³ug 
fryzjerskich. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda, podjazdy. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami, wiêkszoœæ pokoi z balkonami, TV-SAT, radiem
i telefonem, 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. W przypadku ³¹czenia turnusów obiad ³¹cz¹cy
- GRATIS.

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
• do zakwaterowania w pokojach 1-os. obowi¹zuje dop³ata
   ok. 25 z³ doba
• korzystanie z basenu - GRATIS
• w okresie do 12.06.2021 oraz po 11.09.2021 w cenie
   turnusów 1 zabieg dziennie w dni robocze dla osób
   doros³ych (oprócz masa¿u klasycznego ca³ego cia³a
   i borowiny), dla dzieci inhalacje
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

OSOBA
DOROS£A

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

22.05

12.06 - 17.07.2021

17.07 - 07.08.2021

07.08 - 11.09.2021

11.09 - 25.09.2021

 - 12.06.2021 1800

1975,-

2020,-

1975,-

1800,-

,-

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA
DOROS£A

DOSTAWKA
/WSPÓLNE

SPANIE/

1440

1580,-

1620,-

1580,-

1440,-

,-

DZIECKO
DO 14 LAT

DOSTAWKA
/WSPÓLNE

SPANIE/

625

625,-

625,-

625,-

625,-

,-1440

1580,-

1620,-

1580,-

1440,-

,-
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ŒWINOUJŒCIE HOTEL  NAT (RYBNICZANKA)***



OSOBA DOROS£A
PAKIET

WYPOCZYNEK

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

DZIECKO DO 10 LAT
PAKIET

WYPOCZYNEK

05.06 - 11.09.2021 1315,- 875,-1500,-

OSOBA DOROS£A
PAKIET

LECZNICZY

WÓLKA NADBU¯NA
maleñka wioska po³o¿ona nad Bugiem, 10 km od Siemiatycz na trasie Bia³ystok
- Lublin, 140 km od Warszawy. Tereny te nazywane s¹ „Zielonymi P³ucami Polski”. 
Malowniczy krajobraz, niepowtarzalnie czyste powietrze, lasy obfituj¹ce w grzyby
to niew¹tpliwie atuty tego terenu.

OŒRODEK WCZASOWY „POD SOSN¥” 
po³o¿ony w lesie sosnowym na piaszczystym brzegu rzeki Bug, rozci¹ga siê na 
obszarze 9 ha. Na terenie oœrodka znajduj¹ siê domki campingowe, jadalnia, kawiarnia, 
œwietlica ze sto³em bilardowym i do tenisa sto³owego, boisko do siatkówki i koszykówki, 
pe³nowymiarowe boisko do pi³ki no¿nej, kort tenisowy, miejsce na ognisko oraz basen 
letni (25 x 10 m).

ZAKWATEROWANIE
domki campingowe drewniane parterowe 3 i 4-osobowe z ³azienkami i aneksem 
kuchennym (lodówka, kuchenka,  naczynia, sztuæce). Domki s¹ 2 pokojowe.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Posi³ki 
serwowane lub bez wy¿ywienia.

SUPRAŒL
miasteczko po³o¿one na skraju Puszczy Knyszyñskiej nad rzek¹ Supraœlank¹, 15 km
na pó³noc od Bia³egostoku. W tym malowniczym miejscu s¹ wspania³e warunki do 
wypoczynku i podreperowania zdrowia. Supraœl ma status uzdrowiska. Wystêpuj¹ 
tutaj jedne z najlepszych z³ó¿ borowin, polecane wszystkim, którzy przeszli zabiegi 
chirurgiczne, maj¹ schorzenia reumatyczne, kardiologiczne i dróg oddechowych. 
Odbywaj¹ siê tutaj cykliczne imprezy pod egid¹ kultury i sztuki o nazwie „Uroczysko”, 
jest stadnina koni oraz wiele szlaków do uprawiania turystyki pieszej.

HOTEL „KNIEJA MEDICAL SPA” ***
obiekt, po³o¿ony u wejœcia do Puszczy Knyszyñskiej. Do dyspozycji goœci jest 
restauracja, sala konferencyjna, pub oraz wspania³y ogród z wiatami do biesiadowania
i kaskad¹ wodn¹. Do dyspozycji Centrum SPA - basen o wymiarach 10 x 5 m.
z podwodnymi dyszami, jacuzzi, sauna sucha, ³aŸnia parowa, gabinety SPA oraz
baza rehabilitacyjna, gdzie mo¿na wykonaæ szereg zabiegów z zakresu elektroterapii, 
balneoterapii, laseroterapii, a tak¿e ultradŸwiêki, k¹piele i masa¿e. Leczy siê 
schorzenia narz¹dów ruchu, choroby reumatologiczne, neurologiczne i dróg 
oddechowych. Personel obiektu s³u¿y pomoc¹ przy organizacji sp³ywów kajakowych, 
przeja¿d¿ek bryczkami i zwiedzaniu okolicznych zabytków. Udogodnienia dla 
niepe³nosprawnych - winda, podjazdy. Bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe, wszystkie z ³azienkami, telefonem i TV-SAT. Niektóre pokoje
z balkonami. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. 

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do lat 10 maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• parkowanie samochodów pod domkiem - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 5 z³/doba
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• osoby nie korzystaj¹ce z wy¿ywienia - op³ata za nocleg
   68 z³/doba.

UWAGI:      
• doba hotelowa od 14.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta  s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 20 z³/ doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania dop³ata
   315 z³/ turnus 7-dniowy
• zabiegi SPA i rehabilitacyjne mo¿na dodatkowo wykupiæ
• korzystanie z basenu, jacuzzi i sauny - GRATIS
• w ramach pakietu leczniczego wizyta lekarska oraz
   18 zabiegów w turnusie 7-dniowym 
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROS£A
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06

19.06 - 14.08.

14.08 - 28.08.

 - 19.06.2021

2021

2021

DZIECKO DO 10 LAT

875

895,-

875,-

,- 715

735,-

715,-

,-
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

WÓLKA NADBU¯NA OŒRODEK WCZASOWY „POD SOSN¥”

SUPRAŒL HOTEL „KNIEJA MEDICAL SPA” ***



AUGUSTÓW VILLA „SKOMANDA”

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS,
   za poœciel - dodatkowa op³ata w obiekcie - 70 z³/tydzieñ
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, ogrodzony - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania dop³ata
   ok. 550 z³/turnus 7-dniowy
• za poœrednictwem personelu obiektu mo¿na wykupiæ szereg
   ciekawych wycieczek np. po Pojezierzu Augustowskim, do
   Wilna, Trok, Druskiennik, a tak¿e sp³ywy kajakowe Czarn¹
   Hañcz¹ i Rospud¹ oraz rejsy statkami Bia³ej Floty po jeziorach
• obiekt ca³oroczny- mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

AUGUSTÓW 
miasto uzdrowiskowo - wypoczynkowe malowniczo po³o¿one nad rzekê Nett¹
i Kana³em Augustowskim, na zachodnim skraju Puszczy Augustowskiej najwiêkszego 
zwartego kompleksu leœnego w Europie. Otoczone szeœcioma piêknymi jeziorami 
sprawia, i¿ Augustów nazywany jest stolic¹ sportów wodnych i turystyki aktywnej. 
Dodatkowy atut miasta to fakt, i¿ le¿y ono na terenie Zielonych P³uc Polski w pobli¿u 
Wigierskiego i Biebrzañskiego Parku Narodowego oraz Suwalskiego Parku 
Krajobrazowego. Niepowtarzalny urok miasta, czyste powietrze oraz wiele atrakcji 
sprawiaj¹, ¿e jest to doskona³e miejsce na wypoczynek przez ca³y rok.

