Szanowi Państwo !!!
Oddajemy w Wasze ręce 49 edycje katalogu LATO 2022 naszego touroperatora
Jak co roku znajdziecie w nim bogatą ofertę wypoczynku.
Wszystkie obiekty zamieszczone w katalogu zostały skrupulatnie zweryfikowane i na tej
podstawie utworzono własną opartą na subiektywnych odczuciach klasyfikację, która mamy
nadzieje, ma pomóc Państwu wybrać odpowiadający Waszym oczekiwaniom obiekt.
W tym celu nadane zostały “ŁÓDECZKI” (od 1 do 5) będące własną oceną - NIE NALEŻY JEJ
W ŻADNYM WYPADKU UTOŻSAMIAĆ Z OFICJALNĄ KATEGORYZACJĄ OBIEKTÓW.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na hotele i ośrodki wczasowe oznaczone następującymi
znakami: BAZA ZABIEGOWA / REKREACYJNA, SPA, REHABILITACJA, BASEN i inne,
w których można znaleźć świetne warunki do polepszenia zdrowia, kondycji fizycznej i urody.
We wszystkich naszych obiektach jest pobierana opłata za dodatkowe świadczenia
fakultatywne np.: sauna, solarium, basen itp. jeśeli nie są wymienione w opisach jako bezpłatne
oraz opłata klimatyczna (płatność tylko gotówka).
Klientom, którzy na wczasy zabierają swoje czworonożne zwierzaki, przypominamy
o konieczności posiadania aktualnych szczepień psa i kagańca.
Pragniemy poinformować, że nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany w ofertach, na które
nie mamy wpływu.
Życząc Państwu miłej lektury prosimy o zwrócenie uwagi na możliwość wykupienia
ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i na wypadek śmierci oraz od kosztów rezygnacji
z imprezy turystycznej w PZU, SIGNAL IDUNA lub innym towarzystwie ubezpieczeniowym.
Ogólne warunki powyższych ubezpieczeń oraz warunki uczestnictwa znajdują się na stronie
internetowej naszego tour-operatora.
OFERTY OBIEKTÓW SKATEGORYZOWANYCH OFICJALNIE ZAWIERAJĄ WŁAŚCIWĄ LICZBĘ
“GWIAZDEK”. ZE WZGLĘDU NA WYJĄTKOWE OKOLICZNOŚCI ZASTRZEGAMY SOBIE
MOŻLIWOŚĆ NIEZREALIZOWANIA NIEKTÓRYCH USŁUG ZAWARTYCH W OFERCIE LUB ICH
REALIZACJĘ. W OGRANICZONYM STOPNIU ZGODNIE Z NAŁOŻONYMI RESTRYKCJAMI RZĄDU
RP W ZWIĄZKU ZE STANEM SANITARNO-EPIDEMICZNYM.
Ceny imprez na rok 2022 zostały ustalone wg stanu prawnego i poziomu cen z pierwszego dnia
roboczego listopada 2021. W uzasadnionych przypadkach np. wzrostu cen rynkowych nasz
tour-operatora zastrzega sobie prawo zmiany cen wczasów stosownie do wzrostu cen
rynkowych oraz żądania dopłat do wczasów. Zwiększenie kosztów wczasów będzie
obowiązywać klienta jeśli zostanie mu doręczone 20 dni przed rozpoczęciem turnusu.
REZERWACJI PROSIMY DOKONYWAĆ :
tel. 71 399 40 44; 515 186 427
e-mail: alfatour.olesnica.pl
Biuro Turystyczne ALFA-TOUR Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki
ul. Kleeberga 4 (pok. 210,211), 56-400 Oleśnica
tel. 71 399 40 44; 515 186 427
e-mail: alfatour@alfa.olesnica.pl www.alfatour.olesnica.pl
NIP: 911-129-95-96
PKO BP 71 1020 5297 0000 1802 0072 7933
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SŁOWO WSTĘPNE
SPIS TREŚCI
WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM

Kolorem czerwonym zostały zaznaczone obiekty, w których są organizowane
pobyty lecznicze lub oferowane są usługi SPA.
Litera "B" oznacza, że na terenie obiektu znajduje się basen.
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KRYNICA MORSKA
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KĄTY RYBACKIE
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WŁADYSŁAWOWO
WŁADYSŁAWOWO
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „EDEN”
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „BAŁTYK”
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „MEDYK”
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „NEPTUN”
SANATORIUM UZDROWISKOWE „KAMIENNY POTOK”
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „POSEJDON”
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „PÓŁWYSEP”
DOM GOŚCINNY „LIDIA”
DOM GOŚCINNY „MARIA”
PENSJONAT „ADAMAR”
OŚRODEK WCZASOWY „EWA”
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SŁOWINIEC”
HOTEL „WODNIK”
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BRYZA”
HOTEL „JANTAR”
HOTEL „MORZE”
DOM WCZASOWO-SANATORYJNY „PERŁA”
HOTEL NAT
OŚRODEK WCZASOWY „BARTEK”
HOTEL „JAN”
DOM GOŚCINNY „FREGATA”
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „CARBO”
DOMKI „ONYX”
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SŁONECZNY BRZEG”
OŚRODEK WCZASOWY „BAJKOWY LAS”
HOTEL NAT (JAWOR)
VILLA „AMBER”
OŚRODEK WCZASOWY „GWAREK”
OŚRODEK WCZASOWY „MADAMAKU”
SANATORIUM „WISTOM”
UZDROWISKA KOŁOBRZESKIE
OŚRODEK WCZASOWY „PODCZELE II”
HOTEL NAT (GÓRNIK)
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „OLIWIA”
CENTRUM WYPOCZYNKU VICTORIA SPA
OŚRODEK WCZASOWY „ANIA”
DOM WYPOCZYNKOWY „HELIOS”
OŚRODEK WCZASOWY „BAŁTYK”
OŚRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY „TERIMEX”
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KORMORAN”
DOM GOŚCINNY „BASIA”
DOM WCZASOWY „BURSZTYN”
OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNY „JANTAR-SPA”
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B
B

29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34

B
B
B

B
B

/

B

B

B

B
B
B
B

35
36
36
37
37
38
38
39
39

40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51

3

Lp

MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA
OBIEKTU

TERMIN

CENA

STR

Lp

MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA
OBIEKTU

TERMIN

STR

1 USTRONIE MORSKIE

GWAREK

16.08-26.08.2022

2700

20

35

POGORZELICA

TERIMEX

05.06-15.06.2022

1075

26

2 USTRONIE MORSKIE

GWAREK

12.09-22.09.2022

2130

20

36

POGORZELICA

TERIMEX

14.06-24.06.2022

1075

26

MADAMAKU

05.06-15.06.2022

1980

21

37

POGORZELICA

TERIMEX

23.06-03.07.2022

1190

26

3

SIANOŻĘTY

4

SIANOŻĘTY

MADAMAKU

14.06-24.06.2022

1980

21

38

POGORZELICA

TERIMEX

02.07-12.07.2022

1190

26

5

SIANOŻĘTY

MADAMAKU

23.06-03.07.2022

2280

21

39

POGORZELICA

TERIMEX

11.07-21.07.2022

1470

26

6

SIANOŻĘTY

MADAMAKU

02.07-12.07.2022

2280

21

40

POGORZELICA

TERIMEX

20.07-30.07.2022

1470

26

7

SIANOŻĘTY

MADAMAKU

11.07-21.07.2022

2280

21

41

POGORZELICA

TERIMEX

29.07-08.08.2022

1470

26

8

SIANOŻĘTY

MADAMAKU

20.07-30.07.2022

2280

21

42

POGORZELICA

TERIMEX

07.08-17.08.2022

1470

26

9

SIANOŻĘTY

MADAMAKU

29.07-08.08.2022

2280

21

43

POGORZELICA

TERIMEX

16.08-26.08.2022

1275

26

10

SIANOŻĘTY

MADAMAKU

07.08-17.08.2022

2280

21

44

POGORZELICA

TERIMEX

25.08-04.09.2022

1130

26

11

SIANOŻĘTY

MADAMAKU

16.08-26.08.2022

2280

21

45

POGORZELICA

KORMORAN

05.06-15.06.2022

1990

27

12

SIANOŻĘTY

MADAMAKU

25.08-04.09.2022

1980

21

46

POGORZELICA

KORMORAN

14.06-24.06.2022

1990

27

13

SIANOŻĘTY

MADAMAKU

03.09-13.09.2022

1980

21

47

POGORZELICA

KORMORAN

23.06-03.07.2022

1990

27

14

SIANOŻĘTY

MADAMAKU

12.09-22.09.2022

1980

21

48

POGORZELICA

KORMORAN

02.07-12.07.2022

2195

27

15

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

05.06-15.06.2022

1900

23

49

POGORZELICA

KORMORAN

11.07-21.07.2022

2195

27

16

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

14.06-24.06.2022

1900

23

50

POGORZELICA

KORMORAN

20.07-30.07.2022

2195

27

17

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

23.06-03.07.2022

2200

23

51

POGORZELICA

KORMORAN

29.07-08.08.2022

2195

27

18

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

02.07-12.07.2022

2275

23

52

POGORZELICA

KORMORAN

07.08-17.08.2022

2195

27

19

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

11.07-21.07.2022

2350

23

53

POGORZELICA

KORMORAN

16.08-26.08.2022

2195

27

20

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

20.07-30.07.2022

2350

23

54

POGORZELICA

KORMORAN

25.08-04.09.2022

1990

27

21

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

29.07-08.08.2022

2350

23

55

POGORZELICA

KORMORAN

03.09-13.09.2022

1990

27

22

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

07.08-17.08.2022

2350

23

56

POGORZELICA

KORMORAN

12.09-22.09.2022

1990

27

23

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

16.08-26.08.2022

2275

23

57

REWAL

U LONGINA

05.06-15.06.2022

1800

29

24

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

25.08-04.09.2022

2200

23

58

REWAL

U LONGINA

14.06-24.06.2022

1800

29

25

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

03.09-13.09.2022

1900

23

59

REWAL

U LONGINA

23.06-03.07.2022

1995

29

26

KOŁOBRZEG

PODCZELE II

12.09-22.09.2022

1900

23

60

REWAL

U LONGINA

02.07-12.07.2022

1995

29

27

DŹWIRZYNO

ANIA

05.06-15.06.2022

1830

25

61

REWAL

U LONGINA

11.07-21.07.2022

1995

29

28

DŹWIRZYNO

ANIA

23.06-03.07.2022

2410

25

62

REWAL

U LONGINA

20.07-30.07.2022

1995

29

29

DŹWIRZYNO

ANIA

02.07-12.07.2022

2410

25

63

REWAL

U LONGINA

29.07-08.08.2022

1995

29

30

DŹWIRZYNO

ANIA

20.07-30.07.2022

2195

25

64

REWAL

U LONGINA

07.08-17.08.2022

1995

29

31

DŹWIRZYNO

ANIA

29.07-08.08.2022

2195

25

65

REWAL

U LONGINA

16.08-26.08.2022

1995

29

32

DŹWIRZYNO

ANIA

07.08-17.08.2022

2510

25

66

REWAL

U LONGINA

25.08-04.09.2022

1800

29

33

DŹWIRZYNO

ANIA

25.08-04.09.2022

1975

25

67

REWAL

U LONGINA

03.09-13.09.2022

1800

29

34

DŹWIRZYNO

ANIA

03.09-13.09.2022

1980

25

68

REWAL

U LONGINA

12.09-22.09.2022

1800

29

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Tabela stanowi ofertę poglądową - szczegóły
wewnątrz katalogu.
2. Obowiązują dopłaty do zakwaterowania w pokojach
1-osobowych.
3. Cena zawiera ubezpieczenie NNW do kwoty 5.000 zł
4. Dojazdy do i z Katowic mogą być realizowane innym
środkiem transportu.

GODZ.

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE WYJAZDU

UWAGI

4:30 SIEMIANOWICE ŚL.

Plac Skargi

5:00 TYCHY

ul. Oświęcimska, stacja paliw PKN ORLEN
koło Giełdy Kwiatowej, kierunek Bieruń-Oświęcim

5:25 BIERUŃ NOWY

ul. Warszawska 156, BIEDRONKA-PARKING

6:15 KATOWICE

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

6:30 RUDA ŚL.

Autostrada A4, MOP WIREK - stacja SHELL

5:00 RYBNIK

ul. Budowlanych, stacja paliw BP przy Mc Donalds,
Rondo Wileńskie

Dopłata 25 zł
w jedną stronę

5:15 ŻORY

ul. Kościuszki 57, Stacja Paliw LUKOIL/McDonalds

Dopłata 25 zł
w jedną stronę

5:30 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Al. Piłsudskiego, Stacja Paliw BP/McDonalds

Dopłata 25 zł
w jedną stronę

5:45 WODZISŁAW ŚL.

ul. Witosa, Stacja Paliw CIRCLE , przy McDonalds

Dopłata 25 zł
w jedną stronę

7:00 GLIWICE

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

OPOLE/
8:00 KRAPKOWICE

Stacja paliw SHELL Krapkowice, A4/DK45 kier. Racibórz,
200 m od A4, ul. Posiłek 1a, Rogów Opolski

9.00 WROCŁAW-BIELANY Autostrada A4, stacja ORLEN, kierunek Legnica
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CENA

KRYNICA MORSKA
jest jednym z najbardziej znanych i lubianych kąpielisk nadmorskich, atrakcyjnie położona na Mierzei Wiślanej,oddzielającej wody Zalewu Wiślanego
od otwartego Bałtyku. Dzięki dogodnemu położeniu jest także doskonałą bazą wypadową do pobliskiego Gdańska, Malborka i Fromborka. Czyste,
zdrowe powietrze przepełnione zapachem morza i sosnowych lasów a także odkryte niedawno źródła solankowe czynią z Krynicy znane uzdrowisko.
Doskonale zorganizowana baza turystyczna, mnóstwo lokali gastronomicznych, imprez towarzyszących uprzyjemnią pobyt wszystkim odwiedzającym
to piękne, nadmorskie miasto.

HOTEL *** NAT (NEPTUN)
obiekt położony na rozległym, zalesionym terenie w odległości 200 m od plaży z
licznymi alejkami spacerowymi i bogatą infrastrukturą. Bazę noclegową stanowią
4 budynki hotelowe - każdy z windą. Do dyspozycji gości jest: amfiteatr, jadalnia,
barek przy recepcji, kawiarnia z dyskoteką, boiska sportowe: do siatkówki,
koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, korty tenisowe, a także wypożyczalnia rowerów,
sala wielofunkcyjna, miejsce na ognisko, siłownia zewnętrzna oraz salka i plac
zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
budynki hotelowe po generalnym remoncie z pokojami 2 i 3-osobowymi. W każdym
pokoju TV, łazienka, lodówka oraz balkon lub taras. Na terenie obiektu znajdują się
też domki campingowe.
WYŻYWIENIE
• 2 x dziennie w okresie 25.06.-27.08.2022, śniadania i obiadokolacje w formie
szwedzkiego stołu.
• 3 x dziennie w pozostałym okresie, od kolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia. Wszystkie posiłki w formie szwedzkiego stołu.
W przypadku łączenia turnusów obiad pomiędzy nimi - GRATIS.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking dozorowany, ogrodzony - opłata w recepcji ok.10 zł/doba
• dostawka to rozkładane łóżko z materacem lub sofa
• w sezonie letnim w obiekcie mogą przebywać grupy
młodzieżowe.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE
SPANIE/

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 16.07.2022
16.07 - 20.08.2022
20.08 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

1630,2020,2090,2020,1630,-

1310,1620,1670,1620,1310,-

1310,1620,1670,1620,1310,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE
SPANIE/

720,720,720,720,720,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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SANATORIUM „ALBATROS”
obiekt położony 150 metrów od plaży na rozległym zielonym terenie. Do dyspozycji
gości jest jadalnia, kawiarnia, sala gimnastyczna, siłownia, bilard, sala konferencyjna
oraz doskonale wyposażona baza rehabilitacyjno - zabiegowa, gdzie wykonuje się
zabiegi z zakresu: hydroterapii, fizykoterapii i wiele innych. Ponadto na rozległym
terenie znajduje się plac zabaw dla dzieci i miejsce na ognisko. Udogodnienia dla
niepełnosprawnych - winda, podjazdy. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
• w budynku głównym pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV, czajnikiem i lodówką,
niektóre z balkonami. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
• domki campingowe 2-osobowe 1-pokojowe z łazienką, TV, radiem i aneksem
kuchennym z lodówką oraz domki 2 i 3-pokojowe przeznaczone dla 2, 3 lub 4 osób.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.
Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu.
UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń opłata w recepcji ok. 250 zł/tydzień
• dzieci do 7 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane wyłącznie w domkach - opłata
w recepcji ok. 70 zł/ tydzień
• parking niestrzeżony - opłata w recepcji ok. 10 zł/ doba
• pakiety rehabilitacyjne polecane są głównie osobom
z dysfunkcją ruchu, słuchu, z padaczką i schorzeniami
układu krążenia
• w trakcie turnusu opieka pielęgniarska, 3 zabiegi dziennie
wg wskazań lekarza w dni robocze (z wyjątkiem dnia
przyjazdu i wyjazdu) oraz wieczorek taneczny
z poczęstunkiem
• możliwe jest skorzystanie z diet: wegetariańskiej lub
bezglutenowej - dodatkowa opłata na miejscu ok. 40 zł/ doba
• ceny podane w tabelce dotyczą zakwaterowania w pokojach
i domkach 2-osobowych jednopokojowych
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY 7-dniowe
(piątek-piątek)

OSOBA DOROSŁA
Z ZABIEGAMI

22.04 - 20.05.2022
20.05 - 03.06.2022
03.06 - 17.06.2022
17.06 - 01.07.2022
01.07 - 26.08.2022
26.08 - 09.09.2022
09.09 - 07.10.2022

1290,1390,1410,1490,1625,1600,1450,-

DZIECKO DO 7 LAT

965,1040,1060,1120,1220,1200,1085,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

SANATORIUM „ZEFIR”
obiekt położony w pobliżu Latarni Morskiej, na zalesionym i całkowicie ogrodzonym
terenie, oddalony od morza ok. 300 m. Do dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarnia,
sala dyskotekowa, bilard oraz nowoczesna baza zabiegowa. Wykonuje się zabiegi
z zakresu kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii i masażu. Na terenie wokół
obiektu jest zespół urządzeń do ćwiczeń siłowych - FIT PARK oraz miejsce na
ognisko i grilla. Obiekt przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - winda.
Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe deluxe z możliwością dostawki (rozkładana sofa 1 osobowa),
wszystkie z łazienkami, balkonami,TV, lodówką i czajnikiem.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie - śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. Od kolacji pierwszego
dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata na miejscu ok. 250 zł/
turnus 7-dniowy
• dzieci do 7 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony, monitorowany, niestrzeżony - opłata na
miejscu ok.10 zł/doba
• w trakcie turnusu - opieka pielęgniarska, 3 zabiegi dziennie
w dni robocze (z wyłączeniem, dnia przyjazdu i odjazdu)
oraz wieczorek taneczny z poczęstunkiem
• obiekt całoroczny możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
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TURNUSY
7-dniowe
(piątek-piątek)

OSOBA DOROSŁA
Z ZABIEGAMI

DZIECKO DO 7 LAT
DOSTAWKA

03.06 - 01.07.2022
01.07 - 15.07.2022
15.07 - 12.08.2022
12.08 - 26.08.2022
26.08 - 09.09.2022

1750,1900,1970,1900,1880,-

1310,1425,1475,1425,1410,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

KĄTY RYBACKIE
niegdyś stara osada rybacka, obecnie atrakcyjne miejsce wypoczynku. Miejscowość położona na Mierzei Wiślanej w odległości ok. 60 km od Gdańska
i ok. 20 km od Krynicy Morskiej.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „EDEN”
położony na skarpie 100 m od Zalewu Wiślanego i ok. 1300 m od plaży (dowóz na
plażę meleksem). Do dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarnia, sala dydaktyczna,
bilard, tenis stołowy, a także wielofunkcyjne boisko sportowe (tenis ziemny, siatkówka,
koszykówka, piłka nożna) plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla, siłownia
zewnętrzna. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami, balkonami i TV oraz pokoje typu studio (2+2, 2+3,
3+3) z jedną łazienką i TV na dwa pokoje.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie - od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, śniadania
i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiad serwowany. Przy łączeniu turnusów obiad
- GRATIS.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok.15 zł/doba
• dzieci do 12 roku życia mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - opłata w recepcji ok.10 zł/doba
• dostawka to rozkładany fotel lub wspólne spanie na wersalce
• w okresie wakacji na terenie obiektu mogą przebywać grupy
młodzieżowe.

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 16.07.2022
16.07 - 13.08.2022
13.08 - 27.08.2022
27.08 - 17.09.2022

OSOBA
DOROSŁA

1050,1240,1330,1240,1050,-

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

840,990,1060,990,840,-

840,990,1060,990,840,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

630,710,710,710,630,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

STEGNA
jedna z najbardziej znanych polskich miejscowości letniskowych położona nad Bałtykiem na Bursztynowym Wybrzeżu u nasady Mierzei Wiślanej ok. 20 km
od Krynicy Morskiej. Słynie nie tylko z pięknych plaż, ale również z wyjątkowych zabytków sakralnych i unikalnych całkowicie odrestaurowanych mostów.

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „BAŁTYK”
obiekt położony ok. 500 m od plaży w pięknym sosnowym lesie. Na jego terenie
odkryty basen z filtrowaną wodą (przy basenie leżaki i parasole) kawiarnia z tarasem,
klimatyzowana restauracja, plac zabaw dla dzieci, sala gier, boisko sportowe, stoły
ping-pongowe, bilard, korty tenisowe i fitness - sauna, solarium oraz baza zabiegowa
(masaże, okłady borowinowe, sollux itp.). Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe wszystkie z łazienkami, TV, telefonem, parawanem i balkonem.
Część pokoi 3 i 4-osobowych typu studio - obowiązuje dopłata.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie, w okresie 08.07-12.08.2022 od kolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia - śniadania w formie szwedzkiego stołu, natomiast w pozostałym
okresie od obiadu do śniadania - posiłki serwowane.

TURNUSY

UWAGI:
• doba hotelowa w okresie 08.07-12.08.2022 od 16.30 do 9.00,
w pozostałym okresie od 13.30 do 9.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 14 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
w recepcji ok. 18 zł/doba
• zwierzęta są akceptowane, opłata w recepcji ok. 40 zł/doba
• parking monitorowany - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania - dopłata
ok. 680 zł/turnus 7-dniowy
• goście obiektu w dniu przyjazdu otrzymują kolorową opaskę
- identyfikator, noszenie go jest obowiązkowe
• animacje dla dzieci i dorosłych w okresie od 09.07.2022
do 18.08.2022.

