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Uwagi:   dzieci  3-11 lat z ½ wyżywienia nocleg na wspólnym spaniu lub na dostawce Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od 14.00(obiadokolacja) do 
10.00(śniadanie). Turnus zaczynamy obiadokolacją w drugim dniu pobytu a kończymy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu. Zniżka przy łączeniu turnusów 150zł. 
W cenie turnusu: 7 noclegów, wyż. HB, transport autokarem, ubezpieczenie NNW, ognisko z pieczeniem kiełbasek, animacje w ośrodku.

MORZE DARŁÓWKO  O.W. „BARTEK” HB

MORZE DĄBKI  O.W. „CARBO” FB

Dom  Wczasowy „Bartek” – odległość od morza 120 m i 250 m od Aqua Parku. Teren ogrodzony. Zakwaterowanie 
w pokojach 2,3 i 4 osobowych z łazienkami i balkonem. Pokoje wyposażone w TV, telefon, parawan, parasol, koc 
plażowy, foteliki turystyczne, czajnik bezprzewodowy. Do dyspozycji gości: plac zabaw, boisko do koszykówki, 
siatkówki, grill, ogrodzony dozorowany parking, sala konferencyjna, domowe wyżywienie w stołówce, fitness, 
sala bilardowa, biblioteka, wypożyczalnia rowerów, kort tenisowy asfaltowy. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Par-
king dozorowany. Posiłki: śniadanie – szwedzki stół, obiadokolacja podana do stołu. Animacje w ośrodku w cenie.

O.W.”Carbo”  położony w sąsiedztwie rozległych obszarów leśnych tuż nad jeziorem, w odległości 100 m od morza i 800 m od centrum miejsco-
wości. Położony. Ośrodek posiada 300 miejsc noclegowych. Zakwaterowanie w pawilonach 2 piętrowych w pokojach 1,2,3 os z pełnym węzem 
sanitarnym, większość pokoi z balkonem. Do dyspozycji gości:jadalnia, kawiarnia,sala dyskotekowa, sala telewizyjna,świetlice, bilard, tenis sto-
łowy,boiska sportowe:do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, grill, parking, niestrzeżony 10 zł/doba. 

MORZE DŹWIRZYNO O.W. „ANIA” FB

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV), noclegi,  wyżywienie (śniadania-bufet, obiad, kolacja(bufet), suchy prowiant na droge powrotną, ubezpieczenie NNW. 
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od kolacji 17:00 do śniadania 10:00. Turnus zaczynamy kolacją  a kończymy śniadaniem + suchy prowiant na podróż powrotną. 
Opłata za psa 15 zł/doba(akualne szczepienia, smycz). 

Terminy turnusów 10 dni  
z HB cena od osoby + 
transport autokarem

26.06 - 5.07 , 31.07 - 9.08 3.07 - 12.07, 10.07 - 19.07
17.07 - 26.07,  24.07 - 2.08 7.08 - 16.08         14.08 - 23.08

Rodzaj osoby dorosły dziecko
6-11 lat

dziecko 
3-6 lat dorosły dziecko 

6-11 lat
  dziecko 
   3-6 lat dorosły dziecko

 6-11 lat
  dziecko 
   3-6 lat dorosły dziecko

 6-11 lat
  dziecko 
   3-6 lat

pokój 2 os 1320 zł  1055 zł   925 zł 1395 zł 1115 zł   975 zł 1275 zł 1020 zł  890 zł 1195 zł   995 zł   835 zł
pokój 3 os 1240 zł   990 zł   865 zł 1330 zł 1065 zł   925 zł 1215 zł   970 zł  850 zł 1140 zł 910 zł 795 zł
pokój 4 os 1185 zł   950 zł   830 zł 1250 zł 1000 zł           870 zł 1140 zł   910 zł     795 zł 1095 zł 875 zł 765 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW   640 zł         Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

O.W. „ANIA” 150 m od morza.  Zakwaterowanie w budynkach Ania i Sabinka i Przodownik. Pokoje 2, 3, 4 os. i typu studio 2+2 z pełnym węzłem  sanitarnym. Wszystkie pokoje 
posiadają TV, radia, sprzęt plażowy. Częśc pokoi z balkonami. Ośrodek posiada pokoje przystosowane do osób niepełnosprawnych. W osrodku: plac grilowy do organizacji imprez 
plenerowych, boisko do piłki nożnej, siatkówki, kometki, kort tenisowy, plac zabaw,  sauna, siłownia, salka do gimnastyki korekcyjnej, sale do tenisa stołowego, wypożyczalnia rowe-
rów, kawiarenka internetowa, kawiarnia z salą do dyskotek i spotkań grupowych, plac gilowy do organizacji imprez plenerowych. Parking płatny 5 zł/doba, Zwierzęta akceptowane 
w budynku ANIA i PRZODOWNIK - opłata 15 zł/doba. Wi-fi bezpłatnie.

