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SPIS TREŚCI Z PIKTOGRAMAMI
Uwagi dla Agenta !!!

DJ - bal - muzyka mechaniczna  -  ośrodek przyjmeuje zwierzęta źródła termalne 

OR - bal - orkiestra zespół SPA       rehabilitacja/ lecznicze

- kinder bal N-narty kąpieliska termalne   

- kulig basen w obiekcie kryty

Istnieje możliwość rezerwacji elastycznych (krótszych lub dłuższych) turnusów po uzgodnieniu z biurem.

CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ
OFERTA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

        ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO SPRZEDAŻY SKIEROWAŃ Z KATALOGÓW 
                    „ OBOZY I ZIMOWISKA W KRAJU I ZA GRANICĄ” ORAZ  „WCZASY
   KRAJOWE I ZAGRANICZNE Z DOJAZDEM ZORGANIZOWANYM, SYLWESTRY”

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT PIKTOGRAM str MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT PIKTOGRAM  str

G Ó R Y G Ó R Y ,  N I Z I N Y ,  M O R Z E
Białka T. Ceprówka 1,2,3,4 os. HB N   DJ 4 Rymanów Zdrój Stomil 1,2,3 os. FB 12
Białka T. U Hanki 2,3,4 os. HB  N  4 Szczyrk Panorama 2,3,4 os. HB FB N DJ 12

Biały Dunajec Bernadeta 1,2,3,4 os. HB   4 Szczyrk Orle Gniazdo 2,3,4 os.  HB N  DJ OR 12
Biały Dunajec Halina 2,3,4, os. HB DJ 4 Szklarska Poręba CRR Krus 2,3,4 os. FB N 13

Brenna Malwa 2,3,2+2  os. FB SPA  OR  4 Ustroń Jaszowiec Globus 2,3,4 os. HB  N  DJ 13
Brenna Regor 2,3, os.FB  DJ  5 Ustroń Gwarek 2,3,4 os. FB N  OR 13

Bukowina  T. Anna 2,3,4os.  ,HB  N 5 Ustroń Jaszowiec Ondraszek 1,2,3 os. HB  SPA 14
Bukowina T. Morskie Oko 1,2,3,4,5 os. HB N   DJ 5 Ustroń Jawor 1,2,3 os. FB OR N 14
Bukowina T. Na Dolinie 2,3,4, os. HB  N   DJ 5 Ustroń Ziemowit 2,3,4 os. FB, HB  N 14

Czarna k. Ustrzyków Perła Bieszczdów 1,2  os. HB FB  SPA OR 6 Ustroń Jaszowiec Kos 1,2,3 os. FB 14
Iwonicz Zdrój Górnik 1,2,3 os. FB 6 Ustroń Jaszowiec Narcyz 1,2,3 os. FB 14
Jaworzynka Jaworzynka 1,2,3,4 os.FB  OR 6 Ustroń Jaszowiec Równica 1,2,3 os. FB 14

Karpacz Halny 2,3,4 os. HB  N  7 Wisła Beskidy 1,2,3,4 os. HB N SPA  DJ 15
Karpacz Skarbnik 1,2,3,4,5,6 os. HB, FB N 7 Wisła Sosna 2,3,4,2+2 os. FB SPA   DJ 15
Karpacz Stokrotka 2,3,4 os.   HB  DJ 7 Wisła Geovita 1,2,3,4 os. HB FB N  DJ 15
Karpacz Skaleń 2,3,4 os. HB N 7 Wisła Izabella 1,2,3,4 os. HB  DJ N 15

Korbielów Pod Weską 2,3,4 os. HB   N 8 Zakopane API I 2,3, os. HB DJ N 16
Krynica Zdrój Amadeusz 1,2,3, os. HB  SPA 8 Zakopane API III 2,3,4,5 os.  HB N 16
Krynica Zdrój Hajduczek 1,2,3 os. HB,FB  N  8 Zakopane API IV 2,3,4 os. HB  N 16
Krynica Zdrój Jagiellonka 1,2,3 os. HB,FB   OR 8 Zakopane Geovita 1,2,3,4 os.  FB  N 16
Krynica Zdrój Lira 2,3,4  os. HB  9 Zakopane Gronik 2,3,4,os.   HB N 16
Krynica Zdrój Geovita 1,2,3 os. HB SPA N OR 9 Zakopane Sośnica 1,2,3, os.  HB, FB  N 17
Kudowa Zdrój Gwarek 1,2,3 os. FB, HB  SPA OR N 9 Zakopane Lipowy Dwór 1,2,3, os.  HB, FB 17
Kudowa Zdrój Sudety 1,2,3,4 os. HB N 9 Zakopane Panorama 1,2,3, os.  HB N OR 17
Lądek Zdrój Mir-Jan *** 1,2 os. FB 10 Zwardoń Janosik 1,2,3 os.  HB N 17
Murzasichle U Tutki 2,3,4 os. HB N 10 Busko Zdrój Gromada 1,2 os.  FB 17
Murzasichle U Hanki 2,3,4 os. N 10 Ciechocinek SANVIT 1,2 os.  FB 18

Muszyna Złockie Geovita 2,3 os. FB OR N  10 Jastrzębia Góra Astor *** 1,2 os.  FB  OR DJSPA 18
Myczkowce Bieszczady 2,3 os. HB DJ 11 Kołobrzeg Villa Victoria 1,2,3 os.  HB 18

Piwniczna Zdrój Smrek 2,3 os. FB OR  11 Międzyzdroje Posejdon 1,2,3 os.  FB  DJ 19
Rabka Zdrój D.W. Ela 1,2,3,4 os. , FB, HBDJ N 11 Świnoujście Karkonosze 1,2,3 os.  FB DJ 19
Rabka Zdrój O.W. Ela 1,2,3,4 os. FB HB DJ N 11 Świnoujście Jowisz 1,2,3 os.  FB DJ 19
Rabka  Zdrój Światowid 1,2,3,,2+1 os.,HB OR 12
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Z A G R A N I C A
Czechy-Karlowe Vary Thermal**** 1,2 os. SPA,N 19 Słowacja-Lubovnianskie 

Kupele Lubovna** 1,2 os. HB SPA N OR 21

Czechy - Liberec Babilon *** 1,2, os  OR DJ 19 Słowacja-Szczyrbskie 
Pleso Trigan *** 2 os. HB N OR SPA 22

Czechy-Velke Łosiny Eliska*** 1,2 os. HB 20 Słowacja- Tatrzańska 
Łomnica Uran *** 1,2 os. HB  SPA  N OR 22

Słowacja Besenova Thermal/Giga **** 1,2 os, HB DJ 20 Słowacja-Tatranskie 
Matliare Hutnik I *** 1,2 os. HB SPA N OR 22

Słowacja-Donovaly Vesel 2,3,4 os. HB N DJ 20 Słowacja-Tatranskie 
Matliare Hutnik II ** 1,2 os. HB SPA N DJ 22

Słowacja-Donovaly Donly* 2,3,4 os. HB N 20 Węgry-Hajduszoboszlo Hofhorras *** 1,2 os. HB SPA 22
Słowacja-Jasna Pod Chopokiem Jan Sverma ** 1,2 os HB N DJ 21 Węgry-Hernadvecse Vecsecity**** 1,2 os. HB SPA 23
Słowacja-Jasna Pod Chopokiem SNP *** 1,2 os HB N  OR 21 Włochy-Livigno Margherita *** 2,3,4,, HB N SPA 23

Słowacja-Liptovsky Jan Maj*** 1,2 os. HB N  OR 21 Włochy - Sella Nevea Sport Forte*** 2,3,4 os HB N 23

BIURO PODRÓŻY „JUVENIA2000”
41-200 Sosnowiec ul. Warszawska 3 lok 32

tel./fax  (32)269  00  76
NIP 644-104-27-81 e- mail: juvenia2000@o2.pl

www.juvenia2000.pl    
gg: 4075110 lub 5040673 skype: juvenia20003436

infolinia: 508567634

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
Z KATALOGU „ZIMOWISKA 2015” W KRAJU I ZA GRANICĄ ORAZ KATALOGU Z OFERTĄ 

ŚWIĄTECZNĄ, SYLWESTROWĄ I WCZASOWĄ Z DOJAZDEM AUTOKAREM

WCZASY SPECJALISTYCZNE ZAWARTE 
W KATALOGU:

Wczasy Rehabilitacyjne str.: 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20,   
Wczasy Sanatoryjne str.:  6, 8, 10 12, 14, 17, 18, 20       
Wczasy Narciarskie str.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 , 23          
Wczasy relaksacyjne-lecznicze str.: 12, 14, 19, 22, 23, 
Wczasy SPA str.:  5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23

Twoje Biuro Podróży
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Góry                     BIAŁKA TATRZAŃSKA HB
Podhale  O.W. „CEPRÓWKA” 

Góry        BIAŁKA TATRZAŃSKA HB
Podhale D.W. „U HANKI”

O.W. „CEPRÓWKA” ośrodek znajduje się w malowniczej miejscowości, jaką jest Białka Tatrzańska. Leży pomiędzy Giewontem, Babią Górą, Turbaczem oraz Trzema Koronami. Najbliższe wyciągi na Kaniówce w 
odległości 300m i zaledwie 2 km od nowo otwartych basenów termalnych Terma Bania www.termabania.pl. Do dyspozycji gości pokoje 1,2,3,4 os i typu studio 2+2 z łazienkami, TV, świetlica z piłkarzykami 
i ping pongiem, oświetlony i zamykany parking, plac zabaw dla dzieci, grill z szałasem oraz miejsce na ognisko, możliwość korzystania z usług masażysty.

D.W.„U HANKI” posesja położona jest w centrum obok rzeki Białki, skąd rozciągają się piękne widoki na góry i lasy. Obiekt dysponuje pokojami 2,3,4 osobowymi z łazienkami i TV. Do dyspozycji gości jest: par-
king, plac zabaw dla dzieci. Zwierzęta są akceptowane. po wcześniejszym uzgodnieniu.  500 m od wyciągu ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska www.bialkatatrzanska.pl. i nowo otwartych basenów 
termalnych Terma Bania www.termabania.pl. 

Uwagi:  Doba hotelowa od 16:00 do 10:00. Obiekt nieprzyjmuje zwierząt. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis Bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej z menu: 3 gorące posiłki, zimna płyta, , sałatki, ciasta, napoje 
zimne i gorące bez ograniczeń, dla dzieci słodki stół szwedzki. Odpłatnośc za bal na miejscu 120zł/os.            

Rodzaj świadczeń
noclegi + wy. HB

Sylwester 
28.12 - 2.01, 29.12 - 3.01
30.12-4.01, 27.12-1.01

Sylwester 
27.12 - 2.01, 28.12 - 3.01

29.12 - 4.01

Wczasy 8 dni (sob-sob, nd-nd)

3.01-10.01
21.02-28.03     10.01-21.02

os dorosła w pok. 1,2,3,4 os, studio 2+2  560 zł  675 zł  620 zł   700 zł    
dzieci 7-12 lat, nocleg z wyż.  420 zł  505 zł  540 zł   620 zł

dzieci 3-7 lat, nocleg z  ½  wyż.    400 zł  480 zł  465 zł   540 zł
dzieci do lat 3 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych gratis

Uwagi: Klimatyczne płatne na 
miejscu, doba hotelowa od 
16:00(obiadokolacja) do 10:00 
(śniadanie), opłata za zwierzę 
20zł/doba. 

Góry  BIAŁY DUNAJEC HB
Podhale D.W. „HALINA”

Dom Wypoczynkowy „Halina” dysponuje 70 miejscami w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. z łazienką, TV ,wi-fi, czajnik, naczynia. Na 
terenie ośrodka znajduje się dużo zieleni co sprzyja wypoczynku, miejsce grilla oraz boisko sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna). Do dyspozycji gości: świetlica (sprzęt RTV, audio – video), sala zabaw dla dzieci, sala kominkowa, piłkarzyki, bilard, dart

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00(obiadokolacja) do 9.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. SYLWESTER:  noclegi, wyżywienie HB kulig z pochodniami i pieczeniem kiełbasek 
w dn. 29 lub 30.12. zabawa sylwestrowa przy muzyce mechanicznej rozpocznie się ok. godz. 20:30 przy DJ-Wodzirej. Menu: 3 gorace posiłki, zimna płyta, ciasta, sałatki, napoje zimne i gorące

Góry  BIAŁY DUNAJEC HB
Podhale D.W. „BERNADETA”
D.W. „BERNADETA” jest nowoczesnym obiektem o wysokim standardzie usług. Ze wzgędu na położenie jest  doskonałą bazą wypadową w Tatry, 
Gorce i Pieniny. Zimą zachęcamy do aktywnego wypoczynku na pobliskich wyciagach narciarskich .  Najbliższy wyciąg znajduje się  w odległości  
ok. 500 m. Kolejny 1 km w Poroninie oraz w Suchym ok. 1,5 km od naszego domu wczasowego. Do głównych ośrodków narciarskich: Zakopanego, 
Białki i Bukowiny Tatrzańskiej 10 min jazdy. Wszystkie pokoje  2,3,4 os. są obszerne i urządzone w stylu regionalnym, z łazienką i TV

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00(obiadokolacja) do 9.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. W cenie: noclegi z wyż. HB, kolacją wigilijną i wieczorkiem góralskim.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wy. HB

Sylwester Wczasy 8 dni 
(sob-sob, nd-nd)

3.01 - 28.03         
 26.12. - 2.01
27.12 - 3.01

28.12-3.01
27.12-2.01
26.12-1.01

 29.12 - 3.01
 28.12 - 2.01
 27.12 - 1.01

os dorosła w pok. 2,3,4 os  905 zł      775 zł      645 zł  850 zł
dzieci 4-10 lat,  ½  wyż.   715 zł      610 zł      510 zł  685 zł

dzieci do lat 4 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych gratis

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Święta                                                        
24.12-28.12,  23.12-27.12

Święta  
23.12-28.12

os dorosła w pokoju 2,3,4 os, 495 zł 615 zł
dzieci 4-13 lat, nocleg z ½ wyż. 345 zł 430 zł

Góry  BRENNA BB, HB, FB
Beskid Śląski O.W.S.R „MALWA”

O.W.S.R ,, MALWA” dysponuje przestronnymi pokojami 1, 2 i 3 osobowymi oraz apartamentami typu studio. Wszystkie pokoje i apartamenty posia-
dają łazienkę, telefon, TV-SAT i internet bezprzewodowy. Przy ośrodku znajduje się rekreacyjny plac zabaw oraz zamykany, monitorowany bezpłatny 
parking. W ośrodku siłownia oraz gabinety odnowy biologicznej: sauna, fizyko i hydroterapia. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia. 
Odległośc od stoków narciarskich 5 km. 

Uwagi: doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 12:00 dnia następnego. Dzieci do lat 3 - pobyt bezpłatny. Opłata za pobyt psa wynosi 10 zł . Cena zawiera ŚWIĘTA: nocleg, trzy posiłki dziennie, śniadania w 
formie bufetu szwedzkiego, kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, grzańcem, biesiada w karczmie przy kapeli góralskiej, Kolacja Wgilijna oraz świąteczne wypieki i smaczne desery. SYLWESTER: noclegi 
, trzy posiłki dziennie, śniadania w formie bufetu szwedzkiego, kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, grzańcem, biesiada w karczmie przy kapeli góralskiej, zabawa sylwestrowa przy muzyce na żywo.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem 

            Święta z FB
               21-27.12

Sylwester z FB + bal 
28.12 - 2.01

Wczasy 8 dniowe                                 
z wyż. BB

              3.01-29.03

   Wczasy 8 dniowe                                 
z wyż. HB

              3.01-29.03
os. dorosła w pokoju 1 os.         710 zł 820 zł 540 zł          700 zł

 os. dorosła w pokoju 2,3 os.         665 zł 775 zł 465 zł          620 zł
dziecko 4-7 lat, w pok. 3 osz z 1/2 wyż.   330 zł 380 zł 230 zł     310 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyż. HB

    Sylwester + bal
      29.12 - 3.01

Wczasy 8 dniowe
3.01 - 28.03

os dorosła w pokoju 2, 3, 4 os,    975 zł 545 zł
dzieci 4-10 lat, nocleg z ½ wyż.    520 zł          425 zł

                 dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych gratis                        
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Góry  BRENNA HB, FB
Beskid Śląski O.W.S.„REGOR”

O.W.S. �REGOR� w Brennej - pokoje 2,3,4 os z łazienkami , TV i bezprzewodowym internetem, większość z balkonami. Osrodek przystosowany 
dla osób z dysfuncka narządu słuchu, wzroku i ruchu. Do dypozycji: kryty basen, bogate zaplecze rehabilitacyjne, grota solna, solarium,siłowania, 
tenis stołowy, bilard, sala wielofunkcyjna, filglopark dla dzieci.  Bezpłatny parking. Za dodatkową opłatą: masaże, zabiegi z hydroterapi, fizykoterapi,   
i kinezoterapi. Odległość od najbliższych stoków 300 m., wyciągi Brenna Ski  w odległości 3 km.

Uwagi: doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 12:00 dnia następnego. ŚWIĘTA: 6 noclegów, pełne wyż, wieczeża wigilijna, wieczór kolęd, pastorałka w I Dzień Świąt,zabawa  
przy kapeli góralskiej, wieczorek taneczny, korzystanie z groty solnej, 2 seanse w saunie, kulig z pochodniami połączony z ognskiem, kiełbaskami i szklaneczką grzańca, uspólne ubieranie choinki, WiFi, 
parking.SYLWESTER: 5 noclegów, pełne wyżywienie, wieczór karaoke z nagrodami, kulig z pochodniami i szklaneczką grzańca, zawody w bilarda, korzystanie z groty solnej, 2 seanse w saunie, zabawa 
sylwestrowa do białego rana z pokazem sztucznych ogni i toastem przy muzyce mechanicznej, możliwość nieograniczonego korzystania z basenu i siłowni, WiFi, parking. WCZASY: 5 noclegów, wyży-
wienie HB lub FB, korzystane z basenu i siłowni, seanse w grocie solnej, tenis stołowy, kulig z pieczeniem kiełbsek, wieczorki taneczne i karaoke, parking, zajęcia lda dzieci z animatorem, figlopark

Góry  BUKOWINA TATRZAŃSKA HB
Podhale O.W.„ANNA”

O.W. „ANNA” jest to cztero piętrowy budynek położony na południowym stoku, który posiada pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami, TV, radio. Pokoje 
na III piętrze ze skosami.Na miejscu znajduje się parking. Z okien roztacza się widok na Tatry Wysokie. Na miejscu znajduje się: świetlica z komin-
kiem, ping-pong (bezpłatny), sauna (10zł-1h/os) i jacuzzi (5zł-1/2h/os), miejsce do grillowania oraz parking gratis. Pokoje na III piętrze ze skosami. W 
odległości ok.3km. znajduje się Stacja Narciarska –zespół 9 wyciągów www.bukowinatatrzanska.pl

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, 
doba hotelowa od obiadokolacji 
15.00 od śniadania 10:00. Obiekt nie 
przyjmuje zwierząt. Święta: noclegi, 
kolacja wigilijna, menu, świąteczne, 
wyżywienie HB. Sylwester: noclegi, 
wyżywienie HB

Góry  BUKOWINA TATRZAŃSKA HB
Podhale O.W. ,,MORSKIE OKO”

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „MORSKIE OKO” usytuowany jest 100 m od przystanku autobusowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje 
się 6 wyciągów narciarskich (50 m). Z tarasu budynku podziwiać można wspaniałą panoramę Tatr. Ośrodek leży 700 m od Kompleksu Basenów 
Termalnych. Pokoje 1,2,3,4,5 os z łazienką , czajniki bezprzewodowe dostępne na korytarzach. Na miejscu Jadalnia, sauna( 15zł./30 min) , bilard 6 
zł/30min, tenis stołowy 2 zł/30 min.

Uwagi:  Dopłata do pokoju 1 os. 30 zł/ doba .Pobyt od obiadokolacji do śniadania (doba hotelowa 16:00-10:00).Parking ogrodzony, zamykany o 22:00, płatny - 10 zł/doba, 35 zł/ tydzień Akcepta-
cja psa tylko w wydzielonych pokojach, opłata klimatyczna płatna na miejscu.  ŚWIĘTA: noclegi, wyż. HB, uroczysta kolacja wigilijna, wieczór koledowy przy kapeli góralskiej. 
SYLWESTER: noclegi, wyżywienie HB, bal sylwestrowy, kulig(przy turusie 7 dniowym. W cenie Wczasów 8 dniowych: 7 noclegów, wyż. HB 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

            Święta z FB
               23-29.12

Sylwester z FB
+ bal 

29.12 - 3.01

   Wczasy 8 dniowe                                 
z wyż. HB

              3.01-28.03

Wczasy 8 dniowe                                 
z wyż. FB

              3.01-28.03
os dorosła w pokoju 2,3,4 os        835 zł 880 zł          775 zł 850 zł

dzieci 4-10 lat, nocleg z ½ wyż. w   pokoju 3 os.        505 zł 505 zł          465 zł 510 zł
dzieci 11-16 lat        835 zł 880 zł 695 zł 765 zł

dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis ,  opłata za zwięrze 30 zł jednorazowo

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Święta
23.12-27.12

Sylwester 
27.12.- 01.01 
28.12.- 02.01 
29.12 - 03.01

      Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)
        03.01 -28.03.

os dorosła w pokoju 2,3,4 os 445 zł 670 zł         620 zł
 dziecko 3-10 lat nocleg                                               

w pokoju 2,3,4 os z 1/2 wyż. 335 zł 555 zł         465 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Święta
20.12-27.12

Święta 
23.12-27.12

Sylwester+bal
+kulig 

27.12-3.01

 Sylwester +bal 
29.12-02.01

Pobyt  
weekendowy 
02.01-06.01

Wczasy 
8 dni

17.01-01.03

Wczasy 8 dni
3.01-17.01 
1.03-18.03

os dorosła w pokoju 2,3,4 ,5 os 1040 zł 655 zł 1315 zł       940 zł 445 zł 915 zł 730 zł
 dziecko 8-12 lat nocleg                                                

z 1/2 wyż. 830 zł 520 zł 795 zł   495 zł 355 zł 735 zł 585 zł
 dziecko 4-7 lat nocleg                                                

z 1/2 wyż. 730 zł 455 zł 695 zł 435 zł 310 zł 645 zł 510 zł

O.W. „NA DOLINIE” obiekt całoroczny położony na Wierchu Olczańskim. Pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami oraz domowe jedzenie. Do dyspozycji gości: 
sala z kominkiem, duży teren wokół domu oraz parking. Najbliższy wyciąg narciarski znajduje się 60m od obiektu! Odległość od basenów termalnych w 
Bukowinie Tatrzańskiej ok.1000m. www.termabukowina.pl

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od obiadokolacji 14.00 od śniadania 10:00. Opłata za zwierzę 15zł/doba. Dzieci do 3 roku życia przy 2 pełnopłatnych osobach pobyt gratis. 
ŚWIĘTA : noclegi, wyżywienie HB, uroczysta kolacja wigilijna. SYLWESTER: noclegi, wyżywienie HB. Bal sylwestrowy dodatkowo płatny na miejsu 100 zł.  Menu: muzyka mechaniczna bez 
dj,menu 3 gorace posiłki kuchni regionalnej, rolada ze śliwką, kotlet devolay, barszcz z krokietem , zimna płyta, wędliny, sałatki  szampan 1 butelka  na parę). 

Góry  BUKOWINA TATRZAŃSKA HB
Podhale O.W. „NA DOLINIE”

Rodzaj świadczeń
noclegi +

 wyżywienie HB

Święta
22.12-27.12
23.12-28.12

     Święta 
23.12-27.12
24.12-28.12

Sylwester
27.12 - 2.01
28.12 - 3.01 
29.12-04.01

   Wczasy 8 dniowe                                 
(sob-sob, nd-nd)

              3.01-28.03

os dorosła w pokoju 
2,3,4 os z wyż. 570 zł   470 zł 700 zł    560 zł
dzieci 3-7 lat, 

nocleg z ½  wyż. 420 zł   345 zł 445 zł    390 zł
dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych bezpłatnie bez świadczeń 
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Hotel Perła Bieszczadów *** Elegancki, komfortowy hotel, profesjonalna obsługa i niezwykły krajobraz sprzyjają zarówno rodzinnemu wypoczyn-
kowi jak i twórczej pracy. Do dyspozycji Gości jest także Dom Wczasowy jak i stylowe, drewniane, całoroczne domki. Do dyspozycji gości: pokoje 
1, 2-osobowe, apartamenty, całoroczne domki i apartamenty leśne, pokoje z łazienką, TV, telefonem, radiem, lodówką, suszarką do włosów i kli-
matyzacją w hotelu, sala bilardowa, sale klubowe (tenis stołowy, piłkarzyki), wypożyczalnia rowerów górskich, gabinet ceremonii wellness: masaż 
czekoladą, masaże muszlami tygrysimi, masaże stemplami azjatyckimi, zabieg na ciało o działaniu anti-age.