25.06 - 02.07.2022
02.07 - 09.07.2022
08.07 - 15.07.2022
15.07 - 22.07.2022
22.07 - 29.07.2022
29.07 - 05.08.2022
05.08 - 12.08.2022
12.08 - 19.08.2022
22.08 - 29.08.2022
29.08 - 05.09.2022

OSOBA DOROSŁA

1910,1910,1910,1910,1910,1910,1910,1910,1740,1740,-

DZIECKO DO 6 LAT

1005,1005,1005,1005,1005,1005,1005,1005,1005,1005,-

DZIECKO DO 14 LAT

1245,1245,1245,1245,1245,1245,1245,1245,1245,1245,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

7

JANTAR
nieduża miejscowość wypoczynkowa leżąca niedaleko Krynicy Morskiej. Słynie z wielowiekowej historii poławiania bursztynu, to właśnie tutaj co roku
odbywają się Mistrzostwa w jego poławianiu.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „MEDYK”
położony jest ok. 800 m od plaży na rozległym (2,5 ha) całkowicie ogrodzonym
i dozorowanym terenie, w centrum miejscowości. Do dyspozycji gości jest jadalnia,
kawiarnia, Pizzeria Venezia, wiata do biesiadowania, boiska sportowe (siatkówka,
koszykówka, piłka nożna), korty tenisowe ze sztuczną trawą, basen odkryty
z podgrzewaną wodą i brodzikiem, salon gier zręcznościowych (bilard, tenis stołowy,
piłkarzyki, cymbergaj itp.), a także siłownia zewnętrzna, wypożyczalnia rowerów oraz
duży plac zabaw dla dzieci z trampoliną i dmuchańcami. Internet Wi-Fi w obrębie
recepcji.
ZAKWATEROWANIE
domki letniskowe, 2-6 osobowe typu WIEŻYCA, BLIŹNIAK i ASYMETRYCZNY,
z dwoma sypialniami, pokojem dziennym z rozkładaną kanapą i TV, w pełni
wyposażonym aneksem kuchennym, łazienką i tarasem. Zestaw ogrodowo-rekreacyjny
z leżakami i prawanem na wyposażeniu każdego domku.
WYŻYWIENIE
bez wyżywienia.
Możliwość zakupu wyżywienia, pakiet (3 posiłki serwowane) - należy rezerwować
w dniu zawierania umowy.
UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
w recepcji ok. 50 zł/turnus 7-dniowy
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok.10 zł/doba
• parking niestrzeżony - GRATIS - dla jednego samochodu
• korzystanie z boisk, kortów i basenu otwartego - GRATIS
• w sezonie wysokim animacje dla dzieci
• w miesiącach lipiec i sierpień transport Melexem na plażę
w wyznaczonych godzinach
• goście obiektu w dniu przyjazdu otrzymują kolorową
opaskę - noszenie jej jest obowiązkowe - gwarantuje
korzystanie z atrakcji ośrodka.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

CENA
ZA DOMEK 2-6 OS.

WYŻYWIENIE 3 X DZIENNIE
/ OSOBA

25.06 - 27.08.2022
27.08 - 17.09.2022

4750,3700,-

395,395,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „NEPTUN”
obiekt całkowicie ogrodzony z bogatą infrastrukturą, oddalony ok. 800 m od plaży.
Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarenka i letni bar, basen zewnętrzny, basen ze
zjeżdżalnią wodną, duży plac zabaw, kolorowa sala zabaw, trampolina i basen kulkowy
dla dzieci, kort tenisowy, miejsce na ognisko i grill, wypożyczalnia rowerów, sprzętu
sportowego i kijków do Nordic Walking, bilard, tenis stołowy. Ponadto do dyspozycji
świetnie wyposażona baza zabiegowa (masaże, laseroterapia, kinezyterapia,
fizjoterapia, elektroterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki, kompresy żelowe
i hydroterapia, Hydro-JET). Pełnowymiarowy 25 m kryty basen znajduje się
vis a vis obiektu - dodatkowo płatny. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
drewniane, dwupokojowe domki typu „Mikołajki" 2, 3, 4-os. W każdym domku znajdują
się 3 jednoosobowe tapczaniki oraz dwuosobowa rozkładana kanapa, aneks kuchenny
z lodówką, TV, łazienka i taras z kompletem mebli ogrodowych oraz sprzęt plażowy.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, obydwa
posiłki w formie szwedzkiego stołu oraz zupa dla dzieci o godzinie 13.00.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16:00 do 10:00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 225 zł/
turnus 7-dniowy
• małe zwierzęta (do 8 kg) są akceptowane - opłata w recepcji
ok. 20 zł/doba
• parking niestrzeżony, dozorowany, ogrodzony - opłata w recepcji
ok. 100 zł/turnus 7-dniowy
• goście obiektu w dniu przyjazdu otrzymują kolorową opaskę
- identyfikator, noszenie go jest obowiązkowe
• korzystanie z boisk, kortu oraz basenu otwartego - GRATIS
• transport Melexem na plażę w wyznaczonych godzinach
• w trakcie turnusu programy animacyjne i rozrywkowe dla
dzieci i dorosłych, m.in. joga regeneracyjna, zdrowy
kręgosłup, zumba.
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TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

09.07 - 13.08.2022

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT

DOMEK
2-OS.

DOMEK
3-OS.

DOMEK
4-OS.

DOMEK
2-OS.

DOMEK
3-OS.

DOMEK
4-OS.

2035,-

1760,-

1640,-

1560,-

1265,-

1155,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

SOPOT
jedno z najładniejszych miast uzdrowiskowo - turystycznych w Polsce, położone w pobliżu malowniczych wzgórz morenowych, nad Zatoką Gdańską
pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi tworzy Trójmiasto. Tutaj znajduje się najdłuższe w Europie molo o drewnianej konstrukcji. Historia Sopotu sięga
XIII wieku. Świetnie funkcjonująca baza hotelowa, gastronomiczna i rozrywkowa przyciągają do tego nadmorskiego kurortu tłumy turystów z całego świata.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „KAMIENNY POTOK”
położone w dzielnicy Kamienny Potok w odległości ok. 2 km od gwarnego deptaku
Monte Cassino i mola, 800 m od plaży - zejście schodami (do płaskiego wejścia
na plażę (ok.1,5 km) Blisko stąd również do Szybkiej Kolei Miejskiej łączącej
najważniejsze miejsca w Trójmieście. Największą atrakcją najbliższej okolicy jest
położony tylko 50 m od obiektu Aquapark. W obiekcie do dyspozycji gości jest jadalnia,
kawiarnia oraz miejsce do grillowania. W sanatorium w doskonale wyposażonej bazie
zabiegowej leczy się głównie choroby narządów ruchu, układu krążenia, górnych
dróg oddechowych i osteoporozy. Do dyspozycji są zabiegi z zakresu elektroterapii,
fototerapii, hydroterapii, a także inhalacje ziołowe i solankowe, magnetoterapia,
masaże, krioterapia, sauna i światłolecznictwo. Udogodnienia dla niepełnosprawnych
- winda (jedno skrzydło budynku bez windy). Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z balkonami. Kilka pokoi
przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
• 3 x dziennie (w turnusach z zabiegami) od obiadu pierwszego dnia do śniadania
UWAGI:
ostatniego dnia.
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• 2 x dziennie - śniadania i obiady (w turnusach wczasowych), od obiadu pierwszego
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 9 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta nie są akceptowane
• parkingi niestrzeżony i strzeżony znajdują się ok.15 m od obiektu
POBYT WCZASOWY
TURNUSY
OSOBA DOROSŁA
TURNUSY
7-dniowe
6-dniowe
Z ZABIEGAMI
• w turnusie z zabiegami wstępne badanie lekarskie, opieka
OSOBA
DZIECKO
(niedziela-niedziela)
(niedziela-sobota)
W POKOJU 2-OS.
DOROSŁA
DO 9 LAT
pielęgniarska, 2 zabiegi dziennie (wg. wskazań lekarza)
od poniedziałku do piątku (w dni robocze), wieczór
05.06 - 25.09.2022 1530,765,08.05 - 28.05.2022
1370,kaszubski i kolacja przy grillu oraz spacer z przewodnikiem 29.05 - 02.07.2022
1490,po Sopocie
1600,• dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-os. 345 zł/osoba/tydzień 03.07 - 27.08.2022
1490,28.08 - 01.10.2022
i 405 zł/osoba/turnus 7-dniowy
• dopłata do zakwaterowania w pokoju z balkonem 230 zł/pokój/
tydzień i 270 zł/pokój/ turnus 7-dniowy
Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
• doba łącząca turnusy 6-dniowe od 140 zł do 220 zł/osoba dorosła
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
• obiekt całoroczny- możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

JASTARNIA
miejscowość nadmorska położona w środkowej części Półwyspu Helskiego. Malownicze położenie (między Zatoką Gdańską a otwartym morzem)
i wspaniałe piaszczyste plaże oraz doskonale rozwinięta baza gastronomiczno - rozrywkowa czynią Jastarnię jedną z najmodniejszych miejscowości
nadmorskich.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „POSEJDON”
położony jest bezpośrednio przy plaży od strony Zatoki Gdańskiej, ok. 800 m od
centrum miejscowości i w odległości ok. 250 m od plaży morskiej. Na terenie ośrodka
znajduje się molo, a także jadalnia, kawiarenka, świetlica, sala do ćwiczeń, tenis
stołowy, bilard, plac zabaw dla dzieci, boiska sportowe, siłownia zewnętrzna, miejsce
na grilla oraz baza zabiegowa. Na terenie ośrodka działa szkółka windsurfingowa możliwość wypożyczenia sprzętu. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - podjazdy.
Internet bezprzewodowy w holu recepcyjnym.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienką, balkonem i TV. Niektóre z możliwością dostawki.
Pokoje mają układ galeriowy - wejście z otwartego korytarza. Kilka pokoi na parterze
przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
• 2 x dziennie w okresie 25.06.-27.08.2022, od obiadokolacji pierwszego dnia do
śniadania ostatniego dnia, oba posiłki w formie szwedzkiego stołu
• 3 x dziennie w pozostałym okresie, od kolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia. Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok.15 zł/doba
• dzieci do 12 roku życia mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - opłata w recepcji ok.10 zł/doba
• pokoje na parterze bez balkonów - zniżka 70 zł/tydzień
• dostawka to wspólne spanie na wersalce lub rozkładany fotel/
rozkładane łóżko z materacem
• w okresie wakacji na terenie obiektu mogą przebywać grupy
młodzieżowe.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 16.07.2022
16.07 - 20.08.2022
20.08 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

1560,1790,1890,1790,1560,-

1250,1440,1500,1440,1250,-

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

1250,1440,1500,1440,1250,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

630,710,710,710,630,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „PÓŁWYSEP”
położony jest na początku miejscowości, przy stacji PKP, w odległości 150 m od plaży
morskiej i 300 m od wód Zatoki Gdańskiej. Od stacji PKP „Jastarnia Wczasy" dzieli go
odległość 10 m, a od przystanku PKS zaledwie 120 m. Do centrum Jastarni ok. 1 km.
Jest to duży obiekt na ponad 300 miejsc składa się z domków campingowych. Ponadto
na jego terenie jest jadalnia, tenis stołowy, cymbergaj, piłkarzyki boisko do siatkówki
plażowej, plac zabaw dla dzieci, a także altany grillowe i wypożyczalnia sprzętu
sportowego i rowerów. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
murowane 3-osobowe, parterowe (2 pokojowe) domki campingowe. W każdym domku
łazienka, TV, lodówka i czajnik elektryczny. Możliwość zakwaterowania minimum
dwóch osób.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.
Śniadania w formie szwedzkiego stołu.

TURNUSY
6-dniowe

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat, bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• na miejscu możliwość zakupu dodatkowych wycieczek
fakultatywnych
• w przypadku łączenia turnusów obowiązuje dopłata za nocleg
i wyżywienie w dniu łączącym - 275 zł w domku 2-osobowym/
osoba oraz 230 zł w domku 3-osobowym/osoba
• w trakcie turnusu wieczór grillowy i rejs kutrem z Jastarni
na Hel
• goście obiektu w dniu przyjazdu otrzymują kolorową opaskę
identyfikator, noszenie go jest obowiązkowe.

27.06 - 03.07.2022
04.07 - 10.07.2022
11.07 - 17.07.2022
18.07 - 24.07.2022
25.07 - 31.07.2022
01.08 - 07.08.2022
08.08 - 14.08.2022
15.08 - 21.08.2022
22.08 - 28.08.2022

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT

DOMEK 3-OS.

DOMEK 2-OS.

DOMEK 3-OS.

1420,1755,1755,1755,1755,1755,1755,1420,1420,-

1710,2140,2140,2140,2140,2140,2140,1710,1710,-

1210,1490,1490,1490,1490,1490,1490,1210,1210,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

WŁADYSŁAWOWO
pretenduje do miana jednego z głównych wczasowisk na wybrzeżu. Klimat ma tutaj lecznicze właściwości, a powietrze nasycone jest jodem. Historia
miasta sięga średniowiecza, obecna nazwa pochodzi od imienia Króla Władysława IV. Od 2000 r. można tu oglądać Aleję Gwiazd Sportu, a tutejszy port
jest największym polskim portem rybackim.

DOM GOŚCINNY „LIDIA”
obiekt położony ok. 900 m od plaży, w jego skład wchodzą 2 budynki oddalone od
siebie o ok. 50 m. Do dyspozycji gości jest jadalnia w jednym z budynków, ogród,
niewielki plac zabaw dla dzieci, przenośny grill, duży ogólnodostępny taras oraz
pokój wypoczynkowy z bilardem. Ponadto goście mogą korzystać z lodówki.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV. Na wyposażeniu pokoi sprzęt plażowy,
podstawowe naczynia i czajnik elektryczny. W niektórych pokojach istnieje możliwość
dostawki - rozkładany fotel lub tapczan.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie od obiadokolacji do śniadania - posiłki serwowane.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata na miejscu ok. 20 zł/doba
• dzieci do 7 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niestrzeżony ogrodzony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowiązuje
dopłata 25 zł/doba
• na terenie obiektu mogą przebywać grupy młodzieżowe.
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04.06 - 18.06.2022
18.06 - 13.08.2022
13.08 - 03.09.2022

OSOBA DOROSŁA

615,790,615,-

DZIECKO DO 7 LAT

485,570,485,-

OSOBA DOROSŁA
DOSTAWKA

485,615,485,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

DOM GOŚCINNY „MARIA”
oddalony ok. 700 m od plaży, położony w willowej dzielnicy Władysławowa. Składa
się z dwóch wolnostojących szeregowych pawilonów i budynku głównego, w którym
znajduje się jadalnia. Na dachu pawilonu znajduje się duży taras, gdzie można
również grillować. Całość położona na doskonale zagospodarowanym zielonym
terenie.
ZAKWATEROWANIE
• pokoje 2 i 3-osobowe w pawilonach z łazienkami mają bezpośrednie wyjście
na zewnątrz, we wszystkich pokojach telewizory, czajniki elektryczne i lodówki
• pokoje 2 i 3-osobowe w budynku głównym (nieco większe niż pokoje w pawilonach)
wyposażone jak pokoje w pawilonach.
WYŻYWIENIE
tylko śniadania serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15:00 do 10:00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do lat 10 mają zmniejszoną porcję śniadania
• zwierzęta są akceptowane - tylko w pawilonach - opłata
na miejscu ok. 5 zł/doba
• istnieje możliwość parkowania samochodów na terenie posesji
- GRATIS
• dostawka - wspólne spanie na wersalce
• przenośne grille do wypożyczenia - GRATIS
• możliwość korzystania z kuchni w godzinach południowych
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania
obowiązuje dopłata 350 zł/turnus 7-dniowy.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

11.06 - 25.06.2022
25.06 - 20.08.2022
20.08 - 03.09.2022

DZIECKO DO 10 LAT
LUB DOSTAWKA

OSOBA DOROSŁA
PAWILON

BUD. GŁÓWNY

490,590,490,-

535,605,535,-

PAWILON

395,485,395,-

BUD. GŁÓWNY

420,510,420,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

JASTRZĘBIA GÓRA
najbardziej wysunięta na północ miejscowość wypoczynkowa polskiego wybrzeża. Tylko 3 km stąd do latarni morskiej w Rozewiu. Do atrakcji
turystycznych należy również zaliczyć malowniczy wąwóz Lisi Jar. Bardzo dobrze rozwinięta baza gastronomiczno - rozrywkowa i unikalny mikroklimat
czynią pobyt w tej miejscowości bardzo udanym.

PENSJONAT „ADAMAR”
obiekt całkowicie ogrodzony, położony ok. 500 m od centrum miejscowości i tyle
samo od plaży. Do dyspozycji gości jest klimatyzowana sala restauracyjna, sauna,
wypożyczalnia rowerów i kijów do Nordic Walking, a także pokój rekreacyjny
z tenisem stołowym i grami zręcznościowymi. Przy obiekcie znajduje się plac zabaw
dla dzieci i miejsce do grillowania. Udogodnienia dla niepełnosprawnych: winda platforma. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV, lodówką, czajnikiem elektrycznym
i sprzętem plażowym, niektóre z balkonami. Pokoje na górnej kondygnacji mają
okna dachowe.
WYŻYWIENIE
• 1 x dziennie - śniadania w okresie od 28.08.2022
• 2 x dziennie - w pozostałym okresie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia turnusu.
Śniadania i obiadokolacje (15.30-17.00) w okresie 01.07- 28.08.2022 w formie
szwedzkiego stołu, w pozostałych turnusach obiadokolacje serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS (jedno dziecko
w pokoju)
• można wypożyczyć łóżeczko i inne akcesoria dla dziecka
- opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony - GRATIS
• dostawka - rozkładany fotel możliwa jedynie w pokojach 2-os.
• korzystanie z sauny - GRATIS.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROSŁA
W POK. 2-OS.

OSOBA DOROSŁA
W POK. 3-OS.

18.06 - 02.07.2022
02.07 - 27.08.2022
27.08 - 10.09.2022

1210,1610,965,-

1155,1395,915,-

DZIECKO DO 12 LAT
NA DOSTAWCE
W POKOJU 2-OS.

725,725,485,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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ŁEBA
leżąca na środkowym wybrzeżu miejscowość wypoczynkowa. Historia (prawa miejskie otrzymała w 1357 roku), mikroklimat oraz bliskość Słowińskiego
Parku Narodowego z ruchomymi wydmami i jeziorami Łebsko i Gardno przyciągają co roku do Łeby rzesze turystów. Piękna piaszczysta plaża, czyste
powietrze oraz liczne atrakcje towarzyszą pobytowi w tej miejscowości.

OŚRODEK WCZASOWY „EWA”
położony jest ok. 900 m od plaży i 100 m od głównego deptaku Łeby, teren całkowicie
ogrodzony. W ośrodku do dyspozycji gości jest jadalnia, świetlica z TV, plac zabaw oraz
przed obiektem miejsce do grillowania.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienkami, TV oraz sprzętem plażowym (leżak, parawan, koc).
WYŻYWIENIE
bez wyżywienia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• zwierzęta nie są akceptowane
• mały parking niestrzeżony - GRATIS
• w obiekcie mogą przebywać grupy młodzieżowe.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

POKÓJ 1-OS.
(CENA ZA OSOBĘ)

04.06 - 02.07.2022
02.07 - 20.08.2022
20.08 - 03.09.2022

595,720,595,-

POKÓJ 2, 3, i 4-OS.
(CENA ZA OSOBĘ)

485,570,485,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SŁOWINIEC”
obiekt położony na 4 ha powierzchni pośród sosnowego lasu w odległości 100 m
od plaży. Oprócz pawilonów hotelowych na terenie ośrodka znajdują się domki
letniskowe, jadalnia, boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki, stoły do gry
w ping-ponga oraz bilard.
ZAKWATEROWANIE
piętrowe domki drewniane typu „BRDA” w zabudowie bliźniaczej 3-4 osobowe.
Na parterze pokój dzienny z wersalką, TV, czajnik elektryczny oraz łazienka, a na
piętrze 2-osobowa sypialnia. Domki przeznaczone są dla 3 osób, czwarta osoba jest
na dostawce.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania - w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji do śniadania.

UWAGI:
• doba hotelowa od 18.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 10 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - opłata w recepcji
ok. 10 zł/ doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• na terenie obiektu w pawilonach będą przebywać grupy
młodzieżowe
• istnieje możliwość wynajęcia domku bez wyżywienia:
w okresie do 25.06.2022 - koszt 250 zł/domek/doba,
w okresie 25.06-27.08.2022 - koszt 300 zł/domek/doba.
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TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA

25.06 - 27.08.2022

1050,-

OSOBA
NA DOSTAWCE

980,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

HOTEL „WODNIK” WRAZ Z CENTRUM SPA ***
usytuowany w najbardziej urokliwej części Łeby, w dzielnicy wypoczynkowej,
otoczony kompleksem leśnym, w odległości ok. 200 m od plaży, składa się z kilku
budynków. Do dyspozycji gości jest lobby hotelowe z barem, restauracja, sala
bankietowa, sale konferencyjne, sauny sucha i infrared, plac i pokój zabaw dla dzieci
oraz wypożyczalnia sprzętu plażowego. Na terenie obiektu działa Centrum Urody
i Zdrowia Hotelu „Wodnik”, w którym znajdują się urządzenia najnowszej generacji
do odnowy biologicznej, regeneracji oraz pielęgnacji twarzy i ciała np andulacja,
ultradźwięki, dermasonic, laser do biostymulacji, zestaw do masażu z użyciem
zimnych i gorących kamieni wulkanicznych oraz Kapsuła Derma Life SPA Jet,
a także gabinet masażu i solarium. Usługi w centrum SPA są dodatkowo płatne.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda w budynku głównym, podjazd do
restauracji. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1-osobowe, 2-osobowe „małe” i 2-osobowe typu lux, wszystkie z TV-SAT,
łazienką, chłodziarką i telefonem, niektóre z balkonami. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji do śniadania - w formie szwedzkiego stołu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do lat 4 bez świadczeń - GRATIS
• hotel przyjazny dzieciom - można wypożyczyć łóżeczko
z pościelą oraz inne akcesoria dla dziecka - GRATIS
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• parking niestrzeżony, dozorowany - opłata w recepcji
ok. 30 zł/doba
• dostawka to sofa rozkładana
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

04.06 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 10.09.2022

OSOBA
POKÓJ
1-OS.

POKÓJ
2-OS. MAŁY

POKÓJ
2-OS. LUX

2380,2730,2380,-

1525,1630,1525,-

2065,2240,2065,-

OSOBA
NA DOSTAWCE
W POKOJU
2-OS. LUX

DZIECKO
DO 12 LAT
NA DOSTAWCE
W POKOJU
2-OS. LUX

1050,1050,1050,-

875,875,875,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

ROWY
miejscowość turystyczna położona między Łebą a Ustką wśród lasów sosnowych. Na zachód występują wybrzeża klifowe natomiast na wschód
rozciągają się ruchome wydmy Słowińskiego Parku Narodowego. Będąc w Rowach warto odwiedzić neoromański kościół z XIX wieku.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BRYZA”
położony na rozległym (2,5 ha) terenie wśród zieleni, całkowicie ogrodzonym,
oddalonym od plaży ok. 400 m. Do dyspozycji gości jest wolnostojąca jadalnia oraz
dwa pawilony wczasowe. Na terenie obiektu znajduje się boisko do piłki nożnej,
siatkówki i mini koszykówki, a także wypożyczalnia rowerów i sprzętu turystycznego
oraz ogromny namiot (pow.120 m2) pełniący rolę świetlicy. Ponadto w każdym
pawilonie wczasowym są stoły do tenisa stołowego, gry zręcznościowe. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-os. z łazienkami i balkonami, wyposażone w telewizory, lodówki, czajnik
elektryczny. W każdym pokoju 2 wersalki, możliwa dostawka na zasadzie wspólnego
spania.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie, od obiadu pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu. Posiłki
serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 175 zł/
turnus 7-dniowy
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony - GRATIS
• w trakcie 7-dniowego turnusu odbędzie się ognisko
z pieczeniem kiełbasek
• ze zmniejszonej porcji wyżywienia może skorzystać każda
osoba.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
Z PEŁNYM
WYŻYWIENIEM

OSOBA
Z 1/2 WYŻ.