VILLA „SKOMANDA”
ustronnie po³o¿ona na obrze¿ach miasta w s¹siedztwie Kana³u Augustowskiego
i Puszczy Augustowskiej, w odleg³oœci ok 1800 m od centrum. Do dyspozycji goœci 
jest restauracja i sala szkoleniowa a na zewn¹trz sauna sucha, niewielki staw
z pomostem, wiata grillowa z miejscem na ognisko, plac zabaw dla dzieci, 
wypo¿yczalnia kajaków, canoe, rowerów, kijków Nordic Walking. W pobli¿u znajduje 
siê stadnina koni, a wzd³u¿ Kana³u przebiega szlak rowerowy i konny. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-3 osobowe z ³azienkami, wyposa¿one w TV, lodówki, le¿aki pla¿owe. 
Niektóre pokoje z dostawkami - rozk³adana sofa.

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

OSOBA
DOROS£A

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

19.06 - 04.09.2021 1335,-

DZIECKO
DO 10 LAT

 NA DOSTAWCE

785,-865,-

OSOBA
DOROS£A

NA DOSTAWCE

SERWY K/AUGUSTOWA
miejscowoœæ letniskowa w Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Serwy, które zasila
w wodê Kana³ Augustowski. Panuj¹ tu idealne warunki do uprawiania turystyki
kajakowej, a do miejsc godnych odwiedzenia nale¿y pokamedulski klasztor w Wigrach
i sanktuarium w Studzienicznej. Odleg³oœæ od przejœcia granicznego z Litw¹ to zaledwie
35 km, do Wilna jest ok. 190 km, do Druskiennik ok. 90 km - w sezonie mo¿liwoœæ 
skorzystania z wycieczek autokarowych.

CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE „PROSERWY”
po³o¿one w lesie sosnowym na rozleg³ym terenie (4 ha). W jego sk³ad wchodzi Hotel 
„Albatros” o standardzie ***, domki kampingowe i murowany bungalow. Na terenie
obiektu goœcie mog¹ korzystaæ z pla¿y i miejsca do k¹pieli nad jeziorem Serwy wraz
z pomostami, wypo¿yczalni sprzêtu p³ywaj¹cego i rowerów, boisk sportowych i miejsca
na ognisko. Ponadto do dyspozycji jest przestronna restauracja oraz sala konferencyjna.
W kompleksie hotelowym jest lobby bar, centrum SPA (sauny fiñskie i parowe, jacuzzi, 
œcie¿ka Kneippa, prysznic wra¿eñ, kapsu³a Neo Qi Energy, grota solna) sala treningowa
z bie¿niami i rowerami oraz klub muzyczny. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych
(w hotelu) - winda, podjazd. Internet Wi-Fi w obrêbie recepcji.

ZAKWATEROWANIE
• Hotel „Albatros” - pokoje 2-os. KOMFORT z mo¿liwoœci¹ dostawki (rozk³adana
   sofa), ³azienka, TV plazma, taras. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób
   niepe³nosprawnych
• domki kempingowe, w sk³ad których wchodz¹ jedno i dwu-pokojowe segmenty
   3-4 osobowe z ³azienkami, TV, lodówk¹ i czajnikiem elektrycznym
• murowany bungalow z pokojami 2-3 osobowymi (tapczan + rozk³adana rogówka)
   z ³azienkami, TV, lodówk¹ i czajnikiem elektrycznym.

WY¯YWIENIE
• HOTEL 2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia
   turnusu. Œniadania w formie szwedzkiego sto³u. 
• SEGMENTY i BUNGALOWY bez wy¿ywienia lub j.w. - ceny podane w tabelce.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat ze zmniejszon¹ porcj¹ obiadokolacji jako
   trzecia osoba w pokoju hotelowym - 535 z³/turnus 7-dniowy
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji - hotel
   ok. 35 z³/doba, bungalowy i segmenty ok 10 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - op³ata w recepcji
   ok. 100 z³/turnus 7-dniowy
• pokoje 1-osobowe - obowi¹zuje dop³ata - ok. 75 z³/doba
• dla goœci zakwaterowanych w hotelu „Albatros” w cenie
   pobytu 1 kolacja plenerowa przy ognisku, 5 x 1,5 h pobytu
   w SPA (nie dotyczy nastêpuj¹cych zabiegów: masa¿e,
   k¹piele solankowe i kapsu³a Neo Qi Energy)
• osoby zakwaterowane w segmentach i bungalowach maj¹
   bezp³atny wstêp do hotelowego SPA 2 x 1,5 h (nie dotyczy
   nastêpuj¹cych zabiegów: masa¿e, k¹piele solankowe
   i kapsu³a Neo Qi Energy)
• mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi w tabelce.

OS. DOROS£A
Z WY¯YWIENIEM

W POKOJU
HOTELOWYM

KOMFORT

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

19.06 - 04.09.2021

CENA ZA
BUNGALOW

1090,-1495,-

CENA ZA
SEGMENT

1295,-

WY¯YWIENIE

460,- 275,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 12 LAT 

ZMNIEJSZONA
PORCJA2-OS. 3-OS. 3-OS. 4-OS.

1720,-1360,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

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

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

SERWY  K/AUGUSTOWA
CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE „PROSERWY”

***WRAZ Z HOTELEM „ALBATROS” 
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TUMIANY
maleñka wioska po³o¿ona w sercu Warmii  wœród lasów nad jeziorem Pisz, oddalona
o ok..10 km od Barczewa i ok. 25 km od Olsztyna. Raj dla grzybiarzy i wêdkarzy oraz 
osób szukaj¹cych ciszy i spokoju wœród dziewiczej przyrody.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „CAMPING TUMIANY” 
po³o¿ony na 4 ha zalesionym terenie nad jeziorem Pisz przy piaszczystej pla¿y.
Do dyspozycji goœci jest restauracja nad brzegiem jeziora, a tak¿e molo widokowe,
kort tenisowy, boisko do siatkówki pla¿owej, a dla dzieci 2 place zabaw, basen
z ³ódeczkami i gokarty. Ponadto drewniana wiata do biesiadowania, sala szkoleniowa
i wypo¿yczalnia rowerów, ³odzi wêdkarskich i turystycznych, kajaków i rowerów 
wodnych. W sk³ad obiektu oprócz domków i apartamentów wchodzi równie¿ pole 
namiotowe i caravaningowe.

ZAKWATEROWANIE
• domki 2 osobowe – jednopokojowe z ³azienkami, TV i ma³ym aneksem kuchennym
   (lodówka, czajnik, naczynia i sztuæce)
• domki 4 osobowe z  ³azienkami, dwoma sypialniami (po 2 ³ó¿ka pojedyncze)
   i pokojem dziennym z TV, aneksem kuchennym wyposa¿onym w kuchenkê, lodówkê,
   czajnik, naczynia i sztuæce
• apartamenty 4 osobowe - wyposa¿one j.w., ponadto w pokoju dziennym jest
   rozk³adana kanapa.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i  serwowane obiadokolacje.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane, po wczeœniejszym uzgodnieniu
   - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• w obiekcie mo¿na wykupiæ zezwolenie na wêdkowanie 
• personel obiektu zajmuje siê organizacj¹ sp³ywów
   kajakowych.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A

08.05

26.06 - 04.09.2021

04.09 - 18.09.2021

 - 26.06.2021

DOMEK 2-OS.