Góry CZARNA k. Ustrzyk Dolnych HB FB
Bieszczady HOTEL ,,PERŁA BIESZCZDÓW***”

Sanatorium Górnik położony w Iwoniczu Zdroju – miejscowości położonej wśród wzgórz Beskidu Niskiego miejscowości uzdrowiskowej. Sanato-
rium dysponuje wygodnymi pokojami 1, 2 i 3-osobowymi standard z pełnym węzłem sanitarnym Większość pokoi posiada balkony (z wyjątkiem 
czwartego piętra i parteru), wszystkie posiadają radia, pokoje o wyższym standardzie większy metraż, dodatkowo wyposażone są w TV, wifi i czaj-
niki. Połączenie hotelu z częścią zabiegową oraz budynkiem zabiegowym przewiązkami stwarza atrakcyjność leczenia o każdej porze roku. Do 
dyspozycji gości: kawiarnia, świetlica z kącikiem zabaw dla dzieci, stół do tenisa stołowego

Góry IWONICZ ZDRÓJ FB
Beskid Niski SANATORIUM ,,GÓRNIK”

CWS „JAWORZYNKA” jest atrakcyjnym, całorocznym miejscem noclegowym. W ofercie są pokoje ,2,3,4 wyposażone w łazienki z pełnym węzłem
sanitarnym, TV satelitarną, telefonami, Internetem. Pokoje w standardzie hotelowym – zwiększony metraż, po remoncie. Do dyspozycji gości
jest również: jadalnia, drink bar, basen kryty 8 zł/h, sauna fińska 30zł/h, siłownia 10zł/h, sala gimnastyczna 30zł/h, tenis stołowy oraz bilard, pobyt 
zwierzęcia 15 zł doba. W pobliżu ośrodka znajdują się wyciągi narciarskie o długości 550m. Sprawdź wyciągi na www.ug.istebna.pl

Góry JAWORZYNKA FB
Beskid Żywiecki CWS „JAWORZYNKA”

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
23.12 - 28.12

Sylwester 
  29.12 - 4.01

ŚWIĘTA+SYLWESTER 
23.12-04.01

Wczasy 8 dni  
03.01-28.03

st. hotelowy i turyt.. st. turyt. i hotelowy st. turystyczny i hotelowy st. turystyczny st. hotelowy
os dorosła w pokoju 1 os 655 zł 905 zł    1655 zł 655 zł 735 zł

 osoba dorosła w pokoju 2,3,4 os 655 zł 905 zł    1655 zł 655 zł 735 zł
dziecko 4-10 lat nocleg z 1/2 wyż. 390  zł 545 zł    890 zł --------------- -------------

dziecko 11-15 lat nocleg 520 zł 725 zł 1325 zł 500 zł 580 zł
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od godz. 12:00 do godz. 10:00 ŚWIĘTA:5 noclegów, wyż. FB, uroczysta kolacja wigilijna, wspólne kolędowanie, spotkanie z gawędziarzem, pokaz 
filmowy dla dzieci, kulig z grzańcem, uroczysta kolacja z kapelą góralską SYLWESTER: 6 noclegów, wyż. FB, uroczysta, kulig z grzańcem, uroczysta kolacja z kapelą góralską, bal sylwestrowy z menu 
przy muzyce na zywo ŚWIĘTA+SYLWESTER: 12 noclegów, wyż. FB, uroczysta kolacja wigilijna, wspólne kolędowanie, spotkanie z gawędziarzem, pokaz filmowy dla dzieci, kulig z grzańcem, uroczysta 
kolacja z kapelą góralską, bal sylwestrowy z menu przy muzyce na zywo-zespół.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

Hotel *** Dom Wczasowy

Święta z HB 
24.12-28.12

Sylwester z HB 
31.12-04.01

Wczasy 8 dni z FB Święta z 
HB  

24.12-28.12

Sylwester 
z HB 

31.12-04.01
Wczasy z FB

03.01-28.02 28.02-25.04 03.01-28.02 28.02-25.04
osoba dorosła w apartamencie 1030 zł 1575 zł 1800 zł 1610 zł 945 zł 1465 zł 1685 zł 1455 zł
dzieci w apartamencie  4-12 lat, 
nocleg w na dostawce  z ½  wyż.  670 zł 790 zł 850 zł 780 zł 615 zł 735 zł 850 zł 780 zł

osoba dorosła w pokoju 2 os. 955 zł 1310 zł 1620 zł 1225 zł 815 zł 1245 zł 1375 zł 1185 zł
dzieci 4-12 lat, nocleg 

na dostawce  z ½  wyż. 620 zł 655 zł 850 zł 780 zł 525 zł 625 zł 850 zł 780 zł
Uwagi:  doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 11:00,  śniadania w formie bufetu, restauracja Cztery Pory Roku czynna w godzinach 13.00-21.00.  dzieci do lat 4 bez świadczeń GRATIS. Opłata klimatyczna pobie-
rana na miejscu. ŚWIĘTA:  4 noclegi, 24.12 uroczysta Kolacja Wigilijna, 25.12 świąteczny obiad, 25.12 kolacja, 26.12 świąteczna biesiada z regionalnym menu oraz kubeczkiem grzańca, 27.12 obiadokolacja, prezent 
na powitanie w pokoju, relaks w basenie krytym i jacuzzi, odprężenie w strefie saun (solna, parowa, ziłowa, fińska) w godzinach 17:00-20:00, Słoneczna Łąka- rozgrzewający seans, pobudzający wydzielanie endorfin 
(20 min.), bilard 1 godz., sale klubowe: piłkarzyki, tenis stołowy, stok z wycigiem narciarskim, czynny przy sprzyjających warunkach, dla dzieci: sala zabaw, plac zabaw, wypozyczalnia sanek, WiFi, parking. SYLWE-
STER: 4 noclegi, niespodzianka na powitanie w pokoju, relaks w basenie krytym i jacuzzi, odprężenie w strefie WELLNESS i saun (solna, ziołowa, parowa, fińska) w godzinach 17:00-20:00, dodatkowe atrakcyjne 
niespodzianki, sale klubowe: piłkarzyki, tenis stołowy, stok z wyciągiem narciarskim otwarty przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, dla dzieci: plac zabaw, wypożyczalnia sanek, WiFi, parking, 31.12- zakwate-
rowanie możliwe już od 11:00, lunch, animacje dla dzieci w godzinach popołudniowych, strefa WELLNESS i saun dostęna bezpłatnie w godzinach 14:00-17:00, bal sylwestrowy: wyborne menu, 0,5 litra wódki na parę, 
kieliszek szampana, pokaz sztucznych ogni, zabawa z zespołem muzycznym, konkursy z nagrodami. 01.01- przedłużone śniadanie, 9:30-12:00, obiad, biesiada grilowa połączona z  wieczorem bieszczadzko-kow-
bojskim ,, Jak Zdobywano Dziki Wschód” , ninepowtarzalne smaki kuchni bieszczadzkiej, w programie: rzut lassem do sylwetki pędzącego byka, dojenie,, szklanej krowy”, strzelanie z mini łuku indiańskiego do główek 
kapusty, pojedynek rewolwerowców, nauka tańców integracyjnych . CENA NIE ZAWIERA: ZABAWA SYLWESTROWA DLA DZIECI 50 zł/ dziecko płatne w recepcji.

Rodzaj pokoju zakwaterowanie,             
cena od osoby lub dziecka

+ wyżywienie FB
Cena za turnus sobota-sobota

Termin 18.10-20.12 ; 03.01-28.03 28.03-27.06 ; 29.08-17.10
Rodzaj pobytu pobyt  z  3 zbiegami                    pobyt wczasowy pobyt z 3 zabiegami pobyt wczasowy

pokój 1 os.  wyższy standard 1235 zł 1005 zł 1360 zł 1160 zł
pokój 2 os.  wyższy standard 1090 zł 945 zł 1215 zł 1045 zł
pokój 3 os. wyższy standard 985 zł 830 zł 1085 zł 920 zł

dziecko 3-10 lat nocleg, 1/2 wyż. FB 680 zł 595 zł 775 zł 655 zł
pokój 1 os. standard 1155 zł 990 zł 1270 zł 1090 zł
pokój 2 os. standard 990 zł 790 zł 1090 zł 875 zł
pokój 3 os. standard 915 zł 775 zł 1010 zł 860 zł

dziecko 3-10 lat, nocleg z 1/2 wyż. FB 650 zł 540 zł 650 zł 540 zł
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od godz. 12:00 do godz. 10:00. W cenie pobytu: zakwterowanie, pełne wyżywinie FB. Pobyty Lecznicze dodatkowo 3 zabiegi dziennie w dni robocze. Dzieci bez 
zabiegów leczniczych, opieka medyczna.  
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kowi jak i twórczej pracy. Do dyspozycji Gości jest także Dom Wczasowy jak i stylowe, drewniane, całoroczne domki. Do dyspozycji gości: pokoje 
1, 2-osobowe, apartamenty, całoroczne domki i apartamenty leśne, pokoje z łazienką, TV, telefonem, radiem, lodówką, suszarką do włosów i kli-
matyzacją w hotelu, sala bilardowa, sale klubowe (tenis stołowy, piłkarzyki), wypożyczalnia rowerów górskich, gabinet ceremonii wellness: masaż 
czekoladą, masaże muszlami tygrysimi, masaże stemplami azjatyckimi, zabieg na ciało o działaniu anti-age.

Góry CZARNA k. Ustrzyk Dolnych HB FB
Bieszczady HOTEL ,,PERŁA BIESZCZDÓW***”

Sanatorium Górnik położony w Iwoniczu Zdroju – miejscowości położonej wśród wzgórz Beskidu Niskiego miejscowości uzdrowiskowej. Sanato-
rium dysponuje wygodnymi pokojami 1, 2 i 3-osobowymi standard z pełnym węzłem sanitarnym Większość pokoi posiada balkony (z wyjątkiem 
czwartego piętra i parteru), wszystkie posiadają radia, pokoje o wyższym standardzie większy metraż, dodatkowo wyposażone są w TV, wifi i czaj-
niki. Połączenie hotelu z częścią zabiegową oraz budynkiem zabiegowym przewiązkami stwarza atrakcyjność leczenia o każdej porze roku. Do 
dyspozycji gości: kawiarnia, świetlica z kącikiem zabaw dla dzieci, stół do tenisa stołowego

Góry IWONICZ ZDRÓJ FB
Beskid Niski SANATORIUM ,,GÓRNIK”

CWS „JAWORZYNKA” jest atrakcyjnym, całorocznym miejscem noclegowym. W ofercie są pokoje ,2,3,4 wyposażone w łazienki z pełnym węzłem
sanitarnym, TV satelitarną, telefonami, Internetem. Pokoje w standardzie hotelowym – zwiększony metraż, po remoncie. Do dyspozycji gości
jest również: jadalnia, drink bar, basen kryty 8 zł/h, sauna fińska 30zł/h, siłownia 10zł/h, sala gimnastyczna 30zł/h, tenis stołowy oraz bilard, pobyt 
zwierzęcia 15 zł doba. W pobliżu ośrodka znajdują się wyciągi narciarskie o długości 550m. Sprawdź wyciągi na www.ug.istebna.pl

Góry JAWORZYNKA FB
Beskid Żywiecki CWS „JAWORZYNKA”

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
23.12 - 28.12

Sylwester 
  29.12 - 4.01

ŚWIĘTA+SYLWESTER 
23.12-04.01

Wczasy 8 dni  
03.01-28.03
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os dorosła w pokoju 1 os 655 zł 905 zł    1655 zł 655 zł 735 zł

 osoba dorosła w pokoju 2,3,4 os 655 zł 905 zł    1655 zł 655 zł 735 zł
dziecko 4-10 lat nocleg z 1/2 wyż. 390  zł 545 zł    890 zł --------------- -------------

dziecko 11-15 lat nocleg 520 zł 725 zł 1325 zł 500 zł 580 zł
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od godz. 12:00 do godz. 10:00 ŚWIĘTA:5 noclegów, wyż. FB, uroczysta kolacja wigilijna, wspólne kolędowanie, spotkanie z gawędziarzem, pokaz 
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Sylwester z HB 
31.12-04.01

Wczasy 8 dni z FB Święta z 
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31.12-04.01
Wczasy z FB

03.01-28.02 28.02-25.04 03.01-28.02 28.02-25.04
osoba dorosła w apartamencie 1030 zł 1575 zł 1800 zł 1610 zł 945 zł 1465 zł 1685 zł 1455 zł
dzieci w apartamencie  4-12 lat, 
nocleg w na dostawce  z ½  wyż.  670 zł 790 zł 850 zł 780 zł 615 zł 735 zł 850 zł 780 zł

osoba dorosła w pokoju 2 os. 955 zł 1310 zł 1620 zł 1225 zł 815 zł 1245 zł 1375 zł 1185 zł
dzieci 4-12 lat, nocleg 

na dostawce  z ½  wyż. 620 zł 655 zł 850 zł 780 zł 525 zł 625 zł 850 zł 780 zł
Uwagi:  doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 11:00,  śniadania w formie bufetu, restauracja Cztery Pory Roku czynna w godzinach 13.00-21.00.  dzieci do lat 4 bez świadczeń GRATIS. Opłata klimatyczna pobie-
rana na miejscu. ŚWIĘTA:  4 noclegi, 24.12 uroczysta Kolacja Wigilijna, 25.12 świąteczny obiad, 25.12 kolacja, 26.12 świąteczna biesiada z regionalnym menu oraz kubeczkiem grzańca, 27.12 obiadokolacja, prezent 
na powitanie w pokoju, relaks w basenie krytym i jacuzzi, odprężenie w strefie saun (solna, parowa, ziłowa, fińska) w godzinach 17:00-20:00, Słoneczna Łąka- rozgrzewający seans, pobudzający wydzielanie endorfin 
(20 min.), bilard 1 godz., sale klubowe: piłkarzyki, tenis stołowy, stok z wycigiem narciarskim, czynny przy sprzyjających warunkach, dla dzieci: sala zabaw, plac zabaw, wypozyczalnia sanek, WiFi, parking. SYLWE-
STER: 4 noclegi, niespodzianka na powitanie w pokoju, relaks w basenie krytym i jacuzzi, odprężenie w strefie WELLNESS i saun (solna, ziołowa, parowa, fińska) w godzinach 17:00-20:00, dodatkowe atrakcyjne 
niespodzianki, sale klubowe: piłkarzyki, tenis stołowy, stok z wyciągiem narciarskim otwarty przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, dla dzieci: plac zabaw, wypożyczalnia sanek, WiFi, parking, 31.12- zakwate-
rowanie możliwe już od 11:00, lunch, animacje dla dzieci w godzinach popołudniowych, strefa WELLNESS i saun dostęna bezpłatnie w godzinach 14:00-17:00, bal sylwestrowy: wyborne menu, 0,5 litra wódki na parę, 
kieliszek szampana, pokaz sztucznych ogni, zabawa z zespołem muzycznym, konkursy z nagrodami. 01.01- przedłużone śniadanie, 9:30-12:00, obiad, biesiada grilowa połączona z  wieczorem bieszczadzko-kow-
bojskim ,, Jak Zdobywano Dziki Wschód” , ninepowtarzalne smaki kuchni bieszczadzkiej, w programie: rzut lassem do sylwetki pędzącego byka, dojenie,, szklanej krowy”, strzelanie z mini łuku indiańskiego do główek 
kapusty, pojedynek rewolwerowców, nauka tańców integracyjnych . CENA NIE ZAWIERA: ZABAWA SYLWESTROWA DLA DZIECI 50 zł/ dziecko płatne w recepcji.

Rodzaj pokoju zakwaterowanie,             
cena od osoby lub dziecka

+ wyżywienie FB
Cena za turnus sobota-sobota

Termin 18.10-20.12 ; 03.01-28.03 28.03-27.06 ; 29.08-17.10
Rodzaj pobytu pobyt  z  3 zbiegami                    pobyt wczasowy pobyt z 3 zabiegami pobyt wczasowy

pokój 1 os.  wyższy standard 1235 zł 1005 zł 1360 zł 1160 zł
pokój 2 os.  wyższy standard 1090 zł 945 zł 1215 zł 1045 zł
pokój 3 os. wyższy standard 985 zł 830 zł 1085 zł 920 zł

dziecko 3-10 lat nocleg, 1/2 wyż. FB 680 zł 595 zł 775 zł 655 zł
pokój 1 os. standard 1155 zł 990 zł 1270 zł 1090 zł
pokój 2 os. standard 990 zł 790 zł 1090 zł 875 zł
pokój 3 os. standard 915 zł 775 zł 1010 zł 860 zł

dziecko 3-10 lat, nocleg z 1/2 wyż. FB 650 zł 540 zł 650 zł 540 zł
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od godz. 12:00 do godz. 10:00. W cenie pobytu: zakwterowanie, pełne wyżywinie FB. Pobyty Lecznicze dodatkowo 3 zabiegi dziennie w dni robocze. Dzieci bez 
zabiegów leczniczych, opieka medyczna.  

B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl 7

Góry  KARPACZ HB
Karkonosze O.W. ,,HALNY”
O. W. Halny położony jest u podnóża Śnieżki na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego, 50 metrów od najbliższego wyciągu narciarskie-
go. Pokoje 2,3,4 os z łazienką, TV,lodówka, telefon. Na miejscu jadalnia, siłownia, sauna oraz urządzenie do hydromasażu. Dla dzieci przygoto-
wano plac zabaw w ogrodzie. Na terenie obiektu dostępne jest miejsce na ognisko. Wyciąg narciarski kursujący do ośrodka narciarskiego Kopa 
oddalony jest od obiektu Halny o 400 metrów. Gości dzieli 850 metrów od średniowiecznej drewnianej świątyni Wang z inskrypcjami runicznymi, 
która została przeniesiona do Polski z Norwegii. Odległość od centrum Karpacza wynosi 1 km.Zakaz palenia tytoniu w pokojach.

Góry KARPACZ FB
Karkonosze  O.W. „SKARBNIK”
O.W. SKARBNIK ładnie położony Ośrodek nad rzeką Łomnicą w Karpaczu Dolnym, na stoku góry Karpatka. �Skarbnik� znajduje się ok. 1 km od cen-
trum miasta.Pokoje 2-, 3-, 4-, 5-, 6- os. z łazienkami. Każdy pokój posiada balkon, TV, radio Do dyspozycji gości:: jadalnia, taras widokowy, świetlica,
bilard, tenis stołowy,  krąg ogniskowy, parking, bezpłatny, ogrodzony, niestrzeżony, oświetlony.

UWAGI:  Pobyt od kolacji do śniadania, doba hotelowa 17:00-10:00, psy akceptowane tylko w wydzielonych pokojach WARUNEK zgłoszenie w momęcie 
rezerwacji miejsc, smycz, kaganiec - 15 zł. doba. W święta uroczysta kolacja wigilijna. Dzieci do lat 3 bez świadczeń 15 zł/doba 

UWAGI: Klimatyczne płatne na miejscu, obiekt przyjmuje zwierzęta za dodatkowa odpłatnością do uzgodnienia w recepcji. Dzieci do lat 3 na wspólnym spaniu bez wyżywieniea opłata 40 zł/pobyt. 
Doba hotelowa od 16.00 obiadokolacja do 12:00 śniadanie. W cenie korzystanie z z sauny i siłowni. Ośrodek nie organizuje zabawy sylwestrowej.

Góry KARPACZ HB
Karkonosze O.W. ,, STOKROTKA”

Uwagi Dodatkowo płatna opłata klimatyczna 2,19zł/os/doba. Doba hotelowa 16:00-12:00. Dzieci 3-7 lat bez zabawy sylwestrowej. Dziecko do lat 3 be z świadczeń płatne 45 zł/turnus  ŚWIĘTA:5 noclegów, 
wyż. HB, uroczysta kolacja wigilijna, mini siłownia, sauna,  tenis stołowy. SYLWESTER: 5 noclegów, wyż. HB, bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej (ciepłe, zimne dania, alkohol, bufet kawowy, 
ciasta, szampan), mini siłownia, sauna,  tenis stołowy. 

O.W. ,,STOKROTKA”  znajduje się w Karpaczu Górnym na wysokości 810m. n.p.m. przy Przełęczy pod Czołem z doskonałym punktem widokowym 
na panoramę Sudetów z ich najwyższym wzniesieniem - „Śnieżką” 1602 m. Odległości: do centrum Karpacza -4 km. Pokoje 2,3,4 os i typu studio 
wyposażone w pełny węzeł sanitarny i TV. Niektóre pokoje posiadają taras z widokiem na pasmo górskie Karkonoszy i lodówki. W budynku gł. 
Stokrotka znajduje się recepcja z barem, jadalnia, sauna, mini siłownia, tenis stołowy, bilard, miejsce na ognisko

Góry IWONICZ ZDRÓJ FB
Beskid Niski SANATORIUM ,,GÓRNIK”

Góry JAWORZYNKA FB
Beskid Żywiecki CWS „JAWORZYNKA”

Góry  KARPACZ HB
Karkonosze PENSJONAT „SKALEŃ”

Pensjonat „SKALEŃ” w Karpaczu położony przy Osiedlu Skalnym w cichym i pieknym miejscu z widokiem na Śnieżkę ok. 800 m. od centrum 
miasta. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych i studiach 2+2  z własną łazienką z WC, prysznicem i umywalką. W każdym pokoju TV SAT, 
radio. Część pokoi z balkonami. Na miejscu duża stołówka, cafe-Bar oraz sala kominkowa z dostepem do bezpłatnego Internetu. Parking na 
terenie pensjonatu bezpłatny.

UWAGI:  Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. Doba hotelowa: 16:00 – 12:00. W świeta uroczysta kolacja wigilijna i menu świąteczne. Pensjonat nie organizuje balu sylwestrowego

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Święta
22.12 - 27.12
23.12 - 28.12

Sylwester
28.12-2.01
29.12-3.01

Sylwester
30.12-2.01
29.12-1.01

      Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)
         301 - 29.03

os dorosła w pokoju 2,3,4 os 665 zł 690 zł       415 zł         620 zł
 dziecko 3-12 lat nocleg                                               

w pokoju 3,4 os z 1/2 wyż. 525 zł 555 zł       330 zł         505 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Sylwester
31.12-4.01

      Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)
         10.01 - 17.01

Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)

    17.01 - 28.02

Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)
         28.02 - 29.03

os dorosła w pokoju 2,3,4 os 665 zł         640 zł        695 zł         580 zł
 dziecko 3-10 lat nocleg                                               

w pokoju 3,4 os z 1/2 wyż. 595 zł         575 zł        625 zł         520 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Święta
24.12-28.12

Sylwester
31.12-4.01

      Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)
         10.01 - 17.01

Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)

    17.01 - 31.02

Wczasy 8 dni
(sob-sob , nd-nd)

31.02 - 28.02

Wczasy 8 dni
(sob-sob , nd-nd)

28.02 - 14.03
os dorosła w pokoju 2,3,4 os stanard       550 zł 840 zł      550 zł       660 zł     650 zł     500 zł
os dorosła w pokoju 2,3,4 os stanard 

podwyższony       665 zł 950 zł      775 zł       775 zł     765 zł     710 zł
 dziecko 3-7 lat nocleg                                               

w pokoju  standard  3,4 os z 1/2 wyż.   495 zł 565 zł      495 zł       595 zł     580 zł     455 zł
dziecko 3-7 lat  nolcl. w pokoju  stan-
dard podwyższony  3,4 os z 1/2 wyż.  595 zł 675 zł      695 zł       695 zł     685 zł     635 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
20.12-27.12

Święta 
23.12-27.12

Sylwester 
27.12-3.01

 Sylwester  
28.12-1.01

Pobyt  
weekendowy 
02.01-06.01

Wczasy 
8 dni

17.01-01.03

Wczasy 8 dni
3.01-17.01 
1.03-31.03

os dorosła w pokoju 2,3,4 ,5 os 865 zł 545 zł 865 zł 555 zł 400 zł 730 zł 655 zł
 dziecko 8-12 lat nocleg                                                

z 1/2 wyż. 690 zł 430 zł 680 zł 440 zł 320 zł 585 zł 520 zł
 dziecko 4-7 lat nocleg                                                

z 1/2 wyż. 605 zł 380 zł 605 zł 385 zł 280 zł 510 zł 455 zł



 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Święta
22.12 - 26.12, 23.12 - 27.12

24.12 - 28.12

Sylwester 
28.12 - 1.01,  29.12 - 2.01 , 

30.12 - 3.01

         Wczasy 8 dni
    (sob-sob , nd-nd)
          3.01 - 17.01

       Wczasy 8 dni
    (sob-sob , nd-nd)
          3.01 - 17.01

os dorosła w pokoju 2 os 445 zł 455 zł    690 zł          775 zł
 osoba dorosła w pokoju 3,4 os 420 zł 430 zł    645 zł          730 zł

dziecko 3-10 lat nocleg z 1/2 wyż. w pokoju 3 ,4 os 370 zł 380 zł    560 zł          645 zł
UWAGI:  Dzieci do lat 3 bez świadczeń 20zł/doba. Doba hotelowa: 16:00 – 10:00. Parking przy ośrodku ogrodzony bezpłatny. opłata za zwierzę 20 zł /doba. 
Zabawa sylwestrowa dodatkowo płatna do uzgodnienia na miejscu. Korzystanie z basenu w cenie pobytu.

Góry KRYNICA ZDRÓJ HB
Beskid Sądecki O.W. ,,AMADEUSZ”

Góry KORBIELÓW HB
Beskid Żywiecki D.W. ,, POD WESKĄ”

D.W. „POD WESKĄ” położony u podnóża Pilska (Beskid Żywiecki). Pokoje 2,3,4, os z łazienkami wyposażone są w TV, zestawy kawowe z garnkiem bez-
przewodowym,radio-zegary, lampki nocne. Ponadto w obiekcie znajdują się: siłownia, bufet, sauna 10zł/os, klipery, ping-pong, plac zabaw, basen kryty, 
miejsce do organizowania ognisk, Najbliższe wyciągi narciarskie w odległości 2 km od obiektu .Sprawdź wyciągi na: www.korbielow.net

O.W. ,, AMADEUSZ” dysponuje 28 komfortowymi pokojami 1,2,3 os i typu tudio 2+1 z łazienkami wyposażonymi w telefon, telewizję satelitarną oraz Internet wi-fi, mogący-
mi pomieścić do 60 osób. Niewątpliwym atutem Ośrodka jest jego położenie – w samym centrum Uzdrowiska jakim jest Krynica Zdrój. W obiekcie znajduje się kawiarnia, 
sala zabaw dla dzieci, bezpłatny internet, narciarnia, duży monitorowany parking, stół bilardowy, piłkażyki, sauna, jacuzzi, fotel masujący.

Uwagi: Doba hotelowa 15:00-10:00, dzieci do lat 5 na wspólnym spaniu z rodzicami bez świadczeń gratis.ŚWIĘTA: 4 noclegi, 4 śniadania, 1 lunch 24.12, 3 obiadokolacje, uroczysta kolacja wigilijna, wieczorne śpiewanie 
kolęd, 1 hydromasaż z aromaterapią na pokój, 1 seans w saunie na podczerwień na pokój, parking, taxa klimatyczna, wifi. SYLWESTER: 5 noclegów, wyż. HB, 1 hydromasaż z aromaterapią na pokój, 1 seans w saunie 
na podczerwień na pokój, szampan do pokoju, bilard, ping-pong, parking, taxa klimatyczna, wifi. Przy pobytach wczasowych wstęp do strefy Spa - 2 zabiegi do wyboru na osobę, bilard, piłkarzyki, ping-pong

Góry KRYNICA ZDRÓJ FB
Beskid Sądecki O.W.S. ,, HAJDUCZEK”
O.S.W „HAJDUCZEK” położony na wysokości 638 m n.p.m. u podnóża Góry Parkowej dysponuje 120 miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2 i 3 os.
z łazienkę typu standrad plus ze słonecznym balkonem, z którego rozlega się przepiękny widok na zalesione zbocze Huzarów. W budynku dwie windy. 
Do centrum miasta około 900 m. Do dyspozycji gości : jadalnia, kawiarnia, świetlica, sala telewizyjna, ping-pong dostęp do Internetu, biblioteka, sklepik 
z bufetem, bilard, parking, zadaszone miejsce na ognisko. W niedalekiej odległości od Ośrodka znajdują się pijalnie wód mineralnych, kolejka linowa 
na Górę Parkową, stadnina koni. Najbliższe wyciągi narciarskie 20 minut pieszo od obiektu- stoki o zróżnicowanym stopniu trudności, sankostrada. 
Sprawdź wyciągi na : www.krynica.malopolska.pl

Góry KRYNICA ZDRÓJ FB
Beskid Sądecki D.W.L. ,, JAGIELLONKA”

DOM WYPOCZYNKOWO - LECZNICZY „JAGIELLONKA” - Ośrodek położony w ścisłym centrum uzdrowiska. Znajduje się ok. 600 m od pijalni wód 
-Jan” i stacji kolejki szynowej na Górę Parkową. Doskonała baza zabiegowa i gabinety odnowy biologicznej są dodatkowym atutem ośrodka, który po-
zwoli na regenerację ciała po całodziennych wędrówkach i zwiedzaniu okolicy. Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, Pokoje typu studio 2 + 2 lub 2 + 1 (ze wspólną 
łazienką na 2 pokoje). Do dyspozycji gości: jadalnia, restauracja -Tu i teraz”, winda, własna baza zabiegowa, WiFi, bilard, tenis stołowy, taras widokowy.