Terminy turnusów 
z wyż. FB

ilość 
dni

 osoba dorosła,       
nocleg z wyż.

dziecko 3-6 lat        
nocleg z 1/2 wyż.

dziecko 6-10 lat, 
nocleg  z 1/2 wyż.

Ania , Sabinka Przodownik Ania , Sabinka  Przodownik Ania , Sabinka   Przodownik
25.04 - 2.05 8    1060 zł      -------     925 zł      ------     1015 zł    ---------    
25.05 - 5.06 12    1135 zł    1075 zł     915 zł      870 zł     1000 zł    955 zł
10.06 - 20.06 11    1410 zł    ---------   1125 zł    --------     1235 zł    --------
20.06 - 4.07 15    1975 zł    ---------   1545 zł      --------    1715 zł    --------
16.08 - 28.08 13    1340 zł    ---------   1070 zł    --------    1180 zł    --------
31.08 - 11.09 12    1145 zł    1090 zł      920 zł      885 zł    1010 zł    965 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń , transport+ubezpieczenie 250 zł gratis w ośrodku  od 25.04 do 23.09 
w pozostałych turnusach dopłata 20zł/doba    ROZKŁAD JAZDY NA www.juvenia2000.pl  

Cena zawiera:  przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie 
FB, ubezpieczenie NNW Uwagi: klimatyczne płatne na 
miejscu, doba hotelowa od 17:00(kolacja) do 10:00 (śnia-
danie). W sezonie letnim  w ośrodku mogą przebywać 
grupy młodzieżowe. 

Turnusy  10 dni(9 noclegów) z wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

27.06 - 6.07 
26.08 - 4.09
5.09 - 14.09

7.07 - 16.07, 17.07 -26.07
27.07 - 5.08 ,  6.08 - 15.08

osoba dorosła nocleg w pok. 2,3 os +wyż.       1335 zł 1575 zł
dziecko 8-12 lat nocleg w pok. 2,3 os z 1/2 wyż.       1120 zł 1310 zł 
dziecko 4-8 lat na współnym spaniu z 1/2 wyż.         910 zł 1050 zł

dziecko do lat 4 bez świadczeń transport+ubezpieczenie         295 zł 295 zł Dopłata do pokoju 1 os:  400 zł/turnus 
.

MORZE DZIWNÓWEK  O.W. ,,ZŁOTA RYBKA’’ HB
O.W. Złota Rybka 100 m od morza i dużej, szerokiej plaży, 150m od najbliższego przystanku autobusowego i BUS. 
Teren ogrodzony i zadrzewiony. Na uwagę zasługują piękne stare sosny rosnące wokół budynków, które   stwarzają 
niemal włoski mikroklimat Ośrodka.  To kompleks całorocznych budynków A, B, C. W budynku C znajduje się stołówka. 
Wszystkie pokoje w budynkach A i B posiadają loggie balkonowe. Obiekt posiada salę dyskotekową, plac zabaw, 
miejsce na ognisko, grilla, boisko do koszykówki i siatkówki, stół do ping – ponga.

Turnusy 9 i 12 dni z wyż. HB z transportem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Turnus  9 dni(6 nocy) 
3.07 - 11.07

Turnus  12 dni(9 nocy) 
9.07 - 20.07 ,  29.07 -  9.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3 os z wyż 1010 zł 1400 zł
Dziecko 3-10 lat ½ wyż  w pokoju 2, 3 os. 935 zł 1325 zł

Dziecko do lat 3 bez świadczeń z transportem 215 zł 215 zł
Uwaga: Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Możliwość rezerwacji na dowolne terminy 8 dniowe. W cenie:  6 lub 9 noclegów z wyżywieniem HB(śniadania-bufet, obiadokolacje 
serwowane , transport autokarem, biesiada rybna z muzyką na żywo, wycieczka do Katedry w Kamieniu Pomorskim na koncert organowy, ubezpieczenie NNW, opłata klima-
tyczna.  Pierwszym świadczeniem śniadanie w dniu przyjazdu, ostatnim klacja w przedostatnim dnim dniu turnusu. Przejazd nocny autokarem.
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Uwagi:   dzieci  3-11 lat z ½ wyżywienia nocleg na wspólnym spaniu lub na dostawce Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od 14.00(obiadokolacja) do 
10.00(śniadanie). Turnus zaczynamy obiadokolacją w drugim dniu pobytu a kończymy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu. Zniżka przy łączeniu turnusów 150zł. 
W cenie turnusu: 7 noclegów, wyż. HB, transport autokarem, ubezpieczenie NNW, ognisko z pieczeniem kiełbasek, animacje w ośrodku.