1050

1190,-

1050,-

,- 1010

1240,-

1010,-

,-1180

1305,-

1180,-

,-1265

1420,-

1265,-

,- 875

1000,-

875,-

,- 965

1125,-

965,-

,-

DZIECKO DO 12 LAT

DOMEK 4-OS. APARTAMENT DOMEK 2-OS. DOMEK 4-OS. APARTAMENT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

NOWY DWÓR
maleñka wioska w gminie Jedwabno w po³udniowo-wschodniej czêœci województwa 
Warmiñsko - Mazurskiego, po³o¿ona na unikalnym terenie pod wzglêdem 
przyrodniczo - krajobrazowym poœród jezior i lasów. W pobli¿u szlak rzeki Omulew 
znakomity do organizacji sp³ywów kajakowych.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „DOLOMITY”
malowniczo po³o¿ony nad jeziorem Brajnickim w bezpoœrednim s¹siedztwie lasu.
Do Szczytna jest st¹d ok. 14 km, a  do Warszawy ok. 180 km. Na terenie obiektu do 
dyspozycji goœci jest jadalnia, bar z kominkiem, œwietlica z TV, bilard, tenis sto³owy, 
boisko do siatkówki pla¿owej, miejsce do gry w koszykówkê, plac zabaw i sala zabaw 
dla dzieci, a tak¿e pomost z wypo¿yczalni¹ sprzêtu wodnego (³odzie wios³owe, kajaki, 
rowery wodne) i w³asna pla¿a z k¹pieliskiem oraz miejsce do palenia ognisk. Oœrodek 
jest ca³kowicie ogrodzony i zamykany na noc, polecany jest osobom preferuj¹cym 
ciszê i spokój, przyjazny dla rodzin z dzieæmi.

ZAKWATEROWANIE
• domki 2, 3 i 5-osobowe z ³azienkami, wyposa¿one w lodówkê, czajnik elektryczny 
   i meble ogrodowe. Domki 2 i 3-osobowe typu „bliŸniak” maj¹ jeden pokój,
   a 5-osobowe dwa pokoje i s¹ przeznaczone dla min. 4 osób
• pokoje 3-osobowe i 4-osobowe typu studio w budynku g³ównym, z ³azienkami,
   lodówk¹ i czajnikiem.

WY¯YWIENIE
1 x dziennie - œniadania, 2 x dziennie - œniadania i obiady lub 3 x dziennie - œniadania, 
obiady i kolacje. Œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane - GRATIS
• parking niestrze¿ony, ogrodzony - GRATIS
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe
• w recepcji mo¿na wykupiæ zezwolenie na wêdkowanie.

OSOBA DOROS£ATURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.0

26.06 - 28.08.

28.08 - 18.09.

6 - 26.06.2021

2021

2021

760

845,-

760,-

,-

BB

DZIECKO DO 12 LAT 

FB BB FB

830

925,-

830,-

,-590

655,-

590,-

,-1040

1155,-

1040,-

,-900

1000,-

900,-

,-

HB HB

695

770,-

695,-

,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

TUMIANY OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „CAMPING TUMIANY” 

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „DOLOMITY”NOWY DWÓR



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KALBORNIA
niewielka miejscowoœæ letniskowa po³o¿ona w sercu Warmii na Pojezierzu I³awsko-
Dylewskim w odleg³oœci 60 km od Olsztyna, doskona³e miejsce dla osób chc¹cych 
wypoczywaæ w ciszy i spokoju.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „INTER-PIAST”
obiekt usytuowany w masywie Góry Dylewskiej, bezpoœrednio nad jeziorem D¹browa 
Wielka w rozleg³ym kompleksie parkowo - leœnym. Do dyspozycji goœci jest pla¿a
z przystani¹ i wypo¿yczalni¹ sprzêtu sportowego (³odzie, kajaki, rowery wodne), 
jadalnia, kawiarnia, letni bar, 2 sale konferencyjne, sauna, bilard, tenis sto³owy, korty 
tenisowe, boisko do siatkówki pla¿owej, wypo¿yczalnia rowerów, pokój i plac zabaw, 
a tak¿e zadaszone miejsce na ognisko.

ZAKWATEROWANIE
• pokoje 1, 2 i 4-osobowe z ³azienkami, TV-SAT, telefonem, radiem i balkonem
• domki 4-osobowe z ³azienk¹, mini aneksem kuchennym z lodówk¹, TV, radiem
   i telefonem

WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia (œniadania
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u). W przypadku ³¹czenia turnusów obiad 
pomiêdzy nimi - GRATIS.

CHARZYKOWY
miejscowoœæ letniskowa w Borach Tucholskich, po³o¿ona ok. 6 km od Chojnic,
nad jeziorem Charzykowskim. Doskona³e warunki do uprawiania sportów wodnych
i wêdkowania to atuty przebywania w tej miejscowoœci. Znajduje siê tam równie¿ 
najstarszy w Polsce klub ¿eglarski, a w miejscowym amfiteatrze odbywaj¹ siê liczne 
imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „REJS”
po³o¿ony na rozleg³ym, prawie 1,5 ha zazielenionym terenie nad brzegiem jeziora 
Charzykowskiego. Obiekt jest ca³kowicie ogrodzony, a do dyspozycji goœci jest 
restauracja, tawerna ¿eglarska z tarasem widokowym, 2 bary, wypo¿yczalnia sprzêtu 
wodnego, a tak¿e plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla. W obiekcie jest 
te¿ przystañ z du¿ym pomostem i ma³¹ piaszczyst¹ pla¿¹ (³agodne zejœcie do wody), 
dzia³a równie¿ szko³a windsurfingu. Bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
• domki parterowe 2-4 osobowe (2 wersalki + 2 ³ó¿ka) sk³adaj¹ce siê z ³azienki,
   pokoju dziennego z TV, sypialni, aneksu kuchennego (lodówka, czajnik elektryczny,
   kuchenka mikrofalowa), na wyposa¿eniu jest zestaw pla¿owy i do grillowania
• domki piêtrowe 2-4 osobowe sk³adaj¹ce siê z ³azienki, pokoju dziennego z wersalk¹
   i TV, aneksem kuchennym wyposa¿onym j.w. oraz sypialni na piêtrze (4 tapczany),
   na wyposa¿eniu równie¿ w/w zestawy

WY¯YWIENIE
3 x dziennie - œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane.
Od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

CHARZYKOWY OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „REJS”

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 15 z³/doba
• dzieci do 14 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach lub
   domkach, po wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji
   ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, monitorowany - op³ata w recepcji
   ok. 10 z³/doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce lub tapczan „bis”
• w okresie wakacji w oœrodku mog¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe.

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

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

895,-

810,-

810,-1010,

1120,-

1010,-

-22.05

26.06 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

 - 26.06.2021 545

625,-

545,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

810

895,-

810,-

,-

DOMEK 4-OS.TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

08.05

19.06 - 14.08.

 - 19.06.2021

2021

14.08 - 11.09.2021

900

1135,-

,-

1080,-

1065

1300,-

,-

1245,-

780

880,-

,-

840,-

945

1045,-

,-

1005,-

655

750,-

,-

725,-

830

915,-

,-

890,-

DOMEK 3-OS. DOMEK 2-OS.

DZIECKO
DO 10 LAT

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 10 LAT

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 10 LAT

OSOBA
DOROS£A
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KALBORNIA OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „INTER-PIAST”



POKÓJ 2-OS.TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

12.06 - 04.09.2021 835,- 540,-

OSOBA
DOROS£A

735,-585,- 770,- 515,-

DOMEK 2-OS.
LUB POKÓJ 3-OS.

DOMEK 3 i 4-OS.

DZIECKO OSOBA
DOROS£A

DZIECKO OSOBA
DOROS£A

DZIECKO

OSOBA DOROS£A

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06 - 04.09.2021

DZIECKO DO 10 LAT

BB

785,-

FB BB FB

POK. 2-OS. POK. 3-OS. POK. 2-OS. POK. 3-OS.

BB FB BB FB

1270,- 685,- 1165,- 680,- 920,- 575,- 815,-

TURAWA
znana miejscowoœæ wypoczynkowa po³o¿ona w województwie opolskim, wœród jezior 
i lasów. Raj dla grzybiarzy i wêdkarzy. Znajduje siê tam pa³ac z XVIII wieku z zespo³em 
parkowym, obecnie Dom Dziecka. 

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „KORMORAN”
po³o¿ony nad du¿ym jeziorem Turawskim przy jego pó³nocnym brzegu, wœród lasów, 
oddalony od brzegu jeziora ok 100 m. W oœrodku do dyspozycji jest restauracja, 
kawiarenka z drink-barem, sala kominkowa z k¹cikiem zabaw dla dzieci, bilard, boisko 
do siatkówki, plac zabaw z brodzikiem dla dzieci i grill, a tak¿e basen letni o wymiarach 
10,5 x 5 m. Nad jeziorem pla¿a i wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego. 