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, parkingi (10 zł/doba), dzieci w wieku 0-3 lata, bez oddzielnego miejsca do spania i bez wyżywienia 15 zł/ doba, możliwość wykupienia wyżywienia dla dziecka od 
0-3 lat 15zł/ doba,  pobyt od kolacji do śniadania, doba hotelowa 17:00-10:00, psy akceptowane tylko w wydzielonych pokojach WARUNEK zgłoszenie w momencie rezerwacji miejsc, smycz, kaganiec 
- 15 zł. doba. W święta uroczysta kolacja wigilijna i menu świąteczne w I i II Dzień Świąt. Bal sylwestrowy przy orkiestrze z menu: dania ciepłe, zimna płyta alkohol, napoje , kawa herbata, szampan
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Uwagi: Klimatyczne 3 zł/doba płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis parking bezpłatny-niestrzeżony. Obiekt przyjmuje zwierzęta po uprzednim skonsultowaniu się z recepcją. Pakiet świąteczny: 5 
noclegów, wyż. FB, świąteczne śniadania, kolacja wigilijna biesiada z regionalnym grajkiem. Pakiet sylwestrowy: 5 noclegów, wyż. FB, biesiada z regionalnym grajkiem. Doba hotelowa od obiadu 14.00 do śniadania 
10.00. Pobyty Świateczny i Sylwestrowy zaczynają się obiadokolacją a kończą śniadaniem. Wczasy z zabiegami: noclegi z wyżwyieniem FB, 12 zabiegów leczniczych( kinezyterapia, fizykoterapia, światłolecznictwa, 
i masażu leczniczego, program kulturalno-rozrywkowy, karnet na kurację pitną, 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
22.12 - 27.12
23.12 - 28.12

Sylwester 
28.12-2.01

     Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)
       3.01 - 28.03

     Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)
       7.03 - 25.04

     Wczasy 8 dni
       z zabiegami    
   (sob-sob , nd-nd)
       25.04- 17.06

os dorosła w pokoju 1 os 895 zł 905 zł 805 zł        860 zł       950 zł
os dorosła w pokoju 2 os 795 zł 740 z 730 zł        795 zł       890 zł
os dorosła w pokoju 3 os 675 zł 685 zł 700 zł        765 zł       860 zł

    dziecko 3-8 lat nocleg w pokoju 2,3 os z 1/2 wyż. 620 zł 630 zł 680 zł      ---------       --------

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB 

Święta
22.12 - 26.12

Sylwester 
27.12-1.01

     Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)
       3.01 - 29.03

os dorosła w pokoju 1 os 1045 zł 890 zł 1250 zł
os dorosła w pokoju 2 os standard 795 zł 860 zł 1140 zł
os dorosła w pokoju 2 os de luxe 920 zł 1075 zł 1250 zł

os dorosła w pokoju 3 os 810 zł 860 zł 1085 zł
    dziecko 3-10 lat nocleg w pokoju 2,3 os z 1/2 wyż. 555 zł 600 zł 795 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
20.12-27.12

Święta 
23.12-28.12

Święta+Sylwester
+ bal 

22.12-3.01

 Sylwester 
+ bal  

28.12-1.01

Pobyt  
weekendowy 
02.01-06.01

Wczasy 
8 dni

17.01-01.03

Wczasy 8 dni
3.01-17.01 
1.03-31.03

os dorosła w pokoju 2,3,os
studio 2+2 ,2+1 1060 zł 795 zł 1925 zł 1005 zł 510 zł 995 zł 810 zł

 dziecko 8-12 lat nocleg                                                
z 1/2 wyż. 850 zł 640 zł 1285 zł 605 zł 405 zł 795 zł 645 zł

 dziecko 4-7 lat nocleg                                                
z 1/2 wyż. 745 zł 555 zł 1125 zł 480 zł 355 zł 695 zł 565 zł



 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Święta
22.12 - 26.12, 23.12 - 27.12

24.12 - 28.12

Sylwester 
28.12 - 1.01,  29.12 - 2.01 , 

30.12 - 3.01

         Wczasy 8 dni
    (sob-sob , nd-nd)
          3.01 - 17.01

       Wczasy 8 dni
    (sob-sob , nd-nd)
          3.01 - 17.01

os dorosła w pokoju 2 os 445 zł 455 zł    690 zł          775 zł
 osoba dorosła w pokoju 3,4 os 420 zł 430 zł    645 zł          730 zł

dziecko 3-10 lat nocleg z 1/2 wyż. w pokoju 3 ,4 os 370 zł 380 zł    560 zł          645 zł
UWAGI:  Dzieci do lat 3 bez świadczeń 20zł/doba. Doba hotelowa: 16:00 – 10:00. Parking przy ośrodku ogrodzony bezpłatny. opłata za zwierzę 20 zł /doba. 
Zabawa sylwestrowa dodatkowo płatna do uzgodnienia na miejscu. Korzystanie z basenu w cenie pobytu.

Góry KRYNICA ZDRÓJ HB
Beskid Sądecki O.W. ,,AMADEUSZ”

Góry KORBIELÓW HB
Beskid Żywiecki D.W. ,, POD WESKĄ”

D.W. „POD WESKĄ” położony u podnóża Pilska (Beskid Żywiecki). Pokoje 2,3,4, os z łazienkami wyposażone są w TV, zestawy kawowe z garnkiem bez-
przewodowym,radio-zegary, lampki nocne. Ponadto w obiekcie znajdują się: siłownia, bufet, sauna 10zł/os, klipery, ping-pong, plac zabaw, basen kryty, 
miejsce do organizowania ognisk, Najbliższe wyciągi narciarskie w odległości 2 km od obiektu .Sprawdź wyciągi na: www.korbielow.net

O.W. ,, AMADEUSZ” dysponuje 28 komfortowymi pokojami 1,2,3 os i typu tudio 2+1 z łazienkami wyposażonymi w telefon, telewizję satelitarną oraz Internet wi-fi, mogący-
mi pomieścić do 60 osób. Niewątpliwym atutem Ośrodka jest jego położenie – w samym centrum Uzdrowiska jakim jest Krynica Zdrój. W obiekcie znajduje się kawiarnia, 
sala zabaw dla dzieci, bezpłatny internet, narciarnia, duży monitorowany parking, stół bilardowy, piłkażyki, sauna, jacuzzi, fotel masujący.

Uwagi: Doba hotelowa 15:00-10:00, dzieci do lat 5 na wspólnym spaniu z rodzicami bez świadczeń gratis.ŚWIĘTA: 4 noclegi, 4 śniadania, 1 lunch 24.12, 3 obiadokolacje, uroczysta kolacja wigilijna, wieczorne śpiewanie 
kolęd, 1 hydromasaż z aromaterapią na pokój, 1 seans w saunie na podczerwień na pokój, parking, taxa klimatyczna, wifi. SYLWESTER: 5 noclegów, wyż. HB, 1 hydromasaż z aromaterapią na pokój, 1 seans w saunie 
na podczerwień na pokój, szampan do pokoju, bilard, ping-pong, parking, taxa klimatyczna, wifi. Przy pobytach wczasowych wstęp do strefy Spa - 2 zabiegi do wyboru na osobę, bilard, piłkarzyki, ping-pong

Góry KRYNICA ZDRÓJ FB
Beskid Sądecki O.W.S. ,, HAJDUCZEK”
O.S.W „HAJDUCZEK” położony na wysokości 638 m n.p.m. u podnóża Góry Parkowej dysponuje 120 miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2 i 3 os.
z łazienkę typu standrad plus ze słonecznym balkonem, z którego rozlega się przepiękny widok na zalesione zbocze Huzarów. W budynku dwie windy. 
Do centrum miasta około 900 m. Do dyspozycji gości : jadalnia, kawiarnia, świetlica, sala telewizyjna, ping-pong dostęp do Internetu, biblioteka, sklepik 
z bufetem, bilard, parking, zadaszone miejsce na ognisko. W niedalekiej odległości od Ośrodka znajdują się pijalnie wód mineralnych, kolejka linowa 
na Górę Parkową, stadnina koni. Najbliższe wyciągi narciarskie 20 minut pieszo od obiektu- stoki o zróżnicowanym stopniu trudności, sankostrada. 
Sprawdź wyciągi na : www.krynica.malopolska.pl

Góry KRYNICA ZDRÓJ FB
Beskid Sądecki D.W.L. ,, JAGIELLONKA”

DOM WYPOCZYNKOWO - LECZNICZY „JAGIELLONKA” - Ośrodek położony w ścisłym centrum uzdrowiska. Znajduje się ok. 600 m od pijalni wód 
-Jan” i stacji kolejki szynowej na Górę Parkową. Doskonała baza zabiegowa i gabinety odnowy biologicznej są dodatkowym atutem ośrodka, który po-
zwoli na regenerację ciała po całodziennych wędrówkach i zwiedzaniu okolicy. Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, Pokoje typu studio 2 + 2 lub 2 + 1 (ze wspólną 
łazienką na 2 pokoje). Do dyspozycji gości: jadalnia, restauracja -Tu i teraz”, winda, własna baza zabiegowa, WiFi, bilard, tenis stołowy, taras widokowy.

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, parkingi (10 zł/doba), dzieci w wieku 0-3 lata, bez oddzielnego miejsca do spania i bez wyżywienia 15 zł/ doba, możliwość wykupienia wyżywienia dla dziecka od 
0-3 lat 15zł/ doba,  pobyt od kolacji do śniadania, doba hotelowa 17:00-10:00, psy akceptowane tylko w wydzielonych pokojach WARUNEK zgłoszenie w momencie rezerwacji miejsc, smycz, kaganiec 
- 15 zł. doba. W święta uroczysta kolacja wigilijna i menu świąteczne w I i II Dzień Świąt. Bal sylwestrowy przy orkiestrze z menu: dania ciepłe, zimna płyta alkohol, napoje , kawa herbata, szampan
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Uwagi: Klimatyczne 3 zł/doba płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis parking bezpłatny-niestrzeżony. Obiekt przyjmuje zwierzęta po uprzednim skonsultowaniu się z recepcją. Pakiet świąteczny: 5 
noclegów, wyż. FB, świąteczne śniadania, kolacja wigilijna biesiada z regionalnym grajkiem. Pakiet sylwestrowy: 5 noclegów, wyż. FB, biesiada z regionalnym grajkiem. Doba hotelowa od obiadu 14.00 do śniadania 
10.00. Pobyty Świateczny i Sylwestrowy zaczynają się obiadokolacją a kończą śniadaniem. Wczasy z zabiegami: noclegi z wyżwyieniem FB, 12 zabiegów leczniczych( kinezyterapia, fizykoterapia, światłolecznictwa, 
i masażu leczniczego, program kulturalno-rozrywkowy, karnet na kurację pitną, 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
22.12 - 27.12
23.12 - 28.12

Sylwester 
28.12-2.01

     Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)
       3.01 - 28.03

     Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)
       7.03 - 25.04

     Wczasy 8 dni
       z zabiegami    
   (sob-sob , nd-nd)
       25.04- 17.06

os dorosła w pokoju 1 os 895 zł 905 zł 805 zł        860 zł       950 zł
os dorosła w pokoju 2 os 795 zł 740 z 730 zł        795 zł       890 zł
os dorosła w pokoju 3 os 675 zł 685 zł 700 zł        765 zł       860 zł

    dziecko 3-8 lat nocleg w pokoju 2,3 os z 1/2 wyż. 620 zł 630 zł 680 zł      ---------       --------

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB 

Święta
22.12 - 26.12

Sylwester 
27.12-1.01

     Wczasy 8 dni
   (sob-sob , nd-nd)
       3.01 - 29.03

os dorosła w pokoju 1 os 1045 zł 890 zł 1250 zł
os dorosła w pokoju 2 os standard 795 zł 860 zł 1140 zł
os dorosła w pokoju 2 os de luxe 920 zł 1075 zł 1250 zł

os dorosła w pokoju 3 os 810 zł 860 zł 1085 zł
    dziecko 3-10 lat nocleg w pokoju 2,3 os z 1/2 wyż. 555 zł 600 zł 795 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
20.12-27.12

Święta 
23.12-28.12

Święta+Sylwester
+ bal 

22.12-3.01

 Sylwester 
+ bal  

28.12-1.01

Pobyt  
weekendowy 
02.01-06.01

Wczasy 
8 dni

17.01-01.03

Wczasy 8 dni
3.01-17.01 
1.03-31.03

os dorosła w pokoju 2,3,os
studio 2+2 ,2+1 1060 zł 795 zł 1925 zł 1005 zł 510 zł 995 zł 810 zł

 dziecko 8-12 lat nocleg                                                
z 1/2 wyż. 850 zł 640 zł 1285 zł 605 zł 405 zł 795 zł 645 zł

 dziecko 4-7 lat nocleg                                                
z 1/2 wyż. 745 zł 555 zł 1125 zł 480 zł 355 zł 695 zł 565 zł
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Pensjonat ,,Lira” położony jest przy ul. Pięknej 8 w centrum uzdrowiska Krynica Zdrój (znana również jako Krynica Górska).Pokoje 2 i 3-osobowe 
oraz 4-osobowe typu studio. Każdy pokój posiada własną łazienkę. Zaciszne miejsce otoczone przez zieleń i liczne wysokie drzewa dzieli od 
Krynickiego Deptaku krótki dystans, który spacerując można pokonać w zaledwie 5-10 min. W bezpośrednim sąsiedztwie, w odległości ok. 30 
m znajduje się dolna stacja wyciągów. Do dyspozycji gości: Drink Bar z bogatym zaopatrzeniem, parking przed pensjonatem — bezpłatny, WiFi, 
Rabat dla naszych gości na wyciąg narciarski -Henryk”,

Góry KRYNICA ZDRÓJ HB
Beskid Sądecki PENSJONAT ,, LIRA”

Góry KRYNICA ZDRÓJ 
HB

Beskid Sądecki     C.Z.U i R. GEOVITA
C.Z.U i R „GEOVITA” leży w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i Parku Zdrojowego. Pokoje 1,2,3 osobowe z łazienką, TV, radiem, telefonem, 
lodówką, do III piętra z balkonami. W ośrodku : sala restauracyjna, kawiarnia, sala kominkowa, sala bilardowa, tenis stołowy pokój zabaw 
dla dzieci, 3 sale konferencyjne, basen kryty, salon kosmetyczny w którym można skorzystać z zabiegów na twarz i ciało, baza odnowy 
biologicznej, solarium i sauna. Obiektn nie przyjmuje zwierząt.

Góry KUDOWA ZDRÓJ HB FB
Kotlina Kłodzka Hotel „GWAREK**”

HOTEL „GWAREK **” – 100 m od centrum Kudowej Zdrój, dysponuje pokojami 1,2,3 os. z łazienką, TV, telefonem. W hotelu winda przystosowa-
na dla osób niepełnosprawnych. Na miejscu: kawiarenka z kącikiem internet–café, jadalnia, sala konferencyjna, sala gier z bilardem i tenisem 
stołowym, miejsce na ognisko, Oaza relaksu: Gabinet Medycyny Naturalnej, jadeit oraz hydromasaż, rowerek treningowy, masaż ręczny, Sala 
TV, sauna, solarium, sejf w Recepcji (bezpłatny), 2 garaże (10 zł /dobę/garaż), niestrzeżony parking. Najbliższew wyciągi narciarskie „Pod Świnim 
Grzbietem” ok. 1 km od centrumm iasta. Stoki w Zieleńcu - 20 km.

Góry KUDOWA ZDRÓJ HB
Kotlina Kłodzka O.W. „SUDETY”

O.W. „SUDETY” znajduje się w atrakcyjnym położeniu, w centrum Kudowy Zdroju. Ok. 100m od Parku Zdrojowego. Niedaleko znajduje się Pi-
jalnia Wód Mineralnych oraz Aquapark. Do dyspozycji gości są 2,3 osobowe pokoje z łazienkami. W ośrodku znajduje się również sala klubowa, 
ze stołem do pingp-onga.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

Święta
22.12 - 27.12, 23.12 - 28.12

Sylwester + bal
28.12-2.01

    Wczasy 8 dni(sob-sob)
           3.01 - 29.03

Rodzaj wyżywienia HB       FB HB       FB       HB             FB
os dorosła w pokoju 1 os 805 zł 865 zł 995 zł 1015 zł 955 zł 1005 zł
os dorosła w pokoju 2 os 655 zł 710 zł 845 zł 865 zł 745 zł 800 zł
os dorosła w pokoju 3 os 655 zł 710 zł 845 zł 865 zł 715 zł 765 zł
dziecko 3-12 lat z 1/2 wyż 520 zł 630 zł 500 zł 515 zł 595 zł 640 zł

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Pobyt świąteczny: menu świąteczne, uroczysta kolacja wigilijna. Bal sylwestrowy przy orkie-
strze nieobowiązkowy dodatkowo płatny 200 zł/os. Zwierzęta dodatkowo płatne. Doba hotelowa  FB (14.00-10.00), HB (17.00-10.00). 

Rodzaj świadczeń
noclegi 

+ wyżywieniem HB

Pokoje wyższy standard premium                               Pokoje standardowe

pokój 2 os   pokój 1 os   pokój 2 os
Święta   Wczasy Święta  Wczasy         Święta   Wczasy

23-27.12   23-28.12    3.1-28.3 23-27.12 23-28.12 3.1-28.3 23-27.12 23-28.12   3.1-28.3
os dorosła 680 zł   710 zł   915 zł 665 zł  800 zł  1160 zł 545 zł  650 zł  830 zł

dzieci 3-10 lat z 1/2 wyż. -------   --------   640 zł ------   ------   ------- 380 zł  450 zł  580 zł

Uwagi: Dzieci do lat 3 bez świadczeń 10zł os/doba, klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14.00 do 11.00, Święta: tradycyjna kolacja wigilijna i menu świąteczne. 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Święta
22.12 - 27.12

Sylwester 
 29.12 - 2.01

    Wczasy 8 dni    
17.01-28.02

os dorosła w pokoju 1 os 1380 zł 1540 zł 1315 zł
os dorosła w pokoju 2 os 1085 zł 1120 zł 1100 zł
os dorosła w pokoju3,4 os 1005 zł 1040 zł 1035 zł

dzieci 3-7 lat nocleg z 1/2 wyż. 795 zł 815 zł 795 zł
Uwagi: Klimatyczne 3,5 zł/doba płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 wspólne spanie bez wyżywienia gratis, parking bezpłatny-niestrzeżony. Obiekt przyjmuje zwierzęta 20 zł/doba. Święta: 5 noclegów, wyż. HB świąteczne 
śniadania, kolacja wigilijna,.Pakiet sylwestrowy: 6 noclegów, wyż. HB, Doba hotelowa od obiadokolacji 14.00 do śniadania 10.00. 

Rodzej świadczeń, noclegi 
+ wyżywienie HB Święta  20.12-27.12 Sylwester  27.12-04.01 Wczasy 8 dni  10.01-28.03

Rodzaj pokoju 1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2os. 3os. 1 os. 2 os. 3 os.
Osoba dorosła nocleg 1645 zł 1530 zł 1380 zł 2140 zł 2060 zł 1920 zł 1380 zł 1260 zł 1145 zł

Dziecko 4-10 lat nocleg z 1/2 wyż. - 1070 zł 960 zł - 1400zł 1310 zł - 880 zł 805 zł
Dziecko 10-18 lat 1340 zł 1220 zł 1110 zł - 1620 zł 1490 zł 1110 zł 995 zł 920 zł

Uwagi:  doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00, obiady, obiadokolacje i kolacje serwowane z możliwością wyboru diet, stacje narciarskie: Słotwiny – 4 km, Jaworzyna Krynicka – 8 km, Wierchom-
la – 40 km, Szczawnik – 17,5 km, Dwie Doliny Szczawnik-Wierchomla – 17,5 km ŚWIĘTA :  Pobyt dziecka do lat 4 odpłatny 190 zł 7 noclegów, wyżywienie 2 posiłki dziennie w formie bufetu, uroczysta 
Kolacja Wigilijna, biesiada świąteczna z kapelą góralską (25.12),  voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w Instytucie SPA & Wellness na wszystkie zabiegi z wyjątkiem masaży (dla osób dorosłych)
basen rekreacyjny, saunę, salę fitness, bilard, tenis stołowy, bezprzewodowy Internet. SYLWESTER : Pobyt dziecka do lat 4 odpłatny 355 zł. zł 8 noclegów, wyżywienie 2 posiłki dziennie w formie bufetu 
(śniadania i obiadokolacje), przedsylwestrowa biesiada z kapelą góralską (29.12), wieczór sylwestrowy dla dorosłych i dla Dzieci, noworoczna siesta z muzyką na żywo (2.01), voucher o wartości 50 zł 
do wykorzystania w Instytucie SPA & Wellness na wszystkie zabiegi z wyjątkiem masaży (dla osób dorosłych), basen rekreacyjny, saunę, salę fitness,  bilard, tenis stołowy, bezprzewodowy Internet. 
WCZASY: Pobyt dziecka do lat 4 odpłatny 20 zł/ doba ,nocleg, wyżywienie 2 posiłki dziennie w formie bufetu , voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w Instytucie SPA&Wellness na wszystkie zabiegi 
z wyjątkiem masaży (dla osób dorosłych), basen, saunę, salę fitness, bilard, tenis stołowy, bezprzewodowy Internet.
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Góry    LĄDEK ZDRÓJ FB
Sudety Wschodnie     HOTEL MIR-JAN ***

Hotel MIR-JAN *** położony jest na skraju części zdrojowej Lądka, nad brzegiem rzeki Biała Lądecka. Otaczają go leśne górskie trasy spacerowe, 
piękne drzewostany i skałki widokowe. Pokoje 1 , 2 os z łazienkami standardowe i premium komfort, Wszystkie pokoje wyposażone są w telefon, 
TV sat, posiadają łazienki z pełnym węzłem sanitarnym. Na miejscu znajduje się restauracja, drink-bar, sala konferencyjna klimatyzowana, sauna, 
siłownia, fryzjer, masaże, usługi kosmetyczneoraz bezpłatny dostęp do internetu drogą WiFi. Przy hotelu monitorowany parking

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa 12:00 - 14:00. Święta: 2 noclegi , wyżywienie FB, kolacja wilgilijna, słodki bufet, przejazd Bryczką lub saniami, korzystanie z basenu, jacuzzi, 
sauny. Sylwester: 4 noclegi, pełne wyżywieni FB, bal sylwestrowy w komfortowej sali bankietowej, pokaz fajerwerków, kulig lub bryczki. , basen, sauna, jacuzzi

Góry MURZASICHLE HB
Tatry  WILLA ,, U TUTKI”

WILLA ,, U TUTKI” położona w Murzasichlach 10km od Zakopanego, a jedyne 5km od Poronina. Pokoje 2, 3 lub 4-osobowe z łazienkami, 
mediami oraz dostępem do bezprzewodowego internetu. W pobliżu znajdują się wyciągi narciarskie w Małym Cichym, oraz w odległości 100 
metrów od naszego domu dojście do górnej stacji kompleksu narciarskiego Murzasichle. 

Uwagi: Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu 2 zł/doba, dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. Doba hotelowa od 14:00 obiad do 12:00 śniada-
nie. Święta: 5  noclegów, 3 śniadania-bufet, 2 uroczyste śniadania świąteczne, wspólne ubieranie choinki, Wieczerza Wigilijna, z tradycyjny-
mi specjałami kuchni podhalańskiej, Wizyta Mikołaja, wifi, parking. Sylwester: szampan, 5 noclegów, 5 śniadań bufet, 5 obiadokolacji, kulig 
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek,wifi, parking. Wczasy: noclegi, wyżywienie HB, kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, wifi, parking

Góry MURZASICHLE HB
Tatry PENSJONAT ,, U HANKI”

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 16:00 do 10:00

Góry MUSZYNA ZŁOCKIE FB
Beskid Sądecki     C.Z.U i R. GEOVITA

C.Z.U i R „GEOVITA” leży w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i Parku Zdrojowego. Pokoje 1,2,3 osobowe z łazienką, TV, radiem, telefonem, lodówką, do III piętra z balkonami. W ośrodku : sala restauracyj-
na, kawiarnia, sala kominkowa, sala bilardowa, tenis stołowy pokój zabaw dla dzieci, 3 sale konferencyjne, basen kryty, salon kosmetyczny w którym można skorzystać z zabiegów na twarz i ciało, baza 
odnowy biologicznej, solarium i sauna. Obiekt nie przyjmuje zwierząt.

PENSJONAT „U HANKI” w  Murzasichach posiada pokoje 2,3,4,5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji jest świetlica TV, bilard, 
ping-pong, piłkarzyki, boisko do siatkówki. Dla amatorów białego szaleństwa dostępne jest pięć pobliskich stoków narciarskich (w tym trzy oświetlone 
wieczorową porą) oddalonych o około 150-200 m od ośrodka. 