18.06 - 02.07.2022
02.07 - 20.08.2022
20.08 - 27.08.2022

945,1215,945,-

870,1145,870,-

OSOBA
Z PEŁNYM
WYŻYWIENIEM
NA DOSTAWCE

780,990,780,-

OSOBA
Z 1/2 WYŻ.
NA DOSTAWCE

735,930,735,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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USTKA
miasto portowe oraz uzdrowisko ale nade wszystko kąpielisko morskie położone u ujścia rzeki Słupii do Morza Bałtyckiego. Jest to idealne miejsce
zarówno dla tych, którzy cenią aktywny wypoczynek jak i dla miłośników historii. W końcu to tutaj można zobaczyć latarnię morską z 1871 roku czy
kościoły z XIX wieku, a liczne puby, kawiarnie i piękna piaszczysta plaża umilają pobyt w tej niezwykle urokliwej miejscowości.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez świadczeń - GRATIS (decyduje data
urodzenia)
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS
• dzieci do 11 lat mają zniżkę, jeśli towarzyszą min. 2 osobom
dorosłym
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji, małe zwierzęta
ok. 40 zł/doba, duże ok. 60 zł doba
• parking ogrodzony - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba PARKING
NALEŻY REZERWOWAĆ W DNIU ZAWIERANIA UMOWY
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych, standard
i komfort obowiązuje dopłata
• korzystanie z basenu, jacuzzi i sauny, a także kijków do Nordic
Walking - GRATIS
• w wysokim sezonie bogaty program animacyjny dla dzieci
i dorosłych
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

HOTEL „JANTAR” ***
położony na rozległym terenie w otoczeniu lasu sosnowego, całkowicie ogrodzony,
oddalony od plaży ok. 250 m i ok. 500 m od centrum miasta. Na terenie obiektu
znajdują się też domki kempingowe. Do dyspozycji gości jest: restauracja z barem,
duża sala bankietowa a dla najmłodszych klub malucha mieszczący się w oranżerii
restauracji i plac zabaw. Są również gabinety SPA (szeroka oferta zabiegów), sauny:
sucha i parowa, jacuzzi, basen z przeciwprądem oraz brodzikiem dla dzieci ze
zjeżdżalnią, doskonale wyposażone Studio Fitness (m.in. Vacu Activ, vibrotrening).
Można wypożyczyć rowery i kije do Nordic Walking. Na rozległym terenie wokół obiektu
jest miejsce do grillowania i organizacji imprez plenerowych. Udogodnienia dla
niepełnosprawnych winda i podjazd. Internet WLAN i LAN.
ZAKWATEROWANIE
• pokoje 1, 2, 3-osobowe, w kategoriach: ekonomiczny, standard, familijny i komfort.
Pokoje standard i komfort z klimatyzacją. Wszystkie z łazienkami, TV- SAT, minilodówką, telefonem, suszarką do włosów, sejfem oraz zestawem do parzenia kawy
i herbaty. Niektóre pokoje z balkonami. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb
osób niepełnosprawnych
• 3 i 4-osobowe domki campingowe z łazienką, TV i werandą, na wyposażeniu sprzęt
plażowy, meble ogrodowe i czajniki elektryczne. Możliwość wypożyczenia lodówki
- GRATIS. Domki 3-os. są jednopokojowe, 4-os. dwupokojowe (pokój dzienny
i sypialnia).
WYŻYWIENIE
2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje). Od obiadokolacji pierwszego dnia do
śniadania ostatniego dnia. Obydwa posiłki w formie szwedzkiego stołu. Dla dzieci
dodatkowo ciepła przekąska w porze obiadu.
TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
W POKOJU
EKONOMICZNYM

25.06 - 27.08.2022

2300,-

OSOBA
W POKOJU
FAMILIJNYM

DZIECKO
DO 11 LAT
W POKOJU
EKONOMICZNYM

2600,-

1150,-

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

W DOMKU 3-OS.

W DOMKU 4-OS.

25.06 - 27.08.2022

1540,-

1485,-

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO
DO 11 LAT
W POKOJU
FAMILIJNYM

1300,DZIECKO
DO 11 LAT

770,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

HOTEL „MORZE” ***
położony ok. 80 m od plaży, w centrum miasta pomiędzy dwoma głównymi deptakami
spacerowymi Uzdrowiska - ulicą Marynarki Polskiej oraz bulwarem Portowym.
Na terenie kompleksu znajdują się 3 budynki hotelowe (budynek C najnowszy - oddany
do użytku w 2015 r.) Do dyspozycji gości jest: restauracja Wenecja - położona nad
kanałem portowym, sala bankietowa, drink bar, sala konferencyjna i sala bilardowa
oraz SPA - jacuzzi, sauna, gabinet masażu. Hotel jako jedyny w Ustce posiada taras,
z którego jest widok na morze i panoramę miasta, na tarasie grill. Udogodnienia dla
niepełnosprawnych - winda, podjazdy. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
• budynek A - pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, suszarką do włosów, lodówką i TV,
niektóre pokoje 3-osobowe typu studio 2+1
• budynek B - pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami, balkonami, lodówką i TV
• budynek C - pokoje 2 i 3-osobowe oraz apartamenty z łazienkami, balkonami,
lodówką i TV.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu,
UWAGI:
śniadania w formie szwedzkiego stołu.
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do lat 4 bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 6 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
DZIECKO DO 6 LAT
TURNUSY
BEZ OSOBNEGO
OSOBA DOROSŁA
w recepcji ok. 45 zł/ doba
7-dniowe
ŁÓŻKA DO SPANIA
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 35 zł/doba
(sobota-sobota)
BUDYNEK A BUDYNEK B BUDYNEK C BUDYNEK A BUDYNEK B BUDYNEK C
• mały parking monitorowany, niestrzeżony - opłata w recepcji
ok.30 zł/ doba PARKING NALEŻY REZERWOWAĆ W DNIU
18.06 - 10.09.2022 1880,- 2190,- 2320,- 1130,1315,- 1395,ZAWIERANIA UMOWY
• ceny podane w tabelce dotyczą zakwaterowania w pokojach
2-osobowych
Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
• obowiązuje dopłata do zakwaterowania w pokojach z widokiem
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
na kanał portowy (budynek B i C)
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
• obiekt całoroczny- możliwe rezerwacje poza terminami
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
wymienionymi w tabelce.
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DOM WCZASOWO-SANATORYJNY „PERŁA”
położony ok. 50 m od plaży na zadrzewionym 2 ha terenie, z którego jest
bezpośrednie wejście na plażę. W obiekcie do dyspozycji gości jest jadalnia,
kawiarnia z drink barem, winda, sale konferencyjne, świetlica, kiosk, a także tenis
stołowy, bilard i wypożyczalnia sprzętu sportowego. Można również skorzystać
z dobrze wyposażonej bazy zabiegowej gdzie oferowane są kąpiele lecznicze,
zabiegi z zakresu hydroterapii, światłolecznictwa, prądolecznictwa oraz masaże,
gimnastyka lecznicza i wiele innych. Na rozległym terenie otaczającym ośrodek
goście mogą skorzystać z boisk do siatkówki i koszykówki, kortów tenisowych
oraz grilla, a najmłodsi z placu zabaw. Bezprzewodowy internet w wyznaczonych
miejscach.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe z łazienkami, balkonami, TV, radiem, telefonem, ponadto
na wyposażeniu są naczynia i sprzęt plażowy. Czajniki elektryczne dostępne na
korytarzach.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego, posiłki serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 330 zł/
turnus 7-dniowy
• dzieci do 7 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking dozorowany, niestrzeżony - opłata w recepcji
ok. 15 zł/doba
• w ramach PAKIETU DLA SENIORA - 10 zabiegów
wykonywanych w dni robocze, wieczorek taneczny,
jednorazowy wstęp na basen pływacki, jeden wstęp na
basen solankowy oraz opieka pielęgniarska
• w obiekcie organizowane są również turnusy rehabilitacyjne
- informacji o cenach i terminach udzielamy w biurze
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROSŁA
W POKOJU 1-OS.

OSOBA DOROSŁA
W POKOJU 2-OS.

04.06 - 25.06.2022
25.06 - 03.09.2022
03.09 - 24.09.2022

1765,2035,1765,-

1570,1765,1570,-

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

DZIECKO
DO 7 LAT

790,885,790,-

PAKIET DLA SENIORÓW 55+
SENIOR
W POKOJU 2-OS.

W POKOJU 1-OS.

1470,1355,-

1525,1450,-

23.04 - 28.05.2022
24.09 - 26.11.2022

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

JAROSŁAWIEC
miejscowość letniskowa i kąpielisko morskie, położona między Ustką, a Darłowem na stromym klifowym brzegu. Korzystny klimat i sąsiedztwo dwóch
jezior Wicko i Kopań stwarzają warunki do doskonałego wypoczynku. Atrakcją miejscowości jest latarnia morska.

HOTEL *** NAT
obiekt po generalnym remoncie usytuowany na ogrodzonym terenie, ok. 750 m
od plaży. Do dyspozycji gości jest: jadalnia, kawiarnia, nowoczesna baza
rehabilitacyjno-zabiegowa, salka do ćwiczeń, bilard, boisko do siatkówki plażowej,
a także wypożyczalnia rowerów, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna
i zadaszony grill. W odległości 500 m od ośrodka znajduje się przystań żeglarska
i rybacka. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3-osobowe z balkonami, łazienkami i TV. Niektóre z możliwością dostawki.
WYŻYWIENIE
• 2 x dziennie w okresie 25.06-27.08.2022, śniadania i obiadokolacje w formie
szwedzkiego stołu
• 3 x dziennie w pozostałym okresie, od kolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia. Wszystkie posiłki w formie szwedzkiego stołu W przypadku
łączenia turnusów obiad pomiędzy nimi - GRATIS.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking ogrodzony, oświetlony, niestrzeżony - opłata w recepcji
ok.10 zł/doba
• dostawka to jest wspólne spanie na wersalce, rozkładana
sofa/fotel lub rozkładane łóżko z materacem.
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 16.07.2022
16.07 - 13.08.2022
13.08 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

1500,1890,2015,1890,1500,-

1200,1515,1610,1515,1200,-

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 12 LAT
DOSTAWKA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE /WSPÓLNE SPANIE

1200,1515,1610,1515,1200,-

710,710,710,710,710,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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DARŁÓWKO
to nadmorska miejscowość leżąca ok. 3 km od Darłowa, podzielona pięknym kanałem portowym na część zachodnią i wschodnią. Znajdują się tu
szerokie plaże i czyste kąpieliska oraz port i zabytkowa latarnia morska, a także niepowtarzalny rozsuwany most.

OŚRODEK WCZASOWY „BARTEK”
położony na ogrodzonym zazielenionym terenie, w odległości ok. 150 m od plaży
i 250 m od Aqua Parku we wschodniej części Darłówka. Do dyspozycji gości jest
jadalnia, bilard, tenis stołowy, fitness club, wypożyczalnia sprzętu sportowego,kijków
do Nordic Walking oraz rowerów a także kort tenisowy, boiska do siatkówki,
koszykówki i badmintona, plac zabaw dla dzieci i wiata grillowa. Bezprzewodowy
internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-4-osobowe z łazienką, balkonem, TV, czajnikiem elektrycznym, suszarką
do włosów i sprzętem plażowym. We wszystkich pokojach dwie wersalki i tapczan.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

TURNUSY
7-dniowe
(niedziela-niedziela)

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 250 zł/
turnus 7-dniowy
• dzieci do 11 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• dzieci maja zniżkę gdy towarzyszą 2 osobom dorosłym
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony - GRATIS
• w cenie pobytu ognisko/grill oraz animacje dla dzieci
i dorosłych.

26.06 - 03.07.2022
03.07 - 10.07.2022
10.07 - 07.08.2022
07.08 - 14.08.2022
14.08 - 21.08.2022

OSOBA DOROSŁA
POKÓJ 2-OS.

POKÓJ 3-OS.

POKÓJ 4-OS.

1250,1370,1460,1430,1250,-

1220,1275,1370,1345,1220,-

1140,1185,1250,1250,1140,-

DZIECKO
DO 6 LAT

DZIECKO
DO 11 LAT

730,780,795,795,730,-

895,965,965,965,895,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

HOTEL „JAN” ****
położony w zacisznej okolicy na rozległym całkowicie ogrodzonym terenie, oddalony
od plaży ok. 100 m, a od centrum ok. 3 km. Na terenie obiektu budynek główny
i budynek Centrum Konferencyjnego wraz z Parkiem Wodnym, w którym znajduje się
basen sportowy 25 m x 12,5 m, duży i mały basen rekreacyjny, basen zewnętrzny
z wodą morską, basen dla dzieci, dzika rzeka, 2 zjeżdżalnie i 2 ślizgawki wewnętrzne
oraz kręgielnia, gabinety odnowy biologicznej, tężnia solankowa i grota solna.
W hotelu do dyspozycji gości jest restauracja z drink barem, bilard, basen 12 m x 5 m.
z podgrzewaną wodą, sauna sucha a na zewnątrz taras widokowy, zadaszone miejsce
do grillowania, mini-plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy oraz siłownia zewnętrzna.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda i podjazd od strony parkingu. Internet
Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe standard, pokoje 3-4 osobowe typu studio - 2 pokojowe, pokoje
3-4 osobowe dwupoziomowe z antresolą (brak barierek zabezpieczających dla dzieci)
Wszystkie z łazienkami, TV, telefonem, suszarką i chłodziarką. Niektóre pokoje
z balkonami. Sprzęt plażowy dostępny w recepcji.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu. Od obiadokolacji
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.
UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok 30 zł/doba
• możliwość wypożyczenia łóżeczka - opłata w recepcji
ok. 20 zł/doba
• dzieci do 12 lat mają zniżkę gdy towarzyszą 2 osobom dorosłym
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok 50 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony, monitorowany - opłata
w recepcji ok. 20 zł/doba
• korzystanie z Parku Wodnego - GRATIS (brak ręczników
basenowych)
• w okresie wakacji animacje dla dzieci
• w czerwcu i wrześniu Park Wodny nieczynny w poniedziałki
i wtorki
• możliwe są pobyty tylko ze śniadaniami
• obiekt całoroczny możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
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TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

25.06 - 03.09.2022

OSOBA DOROSŁA
POKÓJ
STANDARD

POKÓJ STUDIO
I Z ANTRESOLĄ

2680,-

2845,-

DZIECKO
DO 7 LAT

DO 12 LAT

1260,-

1625,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

DOM GOŚCINNY „FREGATA”
położony w willowej dzielnicy, całkowicie ogrodzony, oddalony ok. 250 m od plaży
i centrum miejscowości. Do dyspozycji gości jest jadalnia, duży 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 łazienkami i TV. Do części pokoi wejście z zewnętrznej
galerii, niektóre pokoje z możliwością dostawki (wspólne spanie na wersalce).
W każdym pokoju czajnik elektryczny i naczynia stołowe.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane (do
wyboru 2 dania + bufet sałatkowy). Od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking strzeżony znajduje się 150 m od obiektu - opłata
w recepcji ok. 70 - 100 zł/turnus 7-dniowy
• można wypożyczyć sprzęt plażowy - GRATIS.

16.07 - 06.08.2022

OSOBA
DOROSŁA

1270,-

OSOBA
DOROSŁA
WSPÓLNE
SPANIE

DZIECKO
DO 10 LAT

885,-

1020,-

DZIECKO
DO 10 LAT
WSPÓLNE
SPANIE

760,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

DĄBKI
miejscowość wczasowo-sanatoryjna położona na Ziemi Darłowskiej. Czyste wody i lasy sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej, rowerowej i konnej,
a także żeglarstwa i windsurfingu zarówno na morzu jak i na wodach jeziora Bukowo.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „CARBO”
położony na całkowicie ogrodzonej posesji, oddalony od plaży ok. 100 m, bezpośrednio
nad jeziorem Bukowo. Do dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarnia, sala dyskotekowa,
świetlice, bilard, tenis stołowy a także plac zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne boisko,
wypożyczalnia rowerów, siłownia zewnętrzna oraz miejsce na ognisko i grilla. Internet
bezprzewodowy w wyznaczonych miejscach.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe w pawilonach hotelowych, wszystkie z łazienkami i TV,
większość z balkonami.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, śniadania i kolacje
w formie szwedzkiego stołu, obiad serwowany. W przypadku łączenia turnusów obiad
pomiędzy nimi - GRATIS.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok.15 zł/doba
• dzieci do 12 roku życia mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking niestrzeżony - ilość miejsc ograniczona - opłata
w recepcji ok. 10 zł/doba
• dostawka to rozkładana sofa lub tapczan „bis”
• w okresie wakacji na terenie obiektu mogą przebywać grupy
młodzieżowe.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 16.07.2022
16.07 - 13.08.2022
13.08 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

1210,1500,1610,1500,1210,-

970,1200,1290,1200,970,-

970,1200,1290,1200,970,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

630,710,710,710,630,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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MIELNO
nadmorski kurort położony między Bałtykiem a jeziorem Jamno. Czysta, niezwykle szeroka plaża to atut tego miejsca. Dzięki swojemu położeniu Mielno
jest doskonałą bazą wypadową na wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego i Kołobrzegu.

DOMKI „ONYX”
obiekt położony przy głównej drodze wjazdowej do Mielna, z drugiej strony
do ogrodzonego terenu obiektu przylega linia kolejowa, po której porusza się
nowoczesny szynobus. Na terenie jest podgrzewany basen (czynny lipiec - sierpień)
oraz plac zabaw, a w oddalonym o ok. 40 m Moteliku „Mister” znajduje się restauracja.
Do centrum jest ok 700 m, a do plaży ok. 1 km. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
• 4-osobowe drewniane, parterowe domki, 2-pokojowe z łazienką, TV i w pełni
wyposażonym aneksem kuchennym. W sypialni 2 łóżka, a w pokoju dziennym
rozkładana kanapa
• 6-osobowe drewniane, piętrowe domki. Na parterze salon z TV i rozkładaną kanapą,
w pełni wyposażony aneks kuchenny oraz łazienka. Na piętrze dwie 2-osobowe
sypialnie.
WYŻYWIENIE
bez wyżywienia, istnieje możliwość spożywania posiłków w pobliskim Moteliku „Mister”.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez świadczeń - GRATIS (jedno dziecko w domku)
• psy są akceptowane - opłata na miejscu ok. 20 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - opłata na miejscu
ok. 10 zł/doba
• goście pierwszego dnia pobytu wpłacają kaucję w kwocie
200 zł
• dodatkowa osoba w domku - w każdym terminie opłata 310 zł/
tydzień.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

CENA
ZA DOMEK
4-OSOBOWY

11.06 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 03.09.2022
03.09 - 10.09.2022

1540,2465,2070,1540,-

CENA
ZA DOMEK
6-OSOBOWY

1995,3235,2705,1995,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SŁONECZNY BRZEG”
położony jest na ogrodzonym terenie, pośród drzew, przy ulicy prowadzącej
wprost na plażę, oddalony od morza ok. 120 m i ok. 150 m od jeziora Jamno.
W skład obiektu wchodzi 5 budynków hotelowych o różnym standardzie.
W odrębnym pawilonie do dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarnia, a także
altana grillowa i mały plac zabaw dla dzieci.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, TV oraz czajnikiem, niektóre z balkonami.
W budynku A i B wszystkie pokoje z lodówkami. Są również pokoje typu studio
3 i 4-osobowe.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok 35 zł/doba
• parking niestrzeżony - GRATIS
• w przypadku łączenia turnusów - opłata 265 zł/osoba za nocleg
i wyżywienie w dniu łączącym
• w trakcie pobytu - biesiada rybna oraz grill
• goście obiektu w dniu przyjazdu otrzymują kolorową opaskę
- identyfikator, noszenie go jest obowiązkowe
• w okresie wakacji na terenie obiektu mogą przebywać grupy
młodzieżowe.
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TURNUSY
6-dniowe
(sobota-piątek)

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT

02.07 - 08.07.2022
09.07 - 15.07.2022
16.07 - 22.07.2022
23.07 - 29.07.2022
30.07 - 05.08.2022
06.08 - 12.08.2022
13.08 - 19.08.2022
20.08 - 26.08.2022

1510,1510,1510,1510,1510,1510,1510,1510,-

1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,1285,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

OŚRODEK WCZASOWY „BAJKOWY LAS”
położony na 2 hektarowym terenie, całkowicie ogrodzonym i zalesionym. Znajduje się
pomiędzy jeziorem Jamno (ok. 300 m) a morzem (ok. 100 m), do centrum dzielnicy
Unieście jest ok.1 km, a do centrum Mielna ok. 3 km. Do dyspozycji gości jest jadalnia,
basen z podgrzewaną wodą, wypożyczalnia parawanów, leżaków oraz rowerów. Place
zabaw dla dzieci, wiata - miejsce na ognisko i grilla, świetlica ze stołami do ping-ponga
i bilardem, boiska do siatkówki i koszykówki, a także ogólnodostępny aneks kuchenny.
Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
• pokoje 2-3 osobowe w pawilonie hotelowym z łazienkami, TV, czajnikiem, lodówką
i balkonem
• domki murowane 3-4 osobowe jednopokojowe i 4-5 osobowe 2-pokojowe,
z łazienkami, TV, czajnikiem i lodówką, wszystkie posiadają małe tarasy
• domki drewniane 4-7 osobowe - 3-pokojowe (salon i 2 sypialnie) z łazienką, TV oraz
w pełni wyposażonym aneksem kuchennym (lodówka, płyta grzewcza, zastawa
stołowa, garnki i sztućce).
WYŻYWIENIE
• osoby zakwaterowane w domkach murowanych i pokojach - 2 x dziennie, śniadania
i obiadokolacje, obydwa posiłki serwowane
• osoby zakwaterowane w domkach drewnianych - bez wyżywienia lub 2 x dziennie
- koszt 440 zł/ osoba/ turnus 7-dniowy.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata na miejscu ok.20 zł/ doba
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony, niestrzeżony - opłata na miejscu
ok.10 zł/ doba.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA
W POKOJU
LUB DOMKU
MUROWANYM

OSOBA
W DOMKU
DREWNIANYM
BEZ WYŻYWIENIA

25.06 - 09.07.2022
09.07 - 13.08.2022
13.08 - 03.09.2022

1050,1090,1050,-

875,905,875,-

OSOBA
W DOMKU
DREWNIANYM
PIĄTA, SZÓSTA
I SIÓDMA

525,525,525,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

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

HOTEL *** NAT (JAWOR)
położony w centrum miejscowości, oddalony od plaży zaledwie 100 m. Do dyspozycji
gości jest jadalnia, kawiarnia z drink barem, 2 baseny: kryty (7,40 x 14,50 m), odkryty
(8 x 4 m) oraz gabinety SPA, sala fitness, baza zabiegowa (inhalacje, magnetoterapia,
hydromasaż, ultradźwięki). Ponadto sala wielofunkcyjna, wypożyczalnia rowerów, kijki
do Nordic Walking, a przed obiektem boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna,
miejsce na ognisko lub grilla oraz plac zabaw dla dzieci. Udogodnienia dla
niepełnosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe. Wszystkie z łazienkami, TV i balkonem. W pokojach są również
chłodziarki i czajniki elektryczne. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony, monitorowany - opłata
w recepcji ok. 10 zł/doba
• dostawka to rozkładane łóżko z materacem, sofa lub wspólne
spanie na wersalce
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 16.07.2022
16.07 - 20.08.2022
20.08 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

1790,2090,2170,2090,1790,-

1430,1670,1730,1670,1430,-

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

1610,1880,1950,1880,1610,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

1160,1400,1410,1400,1160,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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GĄSKI
niewielka wioska letniskowa w województwie zachodniopomorskim, położona między Mielnem, a Sarbinowem. Życie w tej miejscowości koncentruje się
wokół Latarni Morskiej, która jest trzecią pod względem wielkości na polskim wybrzeżu. Z wypoczynku w Gąskach korzystają głównie osoby, które
pragną ciszy i spokoju w otoczeniu nieskażonej przyrody.