ZAKWATEROWANIE
• parterowe domki drewniane 2, 3 i 4-osobowe, jedno- i dwupokojowe z ³azienkami, TV,
   czajnikiem i werand¹ 
• pawilon hotelowy - pokoje 2 i 3-osobowe z ³azienkami i TV, niektóre z balkonami lub
   tarasami.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadanie
w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane - mo¿liwoœæ wyboru drugiego 
dania.

STASZÓW
niewielkie miasteczko w województwie Œwiêtokrzyskim, przez miasto przep³ywaj¹ 
dwie rzeki Czarna Staszowska i Desta. Od Kielc dzieli go ok. 50 km, a od Krakowa
ok. 120 km. Otaczaj¹ce miasto lasy  iglaste i mieszane mo¿na przemierzaæ wêdruj¹c 
pieszo lub na rowerach.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „LOTNIK”
po³o¿ony jest w malowniczym lesie nad czterema jeziorami, które po³¹czone kana³ami  
tworz¹ Wenecjê Golejowsk¹, oddalony jest od centrum Staszowa ok. 4 km. Okolice 
oœrodka to piêkne mieszane lasy z bogat¹ flor¹ i faun¹. Wymarzone miejsce dla 
amatorów grzybobrania i wêdkowania. Mi³oœnicy s³oñca i sportów wodnych mog¹ 
korzystaæ z szerokiej piaszczystej pla¿y po³o¿onej tu¿ przy oœrodku. Na terenie 
obiektu do dyspozycji jest sala taneczna i restauracja, a tak¿e plac zabaw dla dzieci, 
boisko do siatkówki, stó³ do ping-ponga i pi³karzyki oraz du¿a zadaszona wiata do 
biesiadowania przy grillu. 

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienkami i balkonami.

WY¯YWIENIE
tylko œniadania lub 3 x dziennie œniadania, obiady i kolacje. Od obiadu pierwszego 
dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, 
obiady serwowane.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane - GRATIS
• parking niestrze¿ony, ogrodzony - GRATIS
• dop³ata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym
   ok. 32 z³/doba
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• personel obiektu pomaga w organizacji ciekawych wycieczek 
   historycznych np. do Sandomierza, Baranowa
   Sandomierskiego, Zamku Krzy¿topór, Pa³acu Popielów
   w Kurozwêkach, Klasztoru w Rytwianach, Pa³acu Ko³³¹taja
   w Wiœniowej i wielu innych
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

TURAWA OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „KORMORAN”
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STASZÓW OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „LOTNIK”



JURA KRAKOWSKO-CZÊSTOCHOWSKA - ZAWIERCIE
kraina zamków, ska³ i jaskiñ, po³o¿ona w bliskiej odleg³oœci du¿ych aglomeracji
- Katowice - 40 km, Kraków 70 km, Czêstochowa 50 km, Warszawa 240 km. 
Wspania³e miejsce dla mi³oœników bia³ych ostañców i wspinaczki ska³kowe.

HOTEL VILLA VERDE CONGRESS & SPA ****
obiekt po³o¿ony w sercu Jury Krakowsko-Czêstochowskiej na obrze¿ach miasta 
Zawiercie. Do dyspozycji goœci: 2 restauracje, browar rzemieœlniczy, ekskluzywne 
Centrum SPA & Wellness wraz z wewnêtrznym Parkiem Wodnym, saun¹, a tak¿e 
basen zewnêtrzny. Ponadto krêgielnia, korty tenisowe, boisko do pi³ki no¿nej
i siatkówki pla¿owej, plac zabaw, wewnêtrzna sala zabaw z ma³pim gajem i tenisem 
sto³owym. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe (z mo¿liwoœci¹ dostawki), pokoje rodzinne typu studio (2+2), 
apartamenty. Wszystkie z ³azienkami  (w apartamentach wanny), TV, telefonem
i suszark¹

WY¯YWIENIE
2 x dziennie - od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu. 
Posi³ki serwowane (w przypadku ma³ej iloœci Goœci) lub w formie szwedzkiego sto³u
(w przypadku wiêkszej iloœci Goœci).

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

19.06 - 04.09.2021 1950,-

OSOBA
DOROS£A

OSOBA
DOROS£A

DOSTAWKA

1880,- 1250,- 7250,-

DZIECKO
DO 12 LAT

DOSTAWKA

POKÓJ RODZINNY
DLA 2 OSÓB

 DOROS£YCH
i 2 DZIECI DO 16 LAT

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka (po
   wczeœniejszym zamówieniu) - op³ata w recepcji ok 20 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, ogrodzony - GRATIS
• dop³ata do zakwaterowania w pokoju 1 osobowym
   - 690 z³/turnus 7-dniowy
• korzystanie z basenów - GRATIS
• w okresie wakacji bêd¹ prowadzone animacje dla dzieci
   (w dni powszednie w godzinach popo³udniowych)
• istnieje mo¿liwoœæ sprzeda¿y pobytów krótszych ni¿ 7-dniowe
  - po wczeœniejszym uzgodnieniu
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 12.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS 
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS 
• zwierzêta  s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok 50 z³/ doba
• parking dozorowany, monitorowany - GRATIS
• dostawka - ³ó¿ko polowe hotelowe - mo¿liwa tylko w pokojach
   typu studio (5 osoba)
• w trakcie pobytu realizowany jest bardzo bogaty program
   animacyjny dla dzieci i doros³ych m.in. biesiada z kapel¹,
   ogl¹danie zachodu s³oñca na górze Zborów (spacer
   z przewodnikiem), aqua aerobik, zajêcia w parku linowym
   z instruktorem, kulinarne zajêcia dla dzieci.

PODLESICE K/KROCZYC
niewielka miejscowoœæ po³o¿ona w sercu Jury Krakowsko-Czêstochowskiej wœród 
bia³ych wapiennych ska³ w otoczeniu zieleni, z dala od wielkomiejskiego zgie³ku u stóp 
Góry Zborów - rezerwatu przyrody, stanowi¹cego raj dla wspinaczy i groto³azów

HOTEL „OSTANIEC” ***
po³o¿ony w centrum miejscowoœci na rozleg³ym terenie wœród zieleni, ca³kowicie 
ogrodzony. Do dyspozycji goœci jest restauracja z ogrodem zimowym i zewnêtrznym 
tarasem, sala kominkowa z drink barem, sale konferencyjne, sala bilardowa i sala gier 
(pi³karzyki, darts, gry multimedialne, tenis sto³owy), sala zabaw dla dzieci oraz strefa 
SPA z saun¹ fiñsk¹, ³aŸni¹ parow¹, jacuzzi, gabinetami kosmetycznymi i masa¿u a 
tak¿e wypo¿yczalnia rowerów. Na terenie wokó³ obiektu jest basen letni wraz ze stref¹ 
wypoczynkow¹, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, kominek plenerowy, kr¹g 
ogniskowy, park linowy i dmuchany plac zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z ³azienkami i balkonami oraz pokoje 4-osobowe typu studio (2+2) 
równie¿ z ³azienkami bez balkonów.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u, od obiadokolacji 
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, dodatkowo poczêstunek kaw¹ i ciastem
W przypadku ma³ej iloœci Goœci posi³ki bêd¹ serwowane.

7-dniowe

3-dniowe

OSOBA

1805

775,-

,-

PAKIETY W OKRESIE
19.06.-28.08.2021 POK. 2-OS.