Rodzaj świadczeńnoclegi 
+ wyżywieniem HB

               Wczasy 8 dniowe
                     3.01-29.03 

os dorosła w pokoju 2,3,4,5 os  605 zł
dzieci 3-6 lat, nocleg z ½  wyż. 515 zł

dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych bezpłatnie

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta   
20.12-27.12

Sylwester  
27.12-3.01

Wczasy 8 dni Wczasy 8 dni 
rehabilitacyjne

03.01-04.04 17.01-28.02
 pokój STANDARD KOMFORT  

2,3 os. dorosła 1385 zł 1590 zł 1340 zł 1065 zł
dziecko w pokoju STANDARD KOM-

FORT z 1/2 wyż .FB 1105 zł 1190 zł 1070 zł -
pokój STANDARD 2,3 os. dorosła 1085 zł 1410 zł 1065 zł 905 zł

dziecko w pokoju STANDARD z 1/2 
wyż. FB 865 zł 1060 zł 855 zł -

Uwagi:  doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00, opłata klimatyczna płatna na miejscu, dziecko do lat 4 bez świadczeń  GRATIS. Odległość obiektu od Muszyny 3,5 km, od Krynicy-Zdrój 15 km, 
od Nowego Sącza 50 km, od Krakowa 150 km,  kompleksy dla narciarzy - Złockie, Szczawnik - odległość od Centrum - tylko 2,5 km, kolejka gondolowa w Krynicy-Zdroju oddalona o 13 km, wyciąg 
krzesełkowy w Wierchomli oddalony od Obiektu o  4,5 km. ŚWIĘTA: 7 noclegów,wyżywienie FB, z możliwością dobory diety (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.) korzystanie z 
basenu (z wyjątkiem 25.12), korzystanie z sauny, wspólna Wieczerza  Wigilijna, o północy wyjście na pasterkę, wieczór koled, Mikołaj dla dzieci, świąteczny kulig, źródełko leczniczej wody w ośrodku, 
parking monitorowany, WiFi. SYLWESTER: 7 noclegów, wyżywienie FB z możliwością doboru diety (od kolacji w dni przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu), korzystanie z basenu, korzystanie z 
sauny, zabawa sylwestrowa z konkursami i muzyką na żywo, dla dzieci do lat 12 bal przebierańców ze specjalnym menu dla dzieci, kulig po góralsku, nowoczesna biesiada przy ognisku (w ramach 
kolacji 02.01), źródełko leczniczej wody w ośrodku, parking monitorowany, WiFI. WCZASY: 7 noclegów, wyżywienie FB z możliwością doboru diety od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania  w dniu 
wyjazdu., korzystanie z basenu, korzystanie z sauny, program animacji dla dzieci, opieka lekarsko-pielęgniarska, 10 zabiegów leczniczych dla osób dorosłych, z zakresu hydro i fizykoterapi zalecanych 
po konsultacji lekarskiej (od poniedziałku do piątku 15:00-21:00), źródełko wody mineralnej w ośrodku, parking monitorowany, WiFi.

Rodzaj świadczeńnoclegi 
+ wyżywieniem HB

Święta
23.12-28.12 , 
22.12-27.12 

Sylwester 28.12-2.01    Wczasy 8 dniowe
          3.01-29.03 

os dorosła w pokoju 2,3,4 os        690 zł        860 zł 970 zł
dzieci 3-8 lat, nocleg z ½  wyż.        520 zł        640 zł 725 zł

Rodzaj świadczeńnoclegi 
+ wyżywieniem FB

Święta   24.12-26.12 Sylwester  31.12-4.01
pokój standard 

1, 2 os
pokój premium 
komfort 1,2 os

pokój standard 
1, 2 os

pokój premium 
komfort 1,2 os

os dorosła w pokoju 2,3,4 os       495 zł     610 zł      985 zł     1205 zł
dzieci 4-8 lat, nocleg na dostawce 

z ½  wyż.       330 zł     330 zł     ---------                        ----------
dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych bezpłatnie
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Góry    LĄDEK ZDRÓJ FB
Sudety Wschodnie     HOTEL MIR-JAN ***

Góry MURZASICHLE HB
Tatry  WILLA ,, U TUTKI”

Góry MURZASICHLE HB
Tatry PENSJONAT ,, U HANKI”

Góry MYCZKOWCE HB
Bieszczady   O.W. ,, BIESZCZADY”

O.W. „BIESZCZADY” -ośrodek usytuowany jest na zboczu góry Koziniec nad Jeziorem Myczkowieckim. Budynek dysponuje miejscami w wolnosto-
jących domkach 4-6 osobowych z czajnikiem bezprzewodowym, z TV, podstawowy sprzęt kuchenny: sztućce, szklanki, talerze, lodówka. W budynku 
hotelowym pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami. radio, istnieje możliwość wypożyczenia TV. Do dyspozycji gości: basen kryty z sauną, kawiarnia, 
jadalnia, sala gimnastyczna, sala bilardowa, boiska sportowe, place zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grill, przystań wodna z wypożyczalnią 
sprzętu, parking. Informacje na temat wyciągów narciarskich w pobliżu Myczkowic na stronie http://www.twojebieszczady.pl/zima-pliki/huzele.php.

Góry MUSZYNA ZŁOCKIE FB
Beskid Sądecki     C.Z.U i R. GEOVITA

C.Z.U i R „GEOVITA” leży w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i Parku Zdrojowego. Pokoje 1,2,3 osobowe z łazienką, TV, radiem, telefonem, lodówką, do III piętra z balkonami. W ośrodku : sala restauracyj-
na, kawiarnia, sala kominkowa, sala bilardowa, tenis stołowy pokój zabaw dla dzieci, 3 sale konferencyjne, basen kryty, salon kosmetyczny w którym można skorzystać z zabiegów na twarz i ciało, baza 
odnowy biologicznej, solarium i sauna. Obiekt nie przyjmuje zwierząt.

Góry PIWNICZNA ZDRÓJ FB
Nowosądeckie    O.L.W. ,, SMREK”

O.L.W ,, SMREK” położony w Piwnicznej Kosarzyskach (3,5 km do centrum miejscowości).  Pokoje 2os i studio (2 + 2 lub 2 + 1), z łazieną, TV, telefon. Pokoje położone od strony południowej), posiadają 
balkon. Na miejscu  jadalnia, kawiarnia, basen kryty (6 m x 12 m), gabinety zabiegowe (hydromasaże, masaże ręczne, masaże podwodne, kąpiele perełkowe, kinezyterapia, solux, interdyn, ultradźwięki, 
jonoforeza, diadynamik), gabinety odnowy biologicznej, kąpiele lecznicze, zabiegi borowinowe, kapsuła „NEOQI”),gabinet kosmetyczny (zajęcia ruchowe (step, callanetics, aerobik, aquaaerobik), salka 
do ćwiczeń, mini siłownia, sauna,  taras, miejsce na ognisko (wiata grillowa), parking monitorowany, ogrodzony, płatny. 

Uwagi: Uwagi : Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa 17:00-10:00, ośrodek nie przyjmuje zwierzt,  dzieci od 0-3 lat pobyt bez wyżywienia i bez poddzielnego spania,, możliwość wykupienia 
świadczeń dla dziecka 0-3 lata 15 zł/doba. W święta uroczysta kolacja wigilijna, menu świąteczne, Bal sylwestrowy przy orkiestrze z menu. Dopłata do pokoju 1 os 50 zł/doba

Góry RABKA ZDRÓJ HB FB
Gorce   Dom Wczasowy „ELA”

Góry RABKA ZDRÓJ FB
Gorce O.W. ,, ELA”                                   basen kryty

Dom Wczasowy „ELA” oferuje gościom pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami, TV i balkonem. Dostęp do Internetu. Na terenie obiektu znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz parking. Ponadto znajdują się bilard, 
piłkarzyki oraz tenis stołowy. Niedaleko domu wczasowego znajdują się stoki narciarskie: Maciejowa i Palczakówka. Dalsze informacje można znaleźć na stronie http://www.maciejowa-ski.com i http://www.polcza-
kowka.region-rabka.pl .

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16.00 a kończy o 10.00. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany. Możliwość przywiezienia zwierzęcia ze wcześniejszym 
uzgodnieniem od 5-10zł doba, bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej z DJ: dwa dania na gorąco, zimna płyta, szampan /4os, ciasto, 0,5l wódki na parę. W cenie pobytu sylwestrowego kulig. Parking i w-fi w 
cenie pobytu.

O.W.  „ELA”  nowy obiekt oddany do użytku w 2014 roku położony w strefie uzdrowiskowej A. Komfortowe pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe oraz 
typu studnio z łazienkami, TV i balkonem. Całodzienne wyżywienie w formie bufetu.. W ośrodku znajduje basen kryty, się pokój zabaw dla 
dzieci, parking bezpłatny. 

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu 3zł/doba. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 a kończy o 10.00. Posiłki w formie bufetu. Możliwość przywiezienia zwierzęcia ze wcześniejszym uzgodnieniem od 5-10zł 
doba, bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej z DJ: dwa dania  na gorąco, zimna płyta, szampan /4os, ciasto, 0,5l wódki na parę. W cenie pobytu sylwestrowego kulig. Parking i w-fi, W cenie pobytu. 1 godzina wstępu 
na basen na pobyt w cenie. Święta:  4 noclegi,  wyżywienie FB, uroczysta kolacja wigilijna, Sylwester: 5 noclegów,  wyżywienie FB, Bal sylwestrowy, kulig,  Wczasy:  7 noclegów,  wyżywienie FB, 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta 
23.12-27.12

Sylwester + bal
29.12 - 3.01

                    Wczasy 8 dniowe 
                        3.01-29.03 

os dorosła w pokoju 1 os 465 zł           ------- 875 zł
os dorosła w pokoju 2,3,4 os 400 zł           810 zł 760 zł

dzieci 2-10 lat, nocleg w pok. 3,4 os  z ½  wyż. 285 zł           510 zł 600 zł
dzieci do lat 2 płatne 10zł/doba na miejscu      

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem 

HB

Święta Bożego Narodzenia Sylwester + Bal    Wczasy 
7 dniowe                                 
(sob-sob,
 nd-nd)

10.01-28.02

Pakiet 3 dni 
24.12-26.12 
25.12-27.12 
26.12-28.12

Pakiet 5 dni 
23.12-27.12 
26.12-30.12 
24.12-28.12 
25.12-29.12

Pakiet 7 dni 
20.12-26.12 
21.12-27.12 
22.12-28.12 
23.12-29.12

Pakiet 3 dni 
30.12-01.01 
31.12-02.01

Pakiet 4 dni 
31.12-03.01 
30.12-02.01 
29.12-01.01

Pakiet 5 dni 
31.12-04.01 
30.12-03.01 
29.12-02.01 
28.12-01.01

os. dorosła w pokoju 2,3 os 340 zł 545 zł 770 zł 490 zł 595 zł 710 zł 555 zł
dzieci 4-10 lat, nocleg w na 

dostawce  z ½  wyż.  170 zł 275 zł 380 zł - - - 280 zł
Uwagi:  Opłata klimatyczna w wysokości 1 zł/os./db do uregulowania w recepcji (gotówka), basen nieczynny, , małe zwierzęta domowe – opłata 10 zł/doba, Dzieci do lat 4 – nie korzystające z osobnego spania 
– pobyt bezpłatny. Święta: noclegi, wyżywienie HB,  słodki bufet z domowymi wypiekami, kolację wigilijną z 12 daniami, spotkanie z Mikołajem, ognisko z kiełbaskami i grzańcem, wieczór kolęd przy saksofonie. SYL-
WESTER:  noclegi, wyżywienie HB,  kulig z ogniskiem i grzańcem w sylwestrowe popołudnie, bal sylwestrowy z bogatym menu, pokaz sztucznych ogni, słodki bufet z domowymi wypiekami, w Nowy Rok nastrojowy 
wieczór przy akordeonie. WCZASY:  noclegi, wyżywienie HB, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczór niespodziankę. 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
20.12-27.12

Święta 
23.12-27.12

Sylweste 
27.12-3.01

 Sylwester  
30.12-3.01

Pobyt  
weekendowy 
02.01-06.01

Wczasy 
8 dni

17.01-01.03

Wczasy 8 dni
3.01-17.01 
1.03-31.03

os dorosła w pokoju 2os stiudio 
2+2 , 2+1 950 zł 575 zł 1275 zł 875 zł 510 zł 985 zł 875 zł

 dziecko 8-12 lat nocleg                                                
z 1/2 wyż. 855 zł 520 zł 855 zł 500 zł 460 zł 885 zł 785 zł

 dziecko 4-8 lat nocleg                                                
z 1/2 wyż. 760 zł 460 zł 760 zł 440 zł 410 zł 785 zł 700 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

Święta z FB 
23.12-27.12

Sylwester z HB
+ bal 

29.12 - 3.01

                 Wczasy 8 dniowe  z FB

                         3.01-29.03 
os dorosła w pokoju 1 os 465 zł           -------- 780 zł

os dorosła w pokoju 2,3,4 os 400 zł           700 zł 665 zł
dzieci 2-10 lat, nocleg w pok. 3,4 os  z ½  wyż. 285 zł           460 zł 505 zł

dzieci do lat 2 płatne 10zł/doba na miejscu          

Uwagi:  doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00, opłata klimatyczna płatna na miejscu, dziecko do lat 4 bez świadczeń  GRATIS. Odległość obiektu od Muszyny 3,5 km, od Krynicy-Zdrój 15 km, 
od Nowego Sącza 50 km, od Krakowa 150 km,  kompleksy dla narciarzy - Złockie, Szczawnik - odległość od Centrum - tylko 2,5 km, kolejka gondolowa w Krynicy-Zdroju oddalona o 13 km, wyciąg 
krzesełkowy w Wierchomli oddalony od Obiektu o  4,5 km. ŚWIĘTA: 7 noclegów,wyżywienie FB, z możliwością dobory diety (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.) korzystanie z 
basenu (z wyjątkiem 25.12), korzystanie z sauny, wspólna Wieczerza  Wigilijna, o północy wyjście na pasterkę, wieczór koled, Mikołaj dla dzieci, świąteczny kulig, źródełko leczniczej wody w ośrodku, 
parking monitorowany, WiFi. SYLWESTER: 7 noclegów, wyżywienie FB z możliwością doboru diety (od kolacji w dni przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu), korzystanie z basenu, korzystanie z 
sauny, zabawa sylwestrowa z konkursami i muzyką na żywo, dla dzieci do lat 12 bal przebierańców ze specjalnym menu dla dzieci, kulig po góralsku, nowoczesna biesiada przy ognisku (w ramach 
kolacji 02.01), źródełko leczniczej wody w ośrodku, parking monitorowany, WiFI. WCZASY: 7 noclegów, wyżywienie FB z możliwością doboru diety od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania  w dniu 
wyjazdu., korzystanie z basenu, korzystanie z sauny, program animacji dla dzieci, opieka lekarsko-pielęgniarska, 10 zabiegów leczniczych dla osób dorosłych, z zakresu hydro i fizykoterapi zalecanych 
po konsultacji lekarskiej (od poniedziałku do piątku 15:00-21:00), źródełko wody mineralnej w ośrodku, parking monitorowany, WiFi.
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Góry RABKA ZDRÓJ  HB
Gorce  PENSJONAT ,,ŚWIATOWID” 

Góry  RYMANÓW ZDRÓJ FB
Beskid Niski Sanatorium Uzdrowiskowe ,, STOMIL”

Sanatorium ,, STOMIL” Sanatorium Uzdrowiskowe „STOMIL” w Rymanowie Zdroju to dwa budynki usytuowane na zalesionym wzgórzu z widokiem na rzekę Tabor. Dysponujemy bazą hotelową i 
gastronomiczną, zakładem przyrodoleczniczym oraz infrastrukturą sportowo–rekreacyjną. Uzupełnieniem kompleksu sanatoryjnego jest leśny amfiteatr, w którym organizowana jest działalność kul-
turalno-rozrywkowa. Obiekt dysponuje pokojami 1,2,3 oraz 4 – osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym, lodówką, TV-Sat, telefonem, bezprzewodowym Internetem. Bazę uzupełnia jadalnia, kawiarnia, 
salka konferencyjna oraz sala gimnastyczna ze sprzętem rehabilitacyjnym.

Uwagi: Klimatyczne płatne na miej-
scu. Doba hotelowa 16:00-10:00

Góry  SZCZYRK HB,FB
Beskid Śląski  O.W. „PANORAMA”

O.W. „PANORAMA” pięknie położony na zboczu Klimczoka. Ośrodek posiada 170 miejsc noclegowych w słonecznych pokojach 2,3,4 os, z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Na miejscu 3 sale szkole-
niowe, w których w zależnosci od wielkości mogą odbywać się duże konferencje lub kameralne zajęcia warsztatowe, klub-kawriarnia, bilard, sauna, siłownia. 
 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

Święta z FB
23.12-27.12

Sylwester z HB
29.12-2.01

 28.12 - 1.01

   Wczasy 8 dni z HB                                 
(sob-sob, nd-nd)

         3.01-28.03

 Wczasy 8 dni z FB                                 
(sob-sob, nd-nd)

         3.01-28.03
os dorosła w pokoju 2,3,4 os 530 zł 760 zł 605 zł        690 zł

dzieci 3-12 lat, nocleg z ½  wyż.
w pokoju 3,4 os 425 zł 605 zł 480 zł       550 zł

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 a kończy o 10.00. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Dzieci do lat 3 opłata 15 zł/doba płatne na miejscu. Pobyt sylwestrowy: zabawa 
sylwestrowa z menu na 2 salach: na jednej z Dj-em na drugiej przy orkiestrze . W cenie Świąt: noclegi, wyż. FB, uroczysta kolacja wigilijna, ognisko z pieczeniem kiełbasek  

Góry SZCZYRK HB
Beskid Śląski O.T.S. „ORLE GNIAZDO”

Hotel „ORLE GNIAZDO” – kompleks podzielony na 3 części (segmenty A, B, C). Posiada 500 miejsc w pokojach 2,3,4 osobowych, z pełnym węzłem anitarnym, o różnym standardzie i wielkości wyposażone w telefon, 
radio i TV-Sat., balkon Segment „A” i „B” to pokoje wyposażone standardowo, natomiast segment „C” to pokoje standard plus, wiekszy metraż, z lodówką. Na miejscu: restauracja, kawiarnia, drink bar, snack-bar, dyskote-
ka, sala bilardowa i ping –ponga, siłownia. Dodatkowo płatne są: jacuzzi (50 zł/ 1 h), sauna (30 zł/1 h/ max. 4 os) i solarium (2,50 zł/1 min), kiosk, sale wielofunkcyjne, zadaszony krąg ogniskowy, strzeżony parking- płatny 
(15 zł / doba). Amatorzy narciarstwa mogą skorzystać z wyciągu „Beskid” z oświetloną trasą zjazdową o długości 130m., do którego ośrodek oferuje bezpłatny dowóz minibusem.

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu 3 zł/doba Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 13:00 a kończy o 10.00. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. parking bezpłatny, wifi bezpłatnie. , bal sylwestrowy  organizowany w 
kawiarni „Zdrojowa” 300 m od ośrodka dodatkowo płatny w biurze dla chętnych 300 zł/os. przy orkiestrze-zespoł muzyczny: 2 dania na gorąco, zimna płyta, ciasta, zakądki, napoje,  owoce, szampan /4os, ciasto, 0,5l 
wódki na parę. Święta:  4 noclegi,  wyżywienie HB, uroczysta kolacja wigilijna, menu swiąteczne, 1 x 30 min sauny na pobyt, Sylwester: 5 noclegów,  wyżywienie HB, 1 x 30 min sauny na pobyt min 2 os.,  t Wczasy:  7 
noclegów,  wyżywienie HB, 2 x 30 min sauna na pobyt min 2 os, 

D.W.  „ŚWIATOWIT” - malowniczo położony na południowym zboczu w centrum uzdrowiska - strefa  A, blisko parku (400m), Pokoje. 1,2,3,4 os i typu studio 
2+1 z łazienką,TV, bezprzewodowy dostęp do internetu, czajnik. Na miejscu kawiarnia ze stołem do bilarda oraz dartem, sala zabaw dla dzieci- przedszkole-
,sala konferencyjna, sauna, gabinet zabiegowy,stołówka ze smaczną domową kuchnią. bezpłatny parking. 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

Święta 
23.12-27.12

Sylwester + bal
29.12 - 3.01               Wczasy 8 dniowe 3.01-28.03

os dorosła w pokoju 1 os 540 zł          935 zł 935 zł
os dorosła w pokoju 2,3,4 , studio 2+1os 490 zł          855 zł 855 zł

dzieci 2-10 lat, nocleg w pok. 2,3 os  z ½  wyż. 395 zł          395 zł 395 zł
dzieci do lat 2 płatne 10zł /doba na miejscu        

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Pobyty Wczasowe                      
8 dniowe Pobyty lecznicze 8 dniowe

03.01-02.05 19.09-19.12 03.01-02.05 19.09-19.12
1305 zł 1385 zł 1205 zł 1290 złosoba dorosła w pokoju 1os. 

osoba dorosła w pokoju 2os. 1075 zł 1210 zł 995 zł 1125 zł
osoba dorosła w pokoju 3os. 990 zł 1125 zł 920 zł 1035 zł

Dziecko od 3 do 10 lat, 
nocleg + 1/2 wyżywienia 765 zł 855 zł 705 zł 790 zł

Uwagi:  Dzieci do lat 3 bezpłatnie ( bez świadczeń- nie zajmujące oddzielnego łóżka), Pobyt rehabilitacyjney: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną, do trzech 
rodzajów zabiegów leczniczych dziennie zaordynowanych przez lekarza Sanatorium. Cena za pobyt w sanatorium nie zawiera opłaty uzdrowiskowej: osoby dorosłe:3,50 zł /dobę, osoby do lat 
15-tu:   2,00 zł /dobe, emeryci i renciści:  2,00 zł /dobę. Pobyt wczasowy : zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, do 3 zabiegów dziennie zaordynowanych przez lekarza sanatorium, całodobową 
opiekę medyczną.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Zakwaterowanie 
w  segmencie  C

Zakwaterowanie  
w segmencie A/B

Zakwaterowanie  
w segmencie C

Zakwaterowanie w 
segmentach A B C

Święta 
21.12-26.12 
22.12-27.12 
23.12-28.12 
24.12-29.12

Sylwester 
(Pakiet 6 dni) 
28.12-02.01

Sylwester 
(Pakiet 3 dni) 
30.12-01.01 
31.12-02.01

Sylwester 
(Pakiet 6 dni) 
28.12-02.01

Sylwester 
(Pakiet 3 dni) 
30.12-01.01 
31.12-02.01

Wczasy  
Pakiet 6 dni

775 zł 1135 zł 725 zł 1295 zł     905 zł 555 złosoba dorosła w pokoju 2,3,4 os. 
dziecko od 4-16 lat, nocleg + 1/2 

wyżywienia 725 zł 825 zł 410 zł 985 zł     495 zł 520 zł
Uwagi:  Dzieci do lat 4 bezpłatnie bez świadczeń, Doba hotelowa od 14:00 do 12:00, opata klimatyczna płatna na miejscu. ŚWIĘTA:  5 noclegów, 5 świątecznych śniadań-bufet, 4 świąteczne obiadokolacje, Wieczerze 
Wigilijną z kapelą góralską, Koncert kolęd, Wieczory z muzyką na żywo, Kolędowanie przy ognisku, Rodzinne ubieranie choinki, wizytę Świętego Mikołaja, Animacje i profesjonalną opiekę w świątecznej strefie dla dzieci, 
Małpi gaj, bajkowe popołudnia dla najmłodszych, Korzystanie z sali ćwiczeńi, piłkarzyków, tenisa stołowego, Bezpłatny parking, wifi, Sauna, jacuzii , 20 % rabatu, Usługi kosmetyczne 20 % rabatu, Masaż piętnastominu-
towy, Gimnastykę. SYLWESTER 6 DNI:5 noclegów ze śniadaniem, 5 obiadokolacji, ognisko, Bal Sylwestrowy z zespołem HOT SUN, Zabawę Sylwestrową w dyskotece,  Wykwintne menu, Noworoczny toast, pokaz 
sztucznych ogni, konkursy z nagrodami, Zabawę Sylwestrową dla dzieci od 4 lat (19:00-1:00), Animacje i profesjonalną opiekę w świątecznej strefie dla dzieci, Małpi gaj, bajkowe popołudnia dla najmłodszych, Korzysta-
nie z sali ćwiczeńi, piłkarzyków, tenisa stołowego, Dyskotekę, Bezpłatny parking,wifi, Sauna, jacuzii 20 % rabatu, Usługi kosmetyczne 20 % rabatu, Masaż piętnastominutowy, Gimnastykę. SYLWESTER 3 DNI: 2 noclegi 
ze śniadaniami w formie bufetu, 2 obiadokolacje w formie bufetu z napojami, Bal Sylwestrowy z zespołem HOT SUN, Zabawę Sylwestrową w dyskotece, Wykwintne menu, Noworoczny toast, pokaz sztucznych ogni, 
konkursy z nagrodami, Zabawę Sylwestrową dla dzieci od 4 lat (19:00-1:00), Animacje i profesjonalną opiekę w świątecznej strefie dla dzieci, Małpi gaj, bajkowe popołudnia dla najmłodszych, Korzystanie z sali ćwiczeń, 
piłkarzyków, tenisa stołowego, Dyskotekę, Bezpłatny parking, Bezpłatny dostęp do Internetu w wyznaczonych miejscach, Sauna, jacuzii 20 % rabatu, Usługi kosmetyczne 20 % rabatu, Masaż piętnastominutowy, 
Gimnastykę.