VILLA „AMBER”
kameralny obiekt położony na ogrodzonym, zazielenionym terenie ok. 1000 m
od Latarni Morskiej i ok. 400 m od plaży. Do dyspozycji gości jest zewnętrzne
drewniane jacuzzi i sauna oraz plac zabaw dla dzieci, a także w pełni wyposażony
aneks kuchenny. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
• w budynku głównym pokoje 2-osobowe z łazienkami,TV i lodówką niektóre
z możliwością dostawki
• drewniane, piętrowe domki 6-osobowe - z łazienkami, TV. W pełni wyposażony
aneks kuchenny stanowi część pokoju dziennego, 4-osobowa sypialnia na piętrze
• drewniane parterowe domki 4-osobowe - 2-pokojowe oraz w pełni wyposażony
aneks kuchenny, łazienka i TV.
WYŻYWIENIE
bez wyżywienia, w pobliżu znajdują się punkty gastronomiczne, gdzie można
skorzystać z wyżywienia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez świadczeń - GRATIS (jedno dziecko w pokoju
lub w domku)
• psy są akceptowane - opłata na miejscu ok. 20 zł/doba
• parking niestrzeżony - GRATIS
• goście zakwaterowani w domkach pierwszego dnia pobytu
wpłacają kaucję w kwocie 200 zł
• osoby zakwaterowane na dostawce - w każdym terminie opłata
310 zł/ tydzień.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

POKÓJ 2-OS.

11.06 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 03.09.2022
03.09 - 10.09.2022

925,1380,1185,925,-

CENA ZA
DOMEK 4-OS.

DOMEK 6-OS.

1540,2465,2070,1540,-

1995,3235,2705,1995,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

USTRONIE MORSKIE
miejscowość turystyczno - uzdrowiskowa położona 13 km na wschód od Kołobrzegu, której atrakcją jest jednonawowy kościół neogotycki oraz nadmorski
park. Latem tętni życiem dzięki świetnie rozbudowanej infrastrukturze.

OŚRODEK WCZASOWY „GWAREK”
położony na nadmorskim klifie, oddalony od plaży ok. 30 m, jest całkowicie ogrodzony.
Do dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarnia, salon gier - bilard, piłkarzyki, tenis
stołowy, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci oraz miejsce do grillowania.
Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV i balkonem.
WYŻYWIENIE
• 2 x dziennie w okresie 25.06-27.08.2022, od obiadokolacji pierwszego dnia
do śniadania ostatniego dnia, oba posiłki w formie szwedzkiego stołu
• 3 x dziennie w pozostałym okresie, od kolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia. Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 16.07.2022
16.07 - 13.08.2022
13.08 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022
TURNUSY

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok.15 zł/doba
• dzieci do 12 roku życia mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - opłata w recepcji ok.10 zł/doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce lub tapczan "bis".
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16.08 - 26.08.2022
12.09 - 22.09.2022

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

1240,1580,1690,1580,1240,-

990,1260,1355,1260,990,-

990,1260,1355,1260,990,-

630,710,710,710,630,-

WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
OSOBA DOROSŁA

SENIOR 60+

DZIECKO DO 12 LAT

2700,2130,-

2015,-

2330,1850,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

SIANOŻĘTY
mała miejscowość letniskowa położona 2 km od Ustronia Morskiego i 15 km od Kołobrzegu. Niewątpliwym atutem jest szeroka, piaszczysta plaża,
połączona z centrum miejscowości nadmorską promenadą. Latem funkcjonuje wiele barów i restauracji, w których mile można spędzić czas.

OŚRODEK WCZASOWY „MADAMAKU”
obiekt położony jest ok. 150 m od plaży, w centrum miejscowości na dużym zalesionym
i całkowicie ogrodzonym terenie. Do dyspozycji gości są wyremontowane domki
campingowe oraz budynek wczasowy, a także place zabaw dla dzieci, boisko do piłki
plażowej, tenis stołowy, gry zręcznościowe, mini - golf, altana z miejscem do grilla,
wypożyczalnia rowerów, kijów do Nordic Walking. Na terenie ośrodka znajduje się
również basen letni (10 m x 6 m) z podgrzewaną wodą. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
• kanadyjskie domki 3-4 osobowe jednopokojowe z łazienką i aneksem kuchennym
(kuchenka 2-palnikowa, zlewozmywak, lodówka, czajnik, naczynia), wyposażone
w wersalkę, łóżko piętrowe, TV, radio i sprzęt plażowy
• kanadyjskie domki 4-6 osobowe dwupokojowe z łazienką i aneksem kuchennym
(wyposażone j.w.). W każdym dwie wersalki i łóżko piętrowe, TV, radio oraz sprzęt
plażowy
• pokoje 2-3 osobowe z łazienkami,usytuowane w budynku wczasowym (łoże małżeńskie
+ fotel rozkładany), na wyposażeniu TV, radio, czajnik, a także lodówka, mikrofalówka,
naczynia i sztućce oraz sprzęt plażowy. Niektóre pokoje z balkonami.
WYŻYWIENIE
w oddalonym ok. 90 m Ośrodku Wypoczynkowym Jantar, śniadania i kolacje w formie
szwedzkiego stołu, obiady serwowane
UWAGI:
• turnusy z dojazdem autokarem - wyżywienie 3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
do śniadania ostatniego dnia turnusu
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• turnusy z dojazdem własnym - bez wyżywienia
• dzieci do 1 roku życia bez świadczeń - GRATIS
Można wykupić pakiet HB dwa posiłki (śniadania i obiady) lub pakiet FB trzy posiłki
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta są akceptowane (tylko w domkach) - opłata w recepcji (śniadania,obiady i kolacje) Koszt dla osoby dorosłej: HB 455 zł/turnus 7-dniowy,
FB 675 zł/turnus 7-dniowy. Koszt dla dziecka do 10 lat: HB 265 zł/turnus 7-dniowy,
ok. 15 zł/doba za psa, ok. 10 zł/doba za kota
• parking niestrzeżony, ogrodzony - opłata w recepcji ok.10 zł/doba FB 395 zł/turnus 7-dniowy.
• basen dla gości obiektu - GRATIS
• w okresie wakacji animacje dla dzieci i dorosłych
CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
TURNUS
• oferta nie zawiera wymiany środków higienicznych
OSOBA DOROSŁA
DZIECKO DO 10 LAT
i czystości.
TURNUSY
7-dniowe
(sobota -sobota)

04.06 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 10.09.2022

CENA ZA DOMEK
DOMEK 3-4 OS. DLA
3-OS.
4-OS.

DOMEK 4-6 OS DLA
4-OS.
5-6 OS.

1450,2175,1450,-

1770,2820,1770,-

1690,2740,1690,-

2255,3380,2255,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus
trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
(w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł)
i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

05.06 - 15.06.2022
14.06 - 24.06.2022
23.06 - 03.07.2022
02.07 - 12.07.2022
11.07 - 21.07.2022
20.07 - 30.07.2022
29.07 - 08.08.2022
07.08 - 17.08.2022
16.08 - 26.08.2022
25.08 - 04.09.2022
03.09 - 13.09.2022
12.09 - 22.09.2022

1790,1790,2095,2095,2095,2095,2095,2095,2095,1790,1790,1790,-

1980,1980,2280,2280,2280,2280,2280,2280,2280,1980,1980,1980,-

KOŁOBRZEG
duże, portowe miasto i znane uzdrowisko położone na zachodnim wybrzeżu nad rzeką Parsętą. Występują tu źródła wody mineralnej i solanki. Kołobrzeg
jest również prężnym ośrodkiem kulturalnym: funkcjonuje tu Galeria Sztuki Współczesnej, odbywają się Międzynarodowe Spotkania z Folklorem Interfolk,
a w okresie letnim liczne koncerty największych gwiazd. W Kołobrzegu nie brak również przepięknych zabytków szczególnie sztuki gotyckiej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do lat 7 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• wspólne spanie - dziecko korzysta wspólnie z inną osobą
z podstawowego miejsca noclegowego
• zakwaterowanie w pokojach „lux” będzie kalkulowane
wg odrębnego cennika; ceny w tabeli dotyczą zakwaterowania
w pokojach typu „standard”
• korzystanie z basenu, w określonych godzinach (informacja
w recepcji) - GRATIS
• w ramach 7-dniowych pobytów leczniczych 10 zabiegów
realizowanych w dni robocze i wizyta lekarska na początku
turnusu
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

SANATORIUM „WISTOM”
obiekt składający się z trzech połączonych segmentów hotelowych, położony przy
promenadzie, ok. 200 m od amfiteatru i ok. 100 m od plaży. Do dyspozycji gości jest
jadalnia, pokój i plac zabaw dla dzieci oraz nowoczesna, wyposażona w sprzęt
najnowszej generacji baza zabiegowa. Ponadto basen o wymiarach 12 x 6 m z wraz
z jacuzzi i saunami (sucha, mokra i kriosauna). Przy obiekcie utworzona została plaża
do kąpieli słonecznych. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
• pokoje typu "standard" 2 i 3-osobowe z balkonami, łazienkami, TV, czajnikiem
elektrycznym i sprzętem plażowym
• pokoje typu „lux” 1 i 2-osobowe wyposażone j.w. oraz dodatkowo lodówka
i suszarka do włosów.
Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie. Od obiadu pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.
Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu.

POK. 3-OS.

DZIECKO
DO 7 LAT
WSPÓLNE
SPANIE

POK. 2-OS.

POK. 3-OS.

1450,1770,1450,-

885,1050,885,-

1650,1975,1650,-

1610,1935,1610,-

OSOBA
DOROSŁA

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

POK. 2-OS.

19.03 - 18.06.2022
18.06 - 27.08.2022
27.08 - 22.10.2022

1490,1810,1490,-

POBYT LECZNICZY
OSOBA DOROSŁA

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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SANATORIUM „MUSZELKA”
obiekt położony jest w dzielnicy uzdrowiskowej miasta, w jednym z najbardziej
atrakcyjnych miejsc - w odległości 70 m od plaży i mola spacerowego, 200 m od
latarni morskiej. W odległości ok. 80 m znajduje się kompleks basenów „Odyseja
Morska”. Jest to budynek II piętrowy połączony łącznikiem z Zakładem
Przyrodoleczniczym. Do dyspozycji gości: jadalnia, kompleksowa baza zabiegowa,
basen solankowy ze strefą saun i jacuzzi. Internet Wi-Fi w obrębie recepcji.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami, lodówką, czajnikiem i TV. Pokoje są w dwóch
kategoriach standard i komfort.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Śniadania
i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane.
CENA ZA OSOBĘ Z ZABIEGAMI

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROSŁA
POK. 2-3 OS.

30.04 - 28.05.2022
28.05 - 03.09.2022
03.09 - 29.10.2022

1895,2480,1895,-

OSOBA DOROSŁA
POK. 1-OS.

DZIECKO DO 8 LAT
W POKOJU 3-OS.

950,1240,950,-

2295,2925,2295,-

SANATORIUM „MEWA ”
obiekt składający się z 4 połączonych budynków (A - D), położony w uzdrowiskowej
dzielnicy w odległości ok. 150 m od plaży i ok. 300 m od centrum miasta. Do dyspozycji
jest jadalnia i baza zabiegowa. Basen solankowy w Sanatorium „MEWA V” oddalonym
ok. 50 m. Internet Wi-Fi w obrębie recepcji.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami oraz pokoje studio. W pokojach tapczany
1-osobowe, lodówka, czajnik, TV. Pokoje są w dwóch kategoriach standard i komfort.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Śniadania
i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane.
CENA ZA OSOBĘ Z ZABIEGAMI
TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

30.04 - 28.05.2022
28.05 - 03.09.2022
03.09 - 29.10.2022

UWAGI: (dotyczą wszystkich w/w obiektów)
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS (decyduje data
urodzenia)
• dzieci do 8 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową (decyduje
data urodzenia)
• zwierzęta nie są akceptowane
• parkingi niestrzeżone - KONIECZNA REZERWACJA, parkingi
strzeżone znajdują się w odległości ok. 100 m od obiektów
• we wszystkich pokojach istnieje możliwość dostawki - hotelowe
łóżko 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 wskazań lekarza, wizyta
lekarska, doraźna pomoc medyczna, korzystanie z basenu
solankowego - 1 wejście/1 godzina w godzinach
popołudniowych
• możliwe pobyty bez zabiegów cena obniżona o 140 zł/tydzień
• w każdym obiekcie udogodnienia dla niepełnosprawnych
- windy, podjazdy, brodziki
• w Sanatoriach Muszelka i Mewa ceny w tabelce dotyczą
zakwaterowania w pokojach typu standard
• obiekty całoroczne - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROSŁA
POK. 2-3 OS.

1490,1860,1490,-

OSOBA DOROSŁA
POK. 1-OS.

DZIECKO DO 8 LAT
W POKOJU 3-OS.

1815,2215,1815,-

745,930,745,-

SANATORIUM „PERŁA BAŁTYKU”
obiekt położony w centrum dzielnicy uzdrowiskowej miasta w pobliżu parku
nadmorskiego, 50 m od plaży. Jest 12-piętrowy z jadalnią i kawiarnią na ostatnim
piętrze z przepięknym widokiem na morze. Do dyspozycji gości: kiosk, sala
konferencyjna oraz jacuzzi, strefa saun, baza zabiegowa i kryty basen o wymiarach
10 x 12m. Internet Wi-Fi w obrębie recepcji. W pobliżu korty tenisowe.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-os z balkonami, TV, łazienką oraz lodówką i czajnikiem.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Śniadania
i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane.
CENA ZA OSOBĘ Z ZABIEGAMI
TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

30.04 - 28.05.2022
28.05 - 03.09.2022
03.09 - 29.10.2022

OSOBA DOROSŁA
POK. 2-3 OS.

OSOBA DOROSŁA
POK. 1-OS.

STANDARD

WIDOK
NA MORZE

STANDARD

WIDOK
NA MORZE

1730,2215,1730,-

1895,2390,1895,-

2055,2570,2055,-

2215,2835,2215,-

DZIECKO DO 8 LAT
W POKOJU 3-OS.
STANDARD

WIDOK
NA MORZE

865,1110,865,-

950,1195,950,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

PRZYKŁADOWY WYKAZ ZABIEGÓW LECZNICZYCH
Kąpiel CO-2 w wannie
Kąpiel CO-2 sucha
Kąpiel solankowa
Kąpiel 4-komorowa
Kąpiel perełkowa
Basen solankowy
Masaż wirowy
Masaż podwodny
Hydromasaż
Aerodyn
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Natryski (bicze szkockie)
Kąpiel borowinowa
Okłady borowinowe
Inhalacje indywidualne
Sauna
Masaż klasyczny całkowity kręgosłupa
Masaż klasyczny częściowy 2-odcinkowy
Masaż klasyczny częściowy 1-odcinkowy
Diadynamik 10 min, interdyn
Terapuls

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

OŚRODEK WCZASOWY „PODCZELE II”
usytuowany jest w naturalnym zespole parkowo-leśnym EKO-PARKU, w odległości
ok. 700 m od plaży i 5 km od centrum miasta. Do dyspozycji gości jest wolnostojący
budynek, w którym znajdują się: jadalnia, recepcja i drink-bar z tarasem. Ponadto
na terenie obiektu jest miejsce na ognisko i grilla, zadaszona wiata z miejscami
siedzącymi, plac zabaw, trawiaste boisko sportowe, siłownia zewnętrzna, baza
rehabilitacyjna (masaże, borowiny, hydromasaż, laseroterapia, magnetronik,
inhalacje, światłolecznictwo itp.), wypożyczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking.
W sąsiedztwie znajduje się kryty basen. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
w 5 murowanych, piętrowych budynkach położonych na działce ok. 1 ha. Pokoje
1, 2 i 3-os. z łazienkami, TV, radiem, czajnikiem elektrycznym i sprzętem plażowym.
Niektóre z balkonami. Na korytarzach do dyspozycji lodówki.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Śniadanie
i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane.
TURNUSY
7-dniowe
(sobota -sobota)

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcją żywieniową
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niestrzeżony monitorowany, ogrodzony - opłata w recepcji
ok. 15 zł/doba (dodatkowo 100 zł kaucji za pilot do bramy)
• dopłata do zakwaterowania w pokoju z balkonem 80 zł/osoba/
turnus 7-dniowy oraz 120 zł/osoba/turnus 10-dniowy
• w trakcie turnusów z zabiegami konsultacja ze specjalistą,
20 zabiegów w turnusie 14 dniowym lub 10 zabiegów
w turnusie 7-dniowym oraz możliwość wypożyczenia
roweru (1 godzina dziennie)
• w trakcie turnusów z zabiegami (dojazd autokarem)
konsultacja ze specjalistą i 10 zabiegów
• recepcja czynna w godzinach od 8.00 do 20.00.
Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus
trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
(w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł)
i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

16.04 - 23.04.2022
23.04 - 28.05.2022
28.05 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 01.10.2022

OSOBA DOROSŁA
TURNUS WCZASOWY
POKÓJ 2-OS. POKÓJ 1-OS.

1200,1090,1230,1585,1230,-

DZIECKO
DO 10 LAT
TURNUS
WCZASOWY

POKÓJ 2-OS.

POKÓJ 1-OS.

925,820,920,1190,920,-

1275,1415,1770,1415,-

1390,1530,1880,1530,-

1200,1200,1345,1700,1345,-

OSOBA DOROSŁA
TURNUS Z ZABIEGAMI

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
TURNUS

TURNUS WCZASOWY
POK. 2 i 3-OS.

05.06 - 15.06.2022
14.06 - 24.06.2022
23.06 - 03.07.2022
02.07 - 12.07.2022
11.07 - 21.07.2022
20.07 - 30.07.2022
29.07 - 08.08.2022
07.08 - 17.08.2022
16.08 - 26.08.2022
25.08 - 04.09.2022
03.09 - 13.09.2022
12.09 - 22.09.2022

1900,1900,2200,2275,2350,2350,2350,2350,2275,2200,1900,1900,-

TURNUS Z ZABIEGAMI

POK. 1-OS.

DZIECKO
DO 10 LAT

2090,2090,2390,2460,2520,2520,2520,2520,2460,2390,2090,2090,-

1550,1550,1770,1830,1890,1890,1890,1890,1830,1770,1550,1550,-

POK. 2 i 3-OS.

2100,2100,2400,2475,2550,2550,2550,2550,2475,2400,2100,2100,-

POK. 1-OS.

2290,2290,2590,2660,2720,2720,2720,2720,2660,2590,2290,2290,-

HOTEL *** NAT (GÓRNIK)
obiekt malowniczo wkomponowany w nadmorski park, położony w odległości zaledwie
400 m od plaży. Do dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarnia, kryty basen (12,5 x 8,5 m),
a także gabinety zabiegowe, odnowy biologicznej i SPA, sauna, jacuzzi i sala do
ćwiczeń oraz wypożyczalnia rowerów i taras widokowy. Przed obiektem plac zabaw
i zadaszone miejsce na grilla. Można również skorzystać z usług fryzjerskich
i kosmetycznych. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z łazienkami, większość z niewielkim balkonem lub tarasem,
TV-SAT, radiem, telefonem, lodówką. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Śniadania
i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiad serwowany. W przypadku łączenia turnusów
obiad pomiędzy nimi - GRATIS.
UWAGI::
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• dzieci do 12 roku życia mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok.30 zł/doba
• parking nieogrodzony, monitorowany, oświetlony (12 stanowisk)
- opłata w recepcji ok. 35 zł/doba, w odległości 150 m znajdują
się dwa parkingi ogólnodostępne
• dostawka to rozkładane łóżko z materacem
• korzystanie z basenu (1 godzina dziennie) - GRATIS
• w okresie do 11.06.2022 i po 10.09.2022 w cenie turnusów
1 zabieg dziennie dla osoby dorosłej (wykonywany w dni
robocze, bez masażu klasycznego ciała i kriokomory), dla
dzieci inhalacje
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

28.05 - 11.06.2022
11.06 - 16.07.2022
16.07 - 20.08.2022
20.08 - 10.09.2022
10.09 - 24.09.2022

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE
SPANIE/

DZIECKO
DO 12 LAT
NA DOSTAWCE

1970,2190,2240,2190,1970,-

1580,1750,1790,1750,1580,-

1580,1750,1790,1750,1580,-

710,710,710,710,710,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

23

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „OLIWIA”
jest to kompleks 4 budynków, całkowicie ogrodzony, położony ok. 800 m od plaży
i ok 1200 m od centrum miasta, w spokojnej okolicy. Do dyspozycji gości jest świetlica,
niewielki plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i zadaszony grill. Udogodnienia dla
niepełnosprawnych - winda w jednym z budynków. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe z możliwością dostawki z łazienkami, TV i czajnikiem, niektóre
z balkonami. Na korytarzu dostępne są lodówki i kuchenki mikrofalowe.
WYŻYWIENIE
bez wyżywienia. W okolicy liczne jadalnie, restauracje i sklepy spożywcze.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• małe zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 30 zł/
doba
• parking niestrzeżony, monitorowany - opłata w recepcji ok. 20 zł/
doba
• dostawka to składany materac z kompletem pościeli
• obowiązuje dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym
- 310 zł/ turnus 7-dniowy.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 7 LAT
DOSTAWKA

30.04 - 28.05.2022
28.05 - 25.06.2022
25.06 - 30.07.2022
30.07 - 03.09.2022
03.09 - 24.09.2022

475,555,630,595,555,-

395,480,560,525,480,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

GRZYBOWO
niewielka wieś letniskowa położona nad Bałtykiem w województwie zachodnio-pomorskim ok. 6 km od Kołobrzegu. Przebiega tam międzynarodowy
szlak rowerowy. Atmosfera i doskonałe położenie miejscowości sprzyja udanemu wypoczynkowi.

CENTRUM WYPOCZYNKU VICTORIA SPA
obiekt położony na zazielenionym terenie, częściowo ogrodzonym ok. 750 m
od plaży i ok. 5 km od centrum Kołobrzegu. Do dyspozycji gości jest restauracja
z barem, wypożyczalnia rowerów, basen, sauna fińska, natrysk doznań, fontanna
lodowa, jacuzzi i gabinety SPA - można skorzystać z szeregu zabiegów. Internet
Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami i TV SAT, niektóre z balkonami i możliwością
dostawki.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje - obydwa posiłki w formie szwedzkiego stołu.

TURNUSY
7-dniowe
(niedziela-niedziela)

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń (z 2 osobami dorosłymi) - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
w recepcji ok. 50 zł/ turnus 7-dniowy
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji w ok. 45 zł/doba
• parking niestrzeżony, monitorowany - opłata w recepcji
ok. 20 zł/doba
• korzystanie z basenu i sauny - GRATIS
• w trakcie turnusu 2 zabiegi (np. solux, ultradźwięki, gimnastyka)
- GRATIS
• dostawka to hotelowe łóżko polowe.
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08.05 - 05.06.2022
05.06 - 03.07.2022
03.07 - 21.08.2022
21.08 - 04.09.2022
04.09 - 25.09.2022

OSOBA DOROSŁA
POKÓJ 2-OS.

1385,1465,1740,1465,1385,-

POKÓJ 1-OS.

1575,1700,2335,1700,1575,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
W POK. 2-OS.

695,735,870,735,695,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

DŹWIRZYNO
miejscowość wypoczynkowa położona 10 km od Kołobrzegu. Dogodne położenie nad morzem i jeziorem Resko Przymorskie sprawia, że oprócz wypoczynku
na plaży można tu także wędkować. Latem tętni życiem przyciągając rzesze wczasowiczów.