MORZE DARŁÓWKO  O.W. „BARTEK” HB

MORZE DĄBKI  O.W. „CARBO” FB

Dom  Wczasowy „Bartek” – odległość od morza 120 m i 250 m od Aqua Parku. Teren ogrodzony. Zakwaterowanie 
w pokojach 2,3 i 4 osobowych z łazienkami i balkonem. Pokoje wyposażone w TV, telefon, parawan, parasol, koc 
plażowy, foteliki turystyczne, czajnik bezprzewodowy. Do dyspozycji gości: plac zabaw, boisko do koszykówki, 
siatkówki, grill, ogrodzony dozorowany parking, sala konferencyjna, domowe wyżywienie w stołówce, fitness, 
sala bilardowa, biblioteka, wypożyczalnia rowerów, kort tenisowy asfaltowy. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Par-
king dozorowany. Posiłki: śniadanie – szwedzki stół, obiadokolacja podana do stołu. Animacje w ośrodku w cenie.

O.W.”Carbo”  położony w sąsiedztwie rozległych obszarów leśnych tuż nad jeziorem, w odległości 100 m od morza i 800 m od centrum miejsco-
wości. Położony. Ośrodek posiada 300 miejsc noclegowych. Zakwaterowanie w pawilonach 2 piętrowych w pokojach 1,2,3 os z pełnym węzem 
sanitarnym, większość pokoi z balkonem. Do dyspozycji gości:jadalnia, kawiarnia,sala dyskotekowa, sala telewizyjna,świetlice, bilard, tenis sto-
łowy,boiska sportowe:do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, grill, parking, niestrzeżony 10 zł/doba. 

MORZE DŹWIRZYNO O.W. „ANIA” FB

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV), noclegi,  wyżywienie (śniadania-bufet, obiad, kolacja(bufet), suchy prowiant na droge powrotną, ubezpieczenie NNW. 
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od kolacji 17:00 do śniadania 10:00. Turnus zaczynamy kolacją  a kończymy śniadaniem + suchy prowiant na podróż powrotną. 
Opłata za psa 15 zł/doba(akualne szczepienia, smycz). 

Terminy turnusów 10 dni  
z HB cena od osoby + 
transport autokarem

26.06 - 5.07 , 31.07 - 9.08 3.07 - 12.07, 10.07 - 19.07
17.07 - 26.07,  24.07 - 2.08 7.08 - 16.08         14.08 - 23.08

Rodzaj osoby dorosły dziecko
6-11 lat

dziecko 
3-6 lat dorosły dziecko 

6-11 lat
  dziecko 
   3-6 lat dorosły dziecko

 6-11 lat
  dziecko 
   3-6 lat dorosły dziecko

 6-11 lat
  dziecko 
   3-6 lat

pokój 2 os 1320 zł  1055 zł   925 zł 1395 zł 1115 zł   975 zł 1275 zł 1020 zł  890 zł 1195 zł   995 zł   835 zł
pokój 3 os 1240 zł   990 zł   865 zł 1330 zł 1065 zł   925 zł 1215 zł   970 zł  850 zł 1140 zł 910 zł 795 zł
pokój 4 os 1185 zł   950 zł   830 zł 1250 zł 1000 zł           870 zł 1140 zł   910 zł     795 zł 1095 zł 875 zł 765 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW   640 zł         Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

O.W. „ANIA” 150 m od morza.  Zakwaterowanie w budynkach Ania i Sabinka i Przodownik. Pokoje 2, 3, 4 os. i typu studio 2+2 z pełnym węzłem  sanitarnym. Wszystkie pokoje 
posiadają TV, radia, sprzęt plażowy. Częśc pokoi z balkonami. Ośrodek posiada pokoje przystosowane do osób niepełnosprawnych. W osrodku: plac grilowy do organizacji imprez 
plenerowych, boisko do piłki nożnej, siatkówki, kometki, kort tenisowy, plac zabaw,  sauna, siłownia, salka do gimnastyki korekcyjnej, sale do tenisa stołowego, wypożyczalnia rowe-
rów, kawiarenka internetowa, kawiarnia z salą do dyskotek i spotkań grupowych, plac gilowy do organizacji imprez plenerowych. Parking płatny 5 zł/doba, Zwierzęta akceptowane 
w budynku ANIA i PRZODOWNIK - opłata 15 zł/doba. Wi-fi bezpłatnie.