B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl

Góry  SZKLARSKA PORĘBA HB, FB
Gry Izerskie  Hotel „CRR KRUS”

Hotel „CRR KRUS” – malowniczo położony na tarasowym zboczu Kotliny Jeleniogórskiej, pokoje 1, 2, 3, 4 os. z łazienkami, TV Sat, 
telefon, lodówka, każdy z możliwością dostawki. Do użytku gości: parking strzeżony sauna, solarium, basen kryty, fryzjer, bilard, kręgielnia, 
kawiarnia sala kinowo-widowiskowa. Na miejscu zabiegi: hydro-, elektro-, kinezo-, lasero-, i magnetoterapia (w sumie ok. 30 zabiegów). W 
Szklarskiej Porębie znajdziecie Państwo znakomicie przygotowane trasy zjazdowe z najdłuższą trasą zjazdową Lolobrigada. Cały kom-
pleks wyciągów SKI ARENA znajduje się w odległości 3km od CRR KRUS. Dla mniej zaawansowanych narciarzy w odległości 800 m cze-
kają wyciągi orczykowe Dolina Szczęścia z możliwością wypożyczenia sprzętu narciarskiego. Sprawdź wyciągi na www.szklarska.ig.pl

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

Święta z HB
22.12-28.12
23.12-29.12

Sylwester  z HB
29.12 - 4.01
28.12 - 3.01

   Wczasy 8 dniowe   (sob-sob, nd-nd) z FB
                                  3.01-27.06
      wypoczynkowe    z zabiegami

os dorosła w pokoju 1,2,3 os 920 zł 920 zł 1040 zł          1160 zł
dziecko 7-14 lat z balem 920 zł 920 zł ---------          ----------

dziecko 3-7 lat w pokoju 2.3 os z 1/2 wyż. 615 zł 615 zł 515 zł          -----------
dziecko do lat 3 w pokoju opiekunów gratis gratis gratis           gratis

UWAGI: Klimatyczne płatne na miejscu. Ośrodek przyjmuje zwierzęta (małe) bezpłatnie. Parking strzeżony płatny. Doba hotelowa od obiadokolacji do śniadania (14.00-11.00). Podczas ferii 
zimowych 17.01-2.02 wyż. dwa posiłki dziennie – śniadania i obiado kolacje Pakiet świąteczny: noclegi , wyżywienie, kolacja wigilijna,  całodobowa opieka medyczna, trzy zabiegi rehabilitacyjne 
(z wyłączeniem 25.12 i 26.12) Pakiet sylwestrowy: noclegi, wyżywienie, sauna, siłownia, całodobowa opieka medyczna, trzy zabiegi rehabilitacyjne ( z wyłączeniem dni świątecznych  Pobyt 
rehabilitacyjny z zabiegami (pełne wyżywienie, trzy zabiegi rehabilitacyjne, basen, sauna, siłownia, 24 h opieka medyczna).Wczasy pobytowe (pełne wyżywienie, basen, sauna, siłownia). Dzieci 
bez zabiegów. 
Góry  USTROŃ JASZOWIEC HB
Beskid Śląski  D.W.„GLOBUS”                                  basen kryty 

UWAGI: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od  15:00 do 10:00. Opłata za psa 10 zł/doba, parking bezpłatny Święta: 4 noclegi , wy. HB, w dni świąteczne 3 posiłki, uroczysta kolacja 
wigilijna, kulig 25.12.   Sylwester : 5 noclegów , wy. HB,bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej - Dj z menu: zimna płyta-bufet, 3 dania na gorąco, deser, kawa herbata, napoje, 0,5 l wódki/4 
os, 0,5 l szampana na 4 os

D.W. „GLOBUS” –  położony w Dolinie Jaszowca, 3 km od centrum miasta. Pokoje 1, 2 os z łazienkami, TV, balkonem, czajnikiem bezprze-
wodwym,  ręczniki.  Na terenie ośrodka znajduje się kryty basen z hydromasażem, sauna, siłownia, solarium, stół do tenisa stołowego i bilard, 
kawiarnia, krąg do ognisk, rodzinny gril, plac zabaw dla dzieci, parking.  W ośrodku mozna skorzystać z zabiegów i masaży za dodatkową 
opłatą. Odległośc od ośrodków narciarskich Czantoria 1km, Palenica 600m. 

Góry  USTROŃ JASZOWIEC FB
Beskid Śląski  C.W.S„GWAREK”  

UWAGI:  klimatyczne płatne na miejscu 3 zł/doba, doba hotelowa od  12:00(obiad) do 10:00(śniadanie), opłata za psa 20 zł/doba.  Święta: 4 noclegi,  wyżywienie FB, uroczysta kolacja wigilijna, 
świąteczne posiłki, koncert kolęd, spotkanie z Mikołajem, zabawa taneczna w II dzień Świąt.  Sylwester:  3 lub 5 noclegów,  wyżywienie FB, bal sylwestrowy przy orkiestrze w menu: przystawka, 
danie gł, zimna płyta, deser, przekąski, danie ciepłe, napoje , kawa, herbata, 0,5 l wódki/2os, lampka szampana. Dla dzieci 3-10 lat kinder bal  Kulig w I dzień Świąt Dolina Białej Wisełki płatny 
dodatkowo 60zł/os  

C.W.S „GWAREK” –  pokoje 1,2,3,4 os lub typu studio 2+2 z pełnym węzłem sanitarnym, z widokiem na szczyt Wielkiej Czantorii , wyposażone 
w TV-SAT, telefon, Wi-Fi. Na miejscu jadalnia,, smaczna kuchnia. Goście mogą korzystać z sauny(10zł/os) solarium(6zł/5min),tenisa stołowego-
,bilardu, cymbergaja, piłkarzyków, fotela do masażu, pokoju zabaw dla dzieci. Najbliższy wyciag krzesełkowy 100 m od ośrodka.
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Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem 

Święta
24.12-26.12

Święta
23.12-27.12

Sylwester+bal 
29.12-3.01

    Sylwester+bal 
       30.12-2.01

   Wczasy 8 dni 
     3.01-28.03 

os dorosła w pokoju 1 os      580 zł 870 zł       990 zł          695 zł         1030 zł
os dorosła w pokoju 2, 3 , 4 os      545 zł 805 zł       905 zł          645 zł           915 zł
dzieci 3-10 lat, nocleg z ½  wyż.      430 zł 640 zł       640 zł          365 zł           740 zł

dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis    

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem 

Święta
23.12-27.12

Sylwester+bal
29.12-3.01
28.12-2.01

Sylwester+bal
29.12-2.01
28.12-1.01

Wczasy 8dni
3.1-28.3

os dorosła w pokoju 1 os 770 zł        1095 zł         960 zł 935 zł
os dorosła w pokoju 2 os 660 zł         955 zł         850 zł 745 zł

dzieci 3-8 lat, nocleg w pokoju 2 os z ½  wyż. 405 zł         475 zł         400 zł 505 zł
dzieci 3-8 lat, nocleg w pokoju 2 os na dostawce z 1/2 wyż. 395 zł         465 zł         390 zł 490 zł

dzieci 8-14 lat nocleg w pokoju 2 os , pełne wyż. 495 zł         630 zł         535 zł      660 zł
dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis      

Góry RABKA ZDRÓJ  HB
Gorce  PENSJONAT ,,ŚWIATOWID” 

Góry  RYMANÓW ZDRÓJ FB
Beskid Niski Sanatorium Uzdrowiskowe ,, STOMIL”

Sanatorium ,, STOMIL” Sanatorium Uzdrowiskowe „STOMIL” w Rymanowie Zdroju to dwa budynki usytuowane na zalesionym wzgórzu z widokiem na rzekę Tabor. Dysponujemy bazą hotelową i 
gastronomiczną, zakładem przyrodoleczniczym oraz infrastrukturą sportowo–rekreacyjną. Uzupełnieniem kompleksu sanatoryjnego jest leśny amfiteatr, w którym organizowana jest działalność kul-
turalno-rozrywkowa. Obiekt dysponuje pokojami 1,2,3 oraz 4 – osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym, lodówką, TV-Sat, telefonem, bezprzewodowym Internetem. Bazę uzupełnia jadalnia, kawiarnia, 
salka konferencyjna oraz sala gimnastyczna ze sprzętem rehabilitacyjnym.

Góry  SZCZYRK HB,FB
Beskid Śląski  O.W. „PANORAMA”

Góry SZCZYRK HB
Beskid Śląski O.T.S. „ORLE GNIAZDO”

Uwagi:  Dzieci do lat 4 bezpłatnie bez świadczeń, Doba hotelowa od 14:00 do 12:00, opata klimatyczna płatna na miejscu. ŚWIĘTA:  5 noclegów, 5 świątecznych śniadań-bufet, 4 świąteczne obiadokolacje, Wieczerze 
Wigilijną z kapelą góralską, Koncert kolęd, Wieczory z muzyką na żywo, Kolędowanie przy ognisku, Rodzinne ubieranie choinki, wizytę Świętego Mikołaja, Animacje i profesjonalną opiekę w świątecznej strefie dla dzieci, 
Małpi gaj, bajkowe popołudnia dla najmłodszych, Korzystanie z sali ćwiczeńi, piłkarzyków, tenisa stołowego, Bezpłatny parking, wifi, Sauna, jacuzii , 20 % rabatu, Usługi kosmetyczne 20 % rabatu, Masaż piętnastominu-
towy, Gimnastykę. SYLWESTER 6 DNI:5 noclegów ze śniadaniem, 5 obiadokolacji, ognisko, Bal Sylwestrowy z zespołem HOT SUN, Zabawę Sylwestrową w dyskotece,  Wykwintne menu, Noworoczny toast, pokaz 
sztucznych ogni, konkursy z nagrodami, Zabawę Sylwestrową dla dzieci od 4 lat (19:00-1:00), Animacje i profesjonalną opiekę w świątecznej strefie dla dzieci, Małpi gaj, bajkowe popołudnia dla najmłodszych, Korzysta-
nie z sali ćwiczeńi, piłkarzyków, tenisa stołowego, Dyskotekę, Bezpłatny parking,wifi, Sauna, jacuzii 20 % rabatu, Usługi kosmetyczne 20 % rabatu, Masaż piętnastominutowy, Gimnastykę. SYLWESTER 3 DNI: 2 noclegi 
ze śniadaniami w formie bufetu, 2 obiadokolacje w formie bufetu z napojami, Bal Sylwestrowy z zespołem HOT SUN, Zabawę Sylwestrową w dyskotece, Wykwintne menu, Noworoczny toast, pokaz sztucznych ogni, 
konkursy z nagrodami, Zabawę Sylwestrową dla dzieci od 4 lat (19:00-1:00), Animacje i profesjonalną opiekę w świątecznej strefie dla dzieci, Małpi gaj, bajkowe popołudnia dla najmłodszych, Korzystanie z sali ćwiczeń, 
piłkarzyków, tenisa stołowego, Dyskotekę, Bezpłatny parking, Bezpłatny dostęp do Internetu w wyznaczonych miejscach, Sauna, jacuzii 20 % rabatu, Usługi kosmetyczne 20 % rabatu, Masaż piętnastominutowy, 
Gimnastykę.
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Góry  USTROŃ JASZOWIEC FB
Beskid Śląski  D.W. „JAWOR”

D.W. JAWOR położony jest w malowniczej i wypoczynkowej dzielnicy Jaszowiec, na stoku góry Równica, w pobliżu rzeki Wisły. Zaciszne miejsce i wspaniałe 
widoki na pasma górskie Beskidu Śląskiego sprawią, że każdy Gość czuje się tutaj wyjątkowo. Pokoje 1,2,3 os z łazienkami  z TV. i balkonami. Na miejscu 
jadalnia, sauna fińska, solarium siłownia, jacuzzi,  tenis stołowy, piłkarzyki, możliwośc zakupienia zabiegów leczniczych. 

Góry  USTROŃ FB
Beskid Śląski HOTEL ,,ZIEMOWIT***”

HOTEL ZIEMOWIT***-  położony na Skarpie Wiślanej, w uzdrowiskowej części Ustronia � Zawodziu, niedaleko od centrum i głównych obiektów 
uzdrowiskowych (zakładów przyrodo-leczniczych). �Pokoje 2-, 3- i 4-osobowe. Do dyspozycji gości : jadalnia, kawiarnia z drink barem, własna baza 
zabiegowa, sauna, gabinet fryzjerski, kort tenisowy, boisko do piłki siatkowej, sala do ćwiczeń (atlas, rowery treningowe, gimnastyka indywidualna), 
parking płatny (10 zł/doba), ogrodzony, monitorowany, oświetlony

UWAGI: klimatyczne płatne na miesjcu, dzieci do 3 lat - bez świadczeń - opłata stała 15 zł/ doba, doba hotelowa 17:00-10:00, Dopłata do pokoju 1 os 35 zł./doba 
Święta:  4 noclegi, wyywienie FB, uroczysta kolacja wigilijna, Sylwester: 4 lub 6  noclegów, wyżywienie FB, Bal sylwestrowy przy  orkiestrze,z menu: przystawka, zimna płyta, przekąski, 2 dania gorace, owoce, napoje, 
butelka szampana na 4 os, 0,5 l wódki na 4 os. Dla gości hotelu zniżki na karnet narciarski na stacje narciarską Cieńków w Wiśle.
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Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
23.12-27.12

Sylwester + bal
29.12 - 3.01

  Wczasy 8 dni
     3.01-28.03

os dorosła w pokoju 1 os 620 zł 1105 zł        910 zł
os dorosła w pokoju 2 ,3, 4 os 620 zł 1105 zł        910 zł

dzieci 4-12 lat, nocleg  w pokoju 3 os  z ½  wyż. 430 zł 640 zł        685 zł
dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych gratis 

UWAGI:  klimatyczne płatne na miesjcu, doba hotelowa od 12:00 do 10:00. Opłata klimatyczna płatna na miejscu 3 zł/doba, opłata za pobyt psa 15 zł/doba. Święta:  4 noclegi, wyywienie FB, uroczysta kolacja wigilijna, 
wspólne kolędowanie z Mikołajem, korzystanie z ping-ponga, piłkarzyków, wi-fi. Sylwester: 5 noclegów, wyżywienie FB, Bal sylwestrowy przy  orkiestrze,z menu: przystawka, zimna płyta, przekąski, 2 dania gorace, 
owoce, napoje, butelka szampana na 4 os, 0,5 l wódki na 4 os. Dla dzieci organizowany będzie Kinderbal muzyka mechaniczna 

Góry  USTROŃ JASZOWIEC FB
Beskid Śląski  Sanatoria „Kos” , „Narcyz”, „Równica” 

Sanatoria położone w Ustroniu Jaszowcu. Sanatorium „KOS” pokoje 1, 2,3 os., typu studio 1+1 z pełnym węzłem sanitarnym, telefon i TV. W budynku znajduje 
się jadalnia, w której podawane są posiłki ze wskazaną dietą lekarską.Sanatorium „NARCYZ” pokoje 1, 2, 3 os i studio 2+2 z pełnym węzłem sanitarnym, 
telefonem, TV. Jadalnia na miejscu. Sanatorium „RÓWNICA” dysponuje pokojami 1, 2 os. z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem i TV. W budynku znajduje 
się jadalnia Budynek połączony jest przewiązką z Uzdrowiskowym Zakładem Przyrodoleczniczym. Sanatoria i Szpital Uzdrowiskowy „Równica” posiada 
wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich. W Szpitalu Uzdrowiskowym oddalonym od 200 do 500 m od budynków sanato-
ryjych rzeprowadzane są różnego rodzaju zabiegi m.in. okłady borowinowe, kąpiele solankowe i perełkowe, masaże, do dyspozycji gości: siłownia, basen kryty. 
Obiekty nie przyjmuja zwierząt. Wszystkie obiekty posiadaja windy. Sanatorium Równica przyjmuje na pobyty tylko osoby dorosłe.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
23.12-27.12

Sylwester + bal
31.12 - 2.01
30.12 - 1.01

 Wczasy 8 dniowe
rehabilitacyjne                                 

(sob-sob, nd-nd)
        3.01-28.03

   Wczasy 8 dniowe                                 
(sob-sob, nd-nd)

            3.01-28.03

os dorosła w pokoju 1 os 685 zł 670 zł        1275 zł 1135 zł
os dorosła w pokoju 2 os 570 zł 580 zł        1135 zł 935 zł

dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis           
UWAGI:  Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa zaczyna się od 12.00-10.00. Dzieci 3-8 lat bez balu 50% znizki przy 2 osobach pełnopłatncyh Parking płatny, obiekt nie przyjmuje zwierząt. Pobyt rehabilitacyjny: 
30 pkt zabiegowych dziennie do wykorzystania w obrębie bazy zabiegowej Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego od poniedziałku do soboty, opieka lekarska, 3 posiłki, zakwaterowanie. Pobyt wczasowy: pełne 
wyżywienie, zakwaterowanie, opieka lekarska. Bal Sylwestrowy w hotelu Wilga***przy orkiestrze, bogate menu sylwestrowe( ciepła zimna płyta, bufet słodki, szampan, 0,5 l wódki/2 os program rozrywkowy. Dla gości 
Sanatorium Równica jest niemozliwośc wykupienia balu w Hotelu Wilga 279zł/os płatne na miejscu. Przy pobycie świątecznym: uroczysta kolacja wigilijna, menu świąteczne. W Nowy rok menu świąteczne.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta 
23.12-27.12

Sylweste 
27.12-3.01

 Sylwester  
28.12-1.01

Pobyt  
weekendowy 
02.01-06.01

Wczasy 
8 dni

17.01-01.03

Wczasy 8 dni
3.01-17.01 
1.03-31.03

os dorosła w pokoju 2,3,4 os 920 zł 1470 zł 1030 zł 530 zł 985 zł 865 zł
 dziecko 8-12 lat nocleg                                               

z 1/2 wyż. 825 zł 1035 zł 635 zł 480 zł 885 zł 775 zł
 dziecko 4-7 lat nocleg                                                

z 1/2 wyż. 735 zł 920 zł 565 zł 425 zł 790 zł 690 zł

Góry  USTROŃ JASZOWIEC HB
Beskid Śląski O.S.W. ,, ONDRASZEK”

O.S.W ONDRASZEK  posiada 120 miejsc noclegowych w 47 po-
kojach z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem, telewizorem oraz 
dostępem do bezprzewodowego internetu. Z okien rozciąga się 
zapierający dech w piersiach widok na szczyt góry Czantoria. Go-
ście mają możliwość skorzystania z siłowni, sauny suchej, bilar-
du, tenisa stołowego, pokoju zabaw dla dzieci, gabinetu masażu 
oraz ogólnodostępnego aneksu kuchennego. Wokół Ośrodka jest 
2ha terenu zielonego z wyznaczonym miejscem na ognisko.

UWAGI: Dzieci 0-4 lat bezpłatnie bez świadczeń, doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu, Zwierzęta - pies 
lub kot 20 zł za dobę. opłata uzdrowiskowa płatna na miejscu 3 zł/doba

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

 Święta 
23.12-27.12

 Wczasy 8 dni 
   3.01-29.03

os dorosła w pokoju 1 os       790 zł       945 zł
os dorosła w pokoju 2,3 os      700 zł       770 zł

dzieci 4-12 lat, nocleg z ½  wyż.      500 zł       580 zł
dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych gratis 
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Góry  USTROŃ JASZOWIEC FB
Beskid Śląski  D.W. „JAWOR”

D.W. JAWOR położony jest w malowniczej i wypoczynkowej dzielnicy Jaszowiec, na stoku góry Równica, w pobliżu rzeki Wisły. Zaciszne miejsce i wspaniałe 
widoki na pasma górskie Beskidu Śląskiego sprawią, że każdy Gość czuje się tutaj wyjątkowo. Pokoje 1,2,3 os z łazienkami  z TV. i balkonami. Na miejscu 
jadalnia, sauna fińska, solarium siłownia, jacuzzi,  tenis stołowy, piłkarzyki, możliwośc zakupienia zabiegów leczniczych. 

Góry  USTROŃ FB
Beskid Śląski HOTEL ,,ZIEMOWIT***”

HOTEL ZIEMOWIT***-  położony na Skarpie Wiślanej, w uzdrowiskowej części Ustronia � Zawodziu, niedaleko od centrum i głównych obiektów 
uzdrowiskowych (zakładów przyrodo-leczniczych). �Pokoje 2-, 3- i 4-osobowe. Do dyspozycji gości : jadalnia, kawiarnia z drink barem, własna baza 
zabiegowa, sauna, gabinet fryzjerski, kort tenisowy, boisko do piłki siatkowej, sala do ćwiczeń (atlas, rowery treningowe, gimnastyka indywidualna), 
parking płatny (10 zł/doba), ogrodzony, monitorowany, oświetlony

UWAGI: klimatyczne płatne na miesjcu, dzieci do 3 lat - bez świadczeń - opłata stała 15 zł/ doba, doba hotelowa 17:00-10:00, Dopłata do pokoju 1 os 35 zł./doba 
Święta:  4 noclegi, wyywienie FB, uroczysta kolacja wigilijna, Sylwester: 4 lub 6  noclegów, wyżywienie FB, Bal sylwestrowy przy  orkiestrze,z menu: przystawka, zimna płyta, przekąski, 2 dania gorace, owoce, napoje, 
butelka szampana na 4 os, 0,5 l wódki na 4 os. Dla gości hotelu zniżki na karnet narciarski na stacje narciarską Cieńków w Wiśle.
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Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
23.12-27.12

Sylwester + bal
29.12 - 3.01

  Wczasy 8 dni
     3.01-28.03

os dorosła w pokoju 1 os 620 zł 1105 zł        910 zł
os dorosła w pokoju 2 ,3, 4 os 620 zł 1105 zł        910 zł

dzieci 4-12 lat, nocleg  w pokoju 3 os  z ½  wyż. 430 zł 640 zł        685 zł
dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych gratis 

UWAGI:  klimatyczne płatne na miesjcu, doba hotelowa od 12:00 do 10:00. Opłata klimatyczna płatna na miejscu 3 zł/doba, opłata za pobyt psa 15 zł/doba. Święta:  4 noclegi, wyywienie FB, uroczysta kolacja wigilijna, 
wspólne kolędowanie z Mikołajem, korzystanie z ping-ponga, piłkarzyków, wi-fi. Sylwester: 5 noclegów, wyżywienie FB, Bal sylwestrowy przy  orkiestrze,z menu: przystawka, zimna płyta, przekąski, 2 dania gorace, 
owoce, napoje, butelka szampana na 4 os, 0,5 l wódki na 4 os. Dla dzieci organizowany będzie Kinderbal muzyka mechaniczna 

Góry  USTROŃ JASZOWIEC FB
Beskid Śląski  Sanatoria „Kos” , „Narcyz”, „Równica” 

Sanatoria położone w Ustroniu Jaszowcu. Sanatorium „KOS” pokoje 1, 2,3 os., typu studio 1+1 z pełnym węzłem sanitarnym, telefon i TV. W budynku znajduje 
się jadalnia, w której podawane są posiłki ze wskazaną dietą lekarską.Sanatorium „NARCYZ” pokoje 1, 2, 3 os i studio 2+2 z pełnym węzłem sanitarnym, 
telefonem, TV. Jadalnia na miejscu. Sanatorium „RÓWNICA” dysponuje pokojami 1, 2 os. z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem i TV. W budynku znajduje 
się jadalnia Budynek połączony jest przewiązką z Uzdrowiskowym Zakładem Przyrodoleczniczym. Sanatoria i Szpital Uzdrowiskowy „Równica” posiada 
wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich. W Szpitalu Uzdrowiskowym oddalonym od 200 do 500 m od budynków sanato-
ryjych rzeprowadzane są różnego rodzaju zabiegi m.in. okłady borowinowe, kąpiele solankowe i perełkowe, masaże, do dyspozycji gości: siłownia, basen kryty. 
Obiekty nie przyjmuja zwierząt. Wszystkie obiekty posiadaja windy. Sanatorium Równica przyjmuje na pobyty tylko osoby dorosłe.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
23.12-27.12

Sylwester + bal
31.12 - 2.01
30.12 - 1.01

 Wczasy 8 dniowe
rehabilitacyjne                                 

(sob-sob, nd-nd)
        3.01-28.03

   Wczasy 8 dniowe                                 
(sob-sob, nd-nd)

            3.01-28.03

os dorosła w pokoju 1 os 685 zł 670 zł        1275 zł 1135 zł
os dorosła w pokoju 2 os 570 zł 580 zł        1135 zł 935 zł

dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis           
UWAGI:  Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa zaczyna się od 12.00-10.00. Dzieci 3-8 lat bez balu 50% znizki przy 2 osobach pełnopłatncyh Parking płatny, obiekt nie przyjmuje zwierząt. Pobyt rehabilitacyjny: 
30 pkt zabiegowych dziennie do wykorzystania w obrębie bazy zabiegowej Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego od poniedziałku do soboty, opieka lekarska, 3 posiłki, zakwaterowanie. Pobyt wczasowy: pełne 
wyżywienie, zakwaterowanie, opieka lekarska. Bal Sylwestrowy w hotelu Wilga***przy orkiestrze, bogate menu sylwestrowe( ciepła zimna płyta, bufet słodki, szampan, 0,5 l wódki/2 os program rozrywkowy. Dla gości 
Sanatorium Równica jest niemozliwośc wykupienia balu w Hotelu Wilga 279zł/os płatne na miejscu. Przy pobycie świątecznym: uroczysta kolacja wigilijna, menu świąteczne. W Nowy rok menu świąteczne.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta 
23.12-27.12

Sylweste 
27.12-3.01

 Sylwester  
28.12-1.01

Pobyt  
weekendowy 
02.01-06.01

Wczasy 
8 dni

17.01-01.03

Wczasy 8 dni
3.01-17.01 
1.03-31.03

os dorosła w pokoju 2,3,4 os 920 zł 1470 zł 1030 zł 530 zł 985 zł 865 zł
 dziecko 8-12 lat nocleg                                               

z 1/2 wyż. 825 zł 1035 zł 635 zł 480 zł 885 zł 775 zł
 dziecko 4-7 lat nocleg                                                

z 1/2 wyż. 735 zł 920 zł 565 zł 425 zł 790 zł 690 zł

Góry  USTROŃ JASZOWIEC HB
Beskid Śląski O.S.W. ,, ONDRASZEK”

O.S.W ONDRASZEK  posiada 120 miejsc noclegowych w 47 po-
kojach z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem, telewizorem oraz 
dostępem do bezprzewodowego internetu. Z okien rozciąga się 
zapierający dech w piersiach widok na szczyt góry Czantoria. Go-
ście mają możliwość skorzystania z siłowni, sauny suchej, bilar-
du, tenisa stołowego, pokoju zabaw dla dzieci, gabinetu masażu 
oraz ogólnodostępnego aneksu kuchennego. Wokół Ośrodka jest 
2ha terenu zielonego z wyznaczonym miejscem na ognisko.