OŚRODEK WCZASOWY „ANIA”
duży kompleks wczasowy, położony 350 m od plaży. Do dyspozycji gości jest sauna,
salka do gimnastyki korekcyjnej, siłownia, kort tenisowy, plac do imprez plenerowych,
boiska do siatkówki i piłki nożnej, szachy plenerowe, wypożyczalnia rowerów, bilard,
tenis stołowy i plac zabaw, jadalnia, a także wolnostojący budynek kawiarni z drinkbarem. Obiekt położony jest na dużym doskonale zagospodarowanym terenie,
z licznymi alejkami spacerowymi. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z łazienkami i TV oraz sprzętem plażowym,
usytuowane w kilku budynkach o zróżnicowanym standardzie. Niektóre pokoje
z balkonami.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu,
śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. W przypadku łączenia turnusów obiad
pomiędzy nimi - GRATIS.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń opłata w recepcji ok. 15 zł/doba
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane tylko w budynku Przodownik,
w wydzielonych pokojach - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking ogrodzony, monitorowany - opłata w recepcji
ok.10 zł/doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• na terenie obiektu mogą przebywać grupy młodzieżowe.
Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus
trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
(w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł)
i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 16.07.2022
16.07 - 13.08.2022
13.08 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

DZIECKO DO 12 LAT
I OSOBA DOROSŁA
NA DOSTAWCE W BUDYNKU
„ANIA”
„GÓRNIK”
I „SABINKA”

OSOBA DOROSŁA
W BUDYNKU
„ANIA”
I „SABINKA”

„GÓRNIK”

1250,1440,1500,1440,1250,-

1350,1550,1620,1550,1350,-

1000,1150,1200,1150,1000,-

1080,1240,1290,1240,1080,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
WSZYSTKIE
BUDYNKI

630,710,710,710,630,-

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
TURNUS

OSOBA DOROSŁA

SENIOR 60+

DZIECKO DO 12 LAT

BUDYNEK
BUDYNEK
BUDYNEK
BUDYNEK
BUDYNEK
BUDYNEK
ANIA I SABINKA PRZODOWNIK ANIA I SABINKA PRZODOWNIK ANIA I SABINKA PRZODOWNIK

05.06 - 15.06.2022
23.06 - 03.07.2022
02.07 - 12.07.2022
20.07 - 30.07.2022
29.07 - 08.08.2022
07.08 - 17.08.2022
25.08 - 04.09.2022
03.09 - 13.09.2022

2410,2410,2510,2150,-

2115,2195,2195,2015,-

1980,-

1830,1975,-

2080,2080,2170,1870,-

1840,1900,1900,1750,-

DOM WYPOCZYNKOWY „HELIOS”
położony na rozległym dobrze zagospodarowanym terenie, ok. 100 m od plaży
i ok. 800 m od Jeziora Resko w centrum miejscowości. Do dyspozycji gości jest
jadalnia, bilard, tenis stołowy, a na zewnątrz miejsce do grillowania i palenia ognisk,
boiska sportowe do koszykówki i siatkówki plażowej, kort tenisowy oraz zewnętrzny
basen z podgrzewaną wodą (czynny w lipcu i sierpniu) posiadający tzw. sztuczną
rzekę, wodospady i bicze, przy basenie leżaki. Internet Wi-Fi w obrębie recepcji
i na korytarzach.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe oraz 3-4 osobowe typu studio, wszystkie z łazienkami TV, lodówką,
radiem, telefonem, czajnikiem i sprzętem plażowym.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie od obiadokolacji do śniadania lub 3 x dziennie od kolacji do śniadania.
Śniadania w formie szwedzkiego stołu, pozostałe posiłki serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00 (dla osób korzystających
z opcji wyżywienia HB) i od 17.00 do 10.00 (dla osób
korzystających z opcji wyżywienia FB)
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 150 zł/
turnus 7-dniowy
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
w recepcji ok. 20 zł/doba
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking monitorowany, niestrzeżony - opłata w recepcji
ok. 15 zł/doba
• korzystanie z basenu - 1 godzina dziennie - GRATIS,
pozostałe - opłata na miejscu 6 zł /godzina dla osoby
dorosłej i 4 zł dla dziecka.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

30.04 - 11.06.2022
11.06 - 25.06.2022
25.06 - 20.08.2022
20.08 - 03.09.2022
03.09 - 24.09.2022

OSOBA DOROSLA

HB

1475,1585,1475,-

DZIECKO DO 10 LAT

FB

HB

FB

1335,1550,1660,1550,1335,-

1030,1110,1030-

935,1085,1160,1085,935,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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OŚRODEK WCZASOWY „BAŁTYK”
położony bezpośrednio przy plaży na rozległym (2,5 ha) terenie w lesie sosnowym,
z ośrodka jest bezpośrednie wejście na plażę. Do dyspozycji gości jest jadalnia, bilard,
tenis stołowy, sauna a na zewnątrz boiska sportowe do koszykówki i siatkówki
plażowej, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi w obrębie recepcji.
ZAKWATEROWANIE
domki campingowe parterowe, 2-pomieszczeniowe, tzw „Duńskie” 3-osobowe
z możliwością dostawki. Wszystkie z łazienkami, TV SAT, radiem, czajnikiem
bezprzewodowym, lodówką oraz sprzętem plażowym.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie od obiadokolacji do śniadania lub 3 x dziennie od kolacji do śniadania.
Posiłki serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00 (dla osób korzystających
z opcji wyżywienia HB) i od 17.00 do 10.00 (dla osób
korzystających z opcji wyżywienia FB)
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok 150 zł/
turnus 7-dniowy
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
w recepcji ok. 20 zł/doba
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• parking dozorowany opłata w recepcji ok.15 zł/ doba
• goście obiektu mają możliwość korzystania z basenu
letniego w Ośrodku Helios (czynny w lipcu i sierpniu,
oddalony ok. 800 m) - 1 godzina basenu dziennie GRATIS,
pozostałe - opłata na miejscu - 6 zł/1 godzina dla osób
dorosłych, 4 zł/godzina dla dziecka.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

28.05 - 11.06.2022
11.06 - 25.06.2022
25.06 - 20.08.2022
20.08 - 03.09.2022
03.09 - 17.09.2022

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT

HB

FB

HB

1130,1250,1130,-

1030,1205,1320,1205,1030,-

790,875,790,-

FB

720,845,925,845,720,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

POGORZELICA
miejscowość położona we wschodniej części Wybrzeża Rewalskiego nad zachodnim brzegiem Jeziora Liwia Łuża, między Niechorzem, a Mrzeżynem.
Plaża w Pogorzelicy, podobnie jak ta w Mrzeżynie posiada "błękitną flagę" - symbol świadczący o jej wysokim poziomie.

OŚRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY „TERIMEX
położony na dużym, zadrzewionym i w całości ogrodzonym terenie, w odległości
ok. 600 m od plaży. Do dyspozycji gości jest świetlica, boisko sportowe, kort tenisowy,
kręgielnia plenerowa, tenis stołowy, wypożyczalnia 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 łazienkami.
Domki 2 i 3-os. są jednopokojowe, 4 i 5-os. dwupokojowe - w domkach 5-os. jest
aneks kuchenny, a 6-os. składają się z pokoju dziennego, trzech sypialni i aneksu
kuchennego. Na wyposażeniu wszystkich domków są telewizory, lodówki i czajniki
elektryczne.
WYŻYWIENIE
bez wyżywienia. Możliwość wykupienia posiłków w pobliskich jadalniach.

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

11.06 - 25.06.2022
25.06 - 09.07.2022
09.07 - 13.08.2022
13.08 - 20.08.2022
20.08 - 27.08.2022
27.08 - 03.09.2022

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 10 zł/doba
• parking ogrodzony - opłata w recepcji ok. 10 zł/doba
• dodatkowa osoba w domku - wspólne spanie na wersalce.
Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus
trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
(w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł)
i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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TURNUS

05.06 - 15.06.2022
14.06 - 24.06.2022
23.06 - 03.07.2022
02.07 - 12.07.2022
11.07 - 21.07.2022
20.07 - 30.07.2022
29.07 - 08.08.2022
07.08 - 17.08.2022
16.08 - 26.08.2022
25.08 - 04.09.2022

CENA ZA OSOBĘ
W DOMKU 2-OS.

440,525,745,610,480,440,-

W DOMKU 3 i 4-OS.

W DOMKU 5 i 6-OS.

385,470,545,470,440,385,-

410,495,640,555,440,410,-

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
OSOBA DOROSŁA

1075,1075,1190,1190,1470,1470,1470,1470,1275,1130,-

DZIECKO DO 10 LAT

905,905,1000,1000,1235,1235,1235,1235,1075,950,-

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KORMORAN”
położony w centrum miejscowości, na dużym zalesionym terenie, bezpośrednio przy
pasie wydm - oddalony od plaży ok. 80 m. Do dyspozycji gości jadalnia z kominkiem,
stoły do ping ponga. Na terenie ośrodka znajduje się boisko do siatkówki plażowej,
plac zabaw dla dzieci, wyznaczone miejsce na ognisko i grill ogrodowy.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, balkonami lub tarasami, TV i sprzętem
plażowym. Pokoje są usytuowane w budynku głównym i dwóch murowanych
pawilonach.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Śniadania
i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane.
TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT

1200,1365,1200,-

925,925,925,-

04.06 - 02.07.2022
02.07 - 27.08.2022
27.08 - 17.09.2022
TURNUS

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcją obiadu
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 30 zł doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• w trakcie turnusu - ognisko przy muzyce, z pieczeniem
kiełbasek
• w turnusach z dojazdem autokarem do 03.07.2022
i od 25.08.2022 pokoje 2-osobowe do pojedynczego
wykorzystania bez dopłat, w pozostałych turnusach
dopłata 25%
• w obiekcie nie funkcjonuje całodobowa recepcja
• w okresie wakacji na terenie obiektu mogą przebywać grupy
młodzieżowe.

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT

1990,1990,1990,2195,2195,2195,2195,2195,2195,1990,1990,1990,-

05.06 - 15.06.2022
14.06 - 24.06.2022
23.06 - 03.07.2022
02.07 - 12.07.2022
11.07 - 21.07.2022
20.07 - 30.07.2022
29.07 - 08.08.2022
07.08 - 17.08.2022
16.08 - 26.08.2022
25.08 - 04.09.2022
03.09 - 13.09.2022
12.09 - 22.09.2022

1710,1710,1710,1710,1710,1710,1710,1710,1710,1710,1710,1710,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

NIECHORZE
znana miejscowość rybacka i letniskowa oraz uznane kąpielisko morskie, położone pomiędzy morzem, a jeziorem Liwia Łuża (rezerwat przyrody).
Piękna plaża, możliwość wędkowania, latarnia morska, muzeum rybołówstwa - to tylko niektóre z atrakcji Niechorza.

DOM GOŚCINNY „BASIA”
obiekt położony ok. 60 m od plaży w dużym ogrodzie, obrośnięty winoroślą,
przeznaczony jest dla osób szukających ciszy i spokoju. Do dyspozycji gości: plac
zabaw dla dzieci, grill, wędzarnia i ogólnodostępny aneks kuchenny. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe z łazienkami, TV, lodówką, czajnikiem i sprzętem plażowym.
Niektóre z możliwością dostawki (sofa).
WYŻYWIENIE
we własnym zakresie.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dziecko do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
ok. 25 zł/doba
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony - opłata na miejscu ok. 10 zł/doba
• możliwość korzystania z pełnej infrastruktury Ośrodka
Jantar-Spa
• w trakcie turnusu grillowanie w ogrodzie lub wieczorek
taneczny przy muzyce na żywo z konkursami i nagrodami
organizowany w Ośrodku Jantar-Spa.

04.06 - 25.06.2022
25.06 - 20.08.2022
20.08 - 03.09.2022
03.09 - 24.09.2022

OSOBA - NOCLEGI
POKÓJ
2-OS.

550,705,550,470,-

POKÓJ
1-OS.

630,785,630,550,-

DOSTAWKA
DZIECKO
DO 7 LAT

DZIECKO
DO 12 LAT

275,350,275,235,-

440,565,440,375,-

OSOBA
DOROSŁA

495,635,495,425,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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DOM WCZASOWY „BURSZTYN”
kameralny obiekt położony ok. 200 m od plaży i ok. 100 m od Jeziora Liwia Łuża,
w pobliżu ścieżek pieszych i rowerowych. Do dyspozycji w pełni wyposażona kuchnia
oraz hol z tarasem. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, lodówką, sprzętem plażowym i TV, niektóre
z możliwością dostawki - rozkładana sofa.
WYŻYWIENIE
bez wyżywienia. Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w położonym vis a vis
Ośrodku „JANTAR SPA”.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dziecko do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
na miejscu ok. 25 zł/doba
• zwierzęta nie są akceptowane
• niewielki parking - opłata na miejscu ok. 20 zł/doba w lipcu
i sierpniu. W pozostałym okresie ok. 10 zł/doba. KONIECZNA
REZERWACJA
• możliwość korzystania z pełnej infrastruktury Ośrodka
Jantar-Spa
• w trakcie turnusu grillowanie w ogrodzie lub wieczorek
taneczny przy muzyce na żywo z konkursami i nagrodami
organizowany w Ośrodku Jantar-Spa.

04.06 - 25.06.2022
25.06 - 20.08.2022
20.08 - 03.09.2022
03.09 - 24.09.2022

OSOBA
- NOCLEGI

665,860,665,585,-

DOSTAWKA
OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 7 LAT

600,775,600,530,-

335,430,335,295,-

DZIECKO
DO 12 LAT

530,690,530,470,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNY „JANTAR-SPA”
obiekt położony przy głównej ulicy Niechorza, oddalony od plaży ok. 200 m. Teren wokół
obiektu jest ogrodzony. Do dyspozycji gości jest jadalnia, letnia kawiarenka, kącik zabaw
dla dzieci, basen, jacuzzi, ścieżka do masażu stóp, sauna sucha, basen solankowy, a
także baza zabiegowa i SPA (zabiegi rehabilitacyjne: masaże, jonoforeza, diadynamik,
hydromasaż, kąpiele solankowe, ziołowe, laser, krioterapia itp) oraz sala fitness i solarium,
wypożyczalnia rowerów i kijów Nordic Walking. Ponadto plac zabaw dla dzieci i ogród.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda, podjazdy. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe (ekonomiczne i komfort) z łazienkami i balkonami lub tarasami.
Na wyposażeniu każdego TV-SAT, sprzęt plażowy i lodówki. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
• 2 x dziennie (w okresie 09.07-27.08.2022) od obiadokolacji pierwszego dnia
do śniadania ostatniego dnia turnusu. Obydwa posiłki w formie szwedzkiego stołu
• 3 x dziennie (w pozostałym okresie) od obiadu pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia turnusu (śniadania i kolacje - w formie szwedzkiego stołu).
UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
w recepcji ok. 20 zł/doba
• dzieci do lat 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta małe (do 5 kg) są akceptowane, w wydzielonych
pokojach, po wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji
ok. 45 zł doba
• parking monitorowany, ogrodzony - opłata w recepcji
ok. 10 zł/doba przed sezonem, ok. 20 zł/doba w lipcu i sierpniu,
ilość miejsc ograniczona, KONIECZNA REZERWACJA
• dostawka to sofa rozkładana, możliwa tylko w pokojach typu
komfort
• do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym obowiązuje dopłata
• korzystanie z krytego basenu i solankowego, jacuzzi, sauny,
sali fitness - GRATIS
• w trakcie turnusu grillowanie w ogrodzie lub wieczorek
taneczny przy muzyce na żywo z konkursami i nagrodami
(od maja do września)
• w pakiecie kuracyjnym w trakcie turnusu dodatkowo
konsultacja lekarska, 3 zabiegi dziennie - wykonywane
wyłącznie w dni robocze, gimnastyka w basenie, kijki
Nordic Walking.
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TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

16.04 - 28.05.2022
28.05 -25.06.2022
25.06 - 02.07.2022
02.07 - 20.08.2022
20.08 - 24.09.2022
24.09 - 19.11.2022

DOSTAWKA
POBYT WYŁĄCZNIE WCZASOWY

OSOBA DOROSŁA
W POKOJU
EKONOMICZNY

OSOBA DOROSŁA
W POKOJU
KOMFORT

WCZASY

KURACJA

WCZASY

KURACJA

1220,1450,1535,1760,1535,1220,-

1520,1750,1835,2060,1835,1520,-

1395,1620,1700,1995,1700,1395,-

1695,- 695,- 1110,- 1255,1920,- 815,- 1300,- 1455,2000,- 855,- 1360,- 1535,2295,- 1005,- 1595,- 1800,2000,- 855,- 1360,- 1535,1695,- 695,- 1110,- 1255,-

DZIECKO
DO 7 LAT

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA
DOROSŁA

POKÓJ KOMFORT

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

REWAL
niewielka miejscowość letniskowa na zachodnim wybrzeżu, dawna osada rybacko - rolnicza, nadal posiada swoją małą bazę rybacką. W centrum
miejscowości znajduje się niewielki kościółek stylizowany na łódkę. W oddalonym ok. 3 km Trzęsaczu warto zobaczyć ruiny XIV wiecznego kościółka
na klifowym urwisku.

OŚRODEK WCZASOWY „U LONGINA”
obiekt składa się z 4 budynków położony jest w centrum miejscowości ok. 200 m
od morza. Na jego terenie znajduje się jadalnia z kominkiem, grill, plac zabaw.
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się oświetlone korty tenisowe i kompleks
boisk sportowych. Wi-Fi w obrębie recepcji,
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe, z łazienkami i TV-SAT. Sprzęt plażowy można wypożyczyć.
Czajniki bezprzewodowe i lodówki dostępne na korytarzach. Duże wspólne tarasy na
każdej kondygnacji.
WYŻYWIENIE
Śniadania w formie szwedzkiego stołu, dodatkowo bufet mleczny i kawowy ze słodką
przystawką. Obiadokolacja serwowana plus urozmaicony bufet, ma on zastąpić kolację
którą można wziąć do pokoju. Turnus rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy
śniadaniem.

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

04.06 - 25.06.2022
25.06 - 20.08.2022
20.08 - 24.09.2022

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT

965,1135,965,-

675,795,675,-

DOPŁATA
DO POK. 1-OS.

420,420,420,-

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAREM LUB BUSEM
TURNUS

UWAGI:
• doba hotelowa 14.00 - 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 210 zł/
tydzień
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję wyżywienia
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• parking dozorowany - GRATIS
• w obiekcie nie funkcjonuje całodobowa recepcja.
Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus
trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
(w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł)
i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

OSOBA DOROSŁA

05.06 - 15.06.2022
14.06 - 24.06.2022
23.06 - 03.07.2022
02.07 - 12.07.2022
11.07 - 21.07.2022
20.07 - 30.07.2022
29.07 - 08.08.2022
07.08 - 17.08.2022
16.08 - 26.08.2022
25.08 - 04.09.2022
03.09 - 13.09.2022
12.09 - 22.09.2022

1800,1800,1995,1995,1995,1995,1995,1995,1995,1800,1800,1800,-

DOPŁATA
DO POK. 1-OS.

DZIECKO DO 10 LAT

1500,1500,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1500,1500,1500,-

625,625,625,625,625,625,625,625,625,625,625,625,-

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ALCEST”
duży obiekt położony na ogrodzonym, dobrze zagospodarowanym terenie, na wysokim
klifowym brzegu ok. 100 m od plaży (zejście schodami) i ok. 350 m od plaży (łagodne
zejście), do centrum miejscowości jest ok. 300 m. Do dyspozycji gości jest jadalnia,
kawiarnia, wypożyczalnia rowerów, kącik i plac zabaw dla dzieci, basen zewnętrzny
i brodzik (w brodziku podgrzewana woda), ponadto ogródek z miejscem do grillowania
i baza zabiegowa gdzie wykonuje się masaże, zabiegi z zakresu diadynamiki,
radioterapię i inhalacje. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe, niektóre 4-osobowe typu studio (2+2) wszystkie z łazienkami,
TV, radiem i czajnikiem. Niektóre pokoje z możliwością dostawki i z balkonami
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i serwowane obiadokolacje.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

OSOBA DOROSŁA

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
w recepcji ok. 10 zł/ doba
• dzieci do 15 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu
w wydzielonych pokojach - opłata w recepcji - małe zwierzęta
ok. 25 zł/doba, duże ok. 40 zł/doba
• parking na ogrodzonym terenie, niestrzeżony - opłata
w recepcji - 20 zł /doba
• dostawka to jednoosobowa sofa.
.

21.05 - 18.06.2022
18.06 - 02.07.2022
02.07 - 27.08.2022
27.08 - 10.09.2022

DZIECKO

POKÓJ
2-OS.

POKÓJ
3, 4-OS.

POKÓJ
1-OS.

DOSTAWKA

1740,1820,1980,1820,-

1660,1740,1820,1740,-

1820,1900,2060,1900,-

870,870,870,870,-

DO 12 LAT

830,870,910,870,-

DO 15 LAT

1245,1305,1365,1305,-

Dziecko do 12 lat dostawka – we wszystkich terminach 475,Dziecko do 15 lat dostawka – we wszystkich terminach 715,Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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PUSTKOWO K/REWALA
niewielka miejscowość położona na zachodnim wybrzeżu z piaszczystymi plażami, wybrzeżem wydmowym oraz terenami leśnymi. Wypoczynek tutaj
polecamy osobom pragnącym ciszy i spokoju.

OŚRODEK WCZASÓW RODZINNYCH „ZEM TOURIST”
położony jest na rozległym zazielenionym terenie ok. 200 m od plaży w centrum
miejscowości. W skład jego wchodzą dwa budynki hotelowe, a do dyspozycji gości
jest jadalnia, plac zabaw i kącik zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, stół do tenisa
stołowego, piłkarzyki, zadaszone miejsce na ognisko oraz baza rehabilitacyjna, gdzie
można skorzystać z pakietów zabiegowych (okłady borowinowe, laser, prądy Tens,
krioterapia miejscowa, magnetotron, masaż wirowy kończyn, ultradźwięki, prądy
Nemeca), dwa odkryte baseny (czynne lipiec - sierpień) - pływacki oraz brodzik
ze zjeżdżalniami i urządzeniami do zabawy. Udogodnienia dla niepełnosprawnych
- windy, podjazdy. Internet Wi-Fi w obrębie recepcji.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z TV i łazienką. Na wyposażeniu sprzęt plażowy (parawan,
leżaki) oraz czajnik i lodówka. Niektóre pokoje z balkonami.
WYŻYWIENIE
• 2 x dziennie w okresie 25.06-27.08.2022 od obiadokolacji pierwszego dnia do
śniadania ostatniego dnia turnusu (obydwa posiłki w formie szwedzkiego stołu)
• 3 x dziennie w pozostałym okresie od kolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia turnusu (śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiad
serwowany).

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł//doba
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• w dniu przyjazdu pracownik recepcji zakłada na nadgarstek
kolorową opaskę (vinylową) - identyfikator bez którego nie jest
możliwe przebywanie na terenie obiektu. Odmowa założenia
opaski jest równoznaczna z rezygnacją z pobytu.
• obiekt całoroczny- możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 10 LAT

OSOBA
DOROSŁA
NA DOSTAWCE

DZIECKO
DO 10 LAT
NA DOSTAWCE

04.06 - 25.06.2022
25.06 - 02.07.2022
02.07 - 09.07.2022
09.07 - 20.08.2022
20.08 - 27.08.2022
27.08 - 03.09.2022

1395,1555,1640,1885,1640,1475,-

985,1065,1190,1395,1190,1025,-

1065,1145,1310,1475,1310,1145,-

740,820,985,1145,985,740,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

POBIEROWO
najbardziej wysunięta na zachód miejscowość Wybrzeża Rewalskiego o świetnych warunkach do uprawiania windsurfingu i specyficznym mikroklimacie
kojąco wpływającym na dolegliwości dróg oddechowych. W pobliżu znajduje się Woliński Park Narodowy.