Terminy turnusów 
z wyż. FB

ilość 
dni

 osoba dorosła,       
nocleg z wyż.

dziecko 3-6 lat        
nocleg z 1/2 wyż.

dziecko 6-10 lat, 
nocleg  z 1/2 wyż.

Ania , Sabinka Przodownik Ania , Sabinka  Przodownik Ania , Sabinka   Przodownik
25.04 - 2.05 8    1060 zł      -------     925 zł      ------     1015 zł    ---------    
25.05 - 5.06 12    1135 zł    1075 zł     915 zł      870 zł     1000 zł    955 zł
10.06 - 20.06 11    1410 zł    ---------   1125 zł    --------     1235 zł    --------
20.06 - 4.07 15    1975 zł    ---------   1545 zł      --------    1715 zł    --------
16.08 - 28.08 13    1340 zł    ---------   1070 zł    --------    1180 zł    --------
31.08 - 11.09 12    1145 zł    1090 zł      920 zł      885 zł    1010 zł    965 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń , transport+ubezpieczenie 250 zł gratis w ośrodku  od 25.04 do 23.09 
w pozostałych turnusach dopłata 20zł/doba    ROZKŁAD JAZDY NA www.juvenia2000.pl  

Cena zawiera:  przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie 
FB, ubezpieczenie NNW Uwagi: klimatyczne płatne na 
miejscu, doba hotelowa od 17:00(kolacja) do 10:00 (śnia-
danie). W sezonie letnim  w ośrodku mogą przebywać 
grupy młodzieżowe. 

Turnusy  10 dni(9 noclegów) z wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

27.06 - 6.07 
26.08 - 4.09
5.09 - 14.09

7.07 - 16.07, 17.07 -26.07
27.07 - 5.08 ,  6.08 - 15.08

osoba dorosła nocleg w pok. 2,3 os +wyż.       1335 zł 1575 zł
dziecko 8-12 lat nocleg w pok. 2,3 os z 1/2 wyż.       1120 zł 1310 zł 
dziecko 4-8 lat na współnym spaniu z 1/2 wyż.         910 zł 1050 zł

dziecko do lat 4 bez świadczeń transport+ubezpieczenie         295 zł 295 zł Dopłata do pokoju 1 os:  400 zł/turnus 
.

MORZE DZIWNÓWEK  O.W. ,,ZŁOTA RYBKA’’ HB
O.W. Złota Rybka 100 m od morza i dużej, szerokiej plaży, 150m od najbliższego przystanku autobusowego i BUS. 
Teren ogrodzony i zadrzewiony. Na uwagę zasługują piękne stare sosny rosnące wokół budynków, które   stwarzają 
niemal włoski mikroklimat Ośrodka.  To kompleks całorocznych budynków A, B, C. W budynku C znajduje się stołówka. 
Wszystkie pokoje w budynkach A i B posiadają loggie balkonowe. Obiekt posiada salę dyskotekową, plac zabaw, 
miejsce na ognisko, grilla, boisko do koszykówki i siatkówki, stół do ping – ponga.

Turnusy 9 i 12 dni z wyż. HB z transportem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Turnus  9 dni(6 nocy) 
3.07 - 11.07

Turnus  12 dni(9 nocy) 
9.07 - 20.07 ,  29.07 -  9.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3 os z wyż 1010 zł 1400 zł
Dziecko 3-10 lat ½ wyż  w pokoju 2, 3 os. 935 zł 1325 zł

Dziecko do lat 3 bez świadczeń z transportem 215 zł 215 zł
Uwaga: Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Możliwość rezerwacji na dowolne terminy 8 dniowe. W cenie:  6 lub 9 noclegów z wyżywieniem HB(śniadania-bufet, obiadokolacje 
serwowane , transport autokarem, biesiada rybna z muzyką na żywo, wycieczka do Katedry w Kamieniu Pomorskim na koncert organowy, ubezpieczenie NNW, opłata klima-
tyczna.  Pierwszym świadczeniem śniadanie w dniu przyjazdu, ostatnim klacja w przedostatnim dnim dniu turnusu. Przejazd nocny autokarem.
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MORZE JAROSŁAWIEC  O.W. „ZA WYDMĄ” FB
Ośrodek Wczasowy „Za Wydmą” odległość od morza 400m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienką i balkonem. Pokoje z TV, radio, leżak i wiatrochron. Do dyspozycji gości: ja-
dalnia, kawiarnia, baza zabiegowa: (masaże, ultradźwięki, okłady borowinowe, hydromasaż, sollux, inhalacje), salka do ćwiczeń, bilard, tenis stołowy, plac  zabaw, boisko 
do koszykówki i siatkówki plażowej, wypożyczalnia rowerów, krąg ogniskowy, parking płatny 10 zł/doba, ogrodzony, niestrzeżony, oświetlony. Aquapark „Panorama” 
położony od ośrodka 50m. 