DZIECKO
DO 9 LAT

DOSTAWKA

1725

740,-

,- 710

305,-

,-

POK. 4-OS. STUDIO

DOSTAWKA
DOROS£Y

940

405,-

,-
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

PODLESICE k/KROCZYC ***
HOTEL „OSTANIEC”  

ZAWIERCIE
JURA KRAKOWSKO-CZÊSTOCHOWSKA

HOTEL

VILLA VERDE CONGRESS & SPA ****



OSOBA DOROS£A
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06 - 04.09.2021 1010,- 630,-

DZIECKO DO 12 LAT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

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 bilard, tenis sto³owy, sauna,  mini plac zabaw i k¹cik zabaw dla dzieci, boisko do 
siatkówki oraz sauna zewnêtrzna, bania i zadaszone miejsce na grilla. W hotelu jest 
równie¿ kawiarnia po³¹czona z restauracj¹. Latem istnieje mo¿liwoœæ pla¿owania nad 
Potokiem Wo³osatym. W odleg³oœci 5 km znajduje siê stadnina koni. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 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. Obiadokolacja 
wydawana w godz. 13.00-21.00.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - obowi¹zkowa op³ata za
   œniadanie 80 z³/ turnus 7-dniowy
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 15 z³/doba
• parking - GRATIS
• personel obiektu pomaga w organizacji ciekawych wycieczek
   np. wycieczki do Lwowa czy sp³ywu Dolin¹ Sanu
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji
   ok. 75 z³/turnus 7-dniowy
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• ma³e zwierzêta s¹ akceptowane (tylko w domkach) - op³ata
   w recepcji ok. 10 z³/doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• w trakcie turnusu ognisko z pieczeniem kie³basek
• mo¿liwe zakwaterowanie w pokojach i domkach
   o podwy¿szonym standardzie - obowi¹zuje dop³ata
• mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi w tabelce.

MYCZKOWCE
miejscowoœæ turystyczna po³o¿ona w pêtli Sanu w samym sercu Bieszczad nad 
Zalewem Myczkowskim, drugim po Solinie akwenie wodnym w tym regionie. 
Ukszta³towanie terenu wokó³ miejscowoœci stwarza wspania³e warunki do rekreacji
i turystyki, a tak¿e daje sposobnoœæ do uprawiania licznych sportów wodnych oraz 
wêdkarstwa.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „BIESZCZADY”
obiekt po³o¿ony nad Zalewem Myczkowskim. Do dyspozycji goœci jest budynek 
g³ówny z kawiarenk¹, jadalni¹, salami konferencyjnymi oraz 4-5 osobowe bungalowy. 
Ponadto na terenie oœrodka jest plac zabaw, sala bilardowa, tenis sto³owy, boisko 
sportowe, du¿y teren rekreacyjny z miejscem na grill i ognisko. Bezprzewodowy 
internet w budynku g³ównym.

ZAKWATEROWANIE
• budynek g³ówny: pokoje standard 2, 3 i 4-osobowe (2+2) typu studio z mo¿liwoœci¹
   dostawki (wspólne spanie na wersalce) oraz ³azienk¹, TV, wiêkszoœæ z balkonami
• domki 4-5 osobowe standardowe  - murowane, piêtrowe w zabudowie bliŸniaczej.
   Parter: przedpokój, pokój dzienny z kompletem wypoczynkowym (2 fotele + 2-os.
   kanapa) oraz mini aneksem kuchennym z lodówk¹ i czajnikiem elektrycznym.
   Piêtro: 3-osobowa otwarta sypialnia oraz ³azienka. Przed ka¿dym domkiem taras.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

12.06 - 04.09.2021 1150,-

DZIECKO
DO 12 LAT

580,-

OSOBA
DOROS£A

405,-

DZIECKO DO 4 LAT
BEZ W£ASNEGO

£ÓZKA
Z WY¯YWIENIEM
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

USTRZYKI GÓRNE HOTEL „GÓRSKI”

MYCZKOWCE OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „BIESZCZADY”



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

IWONICZ ZDRÓJ
najwiêksze uzdrowisko w po³udniowo - wschodniej Polsce, w dorzeczu Wis³oka,
16 km na po³udnie od Krosna. Wystêpuj¹ liczne lasy bukowo-jod³owe, Ÿród³a 
lecznicze, odwierty solanek jodobromowych i panuje specyficzny mikroklimat 
(zbli¿ony do morskiego). W uzdrowisku leczy siê choroby narz¹dów ruchu, uk³adu 
trawiennego, reumatologiczne, dróg oddechowych i kobiece. Blisko st¹d na górskie 
szlaki Beskidu Niskiego. Liczne zabytki, piêkny park z Domem Zdrojowym 
uprzyjemniaj¹ pobyt w tej miejscowoœci.

PENSJONAT „AMELIA” ** 
po³o¿ony ok 200 m od od centrum miejscowoœci na zazielenionym terenie.
Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sale konferencyjne, sala bilardowa, tenis sto³owy, 
sauna z mini hydromasa¿em, wypo¿yczalnia kijów do Nordic Walking. Mo¿na 
równie¿ korzystaæ z wiaty grillowej znajduj¹cej siê przy obiekcie. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienkami i TV. Niektóre z balkonami. Pokoje na 3 piêtrze 
ze skosami.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 35 z³/doba
• parking niestrze¿ony znajduje siê ok. 30 m od obiektu
   - GRATIS
• do zakwaterowania w pokoju 1-os. obowi¹zuje dop³ata
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KRYNICA ZDRÓJ
zwana „per³¹ polskich uzdrowisk” z licznymi Ÿród³ami mineralnymi i borowinami.
Jest uzdrowiskiem o œwiatowej s³awie, z wieloma obiektami sanatoryjnymi
i nowoczesnym zak³adem przyrodoleczniczym. Pijalnia wód mineralnych z teatrem 
oraz liczne obiekty sportowo-rekreacyjne i rozrywkowe umilaj¹ pobyt w tym kurorcie. 
Atrakcj¹ jest równie¿ kolejka szynowa na Górê Parkow¹.

HOTEL *** NAT (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 oraz winda, sala konferencyjna, 
tenis sto³owy 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. Pokoje na ostatniej kondygnacji ze skosami.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadania
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• dzieci do 14 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking, niestrze¿ony, monitorowany (25 stanowisk) - op³ata
   w recepcji ok. 10 z³/doba, ok. 800 m od obiektu ogólnodostêpne
   parkingi
• dostawka to sofa lub tapczan bis
• ceny podane w tabelce dotycz¹ zakwaterowania
   w pokojach standard, do zakwaterowania w pokojach
   komfort obowi¹zuje dop³ata: osoba doros³a 200 z³/
   turnus 7-dniowy, dziecko do 14 lat 160 z³/turnus 7-dniowy
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

22.05

26.06 - 11.09.

11.09 - 25.09.

 - 26.06.2021

2021

2021

1190

1300,-

1190,-

,- 950

1040,-

950,-

,-

1040,-

950,-

950,- 545

625,-

545,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA
DOROS£A

DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO
DO 14 LAT

DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

POK. 2-OS.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

12.06 - 04.09.2021 820,- 615,-

DZIECKO W POKOJU 3-OS.

885,-

OSOBA DOROS£A

POK. 3-OS. DO 8 LAT DO 12 LAT

695,-
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IWONICZ ZDRÓJ PENSJONAT „AMELIA” **

KRYNICA ZDRÓJ HOTEL  NAT (JAGIELLONKA)***



UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• dzieci do 14 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, monitorowany - op³ata w recepcji
   ok.10 z³/doba
• dostawka to rozk³adane ³ó¿ko z materacem
• korzystanie z basenu w godz. 19.30-21.30 - GRATIS
• w ka¿dym turnusie program rekreacyjny: poranny rozruch,
   wyjœcie w góry z przewodnikiem, æwiczenia na sali
   gimnastycznej
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

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, sala regionalna z barkiem, bilard, gry zrêcznoœciowe, 
salka zabaw - ma³pi gaj, œwietlica, sauna, a w ogrodzie wiata grillowa i plac zabaw dla 
dzieci. Internet Wi-Fi.

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

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

19.06 - 25.09.2021 875,-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)
OSOBA DOROS£A

615,-

DZIECKO
DO 10 LAT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

BIA£KA TATRZAÑSKA DOM WYPOCZYNKOWY „MARYNA”

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.