GRAND LAOLA SPA
obiekt położony zaledwie 100 m od plaży od której jest oddzielony jedynie pasem
nadmorskich wydm. Do dyspozycji gości jest KOMPLEKS BASENOWY - basen,
jacuzzi, jacuzzi solankowe, sauna sucha i parowa a także restauracja, kawiarnia,
pizzeria, bowling, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia rowerów oraz nowocześnie
wyposażone centrum zdrowia (kapsuła SPA, masaże, borowiny, solanki,
elektroterapia, ultradźwięki, diadynamik, prądy Nemecka, jontoforeza, laseroterapia,
kriosauna, Magnetotron, sollux, UGUL, inhalacje, galwanizacja anodowa,
czterokomorówka itp.). Udogodnienia dla niepełnosprawnych - 2 windy, podjazdy.
Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
• pokoje 1 i 2-osobowe typu standard - wszystkie z łazienkami, TV-SAT i balkonami,
na wyposażeniu także lodówka, sprzęt plażowy i suszarka do włosów
• pokoje 2 i 3-osobowe„de lux” o zwiększonym metrażu,wyposażone jak wyżej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez świadczeń (decyduje data urodzenia)
- GRATIS
• dzieci do 11 lat (jako 3 osoba w pokoju) mają 40% zniżki
od cen w tabelce
• zwierzęta (do 15 kg) są akceptowane w wydzielonych pokojach
typu standard, po wcześniejszym uzgodnieniu - opłata
w recepcji ok. 200 zł/ tydzień
• parking ogrodzony, niestrzeżony - opłata w recepcji
ok. 20 zł/ doba
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowiązuje
dopłata
• korzystanie z kompleksu basenowego - GRATIS
• PAKIET LECZNICZY (badanie lekarskie oraz 15 zabiegów)
- dodatkowo 310 zł za turnus 7-dniowy
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
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WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu, od obiadokolacji
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

04.06 - 25.06.2022
25.06 - 03.09.2022
03.09 - 24.09.2022

PAKIET „WYPOCZYNEK”
POK. 2-OS. STANDARD

1580,2010,1580,-

POK. 2-OS. DE LUX

1820,2250,1820,-

POK. 3-OS. DE LUX

1790,2210,1790,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

DZIWNÓW / DZIWNÓWEK
miejscowości położone na Mierzei Dziwnowskiej pomiędzy Bałtykiem, a rzeką Dziwną, ciekawostką dla turystów jest most zwodzony na wyspę Wolin
i port rybacki. W pobliżu Dziwnowa jest jezioro Martwa Dziwna - cel wycieczek ornitologicznych. Na turystów czekają również szerokie plaże i dobrze
rozwinięta baza gastronomiczna i rozrywkowa.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „NA WYDMIE”
położony w centrum miejscowości, ok. 80 m od szerokiej plaży, do której prowadzi
bezpośrednie wejście z terenu Ośrodka. Do dyspozycji gości jest jadalnia,
ogólnodostępny aneks kuchenny i mini pralnia, a także duży plac zabaw z małpim
gajem i zjeżdżalniami, pokój zabaw, grille, kąciki wypoczynkowe z meblami
ogrodowymi, wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego oraz miejsce do palenia
ognisk. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
• domki w zabudowie bliźniaczej 2-3 osobowe - parterowe jednopokojowe (ok. 15 m2)
z łazienką, wyposażone w TV-SAT, lodówkę, czajnik, naczynia, sztućce. Meble
ogrodowe przed domkiem. Możliwe dwie konfiguracje miejsc do spania. Domki te
są najbliżej wejścia na plażę.
• domki wolnostojące parterowe 4-5 osobowe (ok. 30 m2) - 2 pokojowe (jeden z pokoi
przejściowy). Wyposażone w łazienkę, TV-SAT, lodówkę, czajnik, naczynia stołowe,
sztućce. Możliwe trzy konfiguracje miejsc do spania. Przed domkiem jest weranda
z meblami ogrodowymi.
WYŻYWIENIE
Bez wyżywienia lub 2 x dziennie. Śniadania (8.00-10.00) w formie szwedzkiego stołu,
obiady serwowane (14.00-16.00).

CENA ZA DOMEK

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane (w sezonie 25.06-20.08.2022 tylko
małe - do 5 kg) - opłata w recepcji ok. 30 zł doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS, tylko 1 auto/domek,
kolejne opłata ok. 15 zł/doba
• grille do dyspozycji gości - GRATIS
• w okresie 25.06-20.08.2022 animacje dla dzieci.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

2-OS.

3-OS.

04.06 - 25.06.2022
25.06 - 09.07.2022
09.07 - 20.08.2022
20.08 - 03.09.2022

1515,2015,2185,1515,-

2270,3025,3280,2270,-

BLIŹNIAK

ŚNIADANIA

OBIADY

WOLNOSTOJĄCY OSOBA
DZIECKO OSOBA DZIECKO
PARTEROWY
DOROSLA DO 12 LAT DOROSLA DO 12 LAT
4-5 OS.

3025,4120,4450,3025,-

295,295,295,295,-

205,205,205,205,-

295,295,295,295,-

235,235,235,235,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ZŁOTA RYBKA”
położony w centrum miejscowości przy promenadzie, na ogrodzonym i zadrzewionym
terenie, oddalony ok 150 m od plaży. Jest to kompleks 3 budynków - w budynku A
znajduje się recepcja, przy budynku C jadalnia. Ponadto na terenie obiektu jest plac
zabaw oraz mini bawialnia dla dzieci, wiaty rekreacyjne, miejsce na ognisko, sala
dyskotekowa, boisko do siatkówki i koszykówki a także stół do ping-ponga, bilard, sala
do ćwiczeń, kijki Nordic Walking.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe w wolnostojących pawilonach, z łazienkami, balkonami, TV,
czajnikami oraz lodówkami.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane, od
obiadokolacji dnia pierwszego do śniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka (ograniczona
ilość) - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcją obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach,
po wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 35 zł doba
• parking niestrzeżony - opłata w recepcji ok. 10 zł doba
• w przypadku łączenia turnusów opłata 230 zł/osoba za nocleg
i wyżywienie w dniu łączącym
• w trakcie turnusu - biesiada rybna, wycieczka do
Międzyzdrojów ze zwiedzaniem miasta oraz wyjazdem
do Lubina i wstępem na Grodzisko oraz taras widokowy
z panoramą na Krainę 44 Wysp, rejs katamaranem
• na terenie ośrodka mogą przebywać grupy młodzieżowe
• goście obiektu w dniu przyjazdu otrzymują kolorową opaskę
identyfikator, noszenie go jest obowiązkowe.

TURNUSY

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT

02.07 - 08.07.2022
09.07 - 15.07.2022
16.07 - 22.07.2022
23.07 - 29.07.2022
30.07 - 05.08.2022
06.08 - 12.08.2022
13.08 - 19.08.2022
20.08 - 26.08.2022

1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,-

1170,1170,1170,1170,1170,1170,1170,1170,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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MIĘDZYZDROJE
jedna z największych i najpopularniejszych miejscowości województwa zachodnio - pomorskiego. Do miasta przylegają malownicze tereny Wolińskiego
Parku Narodowego. Piękne, szerokie plaże, mikroklimat, liczne miejsca rozrywek oraz ogród botaniczny i Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku
Narodowego stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku.

DOM WCZASOWY „VICTORIA”
zabytkowy obiekt po gruntownej renowacji w 2013 roku, charakterem nawiązujący
do dawnych, powojennych budowli z których niegdyś słynęły Międzyzdroje.
Położony bezpośrednio przy promenadzie nadmorskiej, oddalony od plaży ok. 70 m.
W obiekcie jest dostęp do bezprzewodowego internetu.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami, TV, lodówką, czajnikiem elektrycznym
i suszarką do włosów.
WYŻYWIENIE
w odległym ok. 300 m Domu Wczasowym „Posejdon” 2 x dziennie, od obiadokolacji
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, śniadania w formie szwedzkiego stołu,
obiadokolacje serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 12.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niestrzeżony - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• możliwe rezerwacje poza terminami wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

W POK. 1-OS.

W POK. 2 I 3-OS.

DZIECKO
DO 12 LAT
W POKOJU
2 i 3-OS.

02.07 - 27.08.2022

1980,-

1830,-

1280,-

OSOBA DOROSŁA

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

DOM WCZASOWY „POSEJDON”
to 5-kondygnacyjny obiekt położony w centralnej części promenady nadmorskiej
w odległości ok. 50 m od plaży. Do dyspozycji gości jest salon fryzjerski, kantor
wymiany walut oraz jadalnia - prowadząca działalność w systemie restauracyjnym.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami. Wyposażone w TV, leżaki plażowe, lodówki
i suszarki. Niektóre pokoje 1 i 2-osobowe z widokiem na morze.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia,
śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 12.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niestrzeżony - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba oraz
parking strzeżony oddalony od obiektu o ok. 400 m - opłata
również w recepcji
• ceny w tabelce dotyczą pokoi z widokiem na park
• pokoje z widokiem na morze - dopłata wg odrębnej kalkulacji
• możliwe rezerwacje poza terminami wymienionymi w tabelce.
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TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

W POKOJU 1-OS.

02.07 - 27.08.2022

2520,-

DZIECKO DO 12 LAT

OSOBA DOROSŁA
W POKOJU 2 i 3-OS.

2210,-

W POKOJU 2 i 3-OS.

1545,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

HOTEL „TROFANA” ***/****
położony ok. 250 m od plaży i tyleż samo od centrum miasta, składa się z części
3 i 4 gwiazdkowej. Do dyspozycji gości jest restauracja, pokój zabaw dla dzieci,
basen z wodospadem i przeciwprądami oraz strefa SPA gdzie wykonywane są
zabiegi kosmetyczne i masaże. Ponadto jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa
i grota lodowa. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i TV. Niektóre z możliwością dostawki.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu. Napoje
do obiadokolacji (za wyjątkiem soków, wody i herbaty) dodatkowo płatne.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
na miejscu ok. 40 zł/doba
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking znajduje się vis a vis hotelu - opłata na miejscu
ok. 30-40 zł/doba
• dla każdego uczestnika karta rabatowa do Kawiarni Giovani
Coffe usytuowanej w pasażu molo oraz 5% rabatu na seans
„słoneczna łąka”
• ceny podane w tabelce dotyczą zakwaterowania
w 3 gwiazdkowej części hotelu
• zniżka dla dzieci - decyduje data urodzenia
• Boże Ciało - obowiązkowa dopłata za 16 i 17 czerwiec
-75 zł/osoba/doba
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 7 LAT
NA DOSTAWCE

DZIECKO
DO 12 LAT
NA DOSTAWCE

28.05 - 18.06.2022
18.06 - 09.07.2022
09.07 - 27.08.2022
27.08 - 17.09.2022

1620,2015,2255,1620,-

810,1010,1130,810,-

1135,1410,1580,1135,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

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

OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SANATORYJNY „SOBÓTKA”
obiekt położony ok. 200 m od plaży, w centrum nadmorskiej dzielnicy, w bezpośrednim
sąsiedztwie parku miejskiego amfiteatru, stadionu i kortów tenisowych. Do dyspozycji
gości jest restauracja oraz nowoczesna baza zabiegowa, a także SPA. Udogodnienia
dla niepełnosprawnych winda oraz platforma. Internet Wi-Fi w obrębie recepcji.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV, telefonem, większość z balkonami oraz
apartamenty. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

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

OSOBA DOROSŁA

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat, bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
w recepcji ok. 25 zł/doba
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niestrzeżony, ogrodzony, monitorowany opłata
w recepcji ok. 28 zł/doba, ilość miejsc ograniczona
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowiązuje
dopłata ok. 60 zł/doba
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

04.06 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

W POK. 2-OS.

W POK. 3-OS.

BB

FB

BB

FB

1135,1520,1135,-

1605,1990,1605,-

1040,1335,1040,-

1505,1805,1505,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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HOTEL *** NAT (RYBNICZANKA)
obiekt oddalony ok. 200 m od plaży i ok. 100 m od promenady. Do dyspozycji gości
jadalnia, kawiarnia, basen (15 x 9 m), sauna, jacuzzi oraz sala gimnastyczna, sala
konferencyjna a także nowoczesna baza zabiegowa. Można również skorzystać
z usług fryzjerskich. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda, podjazdy.
Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienkami, większość pokoi z balkonami, TV-SAT, radiem
i telefonem, w pokojach 3-osobowych są również lodówki. Czajniki elektryczne
w wyznaczonych miejscach na korytarzu Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Wszystkie
posiłki w formie szwedzkiego stołu. W przypadku łączenia turnusów obiad łączący
- GRATIS.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niewielki, monitorowany, niestrzeżony - opłata w recepcji
ok. 35 zł/doba, w odległości ok. 200-500 m ogólnodostępne
parkingi
• wspólne spanie to dodatkowa osoba w pokoju korzystająca
z inną z podstawowego miejsca noclegowego
• do zakwaterowania w pokojach 1-os. obowiązuje dopłata
ok. 35 zł doba
• korzystanie z basenu - GRATIS
• w okresie do 11.06.2022 oraz po 17.09.2022 w cenie
turnusów 1 zabieg dziennie w dni robocze dla osób
dorosłych (oprócz masażu klasycznego całego ciała
i borowiny), dla dzieci inhalacje
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE
SPANIE/

28.05 - 11.06.2022
11.06 - 16.07.2022
16.07 - 20.08.2022
20.08 - 17.09.2022
17.09 - 01.10.2022

2020,2200,2250,2200,2020,-

1610,1760,1800,1760,1610,-

1610,1760,1800,1760,1610,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE
SPANIE/

710,710,710,710,710,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „MEDUZA”
położony w centrum uzdrowiska ok. 150 m od plaży, jest to kompleks trzech budynków
o zróżnicowanym standardzie:
• budynek „A” - do dyspozycji gości jest jadalnia, sala konferencyjna oraz kawiarnia
z tarasem, winda. Internet Wi-Fi w obrębie recepcji
• budynek „B” - dysponuje salonem fryzjerskim.
W pobliżu Ośrodka znajduje się duży plac zabaw i miejski basen.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe usytuowane w budynkach „A”, „B” i „C”. Pokoje rodzinne
4-osobowe tylko w budynku „B” (budynki są usytuowane obok siebie w odległości
ok.30 m). Wszystkie pokoje z łazienkami, radiem, TV, lodówką i czajnikiem. Niektóre
pokoje posiadają loggie lub balkony.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.
Śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane, w wydzielonych pokojach
po wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 35 zł/doba
• niewielki parking niestrzeżony - GRATIS, parking strzeżony
płatny ok. 200 m od obiektu
• w trakcie turnusu - jedna obiadokolacja w formie biesiady
regionalnej z muzyką na żywo, wycieczka autokarowa
„Krajobrazy Wyspy Wolin”, piesza wycieczka po Świnoujściu
m.in. do Fortu Anioła i Muzeum Rybołówstwa
• w przypadku łączenia turnusów dopłata 305 zł osoba za nocleg
i wyżywienie w dniu łączącym
• goście obiektu w dniu przyjazdu otrzymują kolorową opaskę
- identyfikator, noszenie go jest obowiązkowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
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TURNUSY
6-dniowe
(sobota-piątek)

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT

BUDYNEK C

BUDYNEK C

02.07 - 26.08.2022

1785,-

1515,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

WÓLKA NADBUŻNA
maleńka wioska położona nad Bugiem, 10 km od Siemiatycz na trasie Białystok
- Lublin, 140 km od Warszawy. Tereny te nazywane są „Zielonymi Płucami Polski”.
Malowniczy krajobraz, niepowtarzalnie czyste powietrze, lasy obfitujące w grzyby
to niewątpliwie atuty tego terenu.
OŚRODEK WCZASOWY „POD SOSNĄ”
położony w lesie sosnowym na piaszczystym brzegu rzeki Bug, rozciąga się na
obszarze 9 ha. Na terenie ośrodka znajdują się domki campingowe, jadalnia,
kawiarnia, świetlica ze stołem bilardowym i do tenisa stołowego, boisko do siatkówki
i koszykówki, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, kort tenisowy, miejsce na
ognisko oraz basen letni (25 x 10 m).
ZAKWATEROWANIE
domki campingowe drewniane parterowe 3 i 4-osobowe z łazienkami i aneksem
kuchennym (lodówka, kuchenka, naczynia, sztućce).
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Posiłki
serwowane.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

25.06 - 27.08.2022
UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• dzieci do lat 3 bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do lat 10 mają zmniejszoną porcję żywieniową
• parkowanie samochodów pod domkiem - GRATIS
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 5 zł/doba
• na terenie obiektu mogą przebywać grupy młodzieżowe.

OSOBA DOROSŁA

1005,-

DZIECKO DO 10 LAT

875,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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SUPRAŚL
miasteczko położone na skraju Puszczy Knyszyńskiej nad rzeką Supraślanką, 15 km
na północ od Białegostoku. W tym malowniczym miejscu są wspaniałe warunki do
wypoczynku i podreperowania zdrowia. Supraśl ma status uzdrowiska. Występują
tutaj jedne z najlepszych złóż borowin, polecane wszystkim, którzy przeszli zabiegi
chirurgiczne, mają schorzenia reumatyczne, kardiologiczne i dróg oddechowych.
Odbywają się tutaj cykliczne imprezy pod egidą kultury i sztuki o nazwie „Uroczysko”,
jest stadnina koni oraz wiele szlaków do uprawiania turystyki pieszej.
HOTEL „KNIEJA MEDICAL SPA” ***
obiekt, położony u wejścia do Puszczy Knyszyńskiej. Do dyspozycji gości jest
restauracja, sala konferencyjna, pub oraz wspaniały ogród z wiatami do biesiadowania
i kaskadą wodną. Do dyspozycji Centrum SPA - basen o wymiarach 10 x 5 m
z podwodnymi dyszami, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa, gabinety SPA oraz
baza rehabilitacyjna, gdzie można wykonać szereg zabiegów z zakresu elektroterapii,
balneoterapii, laseroterapii, a także ultradźwięki, kąpiele i masaże. Leczy się
schorzenia narządów ruchu, choroby reumatologiczne, neurologiczne i dróg
oddechowych. Personel obiektu służy pomocą przy organizacji spływów kajakowych,
przejażdżek bryczkami i zwiedzaniu okolicznych zabytków. Udogodnienia dla
niepełnosprawnych - winda, podjazdy. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe, wszystkie z łazienkami, telefonem i TV-SAT. Niektóre pokoje
z balkonami. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie śniadania w formie szwedzkiego stołu i serwowane obiadokolacje,
od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.
UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 12.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• parking niestrzeżony - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania dopłata
315 zł/ turnus 7-dniowy
• zabiegi SPA i rehabilitacyjne można dodatkowo wykupić
• korzystanie z basenu, jacuzzi i sauny - GRATIS
• w ramach pakietu leczniczego wizyta lekarska oraz
18 zabiegów w turnusie 7-dniowym
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

04.06 - 10.09.2022

OSOBA DOROSŁA
PAKIET
WYPOCZYNEK

1575,-

OSOBA DOROSŁA
PAKIET
LECZNICZY

1910,-

DZIECKO DO 10 LAT
PAKIET
WYPOCZYNEK

1125,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

AUGUSTÓW
miasto uzdrowiskowo - wypoczynkowe malowniczo położone nad rzekę Nettą
i Kanałem Augustowskim, na zachodnim skraju Puszczy Augustowskiej największego
zwartego kompleksu leśnego w Europie. Otoczone sześcioma pięknymi jeziorami
sprawia, iż Augustów nazywany jest stolicą sportów wodnych i turystyki aktywnej.
Dodatkowy atut miasta to fakt, iż leży ono na terenie Zielonych Płuc Polski w pobliżu
Wigierskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Suwalskiego Parku
Krajobrazowego. Niepowtarzalny urok miasta, czyste powietrze oraz wiele atrakcji
sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na wypoczynek przez cały rok.
VILLA „SKOMANDA”
ustronnie położona na obrzeżach miasta w sąsiedztwie Kanału Augustowskiego
i Puszczy Augustowskiej, w odległości ok 1800 m od centrum. Do dyspozycji gości
jest restauracja i sala szkoleniowa a na zewnątrz sauna, niewielki staw z pomostem,
wiata grillowa z miejscem na ognisko, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia kajaków,
canoe, rowerów, kijków Nordic Walking. W pobliżu znajduje się stadnina koni, a
wzdłuż Kanału przebiega szlak rowerowy i konny. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, wyposażone w TV, lodówki, leżaki plażowe.
Niektóre pokoje z dostawkami - rozkładana sofa.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS,
za pościel - dodatkowa opłata w obiekcie - 70 zł/tydzień
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niestrzeżony, ogrodzony - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania dopłata
ok. 660 zł/turnus 7-dniowy
• za pośrednictwem personelu obiektu można wykupić szereg
ciekawych wycieczek np. po Pojezierzu Augustowskim, do
Wilna, Trok, Druskiennik, a także spływy kajakowe Czarną
Hańczą i Rospudą oraz rejsy statkami Białej Floty po jeziorach
• obiekt całoroczny- możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
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WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.
Śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

25.06 - 27.08.2022

OSOBA
DOROSŁA

1465,-

OSOBA
DOROSŁA
NA DOSTAWCE

985,-

DZIECKO
DO 10 LAT
NA DOSTAWCE

825,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

SERWY K/AUGUSTOWA
miejscowość letniskowa w Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Serwy, które zasila
w wodę Kanał Augustowski. Panują tu idealne warunki do uprawiania turystyki
kajakowej, a do miejsc godnych odwiedzenia należy pokamedulski klasztor w Wigrach
i sanktuarium w Studzienicznej. Odległość od przejścia granicznego z Litwą to zaledwie
35 km, do Wilna jest ok. 190 km, do Druskiennik ok. 90 km - w sezonie możliwość
skorzystania z wycieczek autokarowych.
CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE „PROSERWY”
położone w lesie sosnowym na rozległym terenie (4 ha). W jego skład wchodzi Hotel
„Albatros” o standardzie ***, domki kampingowe i murowany bungalow. Na terenie
obiektu goście mogą korzystać z plaży i miejsca do kąpieli nad jeziorem Serwy wraz
z pomostami, wypożyczalni sprzętu pływającego i rowerów, boisk sportowych i miejsca
na ognisko. Ponadto do dyspozycji jest przestronna restauracja, bar letni nad jeziorem
oraz sala konferencyjna. W kompleksie hotelowym jest lobby bar, centrum SPA (sauny
fińskie i parowe, jacuzzi, ścieżka Kneippa, prysznic wrażeń, kapsuła Neo Qi Energy,
grota solna) sala treningowa z bieżniami i rowerami oraz klub muzyczny. Udogodnienia
dla niepełnosprawnych (w hotelu) - winda, podjazd. Internet Wi-Fi w obrębie recepcji.
ZAKWATEROWANIE
• Hotel „Albatros” - pokoje 2-os. KOMFORT z możliwością dostawki (rozkładana
sofa), łazienka, TV plazma, taras. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
• domki kempingowe, w skład których wchodzą jedno i dwu-pokojowe segmenty
3-4 osobowe z łazienkami, TV, lodówką i czajnikiem elektrycznym
• murowany bungalow z pokojami 2-3 osobowymi (tapczan + rozkładana rogówka)
z łazienkami, TV, lodówką i czajnikiem elektrycznym.
UWAGI:
WYŻYWIENIE
• doba hotelowa od 16.00 do 12.00
• HOTEL 2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
turnusu. Śniadania w formie szwedzkiego stołu.
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• SEGMENTY i BUNGALOWY bez wyżywienia.
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcją obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji - hotel
ok. 50 zł/doba, bungalowy i segmenty ok 20 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - opłata w recepcji
Z WYŻYWIENIEM
ok. 100 zł/turnus 7-dniowy
BEZ WYŻYWIENIA
W POKOJU HOTELOWYM
• pokoje 1-osobowe - obowiązuje dopłata - ok. 90 zł/doba
TURNUSY
KOMFORT
CENA
ZA
CENA ZA
7-dniowe
• dla gości zakwaterowanych w hotelu „Albatros” w cenie
BUNGALOW
SEGMENT
DZIECKO
(sobota-sobota)
OSOBA
pobytu 1 kolacja plenerowa przy ognisku, 3 x 1,5 h pobytu
DO
12
LAT
DOROSŁA
2-OS.
3-OS.
3-OS.
4-OS.
DOSTAWKA
w SPA (nie dotyczy następujących zabiegów: masaże,
kąpiele solankowe i kapsuła Neo Qi Energy)
1700,650,1250,1560,1490,1975,11.06 - 10.09.2022
• osoby zakwaterowane w segmentach i bungalowach mają
bezpłatny wstęp do hotelowego SPA 2 x 1,5 h (nie dotyczy
Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
następujących zabiegów: masaże, kąpiele solankowe
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
i kapsuła Neo Qi Energy)
• możliwe rezerwacje poza terminami wymienionymi w tabelce.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

TUMIANY
maleńka wioska położona w sercu Warmii wśród lasów nad jeziorem Pisz, oddalona
o ok.10 km od Barczewa i ok. 25 km od Olsztyna. Raj dla grzybiarzy i wędkarzy oraz
osób szukających ciszy i spokoju wśród dziewiczej przyrody.
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „CAMPING TUMIANY”
położony na 4 ha zalesionym terenie nad jeziorem Pisz przy piaszczystej plaży.
Do dyspozycji gości jest restauracja nad brzegiem jeziora, a także molo widokowe,
boisko do siatkówki plażowej, a dla dzieci 2 place zabaw, basen z łódeczkami
i gokarty. Ponadto drewniana wiata do biesiadowania, sala szkoleniowa
i wypożyczalnia rowerów, łodzi wędkarskich i turystycznych, kajaków i rowerów
wodnych. W skład obiektu oprócz domków i apartamentów wchodzi również pole
namiotowe i caravaningowe.
ZAKWATEROWANIE
• domki 2 osobowe – jednopokojowe z łazienkami, TV i małym aneksem kuchennym
(lodówka, czajnik, naczynia i sztućce)
• domki 4 osobowe z łazienkami, dwoma sypialniami (po 2 łóżka pojedyncze)
i pokojem dziennym z TV, aneksem kuchennym wyposażonym w kuchenkę, lodówkę,
czajnik, naczynia i sztućce
• apartamenty 4 osobowe - wyposażone j.w., ponadto w pokoju dziennym jest
rozkładana kanapa.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i serwowane obiadokolacje.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS
• dzieci do 11 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane, po wcześniejszym uzgodnieniu
- opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• parking niestrzeżony, monitorowany - GRATIS
• w obiekcie można wykupić zezwolenie na wędkowanie
• personel obiektu zajmuje się organizacją spływów
kajakowych.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

07.05 - 25.06.2022
25.06 - 03.09.2022
03.09 - 24.09.2022

OSOBA DOROSŁA
DOMEK 2-OS. DOMEK 4-OS.