Turnusy  10 dni z wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

27.06 - 6.07
5.09 - 14.09

 7.07-16.07,  17.07-26.07
27.07 - 5.08 , 6.08 - 15.08

16.08 - 25.08
osoba dorosła nocleg w pok. 2,3 os +wyż.    1425 zł    1525 zł

dziecko 8-12 lat nocleg w pok. 2,3 os z 1/2 wyż.    1195 zł    1275 zł
dziecko 4-8 lat na współnym spaniu z 1/2 wyż.     965 zł     1025 zł

dziecko do lat 4 bez świadczeń transport       
+ubezpieczenie      295 zł     295 zł

Dopłata do pokoju 1 os 
400 zł/ turnus 

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV), noclegi, wyżywienie FB(śniadania-bufet, obiad, kolacja(bufet) , suchy prowiant na droge powrotną, ubezpieczenie NNW.  Uwagi: Klimatyczne 
płatne na miejscu, doba hotelowa od kolacji 17:00 do śniadania 10:00. Turnus zaczynamy kolacją  a kończymy śniadaniem + suchy prowiant na podróż powrotną. Opłata za psa 15 zł/
doba(akualne szczepienia, smycz). 

MORZE KRYNICA MORSKA  O.W. „NEPTUN” FB
O.W. Posejdon położony na dużym, zalesionym terenie, zaledwie 100m od morza. Okolica sprzyja letnim spacerom i relaksowi na pięknej, dzikiej plaży. Zakwaterowanie 
w 4 pawilonach wczasowych po generalnym remoncie o wysokim standardzie. W każdym pawilonie znajduje się winda. Pokoje 2- i 3- osobowe z balkonami i lodówkami.
W ośrodku jadalnia, barek przy recepcji, kawiarnia z dyskoteką, kompleks boisk sportowych do: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, korty tenisowe, wypożyczal-
nia rowerów, plac zabaw dla dzieci, amfiteatr, miejsce na ognisko, siłownia zewnętrzna, sala wielofunkcyjna 

Turnusy  10 dni z wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem

Rozkład jazdy www.juvenia2000.pl 
19.06 - 29.06

30.06 - 9.07
19.08 - 28.08, 29.08 - 7.09

8.09 - 17.09

  10.07 - 19.07, 20.07 - 29.07
    30.07 - 8.08 , 9.08 - 18.08

osoba dorosła nocleg w pok. 2,3 os +wyż.    1650 zł   1515  zł                  1840 zł
dziecko 8-12 lat nocleg w pok. 2,3 os z 1/2 wyż.    1370 zł   1265 zł                  1525 zł
dziecko 4-8 lat na współnym spaniu z 1/2 wyż.     1095 zł   1015 zł                  1015 zł

dziecko do lat 4 bez świadczeń transport       
+ubezpieczenie      440 zł     440 zł                     440 zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV), noclegi, wyżywienie FB(śniadania-bufet, obiad, kolacja(bufet) , suchy prowiant na droge powrotną, ubezpieczenie NNW.  Uwagi: Klimatyczne 
płatne na miejscu, doba hotelowa od kolacji 17:00 do śniadania 10:00. Turnus zaczynamy kolacją  a kończymy śniadaniem + suchy prowiant na podróż powrotną. Opłata za psa 15 zł/doba-
(akualne szczepienia, smycz).  Dopłata do pokoju 1 os 400 zł/turnus

MORZE ŁAZY  O.W. „FALA” FB
O.W. Fala położony 300 m od morza to 5 nowoczesnych jednopiętrowych pawilonów, w których znajdują się pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe z łazienkami oraz apartamenty 
i pokoje typu studio. Większość posiada balkony lub tarasy. Wyposażenie pokoi : komplet wypoczynkowo-sypialniany,stolik i krzesła,szafa,czajnik elektryczny,telewizo-
r,meble ogrodowe,parawan. W osrodku boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, sala bilardowa, siłownia, kosmetyczka. Dla chętnych za dodat-
kowa odpłatnością możliwość korzystania z usług z zakresu Spa&Wellness. W ośrodku w sezonie letnim mogą przebywać grupy kolonijne.