UWAGI: Dzieci 0-4 lat bezpłatnie bez świadczeń, doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu, Zwierzęta - pies 
lub kot 20 zł za dobę. opłata uzdrowiskowa płatna na miejscu 3 zł/doba

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

 Święta 
23.12-27.12

 Wczasy 8 dni 
   3.01-29.03

os dorosła w pokoju 1 os       790 zł       945 zł
os dorosła w pokoju 2,3 os      700 zł       770 zł

dzieci 4-12 lat, nocleg z ½  wyż.      500 zł       580 zł
dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych gratis 

B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl 15

Góry  USTROŃ FB
Beskid Śląski HOTEL ,,ZIEMOWIT***”

Góry  WISŁA  HB FB
Beskid Śląski  O.W. „SOSNA”  

Góry  WISŁA  BB, HB
Beskid Śląski  O.S-R. „BESKIDY”  

Góry  WISŁA  HB, FB
Beskid Śląski  O.W. „GEOVITA”  

C.K.i R. „GEOVITA” położony jest w dolinie Malinki, 5 km od centrum i zaledwie 400m od obiektu znajduje się skocznia narciarska. Dysponuje pokojami 1,2,3 os.z łazienkami, TV, Internetem, telefonem. Do dyspozycji 
gości: restauracja, kawiarnia, sala klubowa, taras z grillem, chata grillowi w ogrodzie, cztery sale konferencyjne, sauna, sala fitness, bilard, tenis stołowy, pokój zabaw dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, parking. Kom-
pleksy dla narciarzy: Bochnia w odległości 1 km, Wróblonki 1 km, Cienków 1,5 km,Zieleńska Polana 4 km,Parecznik 6km, Soszów, Kiczera, Pasieki, Silany. Sprawdź wyciągina : www.wisla.com
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Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

          Święta
23.12-27.12

      Sylwester
     30.12--1.01

Sylwester
29.12 - 3.01       Wczasy 8 dni z HB

os dorosła w pokoju 2, 3 os studio 2+2         525 zł        530 zł        780 zł             620 zł
dzieci 3-7 lat, nocleg z ½  wyż. bez balu         435 zł        340 zł        360 zł             465 zł

dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis    

O.W. „Sosna”  blisko centrum miasta. Pokoje 2, 3 i 4 os. typu studio (2+2) z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Do dyspozycji gości: sauna, 
siłownia, sala do ping-ponga, bilard, basen letni, plac zabaw dla dzieci, kawiarnia i biblioteka. Ośrodek posiada parking bezpłatny,  niestrzeżony  
(również możliwość wynajęcia garaży), 4 sale konferencyjne w pełni wyposażone, zwierzęta 7 zł/doba, parking gratis dla gości hotelowych

UWAGI: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od  12:00 do 10:00. Święta:  4 noclegi, wyżywienie FB, uroczysta kolacja wigilijna z kolędami, degustacja potraw regionalnych przy kapeli regionalnej, bilrad, 
mini siłownia wi-fi, tenis stołowy, ubezpieczenie NNW. Sylwester : 5 noclegów , wy. HB, bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej z Dj z menu, degustacja potraw regionalnych, herbata góralska, ubezpieczenie

UWAGI:  klimatyczne płatne na miejscu 2 zł/doba, doba hotelowa od  14:00 do 10:00 , opłata za psa 15 zł/doba. Święta:  4 noclegi, wyżywienie HB, uroczysta kolacja wigilijna z kolędami i kapelą góralską, 
świąteczne posiłki,  zimowy kulig na saniach z pochodniami i ogniskiem z pieczeniem kiełbasek, Mikołaj dla dzieci, transport autokar, ubezpieczenie NNW. Sylwester: 6 nolcegów, wyż. HB, strefa fitness, basen, 
jacuzzi, siłownia, kulig z pochodniami z biesiadą, bal sylwestrowyz przy myzyce mechanicznej z Dj z menu, jednorazowy karnet do strefy piękna w kwocie 50 zł . W cenie wczasów: noclegi, wyżywienie 
BB lub HB. Przy pobytach wczasowych basen płatny 10zł/h, siłownia 15 /h, fitness 12-15zł/h 

Góry  WISŁA  HB
Beskid Śląski  D.W. „IZABELA”  

D.W„Izabela”  po generalnym remoncie w 2014 r., usytuowany w dzielnicy Wisła-Uzdrowisko na stoku góry Jarzębatej ok. 2 km od centrum.                   
D ysponuje pokojami 1, 2, 3, 4 os. z dostawkami oraz w apartamencie. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym i TV, czajnik bez przewodowy, ręcz-
niki. Do dyspozycji gości: sala konferencyjna, jadalnia, kawiarenka internetowa, sauna fińska, sala ping-pongowa,  barek z napojami zadaszony 
krąg grillowy. Usługi dodatkowo płatne: sauna, masaż. 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Świeta
23.12-27.12

Świeta
23.12-28.12
22.12-27.12

Sylwester + bal
28.12 - 2.01, 29.12-2.01   Wczasy  8 dni 3.01-28.03

os dorosła w pokoju 1 os    830 zł      1065 zł                  1055 zł               820 zł
os dorosła w pokoju 2 os     740 zł        915 zł                    950 zł               745 zł
os dorosła w pokoju 3 os     720 zł        890 zł                    920 zł               745 zł
os dorosła w pokoju 4 os     700 zł        860 zł                    890 zł               745 zł

dzieci 4-12 lat, wsp spanie z ½  wyż. bez balu    510 zł        580 zł                    625 zł               485 zł
dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych gratis

D.W. „Beskidy”  znajduje się pod wyciągiem narciaskim Nowa Osada, w odległości 5 km od skoczni Adama Małysza.  Dysponuje pokojami 1, 
2, 3 ,4os. z dostawkami oraz w apartamencie. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym i TV, czajnik bezprzewodowy, ręczniki. Do dyspozycji gości: 
sala konferencyjna, jadalnia, bawialnia dla dzieci kawiarenka internetowa, sauna fińska, jacuzi,  basen kryty  sala ping-pongowa. siłownia, fitness 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Świeta
23.12-27.12

  Sylwester  + bal
       28.12-3.01

  Wczasy  8 dni  z BB
  22.11-20.12 , 3.01-28.03

Wczasy  8 dni  z HB
 22.11-20.12 ,  3.01-28.03

os dorosła w pokoju 1 os       1160 zł          1410 zł               985 zł          1280 zł
os dorosła w pokoju 2 os        990 zł          1150 zł               880 zł          1170 zł            

os dorosła w pokoju  3 ,4  os        990 zł          1150 zł               805 zł                        1095 zł
dzieci 4-12 lat, nocleg w pokoju 3,4 os z ½  wyż.        695 zł          785 zł                        585 zł            715 zł
przy pobytach świąteczno-sylwestrowych dziecko do lat 6 bezpłatnie bez świadczeń w pozostałych pobytach  dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych gratis        

UWAGI:  klimatyczne płatne na miejscu 2 zł/doba, doba hotelowa od  14:00 do 10:00 . Opłata za psa 20zł/doba. Parking bezpłatny, Święta:  4 noclegi, wyżywienie HB, uroczysta kolacja wigilijna z kolędami, Mikołaj dla 
dzieci, wieczór filmowy dla dzieci, wieczór kolęd, internet, wifi Sylwester : 5 noclegów , wyż. HB, ,bal sylwestrowy przy muzyce disco-dance z Dj z menu. Wczasy: 7 noclegów , wy. HB, ,pokój zabaw dla dzieci, parking, 
wifi, plac zabaw dla dzieci.    

Rodzej świadczeń, noclegi 
+ wyżywienie HB

Osoba dorosła nocleg w pok. 
1 os.

Osoba dorosła nocleg w pok. 
2,3 os. Dzieki 4-12 lat, 1/2 wyż.

Święta FB    23.12-27.12 ;  24.12-28.12 760 zł 715 zł 545 zł
Sylwester HB   28.12-01.01 1075 zł 1030 zł 770 zł
Wczasy HB   03.01-28.02 1300 zł 1220 zł 975 zł
Wczasy HB  28.02-25.04 1145 zł 1065 zł 850 zł

Uwagi:  dziecko do 4 lat bez wyżywienia bezpłatnie, doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00,  obiady, obiadokolacje i kolacje serwowane z możliwością wyboru diet, - wyciągi kanapowe: Nowa 
Osada – 1 km, Cieńków – 1,5 km, Soszów, Stożek,  wyciągi orczykowe: Bochnia – 1 km, Klepki – 1,5 km, Zieleńska Polana – 4 km, Partecznik – 6 km, Kuba- Kubalonka – 15km, Rowienki – 10 km, 
Kiczera, Pasieki, Siglany, Barania Góra, Wiślański SKIPASS – na wybranych wyciągach, więcej na www.wislanskiskipass.pl, odległość od centrum 5 km. ŚWIĘTA :  4 noclegi,  wyżywienie 3 posiłki 
dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu), 24.12 o godz. 17:00 uroczysta Kolacja Wigilijna z tradycyjną polską kuchnią, 25.12 wieczór filmowy dla dzieci o godz. 19.00, 26.12 
wieczór kolęd z kapelą góralską o godz. 19.00, tenis stołowy , sala fitness, bilard, pokój zabaw dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, parking, bezprzewodowy Internet.SYLWESTER : 4x nocleg, 4x śniadanie 
w formie bufetu, 4x obiadokolacja (pobyt od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu), 29.12 biesiada góralska w chacie grillowej ( w ramach obiadokolacji 16:00 -18:00), 30.12 kulig 
z pieczeniem kiełbasek 30.12 warsztaty artystyczne dla dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry w godzinach 18:00 – 21:00,   31.12 obiadokolacja w godz. 13:00-15:00, 31.12 Zabawa Sylwestrowa dla 
dzieci (4- 12 lat)  pod opieką wykwalifikowanej kadry w godzinach 18:00 – 00:30, 31.12 od godz. 20:00 Wieczór sylwestrowy dla dorosłych z DJ oraz bogato zastawionym bufetem zimnych zakąsek,  te-
nis stołowy, sala fitness, bilard, gry planszowe dla dzieci i dorosłych, kącik internetowy, parking na terenie ogrodzonym, bezprzewodowy Internet.  WCZASY: Zakwaterowanie, noclegi, wyżywienie HB.



16

Góry  ZAKOPANE HB
Tatry  O.W. „API1” , „API 3” , „API 4”

Góry  ZAKOPANE HB, FB
Tatry C.K.R. „GEOVITA”

C.K.R. „GEOVITA” znajduje się w zacisznym południowym stoku Antałówki. Z jego okien rozciąga się malowniczy widok na Giewont i 
panoramę Tatr. Dysponuje pokojami 1,2,3,4 osobowymi z łazienkami, TV, radiem, telefonem, suszarką do włosów. Do dyspozycji gości 
jest: restauracja, kawiarnia, wiata grillowa, pięć klimatyzowanych sal konferencyjnych, sauna, solarium, siłownia, sala fitness, bilard, 
parking monitorowany oraz garaże. Obok obiektu kompleks Aquapark Zakopane. Odległość od centrum 10 min. Sprawdź wyciągi : 
www.narty.ezakopane.pl

Góry  ZAKOPANE HB
Tatry WILLA  „GRONIK”
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WILLA GRONIK - położona jest w dzielnicy Zakopanego - Olcza. Pokoje 2, 3, 4 os z łazienką z natryskiem i toaletą. Posił-
ki przygootowywane są przez wykwalifikowanych kucharzy z wieloletnim doświadczeniem. Śniadania serwowane są w 
formie bufetu szwedzkiego. Na miejscu: duża jadalnia, bilard, stół do tenisa stołowego, słiownia, sala dyskotekowa, duży 
piękny ogród, zadaszony taras z grillem, ogromny plac zabaw dla dzieci, w okresie letnim basen. Dostęp do internetu 
bezprzewodowego Wi-Fi, ogrodzony  bezpłatny parking

Rodzaj świadczeń
noclegi + 

wyżywieniee HB
Święta

23.12-27.12.
Sylwester 
29.12 - 3.01

 Wczasy 8 dniowe            

3.01 - 29.03
os dorosła w pokoju 2,3,4 os       410 zł 510 zł 460 zł

dzieci 3-12 lat, nocleg z ½  wyż.       310 zł    400 zł 365 zł
dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis   

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 16.00 do 10:00. Obiekt przyjmuje zwierzęta - oplata 5 zł/doba.  
Święta: 4 noclegi,  wyżywienie HB, uroczysta kolacja wigilijna, świąteczne posiłki, wspólne kolędowanie.  
Sylwester:  5 noclegów,  wyżywienie HB.   Wczasy:  7 noclegów,  wyżywienie HB

O.W. API 3  to trzypiętrowy budynek w stylu regionalnym, otoczony pięknym, dużym ogrodem, z którego roztacza się widok na Tatry. Jest wymarzonym miejscem dla 
osób lubiących wypoczywać w kameralnej atmosferze: dla rodzin z dziećmi, grup turystycznych konferencyjnych i biznesowych. Pokoje 2, 3,  4, 5 os z łazienkami 
i TV. Na miejscu jadalnia, zadaszony góralski namiot z miejscem na ognisko, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, pole namiotowe, plac zabaw dla dzieci, 
parking ogrodzony, dostęp do Internetu. Do centrum 30 min pieszo, do Kuźnic –Stacji PKL na Kasprowy Wierch 20 min. Najbliższe wyciągi oddalone 5 min pieszo od 
obiektu. Wyśmienita domowa i regionalna kuchnia. Sprawdź wyciągi: www.narty.ezakopane.pl. Pensjonat Api 1 to trzypiętrowy budynek, otoczony pięknym, dużym 
ogrodem, z którego roztacza się widok na Tatry. Jest wymarzonym miejscem dla osób lubiących wypoczywać w kameralnej atmosferze. Do dyspozycji gości są miej-
sca noclegowe w pokojach 2, 3 osobowych, 2 osobowe pokoje z szerokim łożem. Pensjonat  Api 4 oddany do użytku w 2009 roku, położony na Starej Pardałówce. 
Komfortowe nowoczesne pokoje 2,3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym i TV-SAT, suszarka do włosów, bezprzewodowy Internet.

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 16.00 do 10:00. Obiekt przyjmuje zwierzęta bezpłatnie. Bal sylwestrowy w API 1 przy muzyce mecha-
nicznej z menu płatny dodatkowo 180zł/os na miejscu, 90 zł/dzieci 3-10 lat. Święta: 4 noclegi,  wyżywienie HB, uroczysta kolacja wigilijna, świąteczne posiłki, 
wspólne kolędowanie. Sylwester:  5 noclegów,  wyżywienie HB.

Rodzaj świadczeń
noclegi + 

wyżywieniee HB
Święta

23.12-27.12.
Sylwester 

28.12 - 2.01, 29.12 - 3.01, 
30.12-4.01

       Wczasy 8 dniowe
           

                 21.11 - 19.12,  3.01 - 28.03
Ośrodek      API  3    API 1 API 1 , API3  API4 API 1 API3      API 4

os dorosła w pokoju 2,3,4 os        495 zł 770 zł 770 zł 645 zł 605 zł    690 zł
dzieci 3-10 lat, nocleg z ½  wyż.        395 zł 615 zł 615 zł 560 zł 560 zł    605 zł

dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis    dopłata za transport -Święta +90 zł          dzieci do lat 3 opłata za transport  90 zł 

Uwagi:  dziecko do 4 lat bez wyżywienia bezpłatnie, doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00,  obiady, obiadokolacja i kolacje serwowane z możliwością wyboru 
diet, kompleksy dla narciarzy - Nosal, Polana Szymoszkowa, Gubałówka, Kasprowy Wierch oraz liczne wyciągi w Poroninie, Bukowinie Tatrzańskiej, Białce Tatrzańskiej,. 
obok naszego Centrum znajduje się kompleks „Aquapark Zakopane” baseny, sauny, zjeżdżalnie - dla naszych Gości 1,5 godzinny pobyt w Aquaparku w ramach 1 
godzinnego cennika. Szczegóły w recepcji Ośrodka. ŚWIĘTA : noclegi, wyżywienie 2 posiłki dziennie (od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu),  
świąteczne menu, tradycyjna Kolacja Wigilijna ze Świętym Mikołajem, specjalne menu dla najmłodszych, kącik rekreacyjny dla dzieci, bilard, tenis stołowy, Internet 
Wi-Fi, bezprzewodowy Internet, Karta Tatrzańska uprawniająca do zniżek na atrakcje w Zakopanem i okolicach. SYLWESTER : noclegi, wyżywienie 2 posiłki dziennie 
(od obiadu/obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu), świąteczne menu, specjalne menu dla najmłodszych, kącik rekreacyjny dla dzieci, bilard, tenis 
stołowy, bezprzewodowy Internet, monitorowany parking, Karta Tatrzańska uprawniająca do zniżek na atrakcje w Zakopanem i okolicach. WCZASY: Zakwaterowanie, 
noclegi, wyżywienie FB.

Rodzej świadczeń, noclegi 
+ wyżywienie Święta  22-27.12 , 23-28.12 Sylwester  28.12-2.01, 29.12 - 3.01 Wczasy 8 dni 

3.01-28.03
Rodzaj pokoju 1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2os. 3os. 1 os. 2 os. 3 os.

osoba dorosła nocleg z wyż. 960 zł 760 zł 760 zł 1150 zł 955 zł 955 zł 1495 zł 1225 zł 1185 zł
dziecko 4-12 lat z  1/2 wyż. ----- 610 zł 610 zł ------- 765 zł 765 zł ------- 980 zł 955 zł
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Góry  ZAKOPANE HB, FB
Tatry C.K.R. „GEOVITA”

Góry  ZAKOPANE HB
Tatry WILLA  „GRONIK”

Góry  ZAKOPANE HB FB
Tatry  Pensjonaty „SOŚNICA”, „LIPOWY DWÓR” 

Pensjonaty „SOŚNICA” i Lipowy Dwór   położony jest  w cichej i spokojnej dzielnicy Zakopanego, 5 minut drogi od Krupówek - najsłynniejszego
„deptaka” w Polsce. Dysponuje pokojami 2,3,4 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym, TV. Do dyspozycji gości sauna, basen kryty w Sośnicy, 
salka do tenisa stołowego, sala bilardowa, dostępność do sieci internetu bezprzewodowego, gabinet do masażu sportowego i leczniczo - rehabilitacyjnego 
oraz obszerny taras widokowy, zapewniają odzyskanie sił witalnych i dobre samopoczucie. Jadalnia znajduje sie w Sośnicy

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Pakiet świąteczny: noclegi, wyżywienie, kolacja wigilijna, posiłki świąteczne 25 i 26.12, doba hotelowa przy 
HB od obiadokolacji do śniadania (17.00-10.00), przy FB od kolacji do śniadania (18.00-10.00). Obiekt Sośnica akceptuje zwierzęta za dodatkową 
opłatą 20 zł/doba (z wyłączeniem apartamentów). Basen nie czynny . Obiekty nie organizują balu sylwestrowego. 

Góry  ZAKOPANE HB
Tatry  O.W. „PANORAMA” 

Góry  ZWARDOŃ HB
Beskid Żywiecki  D.W. JANOSIK

BUSKO ZDRÓJ SN FB
Świętokrzyskie HOTEL ,,GROMADA ***”

Hotel ,,Gromada***” posiada pokoje 1,2,3 osobowe. Jego lokalizacja to przy Parku Zdrojowym, 1 km od dworca PKS, 50 km od Kielc.  Do dys-
pozycji gości: room service, bezpłatny bezprzewodowy Internet, parking, hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych, hotel przyjazny 
zwierzętom. Hotel posiada kawiarnię. Możliwość wykupienia zabiegów leczniczych

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14.00 do 12:00 od obiadu do śniadania. Obiekt przyjmuje zwierzęta za oplatą 15 zł/doba

Pensjonat -Janosik” położony jest w malowniczym miejscu Beskidu Żywieckiego w miejsowości Zwardoń, Zakwaterowanie w pokojach 2,3 i 4- oso-
bowych oraz jeden apartament typu studio. Każdy pokój posiada łazienkę. Na miejscu świetlica wyposażona w telewizor, DVD oraz sprzęt grający, 
W budynku znajduje się również sala gier i zabaw ( lotki, stół ping pong’owy, gry edukacyjne) oraz sala do prowadzenia zajęć wychowania fizyczne-
go ( maty, piłki, urządzenia do ćwiczeń itp.).Dla amatorów zimowego szaleństwa w odległosci 300m od Pensjonatu znajdują się 3 wyciągi narciarskie, 
w tym jeden przeznaczony dla małych dzieci, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. W całym Zwardoniu natomiast znajduje się 14 wyciągów narciar-
skich.Nasi goście posiadają specjalne, preferencyjne stawki na korzystanie z wybranych wyciągów. 

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14.00 do 10:00. Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie. Na miejscu istnieje 
możliwośc zorganizowania zabawy sylwestrowej po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem pensjonatu

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

            Sylwester
29.12.-1.01
30.12-2.01

Sylwester
29.12-2.01
30.12-3.01

   Wczasy 8 dniowe z HB                              
(sob-sob, nd-nd)

               3.01-29.03
os dorosła w pokoju 2, 3 ,4 os            320 zł            400 zł 560 zł
dzieci 3-7 lat, nocleg z ½  wyż.            220 zł            275 zł 385 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem lub 

same noclegi

   Wczasy 8 dniowe z FB                              
(sob-sob, nd-nd)

               3.01-19.12

Wczasy 8 dniowe
same noclegi                       

(sob-sob, nd-nd)
               3.01-19.12

os dorosła w pokoju 1 os 885 zł               545 zł
os dorosła w pokoju 2 os 805 zł               465 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

Święta
22.12 - 27.12, 23.12 - 28.12

Sylwester  bez balu
28.12-2.01, 29.12-3.01

    Wczasy 8 dni(sob-sob)
           4.01 - 29.03

Rodzaj wyżywienia HB         FB HB       FB       HB        FB
os dorosła w pokoju 2,3 os 775 zł 835 zł 775 zł 825 zł 840 zł 915 zł

dziecko 3-10 lat nocleg z 1/2 wyż. 620 zł 670 zł 620 zł 660 zł 670 zł 730 zł
    Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis

Ośrodek Wypoczynkowy ,, PANORAMA”  w Zakopanem położony jest w malowniczej cześci Zakopanego na Antałówkce, w nieda-
lekiej odległości od centrum Zakopanego- zaledwie 10 minut pieszo. W niedalekiej odległości od ośrodka - zaledwie 5 minut pieszo 
znajduje się także Aquapark. Pokoje 1,2,3 os., oraz studio 2+2.  Każdy pokój posiada własną łazienkę, TV-sat, Wi-Fi  oraz balkon z 
pięknym widokiem.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Święta
23.12-28.12
22.12-27.12

Sylwester 
28.12 - 2.01
29.12 - 3.01

   Wczasy 8 dniowe                                 
(sob-sob, nd-nd)

            3.01-28.03

os. dorosła w pokoju 2,3,4 os 895 zł 1075 zł 790 zł
dzieci 4-12 lat, nocleg w pok. 3,4 os.  z ½  wyż. 545 zł 680 zł 555 zł

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa rozpoczyna się o 15:00 a kończy o 11:00, dzieci do lat 4 przy dwóch pełnopłatnych osobach  
GRATIS, akceptacja zwierząt opłata 10 zł/doba,parking płatny 10 zł/ doba (kolajne 5 zł) .Cena Zawiera 5 noclegów, 5 obiadokolacji, WiFi, pokój zabaw dla dzieci. Świąta: 
5 noclegów, 4 obiadokolacje, Kolacja Wigilijna, Mikołaj. Bal Sylwestrowy: dodatkowo płatny 250z/os., 2 ciepłe posiłki, zimna płyta, kawa, herbata, napoje, ciasta, owoce, 0,5 l wódki/wina 
na pare, lampka szampana.
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CIECHOCINEK FB
Kujawy C.P.Z,, SANVIT”

C.P.Z. ,, SANVIT” położony ok. 200 m do tężni. Nasz obiekt to 3 piętrowy budynek, wokół którego rozciąga się duży park. Teren jest ogrodzony, co 
gwarantuje spokojny i bezpieczny wypoczynek. Bogata oferta naszego Sanatorium adresowana jest w takim samym stopniu do pokolenia dziad-
ków, rodziców jak i wnuków. Dokonujemy wielu starań aby pobyt u nas był dla wszystkich bardzo atrakcyjny. W ośrodku oferujemy Państwu miejsca 
w pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych z łazienkami i balkonami o różnych standardach. Wygodne pokoje (wyposażone: telewizor, telefon), przestronna 
jadalnia oraz funkcjonalne pomieszczenia o charakterze ogólnodostępnym pozwalają wypocząć w komfortowych warunkach. Do dyspozycji na-
szych Gości: biblioteka, bilard, sauna, basen solankowy, parking, TV SAT, kawiarnia, gabinet fryzjersko - kosmetyczny.

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od 12:00 obiad do 10:00 śniadanie. Zabiegi lecznicze od poniedziałku do soboty. Dzień przyjazdu, odjazdu, niedziele i święta bez zabiegów. 
W cenie każdego pobytu: zakwaterowanie, pełne wyżywienie FB, 3 zabiegi dziennie, całodobowa opieka medyczna, badanie lekarskie 

Morze JASTRZĘBIA GÓRA HB
Morze Bałtyckie HOTEL ,, ASTOR***”

Hotel Astor*** położony jest w najpiękniejszym miejscu polskiego Wybrzeża, w Jastrzębiej Górze - jednym z najmodniejszych kurortów 
nadmorskich, zaledwie 100 m od brzegu Bałtyku. Oferuje Państwu 118 komfortowych i przestronnych pokoi oraz apartamentów (350 miejsc 
noclegowych) z balkonami, z których rozciąga się piękny widok na otaczające hotel lasy i Morze Bałtyckie. Pokoje wyposażone w : łazienka, 
suszarka do włosów, galanteria hotelowa, TV, telefon, lodówka, wi-fi.
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Morze  KOŁOBRZEG HB
Morze Bałtyckie  Willa „VICTORIA”

Willa Victoria –posiada pokoje 1, 2, 3 os z pełnym węzłem sanitarnym i TV.. położona w zachodniej części miasta, około 200 m od morza i ładnej
szerokiej plaży w bliskim sąsiedztwie parku nadmorskiego. Nowo wybudowany obiekt o wysokim standardzie, dysponuje pokojami z łazienkami i
balkonami. Pokoje gustownie urządzone, na wyposażeniu każdego pokoju: czajnik bezprzewodowy, telewizor, radio, telefon, sprzęt plażowy (parawan
i leżak). Do dyspozycji gości: bufet i jadalnia, bilard,

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14.00 do 10:00. Dziecko do 1 roku bez świadczeń gratis przy pobycie wczasowym.  Dzieci do lat 2 bez świadczeń w Święta bezpłatnie.
Święta:  noclegi, wyżywienie HB, uroczysta kolacja wigilijna. Sylwester: noclegi z wyż. HB. Obiekt nie organizuje balu sylwestrowego

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Sylwester bez balu HB Wczasy 8 dniowe 
+wyż HB

Święta  z HB 

28.12-01.01 27.12-01 03.01-28.03 23.12-27.12 
24.12-28.12

495 zł 615 zł 606 zł 525 złosoba dorosła w pokoju  2, 3os. 