1210,1260,1210,-

1450,1625,1450,-

DZIECKO DO 11 LAT

APARTAMENT DOMEK 2-OS.

1375,1500,1375,-

1010,1150,1010,-

DOMEK 4-OS. APARTAMENT

1160,1425,1160,-

1110,1300,1110,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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NOWY DWÓR
maleńka wioska w gminie Jedwabno w południowo-wschodniej części województwa
Warmińsko - Mazurskiego, położona na unikalnym terenie pod względem przyrodniczokrajobrazowym pośród jezior i lasów. W pobliżu szlak rzeki Omulew znakomity do
organizacji spływów kajakowych.
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DOLOMITY”
malowniczo położony nad jeziorem Brajnickim w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.
Do Szczytna jest stąd ok. 14 km, a do Warszawy ok. 180 km. Na terenie obiektu
do dyspozycji gości jest jadalnia, bar z kominkiem, świetlica z TV, bilard, tenis stołowy,
boisko do siatkówki plażowej, miejsce do gry w koszykówkę, plac zabaw i sala zabaw
dla dzieci, a także pomost z wypożyczalnią sprzętu wodnego (łodzie wiosłowe, kajaki,
rowery wodne) i własna plaża z kąpieliskiem oraz miejsce do palenia ognisk. Ośrodek
jest całkowicie ogrodzony i zamykany na noc, polecany jest osobom preferującym
ciszę i spokój, przyjazny dla rodzin z dziećmi.
ZAKWATEROWANIE
• domki 2, 3 i 5-osobowe z łazienkami, wyposażone w lodówkę, czajnik elektryczny
i meble ogrodowe. Domki 2 i 3-osobowe typu „bliźniak” mają jeden pokój,
a 5-osobowe dwa pokoje i są przeznaczone dla min. 4 osób
• pokoje 3-osobowe i 4-osobowe typu studio w budynku głównym, z łazienkami,
lodówką i czajnikiem.
WYŻYWIENIE
1 x dziennie - śniadania, 2 x dziennie - śniadania i obiady lub 3 x dziennie - śniadania,
obiady i kolacje. Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane - GRATIS
• parking niestrzeżony, ogrodzony - GRATIS
• w okresie wakacji na terenie obiektu mogą przebywać grupy
młodzieżowe
• w recepcji można wykupić zezwolenie na wędkowanie.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

BB

HB

FB

04.06 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 17.09.2022

900,1000,900,-

1075,1195,1075,-

1215,1350,1215,-

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 12 LAT
BB

590,655,590,-

HB

FB

695,770,695,-

830,925,830,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

KALBORNIA
niewielka miejscowość letniskowa położona w sercu Warmii na Pojezierzu IławskoDylewskim w odległości 60 km od Olsztyna, doskonałe miejsce dla osób chcących
wypoczywać w ciszy i spokoju.
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „INTER-PIAST”
obiekt usytuowany w masywie Góry Dylewskiej, bezpośrednio nad jeziorem Dąbrowa
Wielka w rozległym kompleksie parkowo - leśnym. Do dyspozycji gości jest plaża
z przystanią i wypożyczalnią sprzętu sportowego (łodzie, kajaki, rowery wodne),
jadalnia, kawiarnia, letni bar, 2 sale konferencyjne, sauna, bilard, tenis stołowy, korty
tenisowe, boisko do siatkówki plażowej, wypożyczalnia rowerów, pokój i plac zabaw,
a także zadaszone miejsce na ognisko.
ZAKWATEROWANIE
• pokoje 1, 2 i 4-osobowe z łazienkami, TV-SAT, telefonem, radiem i balkonem
• domki 4-osobowe z łazienką, mini aneksem kuchennym z lodówką, TV, radiem,
telefonem
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia (śniadania
i kolacje w formie szwedzkiego stołu). W przypadku łączenia turnusów obiad
pomiędzy nimi - GRATIS.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 15 zł/doba
• dzieci do 12 roku życia mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach lub
domkach, po wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji
ok. 30 zł/doba
• parking ogrodzony, monitorowany - opłata w recepcji
ok. 10 zł/doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce lub tapczan „bis”
• w okresie wakacji w ośrodku mogą przebywać grupy
młodzieżowe.
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TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

1120,1240,1120,-

900,990,900,-

900,990,900,-

DZIECKO DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

630,710,630,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

CHARZYKOWY
miejscowość letniskowa w Borach Tucholskich, położona ok. 6 km od Chojnic,
nad jeziorem Charzykowskim. Doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych
i wędkowania to atuty przebywania w tej miejscowości. Znajduje się tam również
najstarszy w Polsce klub żeglarski, a w miejscowym amfiteatrze odbywają się liczne
imprezy.
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „REJS”
położony na rozległym, prawie 1,5 ha zazielenionym terenie nad brzegiem jeziora
Charzykowskiego. Obiekt jest całkowicie ogrodzony, a do dyspozycji gości jest
jadalnia, tawerna żeglarska z tarasem widokowym, 2 bary, wypożyczalnia sprzętu
wodnego, a także plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla. W obiekcie jest
też przystań z dużym pomostem, działa również szkoła windsurfingu.
Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
• domki parterowe 2-4 osobowe (2 wersalki + 2 łóżka) składające się z łazienki,
pokoju dziennego z TV, sypialni, aneksu kuchennego (lodówka, czajnik elektryczny,
kuchenka mikrofalowa), na wyposażeniu jest zestaw plażowy i do grillowania
• domki piętrowe 2-4 osobowe składające się z łazienki, pokoju dziennego z wersalką
i TV, aneksem kuchennym wyposażonym j.w. oraz sypialni na piętrze (4 tapczany),
na wyposażeniu również w/w zestawy
WYŻYWIENIE
3 x dziennie - śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane.
Od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 10 lat maja zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 10 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS.

DOMEK 4-OS.

DOMEK 3-OS.

DOMEK 2-OS.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 10 LAT

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 10 LAT

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 10 LAT

04.06 - 18.06.2022
18.06 - 02.07.2022
02.07 - 13.08.2022
13.08 - 20.08.2022
20.08 - 27.08.2022

830,915,945,915,890,-

665,750,780,750,720,-

945,1045,1080,1045,1005,-

780,880,915,880,840,-

1060,1300,1355,1300,1240,-

895,1135,1190,1135,1080,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

TURAWA
znana miejscowość wypoczynkowa położona w województwie opolskim, wśród jezior
i lasów. Raj dla grzybiarzy i wędkarzy. Znajduje się tam pałac z XVIII wieku z zespołem
parkowym, obecnie Dom Dziecka.
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KORMORAN”
położony nad dużym jeziorem Turawskim przy jego północnym brzegu, wśród lasów,
oddalony od brzegu jeziora ok 100 m. W ośrodku do dyspozycji jest restauracja,
kawiarenka z drink-barem, sala kominkowa z kącikiem zabaw dla dzieci, bilard, boisko
do siatkówki, plac zabaw z brodzikiem dla dzieci i grill, a także basen letni o wymiarach
10,5 x 5 m. Nad jeziorem plaża i wypożyczalnia sprzętu wodnego.
ZAKWATEROWANIE
• parterowe domki drewniane 2, 3 i 4-osobowe, jedno- i dwupokojowe z łazienkami, TV,
czajnikiem i werandą
• pawilon hotelowy - pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i TV, niektóre z balkonami lub
tarasami.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Śniadanie
w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane - możliwość wyboru drugiego
dania.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez świadczeń - GRATIS
• zniżka dla dzieci do lat 8 ze zmniejszoną porcją żywieniową
• zwierzęta są akceptowane tylko w wydzielonych domkach
- opłata w recepcji ok. 10 zł/doba
• parking niestrzeżony - GRATIS, naprzeciw ośrodka parking
strzeżony - opłata ok. 10 zł/doba
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

18.06 - 03.09.2022

POKÓJ 2-OS.
OSOBA
DOROSŁA

920,-

DZIECKO

645,-

DOMEK 2-OS.
LUB POKÓJ 3-OS.
OSOBA
DOROSŁA

850,-

DOMEK 3 i 4-OS.

DZIECKO

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO

595,-

815,-

570,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA - ZAWIERCIE
kraina zamków, skał i jaskiń, położona w bliskiej odległości dużych aglomeracji
- Katowice - 40 km, Kraków 70 km, Częstochowa 50 km, Warszawa 240 km.
Wspaniałe miejsce dla miłośników białych ostańców i wspinaczki skałkowe.
HOTEL VILLA VERDE CONGRESS & SPA ****
obiekt położony w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej na obrzeżach miasta
Zawiercie. Do dyspozycji gości: 2 restauracje, browar rzemieślniczy, ekskluzywne
Centrum SPA & Wellness wraz z wewnętrznym Parkiem Wodnym, sauną a także
basen zewnętrzny. Ponadto kręgielnia, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej
i siatkówki plażowej, plac zabaw, wewnętrzna sala zabaw z małpim gajem i tenisem
stołowym. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe (z możliwością dostawki), pokoje rodzinne typu studio (2+2),
apartamenty. Wszystkie z łazienkami (w apartamentach wanny), TV, telefonem
i suszarką
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.
Posiłki serwowane (w przypadku małej ilości Gości) lub w formie szwedzkiego stołu
(w przypadku większej ilości Gości).

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka (po
wcześniejszym zamówieniu) - opłata w recepcji ok 20 zł/doba
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niestrzeżony, ogrodzony - GRATIS
• dopłata do zakwaterowania w pokoju 1 osobowym - 850 zł/
turnus 7-dniowy
• korzystanie z basenów - GRATIS
• w okresie wakacji będą prowadzone animacje dla dzieci
(w dni powszednie w godzinach popołudniowych)
• istnieje możliwość sprzedaży pobytów krótszych niż 7-dniowe
- po wcześniejszym uzgodnieniu
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
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TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA

POKÓJ RODZINNY
DLA 2 OSÓB
DOROSŁYCH
i 2 DZIECI DO 12 LAT

18.06 - 03.09.2022

2450,-

2350,-

1560,-

8900,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

PODLESICE K/KROCZYC
niewielka miejscowość położona w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej wśród
białych wapiennych skał w otoczeniu zieleni, z dala od wielkomiejskiego zgiełku
u stóp Góry Zborów - rezerwatu przyrody, stanowiącego raj dla wspinaczy i grotołazów.
HOTEL „OSTANIEC” ***
położony w centrum miejscowości na rozległym terenie wśród zieleni, całkowicie
ogrodzony. Do dyspozycji gości jest restauracja z ogrodem zimowym i zewnętrznym
tarasem, sala kominkowa z drink barem, sale konferencyjne, sala bilardowa i sala
gier (piłkarzyki, darts, gry multimedialne, tenis stołowy), sala zabaw dla dzieci oraz
strefa SPA z sauną fińską, łaźnią parową, jacuzzi, gabinetami kosmetycznymi i masażu
a także wypożyczalnia rowerów. Na terenie wokół obiektu jest basen letni wraz ze
strefą wypoczynkową, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, kominek plenerowy, krąg
ogniskowy, park linowy i dmuchany plac zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z łazienkami i balkonami oraz pokoje 4-osobowe typu studio (2+2)
również z łazienkami bez balkonów.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu, od obiadokolacji
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, dodatkowo w godzinach 13.00-14.00
poczęstunek kawą i ciastem. W przypadku małej ilości Gości posiłki będą serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 12.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 9 lat bez osobnego miejsca do spania, opłata
za wyżywienie 45 zł/doba
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok 50 zł/ doba
• parking dozorowany, monitorowany - GRATIS
• dostawka - łóżko polowe hotelowe - możliwa tylko w pokojach
typu studio (5 osoba)
• Strefa Wellness (sauna sucha, aromatyczna, łaźnia parowa,
jacuzzi, strefa relaksu) - GRATIS
• kort tenisowy (1 godzina) oraz wynajęcie roweru (1 godzina)
- w trakcie pobytu - GRATIS
• program animacyjny dla dzieci i dorosłych.

PAKIETY W OKRESIE
18.06.-27.08.2022

7-dniowe
3-dniowe

OSOBA
POK. 2-OS.

POK. 4-OS. STUDIO

1705,780,-

1530,760,-

DOSTAWKA DOROSŁY
(STUDIO)

1020,440,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

MYCZKOWCE
miejscowość turystyczna położona w pętli Sanu w samym sercu Bieszczad nad
Zalewem Myczkowskim, drugim po Solinie akwenie wodnym w tym regionie.
Ukształtowanie terenu wokół miejscowości stwarza wspaniałe warunki do rekreacji
i turystyki, a także daje sposobność do uprawiania licznych sportów wodnych oraz
wędkarstwa.
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BIESZCZADY”
obiekt położony nad Zalewem Myczkowskim. Do dyspozycji gości jest budynek
główny z kawiarenką, jadalnią, salami konferencyjnymi oraz 4-5 osobowe bungalowy.
Ponadto na terenie ośrodka jest plac zabaw, sala bilardowa, tenis stołowy, boisko
sportowe, duży teren rekreacyjny z miejscem na grill i ognisko. Bezprzewodowy
internet w budynku głównym.
ZAKWATEROWANIE
• budynek główny: pokoje standard 2, 3 i 4-osobowe (2+2) typu studio z możliwością
dostawki (wspólne spanie na wersalce) oraz łazienką, TV, większość z balkonami
• domki 4-5 osobowe standardowe - murowane, piętrowe w zabudowie bliźniaczej.
Parter: przedpokój, pokój dzienny z kompletem wypoczynkowym (2 fotele + 2-os.
kanapa) oraz mini aneksem kuchennym z lodówką i czajnikiem elektrycznym.
Piętro: 3-osobowa otwarta sypialnia oraz łazienka. Przed każdym domkiem taras.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez świadczeń - opłata w recepcji
ok. 90 zł/turnus 7-dniowy
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• małe zwierzęta są akceptowane (tylko w domkach) - opłata
w recepcji ok. 10 zł/doba
• parking niestrzeżony - GRATIS
• na terenie obiektu mogą przebywać grupy młodzieżowe
• w trakcie turnusu ognisko z pieczeniem kiełbasek
• możliwe zakwaterowanie w pokojach o podwyższonym
standardzie - obowiązuje dopłata
• możliwe rezerwacje poza terminami wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

POKÓJ

DOMEK

DZIECKO
DO 4 LAT
BEZ WŁASNEGO
ŁÓŻKA
Z WYŻYWIENIEM

11.06 - 03.09.2022

1380,-

1610,-

490,-

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

700,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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USTRZYKI GÓRNE
osada turystów i leśników, położona nad Potokiem Wołosatym, w centralnej części
Bieszczad, w otoczeniu Ustrzyk są najwyższe bieszczadzkie szczyty - Połonina
Caryńska, Wielka Rawka i Tarnica.
HOTEL „GÓRSKI”
obiekt położony w centrum Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Do dyspozycji gości
jest bilard, tenis stołowy, sauna, mini plac zabaw i kącik zabaw dla dzieci, boisko do
siatkówki oraz sauna zewnętrzna, bania i zadaszone miejsce na grilla. W hotelu jest
również kawiarnia połączona z restauracją. Latem istnieje możliwość plażowania nad
Potokiem Wołosatym. W odległości 5 km znajduje się stadnina koni. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienkami i TV.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane, od
obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Obiadokolacja wydawana
w godz. 13.00-21.00

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - obowiązkowa opłata za
śniadanie 115 zł/ turnus 7-dniowy
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 15 zł/doba
• parking - GRATIS
• personel obiektu pomaga w organizacji ciekawych wycieczek
np. wycieczki do Lwowa czy spływu Doliną Sanu
• na terenie obiektu mogą przebywać grupy młodzieżowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROSŁA

04.06 - 10.09.2022

1100,-

DZIECKO DO 12 LAT

695,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

IWONICZ ZDRÓJ
największe uzdrowisko w południowo - wschodniej Polsce, w dorzeczu Wisłoka,
16 km na południe od Krosna. Występują liczne lasy bukowo-jodłowe, źródła
lecznicze, odwierty solanek jodobromowych i panuje specyficzny mikroklimat
(zbliżony do morskiego). W uzdrowisku leczy się choroby narządów ruchu, układu
trawiennego, reumatologiczne, dróg oddechowych i kobiece. Blisko stąd na górskie
szlaki Beskidu Niskiego. Liczne zabytki, piękny park z Domem Zdrojowym
uprzyjemniają pobyt w tej miejscowości.
PENSJONAT „AMELIA” **
położony ok 200 m od od centrum miejscowości na zazielenionym terenie.
Do dyspozycji gości jest jadalnia, sale konferencyjne, sala bilardowa, tenis stołowy,
sauna z mini hydromasażem, wypożyczalnia kijów do Nordic Walking. Można
również korzystać z wiaty grillowej znajdującej się przy obiekcie. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami i TV. Niektóre z balkonami. Pokoje na 3 piętrze
ze skosami.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania (w formie szwedzkiego stołu) i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 35 zł/doba
• parking niestrzeżony znajduje się ok. 30 m od obiektu
- GRATIS
• do zakwaterowania w pokoju 1-os. obowiązuje dopłata
• w okresie wakacji na terenie obiektu mogą przebywać grupy
młodzieżowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

42

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

02.07 - 24.09.2022

OSOBA DOROSŁA
POK. 2-OS.

POK. 3-OS.

925,-

845,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

KRYNICA ZDRÓJ
zwana „perłą polskich uzdrowisk” z licznymi źródłami mineralnymi i borowinami.
Jest uzdrowiskiem o światowej sławie, z wieloma obiektami sanatoryjnymi
i nowoczesnym zakładem przyrodoleczniczym. Pijalnia wód mineralnych z teatrem
oraz liczne obiekty sportowo-rekreacyjne i rozrywkowe umilają pobyt w tym kurorcie.
Atrakcją jest również kolejka szynowa na Górę Parkową.
HOTEL *** NAT (JAGIELLONKA)
obiekt usytuowany w centrum uzdrowiska, niedaleko parku zdrojowego i pijalni wód.
Oddalony od stacji kolejki szynowej na Górę Parkową ok. 600 m. Do dyspozycji gości
jest restauracja „Tu i Teraz”, jadalnia, baza zabiegowa oraz winda, sala konferencyjna,
tenis stołowy i taras widokowy. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe, wszystkie z łazienkami, telefonem i TV-SAT. Pokoje są
w dwóch kategoriach: standard i komfort. Pokoje na ostatniej kondygnacji ze skosami.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Śniadania
i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• dzieci do 12 roku życia mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking, niestrzeżony, monitorowany (25 stanowisk) - opłata
w recepcji ok. 10 zł/doba, ok. 800 m od obiektu ogólnodostępne
parkingi
• dostawka to sofa, tapczan bis lub rozkładane łóżko z materacem
• ceny podane w tabelce dotyczą zakwaterowania
w pokojach komfort, zakwaterowanie w pokojach standard
- zniżka osoba dorosła 20%
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

1550,1680,1550,-

1240,1340,1240,-

1240,1340,1240,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

630,710,630,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

PIWNICZNA
miejscowość uzdrowiskowa położona w Beskidzie Sądeckim w malowniczej dolinie
Popradu. Występują tutaj źródła mineralne o właściwościach leczniczych i unikalny
mikroklimat. Piwniczna stanowi doskonałą bazę wypadową do górskich wędrówek.
HOTEL *** NAT (SMREK)
położony wśród lasów w dolinie potoku Czercz w Piwnicznej Kosarzyskach, oddalony
ok. 3,5 km od centrum miejscowości. Do dyspozycji gości jest basen (12 m x 6 m),
jadalnia, kawiarenka, gabinety zabiegowe i odnowy biologicznej, gabinet kosmetyczny,
salka do ćwiczeń, sauna, mini siłownia, wypożyczalnia rowerów, a przed obiektem
zadaszona wiata grillowa i siłownia zewnętrzna. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV i telefonem. Wszystkie pokoje są słoneczne
(położone od strony południowej) z balkonami.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie, od kolacji do śniadania. Śniadania w formie szwedzkiego stołu, pozostałe
posiłki serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• dzieci do 12 roku życia mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking ogrodzony, monitorowany - opłata w recepcji
ok.10 zł/doba
• dostawka to rozkładane łóżko z materacem
• korzystanie z basenu w określonych godzinach - GRATIS
• w każdym turnusie program rekreacyjny: poranny rozruch,
wyjście w góry z przewodnikiem, ćwiczenia na sali
gimnastycznej
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

11.06 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 29.10.2022

1600,1630,1600,-

1290,1300,1290,-

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

1290,1300,1290,-

710,710,710,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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BIAŁKA TATRZAŃSKA
górska miejscowość położona w pobliżu Zakopanego. Doskonała baza wypadowa
w Tatry, Pieniny i Gorce. Słynie z kompleksu basenów termalnych i świetnie
zorganizowanej stacji narciarskiej na Kotelnicy.
DOM WYPOCZYNKOWY „MARYNA”
położony w centrum miejscowości, na dobrze zagospodarowanym, całkowicie
ogrodzonym terenie. Do Kotelnicy i kompleksu basenów termalnych jest ok. 400 m.
Do dyspozycji gości jest jadalnia, sala regionalna z barkiem, bilard, gry zręcznościowe,
salka zabaw - małpi gaj, świetlica, sauna, a w ogrodzie wiata grillowa i plac zabaw dla
dzieci. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z łazienkami i TV, niektóre z balkonami oraz
pokoje typu studio (2+2) i (2+3).
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
na miejscu ok. 10 zł/doba
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking ogrodzony monitorowany, niestrzeżony - GRATIS
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