Terminy turnusów                       
10 dni  z FB cena od osoby 

+ transport autokarem

29..05 - 7.06 , 5.06 - 14.06
12.06 - 21.06 , 19.06 - 28.06  
 28.08 - 6.09 , 4.09 - 13.09

 3.07 - 12.07 , 10.07 - 19.07
17.07 - 26.07 , 24.07 - 2.08
31.07 - 9.08 , 7.08 - 16.08 

14.08 - 23.08
21.08 - 30.08

Rodzaj osoby dorosły    dziecko  3-12 lat 
         z 1/2 wyż. dorosły dziecko  3-12 lat 

z 1/2 wyż. dorosły   dziecko  3-12 lat 
         z 1/2 wyż.

pokój 1 os 1355 zł    ------------- 1940 zł    ------------- 1795 zł    -----------
pokój 2, 3, 4 os 1040 zł       830  zł 1495 zł     1195 zł   1385 zł      1105 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW  375 zł                 Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie FB, ognisko z pieczeniem kiełbasek,ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 
14:00 do 10:00. Turnus zaczynamy obiadem w drugim dniu pobytu a kończymy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu. Zniżka przy łączeniu turnusów 150 zł.

MORZE ŁEBA  O.W. „CARO’’ SN

O.W. Caro - leży w lesie sosnowym, około 200 m od morza, wzdłuż głównej, malowniczej promena-
dy nadmorskiej. Zaletą poołżenia ośrodka jest bezpośrednie usytuowanie przy wejściu na plażę oraz 
podobna odległość do centrum Łeby i jeziora Sarbsko.Oferujemy pokoje w pawilonie na parterze 
i piętrze 2,3,4 osobowe. Wszystkie pokoje posiadają pełen węzeł sanitarny, tv, czajnik, talerzyki, ku-
beczki, parawan, koc na plażę, niektóre pokoje posiadają lodówki. Do dyspozycji gości stołówka z ca-
łodziennym wyżywienie m, kawiarnia, grill, (20 m)p,ing-pong, bilard, piłkarzyki, rzutki, internet WIFI

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. 
W cenie:  11 noclegów, transport autokarem, ubezpieczenie NNW. Przejazd nocny autokarem.

Turnusy 14 dni ( 11 noclegów) 
bez wyżywienia z transportem

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

10.07 - 23.07 
21.07 - 3.08 

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 1350 zł
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MORZE ŁEBA  O.W. „CHEMAR 2” HB
O.W. „Chemar2” - usytuowany w Łebie 200m. od morza.Do dyspozycji gości: stołówka,kawiarnia, sala bankietowa i kon-
ferencyjna, plac zabaw, sala gier, boisko do koszykówki i siatkówki, kort tenisowy, siłownia rekreacyjna, wypożyczalnia 
sprzętu sportowego (bezpłatna), miejsce na grillowanie i ognisko. Pokoje 2 os PAWILONY A,C,D,S posiadają własny węzeł 
sanitarny, TV satelitarną,czajniki bezprzewodowe,sprzęt plażowy (parawany, leżaki, koce) oraz balkony.Pokoje 3 osobowe 
pawilony B i C - dzielą się na dwie części: gościnną i sypialną. W części gocśinnej znajduje się rozkładana kanapa, oraz 
wejście do łazienk,i w części sypialnej, dwa oddzielne tapczany. Lodówka na wyposażeniu Domki 3 os. posiadą własny 
węzeł sanitarny, TV satelitarną, czajniki bezprzewodowe, sprzęt plażowy (parawany, leżaki, koce) oraz balkony . Domki 
3os. posiadają własny węzeł sanitarny, TV satelitarną, czajniki bezprzewodowe,sprzęt plażowy(parawany, leżaki, koce)oraz 
balkony.Domki willowe 5-cio os.mają własny węzeł sanitarny, TV satelitarną, czajniki bezprzewodowe, sprzęt plażowy(pa-
rawany,leżaki,koce)oraz balkon na piętrze i taras na doleD. omki willowe 5 os.wyposażane są także w aneks kuchenny 
oraz chłodziarko-lodówki. D.omki willowe 6-cio os. Posiadają własny węzeł sanitarny, TV, czajniki bezprzewodowe, sprzęt 
plażowy (parawany, leżaki, koce) oraz balkon na piętrze i taras na dole. Chłoziarko - lodówki na wyposażeniu. .