Dzieci 3-9  lat, nocleg z 1/2 wyż 355 zł 440 zł 560 zł 380 zł
osoba dorosła w pokoju 1 os. 595 zł 735 zł 680 zł 625 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Święta HB Sylwester z balem HB Wczasy 8 dniowe + 
wyż HB

23.12-27.12 23.12-28.12 31.12-03.01 31.12-04.01 03.01-27.06

1110 zł 1375 zł 1095 zł 1105 zł 2035 złosoba dorosła w pokoju 1os. 

osoba dorosła w pokoju 2os. małym 755 zł 940 zł 880 zł 1005 zł 1580 zł
osoba dorosła w pokoju 2 os. dużym i 

apartamencie junior 875 zł 1090 zł 950 zł 1095 zł 1670 zł
Dziecko 7-15 lat przy 2 os. pełnopłatnych 

na dostawce bez balu 440 zł 545 zł 285 zł 355 zł 835 zł

Uwagi:  dzieci do lat 6 bezpłatnie z dwiema pełnopłatnymi osobami w pokoju,  hotel akceptuje zwierzęta (160 PLN/cały pobyt), basen, sauna i siłownia, bezpłatne wi-fi, business room, 
łóżeczko - 20 zł / doba,  parking dodatkowo płatny . ŚWIĘTA: nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją, Uroczysta Kolacja Wigilijna w formie bufetu (m.in. 12 tradycyjnych potraw) z oprawą 
muzyczną , w pierwszy i drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia śniadanie i obiadokolacja w formie świątecznego bufetu (z elementami kuchni regionalnej) , w dniach 25.12 i 26.12 bufet ze 
słodkościami, kawą i herbatą (w godz. 13.00 - 15.00) , ognisko z kiełbaskami, grzanym winem i kompotem dla dzieci,  świąteczna impreza z DJ-em - 25.12, atrakcje dla dzieci,  kraina zabaw· 
mikołajowe kino, wizyta Świętego Mikołaja i Elfa (prezenty niespodzianki), codzienne animacje, ozodoby choinkowe z masy solnej, wspólne ubieranie choinkI, konkurs na najdłuższy 
łańcuch choinkowy, szopka bożonarodzeniowa: warsztaty z origami, zdobienie pierniczków, zdobienie bombek,  śpiewanie kolęd, świąteczne zaprzęgi, akademia Mali Kucharze: live 
cooking z szefem kuchni, akademia sportu juniora, śnieżne szaleństwo, mikołajowa dyskoteka, turniej tenisa stołowego, turniej bowlingowy, klub gier x-box kinect , Specjalne menu, udo-
godnienia dla dzieci (program Twoje dziecko - ważny Gość w naszym hotelu). SYLWESTER: W PROGRAMIE : marokańskie powitanie, aperitif, tematyczna aranżacja wnętrz, wiele atrakcji 
i niespodzianek, widowiskowe pokazy w wykonaniu ARS DANCE, profesjonalny konferansjer, tematyczne konkursy, atrakcyjne nagrody, największy na Pomorzu pokaz sztucznych ogni, 
wykwintny bufet sylwestrowy wzbogacony specjałami kuchni marokańskiej, bogaty wybór deserów, bufet z kawą i herbatą, open bar podczas całej imprezy (wino białe, wino czerwone, 
wódka, martini, whisky, piwo, rum, napoje bezalkoholowe oraz egzotyczne drinki, CENA ZAWIERA: zaproszenie na bal, wiele atrakcji i niespodzianek, open bar podczas całej imprezy (wino 
białe, wino czerwone, wódka, martini, whisky, piwo, rum, napoje bezalkoholowe oraz egzotyczne drinki )

Rodzaj świadczeń
noclegi + 

wyżywienie HB
Turnusy 8 ni
3.01-28.03 

Turnusy 8 dni
28.03-27.06

os dorosła w pokoju 1 os standrad          1005 zł 1210 zł
os dorosła w pokoju 2 os standard            925 zł     1075 zł

os dorosła w pokoju 3,4 os standard            720 zł          845 zł
dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis   
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CIECHOCINEK FB
Kujawy C.P.Z,, SANVIT”

C.P.Z. ,, SANVIT” położony ok. 200 m do tężni. Nasz obiekt to 3 piętrowy budynek, wokół którego rozciąga się duży park. Teren jest ogrodzony, co 
gwarantuje spokojny i bezpieczny wypoczynek. Bogata oferta naszego Sanatorium adresowana jest w takim samym stopniu do pokolenia dziad-
ków, rodziców jak i wnuków. Dokonujemy wielu starań aby pobyt u nas był dla wszystkich bardzo atrakcyjny. W ośrodku oferujemy Państwu miejsca 
w pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych z łazienkami i balkonami o różnych standardach. Wygodne pokoje (wyposażone: telewizor, telefon), przestronna 
jadalnia oraz funkcjonalne pomieszczenia o charakterze ogólnodostępnym pozwalają wypocząć w komfortowych warunkach. Do dyspozycji na-
szych Gości: biblioteka, bilard, sauna, basen solankowy, parking, TV SAT, kawiarnia, gabinet fryzjersko - kosmetyczny.

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od 12:00 obiad do 10:00 śniadanie. Zabiegi lecznicze od poniedziałku do soboty. Dzień przyjazdu, odjazdu, niedziele i święta bez zabiegów. 
W cenie każdego pobytu: zakwaterowanie, pełne wyżywienie FB, 3 zabiegi dziennie, całodobowa opieka medyczna, badanie lekarskie 

Morze JASTRZĘBIA GÓRA HB
Morze Bałtyckie HOTEL ,, ASTOR***”

Hotel Astor*** położony jest w najpiękniejszym miejscu polskiego Wybrzeża, w Jastrzębiej Górze - jednym z najmodniejszych kurortów 
nadmorskich, zaledwie 100 m od brzegu Bałtyku. Oferuje Państwu 118 komfortowych i przestronnych pokoi oraz apartamentów (350 miejsc 
noclegowych) z balkonami, z których rozciąga się piękny widok na otaczające hotel lasy i Morze Bałtyckie. Pokoje wyposażone w : łazienka, 
suszarka do włosów, galanteria hotelowa, TV, telefon, lodówka, wi-fi.
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Morze  KOŁOBRZEG HB
Morze Bałtyckie  Willa „VICTORIA”

Willa Victoria –posiada pokoje 1, 2, 3 os z pełnym węzłem sanitarnym i TV.. położona w zachodniej części miasta, około 200 m od morza i ładnej
szerokiej plaży w bliskim sąsiedztwie parku nadmorskiego. Nowo wybudowany obiekt o wysokim standardzie, dysponuje pokojami z łazienkami i
balkonami. Pokoje gustownie urządzone, na wyposażeniu każdego pokoju: czajnik bezprzewodowy, telewizor, radio, telefon, sprzęt plażowy (parawan
i leżak). Do dyspozycji gości: bufet i jadalnia, bilard,

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14.00 do 10:00. Dziecko do 1 roku bez świadczeń gratis przy pobycie wczasowym.  Dzieci do lat 2 bez świadczeń w Święta bezpłatnie.
Święta:  noclegi, wyżywienie HB, uroczysta kolacja wigilijna. Sylwester: noclegi z wyż. HB. Obiekt nie organizuje balu sylwestrowego

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Sylwester bez balu HB Wczasy 8 dniowe 
+wyż HB

Święta  z HB 

28.12-01.01 27.12-01 03.01-28.03 23.12-27.12 
24.12-28.12

495 zł 615 zł 606 zł 525 złosoba dorosła w pokoju  2, 3os. 

Dzieci 3-9  lat, nocleg z 1/2 wyż 355 zł 440 zł 560 zł 380 zł
osoba dorosła w pokoju 1 os. 595 zł 735 zł 680 zł 625 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Święta HB Sylwester z balem HB Wczasy 8 dniowe + 
wyż HB

23.12-27.12 23.12-28.12 31.12-03.01 31.12-04.01 03.01-27.06

1110 zł 1375 zł 1095 zł 1105 zł 2035 złosoba dorosła w pokoju 1os. 

osoba dorosła w pokoju 2os. małym 755 zł 940 zł 880 zł 1005 zł 1580 zł
osoba dorosła w pokoju 2 os. dużym i 

apartamencie junior 875 zł 1090 zł 950 zł 1095 zł 1670 zł
Dziecko 7-15 lat przy 2 os. pełnopłatnych 

na dostawce bez balu 440 zł 545 zł 285 zł 355 zł 835 zł

Uwagi:  dzieci do lat 6 bezpłatnie z dwiema pełnopłatnymi osobami w pokoju,  hotel akceptuje zwierzęta (160 PLN/cały pobyt), basen, sauna i siłownia, bezpłatne wi-fi, business room, 
łóżeczko - 20 zł / doba,  parking dodatkowo płatny . ŚWIĘTA: nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją, Uroczysta Kolacja Wigilijna w formie bufetu (m.in. 12 tradycyjnych potraw) z oprawą 
muzyczną , w pierwszy i drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia śniadanie i obiadokolacja w formie świątecznego bufetu (z elementami kuchni regionalnej) , w dniach 25.12 i 26.12 bufet ze 
słodkościami, kawą i herbatą (w godz. 13.00 - 15.00) , ognisko z kiełbaskami, grzanym winem i kompotem dla dzieci,  świąteczna impreza z DJ-em - 25.12, atrakcje dla dzieci,  kraina zabaw· 
mikołajowe kino, wizyta Świętego Mikołaja i Elfa (prezenty niespodzianki), codzienne animacje, ozodoby choinkowe z masy solnej, wspólne ubieranie choinkI, konkurs na najdłuższy 
łańcuch choinkowy, szopka bożonarodzeniowa: warsztaty z origami, zdobienie pierniczków, zdobienie bombek,  śpiewanie kolęd, świąteczne zaprzęgi, akademia Mali Kucharze: live 
cooking z szefem kuchni, akademia sportu juniora, śnieżne szaleństwo, mikołajowa dyskoteka, turniej tenisa stołowego, turniej bowlingowy, klub gier x-box kinect , Specjalne menu, udo-
godnienia dla dzieci (program Twoje dziecko - ważny Gość w naszym hotelu). SYLWESTER: W PROGRAMIE : marokańskie powitanie, aperitif, tematyczna aranżacja wnętrz, wiele atrakcji 
i niespodzianek, widowiskowe pokazy w wykonaniu ARS DANCE, profesjonalny konferansjer, tematyczne konkursy, atrakcyjne nagrody, największy na Pomorzu pokaz sztucznych ogni, 
wykwintny bufet sylwestrowy wzbogacony specjałami kuchni marokańskiej, bogaty wybór deserów, bufet z kawą i herbatą, open bar podczas całej imprezy (wino białe, wino czerwone, 
wódka, martini, whisky, piwo, rum, napoje bezalkoholowe oraz egzotyczne drinki, CENA ZAWIERA: zaproszenie na bal, wiele atrakcji i niespodzianek, open bar podczas całej imprezy (wino 
białe, wino czerwone, wódka, martini, whisky, piwo, rum, napoje bezalkoholowe oraz egzotyczne drinki )

Rodzaj świadczeń
noclegi + 

wyżywienie HB
Turnusy 8 ni
3.01-28.03 

Turnusy 8 dni
28.03-27.06

os dorosła w pokoju 1 os standrad          1005 zł 1210 zł
os dorosła w pokoju 2 os standard            925 zł     1075 zł

os dorosła w pokoju 3,4 os standard            720 zł          845 zł
dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis   
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Morze ŚWINOUJŚCIE FB
Morze Bałtyckie  D.W. „KARKONOSZE” , Pensjonat „JOWISZ”
Pensjonat „JOWISZ” położony w odległości 200m od promenady i plaży. Zakwaterowanie w pokojach 2,3-osobowych z łazienką, TV i telefonem, wyposażone w ręczniki, sprzęt plażowy. Na terenie ośrodka znajduje się 
jadalnia, gabinet masażu, parking przy DW Fala (50m) niestrzeżony płatny 15zł/doba. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. D.W. Karkonosze położony w sanatoryjno-wypoczynkowej dzielnicy Świnoujścia 100 m od głównego
wejścia na plażę. Trzypiętrowy murowany budynek dysponuje 2,3 os pokojami. Stołówka znajduje się na miejscu w ośrodku.

Uwagi: zakwaterowanie od godz. 16.00 kolacja do godz. 10.00 śniadanie. Klimatyczne płatne na miejscu Święta: noclegi w DW Karkonosze lub w Pensjonacie Jowisz, wyżywienie FB.  kolacja wilgilijna, menu 
świąteczne. Święta: noclegi w DW Karkonosze lub w Pensjonacie Jowisz, wyżywienie FB, Bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej, menu sylwestrowe, program.

Morze  MIĘDZYZDROJE FB
Morze Bałtyckie  D.W „POSEJDON”

D.W. „POSEJDON” odległość od morza 20m przy słynnej Promenadzie Gwiazd. Pokoje 1,2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 
TV, leżakami plażowymi. W pokoju znajduje się telewizor, radia oraz telefon. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, studio fitness, 
solarium, gabinet masażu, sala konferencyjna, sauna, gabinet kosmetyczny, kantor. Parking niestrzeżony, płatny (15zł/doba) oraz strzeżony 

Rodzaj świadczeń
noclegi z wyżywieniem FB , (sob-sob)

Święta  
24.12-29.12

Święta  
22.12-29.12, 23-30.12

Sylwester + bal  
29.12 -2.01, 30.12-3.01

os dorosła w pokoju 1,2,3 os 745 zł         985 zł 840 zł
dziecko 3-10 lat nocleg z 1/2 wyż 390 zł         545 zł -----------

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14.00 do 10:00. Święta: noclegi, wyżywienie FB, uroczysta kolacja wigilijna ze wspólnym kolędo-
waniem, menu świąteczne, ubieranie choinki, wieczorek taneczny przy muzyce na żywo, spacer po Międzydrojach z przewodnikiem. Sylwester: noclegi, 
wyżywienie FB, bal sylwestrowy z menu do białego rana, wieczór tańca i karaoke, wieczór szant przy kuflu międzyzdrojskiego grzańca

Karlove Vary - miasto w zachodnich Czechach, znana miejscowość uzdrowiskowa, która nazwę zawdzięcza cesarzowi Karolowi IV, który przebywał 
w nim ok. roku 1370. W Karlovych Varach znajdują się gorące źródła (do 73°C), a zakłady zdrojowe zaczęły powstawać już w XVIII wieku. W odległo-
ści 15 km od Karlovych Varów znajdują się trasy zjazdowe dla narciarzy. Hotel „Thermal****” duży hotel - pokoje 1 i 2 os. z łazienkami, TV sat, telefon, 
radio, sejf, Do dyspozycji gości restauracja, internetowa kawiarnia, winiarnia, centrum kongresowe, pełna baza zabiegowa (np. masaże, magneto-
terapia, terapia tlenowa, elektroterapie, limfodrenaż), sauna, fitness, solarium, całoroczny odkryty Basen termalny (50 x 17m), parking, podziemne 
garaże, salon fryzjerski. Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne dodatkowo płatne na miejscu 15 CZK/osoba/dzień. 

CZECHY Wczasy lecznicze, Baseny Termalne                             HB FB
Góry Krusne KARLOVE VARY - Hotel „Thermal****”

Uwagi: opłata klimatyczna pobierana na miejscu. Ośrodki nie akceptująz wierząt.Turnus Leczniczy: 7 noclegów, wyżywienie FB, 3 zabiegi lecznicze w 
dni robocze, konsultacja lekarska, kuracja wodą pitną, wolny wstęp do basenu termalnego. Turnus Relaksacyjny: 7 noclegów, wyżywienie HB, 5 zabie-
gów leczniczych/pobyt, konsultacja lekarska, kuracja wodą pitną, wolny wstęp do basenu termalnego. Turnus Sylwestrowy: 5 noclegów, wyżywienie 
HB, Bal sylwestrowy bogate menu, zabawa przy orkiestrze i z Dj-em, wolny wstęp do termalnego basenu.Turnus świąteczny: 4 noclegi, wyżywienie 

CZECHY BB HB 
Góry Karkonosze  LIBEREC - CENTRUM „BABYLON ****”

Centrum Babylon ****, położony w miejscowości Liberec w Czechach Północnych, to  niepowtarzalne Centrum Rozrywki z luksusowym hotelem i Centrum Kongresowym. Bezpośrednie przejście do świata zabawy i 
rozrywki z pokoi mieszkalnych to wygoda dla każdego gościa hotelu. Czterogwiazdkowy standard pokoi umożliwia komfortowy wypoczynek, który zadowoli nawet najbardziej wymagających gości. Zakwaterowanie 
w pokojach 1,2,3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym, TV , telefon, lodówka. Wszystko, co niezbędne dostępne jest pod jednym dachem – od tajemniczego świata podziemnych saun, przez edukacyjną 
formę spędzania wolnego czasu w iQparku aż po wodne atrakcje aquaparku i lunapark. Największy całoroczny wodny raj w Czechach Północnych, w skład którego wchodzą baseny i brodziki, zjeżdżalnie i rury dostar-
czające niezapomnianych wrażeń i podnoszące adrenalinę, tajemnicze, ukryte jaskinie, sauny i mnóstwo innych atrakcji wkomponowanych w przyjemną scenerię romantycznych, antycznych łaźni. W pobliżu basenów 
bary z miejscami siedzącymi, oferujące napoje ciepłe i chłodzące.

Rodzaj świadczeń
noclegi z wyywieniem 

Święta z HB 23.12-26.12
24.12-27.12

Sylwester  z HB  29.12-1.01 
30.12-2.01,  31.12-3.01

Wczasy (sob-sob) z BB
3.01 - 29.03

os dorosła w pokoju 1 os 1040 zł 1250 zł 2490 zł
os dorosła w pokoju 2 os 875 zł 1070 zł 1970 zł
os dorosła w pokoju 3 os 800 zł 995 zł 1750 zł
os dorosła w pokoju 4 os 755 zł 945 zł 1645 zł

UWAGI: dzieci do lat 3 bez światczeń gratis, klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 14:00 do 10:00. opłata za zwierzę domowe 250 CZK/doba, parking gratis. Święta: uroczysta kolacja 
wigilijna, menu świąteczne, wolny wstęp do Aquaparku, lunaparku i iQparku Sylwester: uroczysta kolacja sylwestrowa, szwedzkie stoły, bogate menu, szampan, dyskoteka, program, wolny wstęp do 
Aquaparku, lunaparku i iQparku. Wczasy: noclegi ze śniadaniami-bufet, wolny wstęp do Aquaparku, lunaparku i iQparku

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta Sylwester +bal Wczasy 8 dniowe + 
wyż HB

22.12-28.12 
24.12-30.12 23.12-28.12 28.12-02.01 30.12-02.01 10.01-28.03

720 zł 695 zł 810 zł 615 zł 580 złosoba dorosła w pokoju  2 os. 

osoba dorosła w pokoju 3 os. 650 zł 585 zł 750 zł 585 zł 540 zł
Dziecko 3-10 lat na dostawce w pokoju 

2,3 os z 1/2 wyż. bez balu 360 zł 320 zł 405 zł 310 zł 410 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi z wyżywieniem  (sob-sob)

Święta  z HB
24.12-27.12

Sylwester z HB
28.12-2.01, 29.12-2.01

30.12-3.01

Pobyt Leczniczy 
SPA z FB  
3.01-28.03

Pobyt Relaksacyj-
ny z HB  

3.01-28.03
os dorosła w pokoju 1 os standard 1180 zł        2250 zł 2480 zł       3605 zł
os dorosła w pokoju 2 os standard 1030 zł        1795 zł 1830 zł       3235 zł
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SŁOWACJA Kąpieliska i baseny termalne HB
Góry Choczańskie BESENOVA - Hotele „Termal Park****, „Giga****”

BESENOVA- miejscowość w pobliżu Liptovskiego Mikulasza, leży u podnóża Gór Choczańskich. Sławna z kompleksu całorocznych basenów z mineralną 
wodą termalną. Kąpiele działają leczniczo na narządy ruchu, układ oddechowy, układ urologiczny. Hotel Thermal**** i Giga****- pokoje 2os. z łazienką z 
balkonem na baseny lub bez, możliwość 2 dostawek, pokoje z pełnym wyposażeniem: TV, sejf, telefon, radio, lodówka, łazienka z kabiną natryskową i WC, 
restauracja na miejscu. Przy obiektach całoroczne kąpieliska termalne Thermal park Bešeňová (baseny zewnętrzne: 8 basenów z wodą termalną, 5 basenów 
z czystą ogrzewaną wodą, 8 zjeżdżalni i ślizgawek, 5 nowych basenów z orzeźwiającą wodą oraz baseny kryte), w pobliżu znajduje się również wielki świat 
wodny Aquapark Tatralandia, Liptovský Mikuláš. Przy ośrodku parking monitorowany, bezpłatny. Opłata za psa 10 Euro/dzień. Dla gości zniżki do Thermal Parku.

Rodzaj świadczeń 
noclegi z wyż. HB

Sylwester 
pakiet ECO 

Sylwester pakiet                 
BUSINESS Sylwester + bal Wczasy 8 dni

Pakiet ECO (sob-sob)
30.12-3.01,  29.12-2.01 30.12-3.01,  29.12-2.01 30.12-3.01,  29.2-2.01  3.01 - 28.03

os dorosła                                            
w pokoju 2 os standard 1280 zł 1395 zł 1485 zł 1945 zł

os dorosła                                            
w pokoju 2 os classic 1360 zł 1470 zł 1560 zł 2080 zł

dzieci 6-14 lat                                  
dostawka z 1/2 wyż. 695 zł 755 zł 790 zł 1025 zł

UWAGA: Dzieci do lat 6 bez świadczeń gratis. Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa 14.00-10.00. Sylwester ECO: nocna zabawa w basenach ze-
wnętrznych. Sylwester Business: nocna zabwa w basenach zewnętrznych i krytych, atrium w jacuzzi, wewn, zjeżdżalnie. Sylwester + bal: pakiet ECO + baseny 
kryte, atrium, jacuzzi,wewnętrzna zjeżdżalnia, uroczysta kolacja i zabawa sylwestrowa. Bezpłatne korzystanie z parkingu i fitness, szlafrok (niedotyczy dzieci i 
dorosłych na dostawce). Klienci zakwaterowani w Thermal/Giga mają 10% zniżki w Relax centre.

Uwagi:  Doba hotelowa 14:00-10:00. Program pobytu: TOP kompleksowe leczenie:   Powitalny drink, 7 noclegów, wyżywienie FB (śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obiady i kolacje z karty dań, 
sałatki owocowe, i warzywne.), możliwość konsultacji z dietetykiem, wstępne badania lekarskie, przy pobycie min. 14 dni również badanie kontrolne,zabiegi uzdrowiskowe ustalone przez lekarza  do 
934 zł, codzienny dostęp do krytego basenu termalnego w  wyznaczonych godzinach, końcowe badania lekarskie, kąpielowy szlafrok. Rehabilitacja PLUS:  Powitalny drink,  7 noclegów, wyżywienie 
FB (śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obiady i kolacje z karty dań, sałatki owocowe, i warzywne.), możliwość konsultacji z dietetykiem, wstępne badania lekarskie, zabiegi uzdrowiskowe 
ustalone przez lekarza  do 700 zł, końcowa konsultacja lekarska, codzienny dostęp do krytego basenu termalnego w  wyznaczonych godzinach, kąpielowy szlafrok. Program dla seniorów RELAX:  
Powitalny drink,  7 noclegów, wyżywienie FB (śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obiady i kolacje z karty dań, sałatki owocowe, i warzywne.), możliwość konsultacji z dietetykiem, wstępne 
badania lekarskie, zabiegi uzdrowiskowe ustalone przez lekarza do 467 zl, w ramach pakietu 4 ustalone zabiegi uzdrowiskowe (2x ćwiczenia grupowe, 1x klasyczny masaż częściowy, 1 x  okład 
parafinowy),  codzienny dostęp do krytego basenu termalnego w  wyznaczonych godzinach, szlafrok kąpielowy. WELLNESS ŁAŹNIOWY :  Powitalny drink, 7 noclegów, wyżywienie FB (śniadania 
w formie bufetu szwedzkiego, obiady i kolacje z karty dań, sałatki owocowe, i warzywne.), możliwość konsultacji z dietetykiem, wstępne badania lekarskie, bon na wybrane zabiegi o wartości 467 zł, 
codzienny dostęp do krytego basenu termalnego w  wyznaczonych godzinach, szlafrok kąpielowy. 

CZECHY Wczasy lecznicze, Łaźnie i Baseny Termalne HB FB
Góry Karkonosze VELKE LOSINY   Hotel „Eliska****”

Łaźnie termalne Velke Losiny to jedne z najstarszych i najbardziej znanych morawskich uzdrowisk z wieloletnią tradycją. Zyskały sławę ze względu na fantastycz-
ne efekty lecznicze siarczanowych wód termalnych, jak również przepiękne położenie uzdrowiska – u podnóża Jesioników. Przyroda wyposażyła Velké Losiny 
w bogactwo leczniczych wód o zbawiennym wpływie na aparat ruchu oraz układ nerwowy. Temperatura ciepłych źródeł wynosi około 36°C. Na terenie Velkých 
Losin wypływa pięć źródeł mineralnych – powszechnie można wody struktury źródlanej charakteryzować jako siarkowe proste cieplice ( siarkowe krato-termy 
) i siarkowe źródła chłodne. Łaźnie termalne obejmują kilka głównych budynków w tym: Główny budynek Hotel Eliska ****. Zakwaterowanie w pokojach 1,2 
osobowych wraz z apartamentami z pełnym węzłem sanitarnym. Wyposażenie pokoi w TV-sat, radio, telefon, internet wi-fi. Istnieje możliwość podpięcia się do 
Internetu oraz skorzystanie z parkingu. Goście przybywający na kuracje mogą skorzystać z badań i konsultacji lekarskich, ponadto przeprowadzane są liczne 
zabiegi uzdrowiskowe, SPA i zabiegi relaksacyjne, wysoki standard usług.

SŁOWACJA HB
Niskie Tatry DONOVALY - PARK SNOW - Hotel ”Vesel” Penzion Donly* 
Donovaly – miejscowość położona na przełęczy na wysokości 960 m n.p.m. pomiędzy górskimi pasmami Niskie Tatry a Velka Fatra. Tereny narciarskie są tutaj 
znakomicie przygotowane i dopasowane do różnych narciarskich umiejętności. Najbliższe wyciągi znajdują się około 100 m od hotelu. Do dyspozycji narciarzy 
jest 15 wyciągów, z tego najdłuższa kolejka krzesełkowa ma 1309 m ,pokonuje różnicę poziomów rzędu 445 m. Pozostałe 14 wyciągów ma długość od 100 do 
793 m. dla początkujących są 3 krótsze wyciągi (70, 100, 200 m). Hotel Górski „Vesel” – posiada pokoje 2, 3, 4, 5,6 os. z łazienkami, mogą być również łóżka 
piętrowe. Hotel posiada całodobową recepcję, restaurację, salę dyskotekową, parking oraz przechowalnię nart. Niektóre pokoje mają duże balkony. Niedaleko 
od hotelu znajduje się serwis sprzętu narciarskiego, sklep i poczta. Informacje o karnetach i trasach narciarskich: www.parksnow.sk.