18.06 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

DZIECKO
DO 10 LAT

OSOBA DOROSŁA

875,790,-

1140,1050,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

BUKOWINA TATRZAŃSKA
turystyczna miejscowość położona na Podhalu, w odległości ok 15 km od Zakopanego.
To stąd rozpościera się przepiękny widok na łańcuch Tatr. Kompleks Basenów
Termalnych, czynią pobyt w tej miejscowości niezwykle atrakcyjnym.
HOTEL *** NAT
komfortowy obiekt w stylu góralskim, położony na wzniesieniu w bliskiej odległości od
centrum miejscowości i Kompleksu Basenów Termalnych. Z tarasu budynku podziwiać
można piękną panoramę Tatr. Do dyspozycji gości jest restauracja, lobby bar, mini spa
- jacuzzi, sauny, strefa relaksu. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda. Internet
Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienkami, TV, radiem, lodówką i czajnikiem. Niektóre
pokoje 3-osobowe typu studio. W niezależnym budynku znajdują się też rodzinne
apartamenty dwupoziomowe z aneksem kuchennym i dwoma sypialniami (4-6 os.)
oraz pokoje 2-osobowe z tarasem.
WYŻYWIENIE
• 2 x dziennie w okresie od 25.06.2022 do 31.08.2022, od obiadokolacji pierwszego
dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu, obydwa posiłki w formie szwedzkiego
stołu
• 1 x dziennie w pozostałym okresie, tj śniadania w formie szwedzkiego stołu.
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UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń opłata w recepcji ok. 20 zł/ doba
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/ doba
• parking monitorowany, niestrzeżony - opłata w recepcji
ok. 10 zł/doba
• dostawka to sofa lub kanapa rozkładana
• w obiekcie można zakupić bilety do Termy Bukowina
ze zniżką
• ceny podane w tabelce dotyczą zakwaterowania w pokoju
2-osobowym, do zakwaterowania w pozostałych pokojach
obowiązuje dopłata
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 03.09.2022
03.09 - 24.09.2022

OSOBA DOROSŁA

1225,1860,1670,1225,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

MURZASICHLE
duża wioska położona u podnóża tatrzańskich regli, na skraju Tatrzańskiego Parku
Narodowego na wysokości 820-950 m, pomiędzy Bukowiną Tatrzańską, a Zakopanem.
DOM WYPOCZYNKOWY „U ANIOŁKA”
położony na dużym terenie całkowicie ogrodzonym. Do dyspozycji gości jest jadalnia,
kawiarenka, świetlica, stoły do bilarda i tenisa stołowego, sauna, siłownia i basen.
Ponadto szałas góralski do biesiadowania przy grillu oraz dwa boiska sportowe.
W odległości ok. 200 m od obiektu znajduje się Budzowy Wierch. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4 i 5-osobowe, wszystkie z łazienkami, TV, niektóre z balkonami.
Czajniki i szklanki dostępne na korytarzach.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• parking ogrodzony niestrzeżony, monitorowany - GRATIS
• korzystanie z basenu i siłowni - GRATIS
• na terenie obiektu w okresie wakacji będą przebywać grupy
młodzieżowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROSŁA

11.06 - 10.09.2022

DZIECKO DO 12 LAT

770,-

1080,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

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

PENSJONAT „POD GIEWONTEM” **
obiekt oddalony od Krupówek o 2,5 km, położony w malowniczej dzielnicy Zakopanego
- Skibówkach, naprzeciw Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Do dyspozycji jest
restauracja, drink-bar, miejsce do biesiadowania i grillowania, bilard oraz sauna
i gabinet masażu.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienką i TV (niektóre 4-osobowe składają się z dwóch
przechodnich pokoi).
WYŻYWIENIE
3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia, 2 x dziennie
od obiadokolacji do śniadania lub 1 x dziennie tylko śniadania. Śniadania w formie
szwedzkiego stołu, pozostałe posiłki serwowane.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

11.06 - 03.09.2022
UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 13.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do lat 4 bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do lat 10 mają zmniejszoną porcję żywieniową
• małe zwierzęta są akceptowane - GRATIS
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT

FB

HB

BB

FB

HB

BB

1005,-

925,-

765,-

805,-

765,-

685,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KOLEJARZ”
obiekt położony w samym centrum, niedaleko Krupówek i w bliskiej odległości dworca
PKP i PKS. Do dyspozycji gości jest jadalnia, świetlica z bilardem i stołem do ping-ponga,
a także mini klub „Bajlandia” dla dzieci. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda.
Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienkami, lodówką, czajnikiem elektrycznym, radio i TV.
Niektóre z możliwością dostawki. Część pokoi z balkonami od strony ulicy.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, śniadania
w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do lat 10 mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane (w wydzielonych pokojach) - opłata
w recepcji ok. 35 zł/ doba
• parking ogrodzony, monitorowany, niestrzeżony - opłata
w recepcji ok. 10 zł/ doba
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• w trakcie turnusu: dwu-godzinny pobyt w Aqua Parku,
impreza regionalna w Dolinie Chochołowskiej - w programie
godzinna przejażdżka dorożkami, kolacja przy ognisku,
występ kapeli góralskiej
• w obiekcie mogą przebywać grupy młodzieżowe
• goście obiektu w dniu przyjazdu otrzymują kolorową opaskę
- identyfikator, noszenie go jest obowiązkowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT

25.06 - 27.08.2022

1495,-

1270,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

HOTEL „TATRA” ***
najwyżej położony hotel w Zakopanem - na wysokości 1080 m n.p.m., usytuowany
w sercu Tatr w malowniczej dzielnicy Cyhrla, jego architektura wpisuje się w styl
zakopiański. W komfortowych wnętrzach do dyspozycji gości są klimatyzowana
restauracja, drink bar z kręgielnią i bilardem, basen z systemem hydromasażu,
brodzik dla dzieci, jacuzzi, solarium, gabinety masażu i kosmetyczny, sauny fińska
i parowa, a także siłownia, sale konferencyjne oraz kącik i plac zabaw dla dzieci.
Ponadto boisko do siatkówki plażowej oraz miejsce na grilla. Udogodnienia dla
niepełnosprawnych - winda, podjazd. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe „standard” bez balkonów z oknami dachowymi i pokoje
2-osobowe „comfort” z balkonami i możliwością dostawki (rozkładana sofa).
Wszystkie z łazienkami i TV. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu lub tylko
śniadania.
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UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 12.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
w recepcji ok. 50 zł turnus
• dzieci do 11 lat (zakwaterowane na dostawce w pokojach
comfort) - zniżka 20% od ceny osoby dorosłej
• zwierzęta nie są akceptowane
• parking niestrzeżony, monitorowany - GRATIS
• dostawka dla osoby dorosłej - zniżka 10% od cen podanych
w tabelce
• basen, jacuzzi, sauna i siłownia - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowiązuje
dopłata ok 305 zł/turnus 7-dniowy
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
.

OSOBA DOROSŁA

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

25.06 - 10.09.2022

POKÓJ STANDARD

BB

1200,-

POKÓJ COMFORT

DZIECKO DO 7 LAT
DOSTAWKA
POKÓJ COMFORT

HB

BB

HB

BB

HB

1565,-

1360,-

1725,-

680,-

860,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

BRENNA
miejscowość w Beskidzie Śląskim położona na wysokości ok. 420 m n.p.m. w dolinie
rzeki Brennicy. Liczne szlaki górskie, zabytki architektury drewnianej i Park Turystyki
to główne jej atrakcje.
OŚRODEK „REGOR”
położony ok. 800 m od centrum miejscowości nad rzeką Brennicą, ogrodzony, składa
się z dwóch budynków wczasowych. W budynku głównym do dyspozycji gości jest
jadalnia, basen (12 x 6 m), baza zabiegowa, gabinet lekarski, grota solna, sauna
sucha i parowa, siłownia, świetlica, figlopark dla dzieci, bilard, tenis stołowy i gry
zręcznościowe. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV, niektóre z balkonami.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie - posiłki serwowane, część potraw na szwedzkim stole, od obiadu
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta są akceptowane, opłata w recepcji ok. 15 zł/ doba
• parking niestrzeżony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowiązuje
dopłata ok. 32 zł/ doba
• w trakcie pobytu wieczorek taneczny i ognisko zamiast
jednej kolacji oraz 2 seanse w grocie solnej
• w obiekcie organizowane są turnusu lecznicze z programem
rekreacyjnym
• w okresie wakacji na terenie obiektu będą przebywać grupy
młodzieżowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROSŁA
TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

POKÓJ
Z BALKONEM

04.06 - 10.09.2022

1140,-

POKÓJ
BEZ BALKONU

920,-

DZIECKO DO 12 LAT
POKÓJ
Z BALKONEM

POKÓJ
BEZ BALKONU

1010,-

790,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

WISŁA
miejscowość wypoczynkowa położona w dolinie rzeki Wisły i jej licznych dopływów,
otoczona górami Beskidu Śląskiego. W sąsiedztwie Wisły położone są znane
z niepowtarzalnego folkloru góralskiego Istebna i Koniaków. Głównym walorem Wisły
jest piękny krajobraz oraz doskonały klimat leczący górne drogi oddechowe.
HOTEL *** NAT (OGRODZISKO)
położony w Wiśle Malince na stoku Cieńkowa. Do dyspozycji gości jest jadalnia,
sala szkoleniowa na 50 osób. W obiekcie jest również sauna, jacuzzi i kabina infrared
oraz bilard i tenis stołowy. Przed obiektem siłownia zewnętrzna, mały plac zabaw
i zadaszone miejsce na ognisko. Latem stanowi doskonałą bazę do pieszych
i rowerowych wycieczek górskich. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda,
podjazdy. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z łazienkami, TV i radiem. Kilka pokoi
przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje 1-osobowe na 4 piętrze
ze skosami.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie, śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. Od kolacji pierwszego
dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadu
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking monitorowany, niestrzeżony - opłata w recepcji
10 zł/doba
• dostawka to tapczan bis, fotel rozkładany lub sofa
• na terenie obiektu mogą przebywać grupy młodzieżowe
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

1225,1350,1225,-

980,1080,980,-

980,1080,980,-

DZIECKO DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

630,710,630,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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USTROŃ
to popularna miejscowość uzdrowiskowo - wypoczynkowa usytuowana w Beskidzie Śląskim, w otoczeniu szczytów Równicy i Czantorii. Wspaniały
górski krajobraz, gęste lasy bukowo - świerkowe, liczne szlaki turystyczne i obiekty rekreacyjno-sportowe oraz wyciąg krzesełkowy na Czantorię,
to główne walory Ustronia.

HOTEL *** NAT (ZIEMOWIT)
położony w malowniczej dzielnicy - Ustroniu - Zawodziu na skarpie Wiślanej.
Do dyspozycji gości jest jadalnia, 2 sale konferencyjne, baza zabiegowa, a także
basen z jacuzzi, sauna, sala do ćwiczeń, bar kawowy, zadaszone miejsce na ognisko.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami, TV, telefonem, radiem. Kilka pokoi
przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
• 2 x dziennie w okresie 25.06-27.08.2022, od obiadokolacji do śniadania, śniadania
w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane.
• 3 x dziennie w pozostałym okresie, od kolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia turnusu (śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady
serwowane).

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 20 zł/doba
• dzieci do 12 roku życia mają zmniejszoną porcję obiadu
lub obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking niestrzeżony, monitorowany - opłata w recepcji
ok. 10 zł/doba
• dostawka to rozkładana sofa
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
DO 12 LAT

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

1600,1730,1600,-

1290,1390,1290,-

OSOBA DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

710,710,710,-

1290,1390,1290,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

OŚRODEK WCZASOWY „GLOBUS”
położony w malowniczej dzielnicy Ustronia - Jaszowcu, oddalony od centrum
ok. 5 km i ok. 700 m od wyciągu na Czantorię. W skład obiektu wchodzi 6 budynków
- 5 hotelowych i budynek główny, wszystkie są połączone holami. Do dyspozycji gości
jest jadalnia, bilard, tenis stołowy, kącik zabaw dla dzieci a także basen (6 x 9 m)
z hydromasażem, biczami szkockimi, sauna sucha, gabinety masażu i niewielka baza
zabiegowa. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
• pokoje 2-osobowe Economy i DeLux (zwiększony metraż) z łazienkami, TV
i balkonami, w pokojach są czajniki bezprzewodowe
• apartamenty 2-pokojowe (pokoje przechodnie) z łazienkami,TV i balkonami
dla 2, 3 lub 4 osób składają się z pokoju dziennego i sypialni (do spania jest
wersalka 2-osobowa, łóżko małżeńskie i pojedyncze).
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane
(w godzinach 15.00-16.30). Od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego
dnia turnusu.
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UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta niewielkie są akceptowane, opłata w recepcji
ok. 20 zł/doba
• parking niestrzeżony, monitorowany - GRATIS
• korzystanie z basenu - 1 godzina dziennie - GRATIS
• na terenie obiektu mogą przebywać grupy młodzieżowe
• do zakwaterowania w pokojach „DeLux” obowiązuje dopłata
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

11.06-10.09.2022

DZIECKO DO 12 LAT

OSOBA DOROSŁA
POK. 2-OS.
ECONOMY

APART.
2-OS.

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

1045,- 1370,- 1290,- 1205,-

POK. 2-OS.
ECONOMY

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

735,-

905,-

845,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „MUFLON”
położony w dzielnicy Ustronia - Zawodziu, na zboczu Równicy, oddalony od centrum
miejscowości ok. 1 km. Do dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarnia, 3 klimatyzowane
sale konferencyjne, zaplecze rozrywkowo-rekreacyjne: bilard, piłkarzyki, wypożyczalnia
rowerów i kijów do Nordic Walking oraz plac zabaw dla dzieci i chata grillowa. Ponadto
FIZJO SFERA - odnowa biologiczna i rehabilitacja, zabiegi relaksacyjne, rewitalizacja
ciała (masaże klasyczne, hydromasaże, wirówki kończyn górnych i dolnych,
diadynamika, jonoforeza, gimnastyka lecznicza) sauna i siłownia oraz zewnętrzne
jacuzzi. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda wewnętrzna i zewnętrzna.
Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV i telefonem. Pokoje 3 i 4-osobowe typu
studio. Większość pokoi z balkonami i widokiem na góry. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia lub 2 x dziennie
od obiadokolacji do śniadania. Śniadania w formie szwedzkiego stołu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
w recepcji ok. 25 zł/ doba
• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 25 zł/ doba
• parking monitorowany - GRATIS
• dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym
ok. 280 zł/ turnus 7-dniowy
• w trakcie pobytu konsultacja z rehabilitantem oraz
10 zabiegów (wykonywanych w dni robocze)
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

04.06 - 17.09.2022

OSOBA DOROSŁA
Z ZABIEGAMI
HB

1440,-

DZIECKO DO 10 LAT
BEZ ZABIEGÓW

FB

HB

FB

1575,-

865,-

945,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

POLANICA ZDRÓJ
miejscowość uzdrowiskowa położona w województwie dolnośląskim w malowniczej
dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, u podnóża masywu Piekielnej Góry, na pograniczu
Gór Stołowych i Bystrzyckich. Odbywa się tam wiele imprez kulturalnych i jest
doskonała baza uzdrowiskowa.
PENSJONAT „BEATA”
obiekt całkowicie ogrodzony, położony ok. 400 m od centrum miasta i ok. 700 m
od Parku Zdrojowego. Do dyspozycji gości jest jadalnia, sala konferencyjna, sala
fitness, tenis stołowy, mini SPA, sauna oraz baza zabiegowa z gabinetami, w których
wykonuje się zabiegi z zakresu magnetoterapii, masaże, kąpiele, okłady borowinowe,
inhalacje i wiele innych. Udogodnienia dla niepełnosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe (w tym pokoje na poddaszu) z łazienkami, TV, radiem
i czajnikiem. Kilka pokoi przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia pobytu.
Śniadania w formie szwedzkiego stołu i serwowane obiadokolacje.
Opcja wyżywienia 1 x dziennie (tylko śniadania) lub 3 x dziennie (śniadania, obiady,
kolacje) wg odrębnej kalkulacji.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 25 zł/ doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• pokoje na poddaszu - cena niższa o ok. 70 zł/turnus 7-dniowy.
.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

POK. 4-OS.

POK. 3-OS.

POK. 2-OS.

04.06 - 24.09.2022

990,-

1060,-

1170,-

OSOBA DOROSŁA
POK. 1-OS.

1310,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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SZCZYTNA
miejscowość wypoczynkowa w Kotlinie Kłodzkiej, niedaleko Dusznik Zdroju. Dobry
punkt wypadowy do odbywania pieszych wędrówek po górach, jak też do odwiedzenia
stolicy Czech - Pragi (do przejścia granicznego w Kudowie-Słonem ok. 10 km).
OŚRODEK WCZASOWO-REKREACYJNY „RELAX”
obiekt położony na zalesionym terenie o łącznej powierzchni 10 ha. Do dyspozycji
gości jest jadalnia, kawiarnia, siłownia, świetlica z bilardem i tenisem stołowym,
kompleks boisk, stylowa altanka z rożnem. Internet Wi-Fi w obrębie recepcji.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z balkonami, większość
z lodówkami. Czajniki na korytarzu. Pokoje usytuowane w trzech budynkach
wczasowych.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu,
obydwa posiłki w formie szwedzkiego stołu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok. 15 zł/doba
• zwierzęta są akceptowane w wydzielonych pokojach, po
wcześniejszym uzgodnieniu - opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking ogrodzony, opłata w recepcji ok.10 zł/ doba
• dostawka to rozkładany fotel lub wspólne spanie na wersalce
• obiekt jest całoroczny - możliwe również pobyty poza
wymienionymi terminami.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

28.05 - 25.06.2022
25.06 - 27.08.2022
27.08 - 24.09.2022

1080,1180,1080,-

DZIECKO
DO 12 LAT

OSOBA
DOROSŁA
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

860,940,860,-

860,940,860,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA
/WSPÓLNE SPANIE

710,710,710,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

KUDOWA ZDRÓJ
uzdrowisko górskie o najłagodniejszym klimacie w polskich górach położone jest
u podnóża Gór Stołowych o wyjątkowo dogodnej lokalizacji, blisko granicy z Czechami.
Uzdrowisko słynie z pięknego Parku Zdrojowego i pijalni wód mineralnych. Góry Stołowe
z licznymi trasami turystycznymi, nowoczesny Aqua Park, twierdza w Kłodzku to tylko
niektóre atrakcje tego wspaniałego terenu.
PENSJONAT „AKACJA” ***
zabytkowy obiekt z przełomu wieków po całkowitej rekonstrukcji, położony w centrum
Starego Zdroju w odległości ok. 150 m od parku i pijalni oraz ok. 300 m od Aqua Parku.
Do dyspozycji gości jest jadalnia, sala konferencyjna, pokój klubowy, grill i miejsce na
ognisko. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
stylowo urządzone pokoje 1, 2, 3-osobowe i rodzinne typu studio w nowodobudowanym
skrzydle budynku. Wszystkie z łazienkami, sejfem i TV-SAT.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania w formie szwedzkiego stołu (8.00-10.00) i obiadokolacje
serwowane (17.30), od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia
turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 5 lat (ze śniadaniem, ale bez własnego łóżka) - opłata
w recepcji ok. 35 zł/doba
• zwierzęta są akceptowane - opłata na miejscu ok. 15 zł/doba
• parking ogrodzony - opłata na miejscu ok. 10 zł/doba
• pokoje rodzinne 4-osobowe wg odrębnej kalkulacji
• w trakcie tygodniowego pobytu wycieczka krajoznawcza
(wykaz proponowanych wycieczek dostępny w recepcji),
trzy 1 godzinne wejścia do Aquaparku, jeden seans
w jaskini solno-jodowej
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.
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OSOBA DOROSŁA

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

POKÓJ 1-OS.

POKÓJ 2-OS.

POKÓJ 3-OS.

07.05 - 24.09.2022

1780,-

1380,-

1220,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ
uzdrowisko w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, w Górach Izerskich.
Góry te zamykają od zachodu Kotlinę Jeleniogórską. Urocza kotlina, w której leży
miasteczko, zamknięta jest zboczami Stogu od południa, Zajęcznika od północnego
zachodu oraz Sępiej Góry od strony północno-wschodniej. W przeciwieństwie do
szeregu innych uzdrowisk i wczasowisk Dolnego Śląska nie leży w pobliżu żadnego
większego miasta. Położenie uzdrowiska w spokojnej kotlinie, z dala od miejskiego
gwaru, pozwala na wspaniały wypoczynek w ciszy górskiego lasu.
HOTEL „ŚWIERADÓW” ***
jeden z najstarszych budynków w kurorcie, został wybudowany w 1865 roku.
Do dyspozycji gości jest restauracja, duży zadaszony grill i nowoczesna baza
zabiegowa, gdzie można skorzystać z szeregu zabiegów z zakresu elektroterapii
np. z jonoforezy, laseroterapii, ultradźwięków, a także z masaży wodnych
i klasycznych oraz okładów borowinowych i parafinowych. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV-SAT i lodówką. Kilka pokoi
przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 12.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane (po wcześniejszym uzgodnieniu)
- opłata w recepcji ok. 30 zł/doba
• parking ogrodzony, niestrzeżony - GRATIS
• pokoje 1-osobowe - obowiązuje dopłata - 215 zł/turnus 7-dniowy
• w trakcie pobytu kuracyjnego - 10 zabiegów wykonywanych
od poniedziałku do piątku zgodnie ze wskazaniem lekarza
po uprzedniej konsultacji lekarskiej
• obiekt całoroczny - możliwe rezerwacje poza terminami
wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe
(niedziela-niedziela)

08.05 - 26.06.2022
26.06 - 04.09.2022
04.09 - 25.09.2022

OSOBA DOROSŁA

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

POBYT
KURACYJNY

POBYT
WYPOCZYNKOWY

POBYT
KURACYJNY

POBYT
WYPOCZYNKOWY

1060,1115,1060,-

985,1025,985,-

790,860,790,-

770,790,770,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.

SZKLARSKA PORĘBA
miasto w województwie dolnośląskim, niedaleko Jeleniej Góry, położone w dolinie
rzeki Kamiennej na stokach Karkonoszy i Gór Izerskich. Nad miastem góruje Szrenica.
Warunki klimatyczne są porównywane z panującymi w miejscowościach alpejskich.
Doskonała lokalizacja, bliskość tras turystycznych i rowerowych oraz bogata
infrastruktura czynią to miejsce bardzo atrakcyjnym.
HOTEL „POD SZRENICĄ”***
obiekt położony ok. 450 m od dolnej stacji wyciągu na Szrenicę i ok. 400 m od
centrum miasta. Do dyspozycji gości jest restauracja, mini SPA TROPICANA z sauną
sucha, parową i jacuzzi, a także brodzik, plac i kącik zabaw dla dzieci oraz sala gier
z bowlingiem, bilardem, grami zręcznościowymi i mini siłownia. Na zewnątrz jest chata
grillowa. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe, niektóre z możliwością dostawki (rozkładany fotel) i pokoje
3-4 osobowe - 2 pomieszczenia w pierwszym 2 łóżka pojedyncze w drugim łoże
małżeńskie. Wszystkie z łazienkami, TV i telefonem, niektóre z balkonami.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania w formie szwedzkiego stołu i serwowane obiadokolacje,
od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - GRATIS
- należy dokonać rezerwacji
• dzieci do 14 lat mają zmniejszoną porcję obiadokolacji
• zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok. 50 zł/ doba
• parking monitorowany, niestrzeżony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowiązuje
dopłata.

TURNUSY
7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA
DOROSŁA

07.05 - 25.06.2022
25.06 - 03.09.2022
03.09 - 29.10.2022

1320,1480,1320,-

DZIECKO
DO 14 LAT
DOSTAWKA

750,750,750,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A.
w zakresie NNW do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym spowodowanych COVID-19), w wysokości od 3% do 6% ceny imprezy.
Do ceny należy doliczyć opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł), razem 4 zł/osoba.
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