HOTEL *** NAT (SMREK)
po³o¿ony wœród lasów w dolinie potoku Czercz w Piwnicznej Kosarzyskach, oddalony
ok. 3,5 km od centrum miejscowoœci. Do dyspozycji goœci jest basen (12 m x 6 m), 
jadalnia, kawiarenka, gabinety zabiegowe i odnowy biologicznej, gabinet kosmetyczny, 
salka do æwiczeñ, sauna, mini si³ownia, wypo¿yczalnia rowerów, a przed obiektem 
zadaszona wiata grillowa i si³ownia zewnêtrzna. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z ³azienkami, TV i telefonem. Wszystkie pokoje s¹ s³oneczne 
(po³o¿one od strony po³udniowej) z balkonami.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie, od kolacji do œniadania. Œniadania w formie szwedzkiego sto³u, pozosta³e 
posi³ki serwowane.

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

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

22.05

26.06 - 28.08.

28.08 - 18.09.

 - 26.06.2021

2021

2021

1320

1435,-

1320,-

,- 1055

1145,-

1055,-

,- 545

625,-

545,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA
DOROS£A

DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO
DO 14 LAT

DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

1055

1145,-

1055,-

,-
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

PIWNICZNA ***HOTEL  NAT (SMREK)



BUKOWINA TATRZAÑSKA
turystyczna miejscowoœæ po³o¿ona na Podhalu, w odleg³oœci ok 15 km od Zakopanego.
To st¹d rozpoœciera siê przepiêkny widok na ³añcuch Tatr. Kompleks Basenów 
Termalnych, czyni¹ pobyt w tej miejscowoœci niezwykle atrakcyjnym.

HOTEL *** NAT
komfortowy obiekt w stylu góralskim, 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, mini spa
- jacuzzi, sauny, strefa relaksu. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet 
Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami, TV, radiem, lodówk¹ i czajnikiem. Niektóre  
pokoje 3-osobowe typu studio. W niezale¿nym budynku znajduj¹ siê te¿ rodzinne 
apartamenty dwupoziomowe z aneksem kuchennym i dwoma sypialniami (4-6 os.) 
oraz pokoje 2-osobowe z tarasem.

WY¯YWIENIE
• 2 x dziennie w okresie od 26.06.2021 do 28.08.2021, od obiadokolacji pierwszego
   dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu, obydwa posi³ki w formie szwedzkiego
   sto³u
• 1 x dziennie w pozosta³ym okresie, tj 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. 20z³/doba 
• 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
• dostawka to sofa lub kanapa rozk³adana
• w obiekcie mo¿na zakupiæ bilety do Termy Bukowina
   ze zni¿k¹
• ceny podane w tabelce dotycz¹ zakwaterowania w pokoju
   2-osobowym, do zakwaterowania w pozosta³ych pokojach
   obowi¹zuje dop³ata 
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROS£A
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06

26.06 - 28.08.

28.08 - 02.10.

 - 26.06.2021

2021

2021

1005

1495,-

1005,-

,-

BUKOWINA TATRZAÑSKA
MINI-SPA

HOTEL  NAT***

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

MURZASICHLE
du¿a wioska po³o¿ona u podnó¿a tatrzañskich regli, na skraju Tatrzañskiego Parku 
Narodowego na wysokoœci 820-950 m, pomiêdzy Bukowin¹ Tatrzañsk¹, a Zakopanem.

DOM WYPOCZYNKOWY „U ANIO£KA”
po³o¿ony na du¿ym terenie ca³kowicie ogrodzonym. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, 
kawiarenka, œwietlica, sto³y do bilarda i tenisa sto³owego, sauna, si³ownia i basen.
Ponadto sza³as góralski do biesiadowania przy grillu oraz dwa boiska sportowe.
W odleg³oœci ok. 200 m od obiektu znajduje siê Budzowy Wierch. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4 i 5-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.

12.06 - 11.09.2021 770,-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)
OSOBA DOROS£A

655,-

DZIECKO DO 12 LAT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

48

MURZASICHLE DOM WYPOCZYNKOWY „U ANIO£KA”



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

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, 2 x dziennie
od obiadokolacji do œniadania lub 1 x dziennie tylko œniadania. Œniadania w formie 
szwedzkiego sto³u, pozosta³e posi³ki serwowane.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 13.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do lat 10 maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• ma³e zwierzêta s¹ akceptowane - GRATIS
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

ZAKOPANE PENSJONAT „POD GIEWONTEM” **

OSOBA DOROS£ATURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

12.06 - 04.09.2021 930,-

DZIECKO DO 10 LAT

725,-850,- 685,-

FB HB FB HB

725,-

BB

645,-

BB

OSOBA DOROS£A
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

26.06 - 28.08.2021 1205,-

DZIECKO DO 10 LAT

1035,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „KOLEJARZ”
obiekt po³o¿ony w samym centrum, niedaleko Krupówek i w bliskiej odleg³oœci dworca 
PKP i PKS. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, œwietlica z bilardem i sto³em do ping-ponga, 
a tak¿e mini klub „Bajlandia” dla dzieci. 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, œniadania
w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do lat 10 maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane (w wydzielonych pokojach)
   - GRATIS
• parking ogrodzony, monitorowany, niestrze¿ony - GRATIS
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• zni¿ka za dostawkê 250 z³/turnus 7-dniowy
• w trakcie turnusów  dwie wycieczki: autokarowo - piesza
   do Doliny Ma³ej £¹ki oraz do Muzeum Oscypka, a tak¿e
   2-godzinny pobyt w  Aqua Parku, zajêcia animacyjne dla
   dzieci do 12 roku ¿ycia i wieczór z folklorem góralskim
• w obiekcie mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
   - identyfikator, noszenie go jest obowi¹zkowe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.
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TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

12.06 - 11.09.2021

OSOBA DOROS£A DZIECKO DO 7 LAT
DOSTAWKA

POKÓJ COMFORTPOKÓJ STANDARD POKÓJ COMFORT

BB HB BB HB BB HB

1195,- 595,-1035,- 1430,- 715,-1315,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

HOTEL „TATRA” ***
najwy¿ej po³o¿ony hotel w Zakopanem - na wysokoœci 1080 m n.p.m., usytuowany
w sercu Tatr w malowniczej dzielnicy Cyhrla, jego architektura wpisuje siê w styl 
zakopiañski. W komfortowych wnêtrzach do dyspozycji goœci s¹ klimatyzowana 
restauracja, drink bar z krêgielni¹ i bilardem, basen z systemem hydromasa¿u, 
brodzik dla dzieci, jacuzzi, solarium, gabinety masa¿u i kosmetyczny, sauny fiñska
i parowa, a tak¿e si³ownia, sale konferencyjne oraz k¹cik i plac zabaw dla dzieci. 
Ponadto boisko do siatkówki pla¿owej oraz miejsce na grilla. Udogodnienia dla 
niepe³nosprawnych - winda, podjazd. Bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe „standard” bez balkonów z oknami dachowymi i pokoje
2-osobowe „comfort” z balkonami i mo¿liwoœci¹ dostawki (rozk³adana sofa). 
Wszystkie z ³azienkami i TV. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób 
niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u lub tylko 
œniadania. 

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 do 11 lat (zakwaterowane na dostawce w pokojach
   comfort) - zni¿ka  20% od ceny osoby doros³ej
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• dostawka dla osoby doros³ej - zni¿ka 10% od cen podanych
   w tabelce
• basen, jacuzzi, sauna i si³ownia - GRATIS

• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowi¹zuje
   dop³ata

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 Turystyki 
to g³ówne  jej atrakcje. 

OŒRODEK „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 m), 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 1, 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. 