Rodzaj świadczeń 
noclegi z wy. HB 

Hotel Vesel Penzion Donly * 
Sylwester

28.12-1.01 , 29.12-2.01 
30.12 - 3.01

Wczasy z HB 
3.01-1.03

Sylwester
28.12-2.01 , 30.12-3.01

Wczasy z HB 
3.01-1.03

os. dorosła w pokoju 2 os 610 zł 910 zł        675 zł      930 zł
os. dorosła w pokoju 3 os 550 zł 870 zł        615 zł       855 zł
os. dorosła w pokoju 4 os 505 zł 835 zł        550 zł       820 zł

UWAGI: dzieci do lat 3 bez światczeń gratis, klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 16:00 do 10:00. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. 
Sylwesterw hotelu Vesel: noclegi z wyżywieniem HB, zabawa sylwestrowa z Dj-em z menu organizowana w hotelu Vesel. W Penzion Donly cena nie 
zawiera zabawy sylwestrowej. Istnieje możliwośc przedłużenia pobytu

Penzion Donly* w Donovalych 100 m przy stokach. Zakwaterowanie w pokojach 2,4,5,6 os z łazienkami I TV. Pensjonat zapewnia całkowitej pojemności 
44 łóżek. Każdy pokój jest w pełni wyposażony, więc będziesz miał wszystko, czego podczas aktywnego weekendu potrzeby. Obfite śniadanie i kolację, 
które po dniu spędzonym na stoku lub grzbiet niewątpliwie doceni, serwowane są w bistro na dole domu.

Rodzaj świadczeń 
+ wyżywienie FB 

turnus  
(niedziela- -niedziela)

04.01-01.02   ,  01.11-20.12 01.02-31.05   ,  27.09-1.11 31.05-27..09

Kompleksowe 
TOP LECZENIE

Rehabilitacja 
PLUS

Pobyt  Dla   
Senirów RELAX 

lub  
WELLNESS  
ŁAŹNIOWY

Kompleksowe 
TOP LECZENIE

Rehabilitacja 
PLUS

Pobyt  Dla   
Senirów 
RELAX 

lub  
WELLNESS  
ŁAŹNIOWY

Kompleksowe  
TOP LECZENIE

Rehabilitacja 
PLUS

Pobyt  Dla   
Senirów 
RELAX 

lub  
WELLNESS 
ŁAŹNIOWY

osoba  dorosła w pokoju 
1 os. 2685 zł 2435 zł 2185 zł 2805 zł 2560 zł 2310 zł 2935 zł 2685 zł 2430 zł

osoba dorosła w pokoju 
2 os. 2245 zł 1995 zł 1750 zł 2370 zł 2120 zł 1870 zł 2495 zł 2245 zł 1995 zł

osoba dorosła w aparta-
mencie 2 osobowym 2500 zł 2245 zł 1995 zł 2620 zł 2370 zł 2120 zł 2745 zł 2495 zł 2245 zł
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Turnusy 8 dni 
noclegi z wy. HB , (sob-sob)

Os. dorosła w 
pok. 1 os, 

Os. dorosła w 
pok. 2os, 

Os od 15 lat                           
na dostawce

Dziecko 3-15 lat,  
nocleg, ½ wyż.

Dziecko 3-15,  
dostawka ½ wyż.

Święta     22.12-29.12       1290 zł 940 zł 750 zł 660 zł 470 zł

Sylwester   29.12-2.01         890 zł 740 zł 590 zł 515 zł 370 zł
2.01 - 7.03       1290 zł 905 zł 725 zł 635 zł 455 zł
7.03 - 28.03       1225 zł 840 zł 675 zł 590 zł 420 zł

SŁOWACJA  HB
Góry Lewoczeskie LUBOVNIAŃSKIE KUPELE - HoteL „LUBOVNA**”
Hotel „Lubovna**” – położony na pograniczu Spiskiej Magury i Levoczeskich Wierchów w dolinie Lubowniańskich Kąpielisk, 7 km od miasta 
Stara Lubovna. Najbliższe wyciagi narciarskie w odległości ok. 150 m od hotelu. Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z możliwo-
ścią dostawki. Na wyposażeniu pokoju prysznic i WC. Goście mogą korzystać z dwóch restauracji hotelowych, trzech barów i kawiarni, 
kryty basen, sauna, masaże wodne i ręczne, procedury relaksacyjne, bilard, tenis stołowy, wypożyczalnię sprzętu sportowego-narciarskiego, 
zimowego. Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest bez barierowy. Bezpłatny dostęp do Internetu.

UWAGA:  Klimatyczne płatne na miejscu. Parking strzeżony – dodatkowo płatny. Obiekt przyjmuje Zwierzęta za dodatkową opłatą 7 Euro/doba. Dopłata do poko-
ju 1 os 55 zł/doba. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. W cenie wstęp do hotelowego basenu. Doba hotelowa od 15.00 do 10.00. Sylwester: kolacja sylwestrowa 
z toastem bogate menu bufet i bal sylwestrowy przy orkiestrze i Dj-dyskoteka , przywitanie nowego roku i fajerwerki. Święta: program świąteczny, kolacja wigilijna

SŁOWACJA HB 
Niskie Tatry JASNA POD CHOPOKIEM -  HoteL „SNP***”, „JAN SVERMA**”

Jasna pod Chopokiem - najwyższe szczyty Niskich Tatr to Dumbier (2043 m n.p.m.) oraz Chopok (2024 m n.p.m) co stwarza doskonałe warunki do uprawiania 
sportów zimowych, a w szczególności narciarstwa. Stacje narciarskie Jasna, Bystra -Tale i Jańska Dolina, oferujące łagodne trasy narciarskie częściowo sztucz-
nie śnieżone, a trasy dla bardziej wymagających narciarzy można znaleźć na zboczach Chopoka.  Sprawdź wyciągi na: www.jasna.sk.
Hotel „SNP***” w pobliżu stacji wyciągów narciarskich Otupne w centrum Jasnej. Pokoje 1, 2 os. z prysznicem, WC, TV/SAT, telefonem. Na terenie hotelu: 
jadalnia, bar, sauna, sala TV, bilard, tenis stołowy, kantory wymiany walut, pokój wypoczynkowy z panoramicznym widokiem na Chopok. Goście mogą skorzy-
stać z masaży (również wodnych), szkółki narciarskiej, wypożyczalni i przechowalni sprzętu sportowego (narty). Przed obiektem znajduje się strzeżony, płatny 
parking samochodowy. Hotel „Jan Sverma**” ok. 1000 m do najbliższych wyciągów. Pokoje 2 os. z możliwością dostawki z łazienką, TV, radio i telefon. 
Większość pokoi posiada balkony. Do dyspozycji gości: jadalnia, restauracja kawiarnia, bilard, tenis stołowy, wynajem oraz przechowalnia sprzętu narciarskiego.

Hotel SNP ***   ,   Hotel Jan Sverma **
Turnusy 8dni 

noclegi z wy. HB , (sob-sob) Os. dorosła w pok. 2os, Dziecko 3-15 lat,  
nocleg, ½ wyż.

Dziecko 3-15,  
dostawka ½ wyż.

Zakwaterowanie SNP     J. Sverma SNP    Jan Sverma SNP    J. Sverma
Święta  23.12-28.12 ,  24.12-29.12 1090 zł 855 zł 765 zł 600 zł 545 zł 430 zł
Sylwester  29.12-2.01, 28.12-1.01 1620 zł 960 zł 1135 zł 800 zł 810 zł 480 zł

10.01-- 31.01  1460 zł 1195 zł 1020 zł 835 zł 730 zł 600 zł
31.01 - 7.03 1750 zł 1195 zł 1225 zł 835 zł 875 zł 600 zł

UWAGA: Dzieci do lat 8 na dostawce przy 2 osobach pełnopłatnych bez wyżywienia gratis. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. Dopłata do pokoju 1 os 45 
zł/dobaKlimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa 16.00-11.00, Obiekt przyjmuje zwierzęta 10 Euro/doba. Bal sylwestrowy w cenie. Bal sylwestrowy przy 
orkiestrze, bogate menu, atrakcje i program rozrywkowy. W hotelu SNP bal przy orkiestrze, w hotelu Jan Sverma przy muzyce mechanicznej.

SŁOWACJA  Wody Termalne HB
Niskie Tatry LIPTOVSKY JAN - HoteL „MAJ***”

Hotel „Maj***” – umiejscowiony w scenerii Parku Narodowego na wys. 700 m n.p.m., w Janskiej dolinie. Hotel dysponuje: pokojami 1 osobo-
wymi z dostawką, 2 os. z możliwością dostawki z prysznicem i WC. Na miejscu: restauracja, bistro, kawiarnia, bar, świetlica, kryty basen 
z wodą termalną, sauna, masaże klasyczne i podwodne, siłownia, fitness klub, wypożyczalnia i przechowalnia sprzętu zimowego, parking. 
W odległości 400 m od hotelu znajduje -ośrodek narciarski, 4 wyciągi, trasy zjazdowe o długości 1900 m, sztucznie zaśnieżane! Więcej 
informacji na stronie www.basenytermalne.pl/liptowski_jan.htm. Kompleks basenów termalnych w Tatralandii w odległości ok. 30 km.

UWAGA: Dzieci do lat 8 na dostawce przy 2 osobach pełnopłatnych bez wyżywienia gratis. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. Klimatyczne płatne na miejscu. 
Doba hotelowa 16.00-11.00, Odpłatność za psa 10 Euro/doba. W cenie korzystanie z basenu krytego z wodą termalną. Bal sylwestrowy w cenie przy orkiestrze, 
bogate menu, atrakcje i program rozrywkowy.

Turnusy 8dni 
noclegi z wy. HB , (sob-sob)

Os. dorosła w 
pok. 1 os, 

Os. dorosła w 
pok. 2os, 

Os od 15 lat                          
na dostawce

Dziecko 3-15 lat,  
nocleg, ½ wyż.

Dziecko 3-15,  
dostawka ½ wyż.

Święta     23.12-26.12, 24-27.12         760 zł 650 zł 520 zł 455 zł 325 zł
Sylwester  29.12-2.01, 28.12 - 01       1370 zł 1200 zł 975 zł 855 zł 610 zł

3.01 -  10.01, 14.02-7.03       1510 zł 1250 zł 1000 zł 875 zł 625 zł
10.01-14.02 , 7.03 - 2.04       1445 zł 1185 zł 950 zł 830 zł 590 zł
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Uwagi: Klimatyczne płatne w recepcji, obiekt nie przyjmuje zwierząt. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gartis. Bal Sylwestrowy przy orkiestrze: bogate menu, ciepła i 
zimna płyta, zakąski, szampan, północna kapustnica, program rozrywkowy, atrakcje. W cenie pobytu 1 wstęp do Wellness Świat Regeneracji

SŁOWACJA HB
Tatry Wysokie SZCZYRBSKIE PLESZO - Hotel TRIGAN ***” 

Hotel “TRIGAN ***”– usytuowany w atrakcyjnym otoczeniu Tatr Wysokich przy Nowym Strbskim Plesie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, który jest naj-
ważniejszym rezerwatem przyrody na Słowacji. Strbskie Pleso jest najbardziej znanym i najchętniej odwiedzanym jeziorem górskim przy którym znajduje się najwyżej 
położone uzdrowiskoo lecznicze w Tatrach Wysokich. Zakwaterowanie w pokojach 2 os z możliwością dostawki z łazienkami ( z prysznicem i wc), TV, radio, telefon. 
Na terenie ośrodka znajdują się: 2 restauracje, aperitif bar, kawiarnia, klub nocny, fitness centrum, nowe kompleksowe Centrum Świat Wellness: basen kryty, sauna, 
solarium, bilard, narciarnia Blisko Centrum Narciarskie Strbskie Pleso, doskonale przygotowane trasy narciarskie. w odległości 1,5 km. Sprawdź www.parksnow.sk. 

SŁOWACJA HB
Tatry Wysokie TATRZAŃSKA ŁOMNICA - Hotel URAN ***” 
Hotel „Uran***” – zrekonstruowany hotel położony w centrum Tatrzańskiej Łomnicy. Hotel oferuje zakwaterowanie w pokojach 1,2 osobowych z moż-
liwością dostawienia dodatkowego łóżka, oraz studio 2+2. Pokoje są wyposażone w WC i prysznic, TV, radio, telefon i balkon. Goście mogą korzystać z 
restauracji hotelowej, baru dziennego, fitness centrum, sauna, masaże i solarium oraz kryty basen. Goście również mogą korzystać z pomieszczenia do gry 
w tenisa stołowego, bilard, sala zabaw dla dzieci. Więcej informacji na stronie www.nartynaslowacji.republika.pl/tatrzanska_lomnica.html.

Uwagi: Dzieci do lat 8 na dostawce w przy 2 osobach pełnopłatnych bez świadczeń gratis. Klimatyczne płatne na miejscu. Doba od 16:00 (obiadokolacja) 
do 11:00 (śniadanie). Dopłata do pokoju 1 os 35 zł/doba.  Bal Sylwestrowy: przy orkiestrze, aperitiv, bogaty program, ciepła zimna płyta, szampan. Obiekt 
przyjmuje zwierzęta w cenie – 10 € / dzień. W cenie pobytu wolny wstęp do Wellness Centrum w hotelu.

SŁOWACJA HB
Tatry Wysokie TATRZAŃSKIE MATLIARE - Hotele „HUTNIK I ***” HUTNIK II**” 

Hotel „Hutnik” - kompleks hotelów składający się 2 budynków „Hutnik I***” z częścią pokoi odnowionych i „Hutnik II**” z pokojami standar-
towymi, połączonych korytarzem. Znajduje się w pięknym otoczeniu u podnóża szczytu Łomnickiego. Pokoje 2 os z możliwością dostawki, 
wyposażonych w WC, prysznic, telefon, radio, TV i balkon. Na miejscu: 2 restauracje, 2 bary, kantor Do dyspozycji: basen kryty, sauna, 
masaż klasyczny i wodny, solarium, centrum fitness, sala gimnastyczna, tenis stołowy, bilard, minigolf, automatyczna kręgielnia z dwoma 
torami, pokój zabaw dla dzieci, automaty do gry, wypożyczalnia sprzętu sportowego, przechowywania nart. Przy hotelu znajduje się wyciąg 
narciarski dla dzieci i początkujących narciarzy. W okolicy znajdują się ośrodki narciarskie wT atrzańskiej Łomnicy, na Skalnatym Plesze, w 
Żdiari i w Starym Smokowcu .

Uwagi:  Klimatyczne płatne w recepcji, obiekt przyjmuje zwierzęta za dodatkową opłatą. Bal Sylwestrowy przy orkiestrze: bogate menu, ciepła zimna płyta, zakąski, szampan, północna kapustnica, program 
rozrywkowy, atrakcje.

Rodzaj świadczeń
noclegi z wy. HB , (sob-sob)

Os. dorosła 
w pok. 1 os

Os. dorosła 
w pok. 2 os 

Osoba od 15 lat na 
dostawce

Dziecko 3-15 lat,  
nocleg, ½ wyż.

Dziecko 3-15,  
dostawka ½ wyż.

Święta  23.12-26.12, 24.12-27.12         815 zł 700 zł 560 zł 490 zł 350 zł
Sylwester  29.12-2.01        1510 zł 1360 zł 1090 zł 950 zł 680 zł

3.01 - 7.03        1720 zł 1460 zł 1170 zł 1020 zł 730 zł
7.03 - 2.04         1560 zł 1300 zł 1040 zł 910 zł 650 zł

Węgry HAJDUSZOBOSZLO HB
Hajduków ,,Hőforrás***”  Hotel

Turnusy 8dni 
noclegi z wy. HB , (sob-sob)

Os. dorosła 
w pok. 1 os

Os. dorosła 
w pok. 2 os 

Osoba od 15 lat na 
dostawce

Dziecko 3-15 lat,  
nocleg, ½ wyż.

Dziecko 3-15,  
dostawka ½ wyż.

Święta  23.12-26.12, 24.12-27.12       800 zł 680 zł 545 zł 475 zł 340 zł
Sylwester  29.12-2.01      1445 zł 1295 zł 1035 zł 905 zł 645 zł
3.01 - 10.01, 14.02-7.03      1655 zł 1395 zł 1115 zł 975 zł 695 zł

10.01-14.02      1590 zł 1330 zł 1065 zł 930 zł 665 zł
7.03 - 2.04      1400 zł 1135 zł 910 zł 795 zł 565 zł

Hajdúszoboszló -uzdrowisko na Węgrzech woda wytrysnęła spod ziemi 80 lat temu, w wyniku poszukiwań geologa dr Ferenca Pávai Vajna. 
Nasze kąpielisko zdobyło sobie światową sławę właśnie dzięki leczniczej mocy wody termalnej. Imponujące inwestycje ostatnich lat miały na celu 
podniesienie poziomu naszych obiektów do skali europejskiej oraz stworzenie warunków dla wielogeneracyjnej turystyki zdrowotnej. Ufamy, iż 
spełniając europejskie wymogi, zapewnimy turystom i kuracjuszom wszystkich narodowości odpowiedni standard usług, jak również posłużymy 
przykładem pośród legendarnych miejsc kąpieliskowych na Węgrzech. W naszym kompleksie leczniczym wprowadziliśmy w tym celu system 
zabezpieczania jakości ISO, który w przyszłości zamierzamy rozszerzyć na wszystkie działy naszej firmy. Hotel Hoforras ***  położny w w samym 
centrum Hajduszoboszlo, Zakwaterowanie w pokojach 1, 2  os., z pełnym węzłem sanitarnym(prysznic, WC, TV i telefon, mini barek) z balkonem z 
widokiem na kąpielisko Termalne w Hajduszoboszlo . W hotelu cicha sala konferencyjna, drink bar, 2 baseny termalne: kryty i odkryty, sauna, jacuzzi.  Bal 
sylwestrowy w klimatyzowanej restauracji hotelowej.

Rodzaj świadczeń,  
noclegi+ wyżywienie HB

Cena za turnus 8 dni  
(sobota-sobota) 

03.01-18.04
os. dorosła w pokoju 1 os. 1645 zł
os. dorosła w pokoju 2 os. 2090 zł

osoba na dostawce w pokoju 2 os 1450 zł

Uwagi:  Przez cały rok czynny jest w hotelu kryty basen, kąpiel perełkowa, sauna, solarium. 
Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie HB (śniadanie(szwedzki stół), lunch lub obiad),  korzystanie z hotelo-
wego SPA w wyznaczonych godzinach: jacuzzi, basen,  sauna

Rodzej świadczeń, noclegi
+ wyżywienie HB   HUTNIK I

Osoba dorosła 
nocleg

Dziecko 3-15 lat, 
nocleg 1/2 HB

Dzieciki 3-15 lat, 1/2 
wyż HB .  

na dostawce
Święta   22.12-29.12 1190 zł 830 zł 600 zł

Sylwester + bal   29.12-02.01 1095 zł 770 zł 550 zł
03.01-10.01 ; 14.02-7.03 1090 zł 760 zł 545 zł

10.01-14.02 1010zł 705 zł 505 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS/ dopłata do pokoju 1 os./ dzień 35 zł

Rodzej świadczeń, noclegi + 
wyżywienie HB  HUTNIK II

Osoba dorosła 
nocleg

Dziecko 3-15 lat, 
nocleg 1/2 HB

Dzieciki 3-15 lat, 1/2 wyż 
HB  na dostawce

Święta   22.12-29.12 945zł 660 zł 470 zł
Sylwester + bal  29.12-02.01 885 zł 620 zł 440 zł

03.01-10.01 ; 14.02-7.03 880 zł 615 zł 440 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS/ dopłata do pokoju 1 os./ dzień 35 zł
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Węgry HERNADVECSE HB
Encs Hotel Vécsecity ****             basen termalny

Hotel Margherita*** rodzinny hotel położony przy wyciagach narciarskich 800 m od centrum Livigno. Zakwaterowanie w komfortowych 
pokojach 2,3,4 os z łazienkami, TV, wifi, sejf, telefon. Hotel jest skąpany w słońcu od świtu do zmierzchu, znajduje się na wschodniej stronie 
Livigno i ze względu na swoje położenie, to oferuje przepiękne widoki na dolinę i góry.  Na miejscu restauracja, welness z sauna i wanną 
z zimną wodą mini siłownia, gabinet masażu. Wyżywienia: śniadania bufet, obiadokolcja serwowawna do wyboru z 3 dań. Strona Hotelu: 
http://www.margheritalivigno.com/   Informacje o wyciagach: http://www.skipasslivigno.com/  http://www.livigno.lombardia.it/piste-sci-livi-
gno/

Włochy LIVIGNO  HB
Trydent HOTEL,,MARGHERITA***”    przy wyciągach

Włochy SELLA NEVEA HB
Alpy Julijskie SPORT HOTEL FORTE ***  przy wyciagach  Skipass w cenie

Friuli Venezia Giulia - położona we wschodniej części Dolomitów przy granicach z Austrią i Słowenią. Jazda na nartach w dwóch regionach: 
Sella Nevea (5 dni) i Tarviso (1 dzień) łącznie 72 km tras, niemal 100% jest sztucznie naśnieżanych. Region proponuje znacznie niższe ceny niż 
popularniejsze stacje, a przy tym trzyma wysoki poziom, który zaspokoi początkujących i zaawansowanych narciarzy. Poza weekendami w za-
sadzie nie ma żadnego tłoku. Hotel  Sport Forte *** ten znajduje się w miejscowości Sella Nevea, w spokojnej okolicy pomiędzy lasami i łąkami w 
rejonie Montasio. Pokoje 2 , 3 4 os z łazienkami , telefon, telefonem i TV. Na miejscu: restauracja, bar, pizzeria, receepcja, sejf, sala tv, dyskoteka, 
centrum wellness z basenem, whirpool, sauna, solarium, siłwonia, kabina infrarot. Odległość od wyciagw 80 m. Wyżywienie śniadania-bufet, 
obiadokolacja serwowana +woda do obiadokolacji.  

Uwagi:  Doba hotelowa od 14:00 do 10:00 W cenie: noclegi, z wyż. HB, korzystanie z basenu, siłowni, sauny i jacuzzi, skipass: 6 dniowy wliczony w cenę, 
obejmuje 6 dni białego szaleństwa na stokach Sella Nevea, w tym 1 dzień w Tarvisio-Monte Lusari.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

28.12-4.01
3.01-10.01 21-28.12 10.01-31.01

7.03-28.03 31.01-7.03
os dorosła w pokoju 2, 3 ,4 os       2570 zł     1720 zł 1415 zł       1580 zł

dzieci 7-14 lat, nocleg z ½  wyż.       1285 zł       860 zł 710 zł         790 zł
os od 14 lat na dostawce       2310 zł      1545 zł 1270 zł        1420 zł

dzieci do lat 7 przy 2 os pełnopłatnych płatnie  

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

            
27.12-3.01

3.01 - 10.01
7.02  -  7.03

  10.01- 7.02
7.03 -.28.03

os dorosła w pokoju 2            1765 zł            1350 zł 1310 zł
os dorosła jako 3 i 4 w pokoju            1605 zł            1185 zł 1150 zł

dzieci 4-12 lat, nocleg w pokoju 3,4 os
z ½  wyż.            1335 zł             920 zł 885 zł

dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych bezpatnie

Uwagi:  Doba hotelowa od 16:00 do 10:00. W cenie: noclegi, żwyż. HB. 

Rodzej świadczeń, noclegi + 
wyżywienie HB  HUTNIK II

Osoba dorosła 
nocleg

Dziecko 3-15 lat, 
nocleg 1/2 HB

Dzieciki 3-15 lat, 1/2 wyż 
HB  na dostawce

Święta   22.12-29.12 945zł 660 zł 470 zł
Sylwester + bal  29.12-02.01 885 zł 620 zł 440 zł

03.01-10.01 ; 14.02-7.03 880 zł 615 zł 440 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS/ dopłata do pokoju 1 os./ dzień 35 zł

HOTEL VÉCSECITY **** superior położony dolinie Hernád, na zboczach wzgórza Cserehát, w miejscowości Hernádvécse , stworzony 
został kompleks hotelowy   obejmujący zabudowania dawnego zamku Vécsey-Sardagna.  Hotel posiada cztery skrzydła reprezentujące  
różne style. Pokoje pałacowe oddają atmosferę epoki, apartamenty City to styl małomiasteczkowy, Zielony Dom to luksus mieszczański a 
dwa poziomy Czerwonej Wieży reprezentują styl sztuki minimalistycznej. Obszerne pokoje pałacowe wyposażone są w łóżka gwarantują-
ce wypoczynek w luksusie, istnieje możliwość dostawki, pokoje są klimatyzowane, wyposażone w prysznic, łazienkę, suszarkę, szlafroki, 
TV LED, minibar, telefon oraz bezprzewodowy Internet bez ograniczeń.  Apartamenty są dwupiętrowe, składają się z pokoju dziennego 
oraz sypialni (na galerii), ich powierzchnia i wyposażenie umożliwia zakwaterowanie 2-6 osób. Apartamenty wyposażono w rozkładane 
kanapy z najwygodniejszą powierzchnią do leżenia, minibar, sejf, TV LED, telefon, bezprzewodowy Internet wifi bez ograniczeń, łazienki 
z prysznicami, suszarkę do włosów oraz szlafroki. Większość posiada wyposażone w meble ogrodowe własne ogródki, tarasy lub fran-
cuskie balkony.  Zielony Dom oferuje Amerykańskie pokoje delux posiadają większą powierzchnię i urządzone są w stylu miejscowym, 
wyposażone w 2 łóżka francuskie o szerokości 140 cm ,gwarantujące maksymalną wygodę dla 2 osób, polecamy również rodzinom i 
grupom zaprzyjaźnionym. Pokoje superior przypominające stylem pokoje pałacowe wyposażone są w stylu wielkomiejskim, z dużym 
rozmachem Pokoje Czerwonej Wieży reprezentują nurt sztuki minimalistycznej, wyposażone są nowocześnie wnosząc żywotną dyna-
mikę. Pokoje proponujemy w pierwszym rzędzie parom na romantyczne wypady, dla grup zaprzyjaźnionych oraz artystom pragnącym 
wypoczynku na łonie natury. 

Cena za turnus 8 dni 
(sobota-sobota) 

03.01-27.06 
wyżywienie HB

Pokój 
,,Czerwona Wieża” 

(Red Tower)

Pokój 
,,Zielony Dom” 
(Green House)

Pokój 
,,City”  

Pokoje ,,Pałacowe” 
(Castle room)

Pokój 
STANDARD

Pokój  
SUPERIOR

Pokój  
DE LUXE

Pokój  
na zamku

Apartament 
na zamku

os. dorosła w pokoju 2,3, os 1735 zł 1780 zł 1870 zł 1965 zł 1965 zł 1965 zł 2715 zł
dzieci 4-12 lat, nocleg na dostawce.  

z ½  wyż. przy 2 os. dorosłych  870 zł 890 zł 935 zł 980 zł 980 zł 980 zł 1355 zł

Uwagi:  Dziecko do lat 4 GRATIS. Możliwość zakupu dowolnej licz-
by dni pobytu. Obiekt przyjmuje zwierzęta. Cena zawiera: Zakwa-
terowanie, wyżywienie HB, bezpłatny parking, WiFi, korzystanie z 
centrum wellness: basen kryty i odkryty, sauna, jacuzzi, fitness