Terminy turnusów 14 dni(11 nocy)  z  wyż. HB 
cena od osoby + transport  

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

10.07-23.07    ,    21.07 - 3.08

os dorosła     dziecko 3-10 lat z 1/2 wyż. 
pokój 2 os. pawilony A i S 1725 zł 1470 zł
pokój 2 os. pawilony C i D 1900 zł 1635 zł
pokój 2 os. pawilony B i S 1660 zł 1410 zł

pokój 2 os. pawilony C 1765 zł 1520 zł
domek 3 os. 1730 zł 1475 zł

domek willowy 5 os. 1900 zł 1650 zł
domek willowy 6 os. 1770 zł 1515 zł         

dziecko do lat 3 190 zł/turnus,  dziecko 3-10 lat na dostawce z 1/2 wyż 840 zł/turnus
Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14:00 do 10:00. Turnus zaczy-
namy obiadokolacją w drugim dniu pobytu a kończymy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu. 

www.juvenia2000.pl

MORZE MIELNO  O.W. ,,SŁONECZNY BRZEG’’ FB
O.W „Słoneczny Brzeg” - odległość 100 m od plaży, pośród drzew, blisko centrum miejscowości a jednocześnie w ciszy zieleni.            
Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4os z łazienkami w budynku A, TV, większośc pokoi z balkonami Do dyspozycji gości:2 place zabaw, 
miejsce na ognisko,kawiarnia,dwa boiska do siatkówki, bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w recepcji, jadalnia. 

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. W cenie:  6 lub 9 noclegów z wyżywieniem FB(śniadania-bufet, obiady i kolacje serwowane , transport auto-
karem, biesiada regionalna z animatorem, program kulturalno-rozrywkowy, karaoke party w altanie grillowej., ubezpieczenie NNW. Pierwszym świadczeniem śniadanie w dniu przyjazdu, 
ostatnim klacja w przedostatnim dnim dniu turnusu. Przejazd nocny autokarem.

Turnusy 9 i 12 dni z wyż. FB z transportem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Turnus  9 dni(6 nocy) 
18.07 - 26.07

Turnus  12 dni(9 nocy) 
7.08 - 18.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os z wyż 1010 zł 1365 zł
Dziecko 3-10 lat ½ wyż  w pokoju 2, 3, 4 os. 935 zł 1255 zł

Dziecko do lat 3 bez świadczeń z transportem 215 zł 215 zł

MORZE POGORZELICA  O.W. „MANTA’’ FB
O.W.  MANTA w Pogorzelicy malowniczo położony wśród wysokich drzew sosnowego lasu, w cichej i spokojnej okolicy. Wspaniały, przesycony jodem mikroklimat. Odległość 
ośrodka od plaży 350 m. Na dużym, zalesionym, ogrodzonym zielonym terenie znajdują się plac zabaw dla dzieci. Ośrodek posiada około 200 miejsc noclegowych w pokojach 2 , 
3 i 4 osobowych z łazienkami w budynku gł z balkonem i TV, w pawilonach bez balkonów. Do dyspozycji gości są: – sale TV, – świetlice, – sale do zabaw i dyskotek, – boiska do gier, 
– ścianka wspinaczkowa i kolejka tyrolska, – plac zabaw na rozległym zielonym terenie, w sezonie 2015 nowość na terenie ośrodka to basen kąpielowy o wymiarach 9 x 7 metra 
głębokość 1,2 metra. W recepcji do wypożyczenia: parawany, krzesełka na plażę, lodówka (w miarę wolnych urządzeń), rowery, kijki do Nordic Walking. Możliwość korzystania z 
całej infrastruktury ośrodka tj. boiska, miejsce do grilla i ognisk, parking. W cenie zajęcia na ścianie wspinaczkowej wysokiej na 7,5 metra oraz przejazd na minikolejce tyrolskiej, 
nad bezpieczeństwem czuwa instruktor, zajęcia dla dzieci i dorosłych ( ograniczenie wagi osoby biorącej udział w zajęciach do 80 kg), konieczność umówienia się w recepcji.

Turnusy 14 dni ( 11 noclegów) 
z wyż. FB  z transportem

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

08.07 - 21.07 
19.07 - 1.08 , 30.07 - 12.08 

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 1580 zł
Dziecko do 3-10 lat nocleg  1/2 wyż. 1240 zł

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba 
hotelowa od 14.00 do 10.00. W cenie:  11 noc-
legów z wyżywieniem FB(śniadania, kolacje-
-bufet, obiady serwowane) , 0,5 l wody mie-
neralnej na pokój/doba, transport autokarem, 
,ubezpieczenie NNW. Pierwszym świadczeniem 
obiad w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w 
przedostatnim dnim dniu turnusu. Dzieci do lat 
3 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych opłata 
za transport 190 zł. Przejazd nocny autokarem.