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. 10 z³/doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowi¹zuje
   dop³ata
• w trakcie pobytu wieczorek taneczny i ognisko zamiast
   jednej kolacji
• w obiekcie organizowane s¹ turnusu lecznicze z programem
   rekreacyjnym
• w okresie wakacji na terenie obiektu bêd¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROS£A
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

05.06 - 11.09.2021 830,- 700,-

DZIECKO DO 10 LAT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.
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ZAKOPANE HOTEL „TATRA” ***

BRENNA OŒRODEK „REGOR”



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

HOTEL *** NAT (OGRODZISKO)
po³o¿ony w Wiœle Malince na stoku Cieñkowa. Do dyspozycji goœci jest jadalnia,
sala szkoleniowa na 50 osób. W obiekcie jest równie¿ sauna, jacuzzi i kabina infrared 
oraz bilard i tenis sto³owy. Przed obiektem si³ownia zewnêtrzna, ma³y plac zabaw
i zadaszone miejsce na ognisko. Latem stanowi doskona³¹ bazê do pieszych
i rowerowych wycieczek górskich. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda, 
podjazdy. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami, TV i radiem. Kilka pokoi 
przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. Pokoje 1-osobowe na
4 piêtrze ze skosami.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie, œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u. 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
   10 z³/doba
• dostawka to tapczan bis, fotel rozk³adany lub sofa
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata na miejscu ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS.

ZAWOJA
miejscowoœæ po³o¿ona w województwie ma³opolskim u stóp Babiej Góry, w dolinie 
rzeki Skawicy, w bliskiej odleg³oœci od granicy ze S³owacj¹. Mieœci siê tutaj siedziba 
Babiogórskiego Parku Narodowego i wiele stacji narciarskich np. Mosorny Groñ
z kolejk¹ linow¹. Zawoja jest najd³u¿sz¹ i najwiêksza wsi¹ w Polsce.  

PENSJONAT „BESKID”
komfortowy, kameralny obiekt  po³o¿ony na ogrodzonym terenie, w odleg³oœci
ok. 4 km od centrum miejscowoœci. W pobli¿u znajduj¹ siê regionalne karczmy
oraz basen kryty w Hotelu Jawor. Do dyspozycji goœci jest klimatyzowana jadalnia, 
kawiarnia, pokój zabaw dla dzieci, a na zewn¹trz wiata grillowa. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4 osobowe z ³azienkami i TV.

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

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

22.05

26.06 - 28.08.

28.08 - 25.09.

 - 26.06.2021

2021

2021

1100

1210,-

1100,-

,- 880

970,-

880,-

,- 545

625,-

545,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

880

970,-

880,-

,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

4151

ZAWOJA PENSJONAT „BESKID”

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

19.06 - 04.09.2021 965,- 700,-

OSOBA DOROS£A DZIECKO DO 12 LAT

WIS£A HOTEL  NAT (OGRODZISKO)***



OSOBA DOROS£A

12.06 - 04.09.2021

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

750,-

HBBB

875,- 600,- 700,-

DZIECKO DO 12 LAT

HBBB

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

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

OŒRODEK WCZASOWY „PANORAMA”  
po³o¿ony na po³udniowym stoku Klimczoka, oddalony od centrum miejscowoœci ok. 700 m
Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sale wielofunkcyjne, bilard, stó³ do tenisa sto³owego, 
boisko do siatkówki pla¿owej oraz letni basen. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami i TV. Czajniki elektryczne dostêpne na korytarzu. 

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 5 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok.15 z³/doba
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - dop³ata
   ok. 40 z³/doba
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

HOTEL *** NAT  (ZIEMOWIT)
po³o¿ony w malowniczej dzielnicy - Ustroniu - Zawodziu na skarpie Wiœlanej. 
Do dyspozycji goœci jest jadalnia, 2 sale konferencyjne, baza zabiegowa, a tak¿e
basen z jacuzzi, sauna, sala do æwiczeñ, bar kawowy, zadaszone miejsce na ognisko. 
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe z ³azienkami, TV, telefonem, radiem. Kilka pokoi 
przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
• 2 x dziennie w okresie 17.07 - 14.08.2021, od obiadokolacji do œniadania, œniadania
   w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane.
• 3 x dziennie w pozosta³ym okresie,  od kolacji pierwszego dnia do œniadania
   ostatniego dnia turnusu (œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady
   serwowane).

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

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 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
   lub obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking niestrze¿ony, monitorowany - op³ata w recepcji
   ok. 10 z³/doba  
• dostawka to rozk³adana sofa
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.
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TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

1445

1555,-

1555,-

,-

1555,-

1445,-

1155

1245,-

1245,-

,-

1245,-

1155,-

22.05

26.06 - 17.07.

17.07 - 14.08.

 - 26.06.2021

2021

2021

14.08 - 28.08.2021

28.08 - 25.09.2021

545

625,-

625,-

,-

625,-

545,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

1155

1245,-

1245,-

,-

1245,-

1155,-

USTROÑ HOTEL  NAT (ZIEMOWIT)***

SZCZYRK OŒRODEK WCZASOWY „PANORAMA”



UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta niewielkie s¹ akceptowane, op³ata w recepcji
   ok.20 z³/doba
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• korzystanie z basenu - 1 godzina dziennie - GRATIS
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• do zakwaterowania w pokojach „DeLux” obowi¹zuje dop³ata  
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROS£A

12.06-11.09.2021

DZIECKO DO 12 
 
               

LAT

1045,- 845,-

POK. 2-OS.
ECONOMY

APART.
2-OS.

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

1290,- 1200,- 1130,- 735,- 790,-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota) POK. 2-OS.
ECONOMY

OSOBA DOROS£A
Z ZABIEGAMI

DZIECKO DO 10 LAT
BEZ ZABIEGÓW

                 

05.06 - 18.09.2021

FBHB

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

1265,- 760,-1410,- 850,-

FBHB

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

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, TV i telefonem. Pokoje 3 i 4-osobowe typu 
studio. Wiêkszoœæ pokoi z balkonami i widokiem na góry. Kilka pokoi przystosowanych 
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

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

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

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

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

ZAKWATEROWANIE
• pokoje 2-osobowe Economy i DeLux (zwiêkszony metra¿) 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
(w godzinach 15.00-16.30). Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego 
dnia turnusu. 

4153

USTROÑ OŒRODEK WCZASOWY „GLOBUS”

USTROÑ OŒRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „MUFLON”



UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 10 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• pokoje na poddaszu - cena ni¿sza o ok. 80 z³/turnus 7-dniowy.

POLANICA ZDRÓJ
miejscowoœæ uzdrowiskowa po³o¿ona w województwie dolnoœl¹skim w malowniczej
dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, u podnó¿a masywu Piekielnej Góry, na pograniczu
Gór Sto³owych i Bystrzyckich. Odbywa siê tam wiele imprez kulturalnych i jest 
doskona³a baza uzdrowiskowa.

PENSJONAT „BEATA”
obiekt ca³kowicie ogrodzony, po³o¿ony ok. 400 m od centrum miasta i ok. 700 m.
od Parku Zdrojowego. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sala konferencyjna, sala 
fitness, tenis sto³owy, mini SPA, sauna oraz baza zabiegowa z gabinetami, w których 
wykonuje siê zabiegi z zakresu magnetoterapii, masa¿e, k¹piele, ok³ady borowinowe, 
inhalacje i wiele innych. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe (w tym pokoje na poddaszu) z ³azienkami, TV, radiem
i czajnikiem. Kilka pokoi przystosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

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

05.06 - 11.09.2021

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

910,-

OSOBA DOROS£A

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

980,- 1085,- 1235,-

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00

• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata na miejscu ok. 20 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• korzystanie z basenu - GRATIS
• w trakcie turnusu 20 zabiegów leczniczych, opieka
   pielêgniarki, konsultacja z lekarzem, poranne gimnastyki,
   wycieczki z przewodnikiem na Kopê Biskupi¹ i ¯abie Oczko
   oraz wieczorki taneczne i ognisko z pieczeniem kie³basek
• profil leczenia - choroby uk³adu kr¹¿enia i oddechowego,
   schorzenia neurologiczne, reumatologiczne, endokrynologiczne,
   cukrzyca i oty³oœæ
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

JARNO£TÓWEK 
niewielka miejscowoœæ po³o¿ona w gminie G³ucho³azy w Górach Opawskich
w dolinie Z³otego Potoku, w województwie opolskim. Liczne szlaki turystyczne, 
doskona³y klimat i bliskoœæ przejœcia granicznego z Czechami to niew¹tpliwe atuty
tej miejscowoœci.

OŒRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY „ZIEMOWIT”
po³o¿ony na wzgórzu wœród lasów, oddalony ok. 1,5 km od centrum wioski.
Jest siedmio-kondygnacyjny. 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.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe  z ³azienkami i TV, niektóre z balkonami  i mo¿liwoœci¹ 
dostawki. Czajniki dostêpne na korytarzach.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia. Œniadania w formie 
szwedzkiego sto³u.

TURNUSY
REHABILITACYJNE

14-dniowe

2285

,-

,-

,-

2285

2285

2655,-

2655,-

2655,-

2655,-

2655,-

2510

,-

-

,-

2510

2510,

2880,-

2880,-

2880,-

2880,-

2880,-

POK. 2-OS. i 3-OS.

10.05

27.05 - 10.06.

14.06 - 28.06.

 - 24.05.2021

2021

2021

30.06 - 14.07.2021

16.07 - 30.07.2021

01.08 - 15.08.2021

17.08 - 31.08.2021

02.09 - 16.09.2021

OSOBA DOROS£A Z ZABIEGAMI W

POK. 1-OS.

54

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

JARNO£TÓWEK
 
OŒRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY „ZIEMOWIT”

PENSJONAT  „BEATA”POLANICA ZDRÓJ
MINI-SPA



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KARPACZ ***HOTEL „ARISTON”

OSOBA DOROS£ATURNUSY
7-dniowe

(niedziela-niedziela)
POKÓJ 2-OS.

895

965,-

895,-

,-1190

1285,-

1190,-

,-1235

1355,-

1235,-

,-

DZIECKO
DO 12 LAT

W POK. 3-OS.

06.06

27.06 - 05.09.

05.09 - 26.09.

 - 27.06.2021

2021

2021

POKÓJ 3-OS.

KARPACZ
jedna z najpopularniejszych miejscowoœci w Karkonoszach po³o¿ona u stóp Œnie¿ki,
na wysokoœci od 500 do 1375 m n.p.m. - ró¿nica wzniesieñ stwarza szerokie 
mo¿liwoœci w uprawianiu turystyki górskiej. Du¿¹ atrakcj¹ Karpacza jest norweska 
œwi¹tynia Wang, pochodz¹ca z XII wieku, która jest jednym z nielicznych œwiadectw 
kultury Wikingów na terenie Polski.

HOTEL  „ARISTON” *** 
po³o¿ony w centrum miejscowoœci. Do dyspozycji goœci jest restauracja, drink bar
i sauna sucha. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. 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.

UWAGI:
• doba hotelowa od  od 16.00 do 11.00 
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka op³ata
   w recepcji ok. 20 z³/turnus 7-dniowy
• zwierzêta  s¹ akceptowane (po wczeœniejszym uzgodnieniu)
   - op³ata w recepcji ok. 20 z³ doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania - dop³ata
   od 180 z³ do 200 z³/turnus 7-dniowy
• jedno wejœcie do sauny w trakcie turnusu 7-dniowego - GRATIS
• obiekt ca³oroczny mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 7 lat (zmniejszona porcja obiadokolacji) - zni¿ka
   ok. 100 z³/turnus 7-dniowy
• zwierzêta  s¹ akceptowane - op³ata na miejscu ok. 15 z³/doba
• parking ogrodzony - op³ata na miejscu ok. 7 z³/doba
• pokoje rodzinne 4-osobowe wg odrêbnej kalkulacji
• w trakcie tygodniowego pobytu wycieczka krajoznawcza
   (wykaz proponowanych wycieczek dostêpny w recepcji),
   trzy 1 godzinne wejœcia do Aquaparku, jeden seans
   w jaskini solno-jodowej
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

KUDOWA ZDRÓJ PENSJONAT „AKACJA” ***

08.05 - 25.09.2021

OSOBA DOROS£A

POKÓJ 2-OS. POKÓJ 3-OS. POKÓJ 1-OS.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

1575,- 1195,- 1075,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KUDOWA ZDRÓJ
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 ok. 150 m od parku i pijalni oraz 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 nowodobudowanym 
skrzydle budynku. Wszystkie z ³azienkami i TV-SAT.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania w formie szwedzkiego sto³u (8.00-10.00) i obiadokolacje 
serwowane (17.30),od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia 
turnusu.

4155



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

ŒWIERADÓW 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 i 4-osobowe z ³azienkami, TV-SAT i lodówk¹. Kilka pokoi 
przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

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

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
• zwierzêta s¹ akceptowane (po wczeœniejszym uzgodnieniu)
   - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• pokoje 1-osobowe - obowi¹zuje dop³ata - 175 z³/turnus 7-dniowy
• w trakcie turnusu kuracyjnego - 10 zabiegów wykonywanych
   od poniedzia³ku do pi¹tku zgodnie ze wskazaniem lekarza
   po uprzedniej konsultacji lekarskiej
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy  turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

SZKLARSKA PORÊBA
miasto w województwie dolnoœl¹skim, niedaleko Jeleniej Góry, po³o¿one w dolinie
rzeki Kamiennej na stokach Karkonoszy i Gór Izerskich. Nad miastem góruje Szrenica. 
Warunki klimatyczne s¹ porównywane z panuj¹cymi w miejscowoœciach alpejskich. 
Doskona³a lokalizacja, bliskoœæ tras turystycznych i rowerowych oraz bogata 
infrastruktura czyni¹ to miejsce bardzo atrakcyjnym.

HOTEL „POD SZRENIC¥”***
obiekt po³o¿ony ok. 450 m od dolnej stacji wyci¹gu na Szrenicê i ok. 400 m. od
centrum miasta. Do dyspozycji goœci jest restauracja, mini SPA TROPICANA z saun¹ 
sucha, parow¹ i jacuzzi, a tak¿e brodzik, plac i k¹cik zabaw dla dzieci oraz sala gier
z bowlingiem, bilardem, grami zrêcznoœciowymi i mini si³ownia. Na zewn¹trz jest chata 
grillowa. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe, niektóre z mo¿liwoœci¹ dostawki (rozk³adany fotel) i pokoje
3-4 osobowe - 2 pomieszczenia w pierwszym 2 ³ó¿ka pojedyncze w drugim ³o¿e 
ma³¿eñskie. Wszystkie z ³azienkami, TV i telefonem, niektóre z balkonami.

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

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS
   - nale¿y dokonaæ rezerwacji
• dzieci do 14 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 50 z³/ doba      
• parking monitorowany, niestrze¿ony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowi¹zuje
   dop³ata ok. 36 z³/doba.

19.06 - 11.09.2021

OSOBA
DOROS£A

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

1210,-

DZIECKO
DO 14 LAT

885,-

OSOBA
DOROS£A

DOSTAWKA

DZIECKO
DO 14 LAT

DOSTAWKA

845,- 765,-

56

OSOBA DOROS£A
TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

DZIECKO DO 12 LAT
TYLKO W POKOJU 3 i 4-OS.

08.05 - 03.07.2021

03.07 - 28.08.2021

28.08 - 11.09.2021

970,-

995,-

970,-

790,-

815,-

790,-

890,-

925,-

890,-

760,-

790,-

760,-

POBYT
KURACYJNY

POBYT
WYPOCZYNKOWY

POBYT
KURACYJNY

POBYT
WYPOCZYNKOWY

ŒWIERADÓW ZDRÓJ HOTEL „ŒWIERADÓW” ***

SZKLARSKA PORÊBA  ***HOTEL „POD SZRENIC¥”
MINI-SPA