MORZE POGORZELICA  O.W. „POD WYDMAMI’’ FB
O.W. Pod Wydmami położony 40 m od plaży z bezpośrednim zejściem. Ośrodek położony zdala od ruchliwych ulic, cisza , spokó , malownicze tereny spacerowe, lasy 
sosnowe.  Zakwateerowanie w pawilonach Bursztyn i Perła  w pokojach z balkonami z wyjściem na taras i w pawilonach Diament i Rubin bez balkonów, z wyjściem 
na taras. Pokoje  2, 3, 4 os  z łazienkami z widokiem na morze. Zwierzta akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu w biurze. 

Turnusy 14 dni ( 11 noclegów) 
z wyż. FB  z transportem

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

08.07 - 21.07 
19.07 - 1.08 , 30.07 - 12.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 1480 zł
Dziecko do 4-12 lat nocleg z 1/2 wyż.   995 zł

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba ho-
telowa od 16.00 do 10.00. W cenie:  11 noclegów 
z wyżywieniem FB, transport autokarem, ,ubezpie-
czenie NNW. Pierwszym świadczeniem obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w przedostat-
nim dniu turnusu. Dzieci do lat 3 bez świadczeń 
przy 2 os pełnopłatnych opłata za transport 185 zł. 
Przejazd nocny autokarem.
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MORZE ŁEBA  O.W. „CHEMAR 2” HB
O.W. „Chemar2” - usytuowany w Łebie 200m. od morza.Do dyspozycji gości: stołówka,kawiarnia, sala bankietowa i kon-
ferencyjna, plac zabaw, sala gier, boisko do koszykówki i siatkówki, kort tenisowy, siłownia rekreacyjna, wypożyczalnia 
sprzętu sportowego (bezpłatna), miejsce na grillowanie i ognisko. Pokoje 2 os PAWILONY A,C,D,S posiadają własny węzeł 
sanitarny, TV satelitarną,czajniki bezprzewodowe,sprzęt plażowy (parawany, leżaki, koce) oraz balkony.Pokoje 3 osobowe 
pawilony B i C - dzielą się na dwie części: gościnną i sypialną. W części gocśinnej znajduje się rozkładana kanapa, oraz 
wejście do łazienk,i w części sypialnej, dwa oddzielne tapczany. Lodówka na wyposażeniu Domki 3 os. posiadą własny 
węzeł sanitarny, TV satelitarną, czajniki bezprzewodowe, sprzęt plażowy (parawany, leżaki, koce) oraz balkony . Domki 
3os. posiadają własny węzeł sanitarny, TV satelitarną, czajniki bezprzewodowe,sprzęt plażowy(parawany, leżaki, koce)oraz 
balkony.Domki willowe 5-cio os.mają własny węzeł sanitarny, TV satelitarną, czajniki bezprzewodowe, sprzęt plażowy(pa-
rawany,leżaki,koce)oraz balkon na piętrze i taras na doleD. omki willowe 5 os.wyposażane są także w aneks kuchenny 
oraz chłodziarko-lodówki. D.omki willowe 6-cio os. Posiadają własny węzeł sanitarny, TV, czajniki bezprzewodowe, sprzęt 
plażowy (parawany, leżaki, koce) oraz balkon na piętrze i taras na dole. Chłoziarko - lodówki na wyposażeniu. .

Terminy turnusów 14 dni(11 nocy)  z  wyż. HB 
cena od osoby + transport  

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

10.07-23.07    ,    21.07 - 3.08

os dorosła     dziecko 3-10 lat z 1/2 wyż. 
pokój 2 os. pawilony A i S 1725 zł 1470 zł
pokój 2 os. pawilony C i D 1900 zł 1635 zł
pokój 2 os. pawilony B i S 1660 zł 1410 zł

pokój 2 os. pawilony C 1765 zł 1520 zł
domek 3 os. 1730 zł 1475 zł

domek willowy 5 os. 1900 zł 1650 zł
domek willowy 6 os. 1770 zł 1515 zł         

dziecko do lat 3 190 zł/turnus,  dziecko 3-10 lat na dostawce z 1/2 wyż 840 zł/turnus
Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14:00 do 10:00. Turnus zaczy-
namy obiadokolacją w drugim dniu pobytu a kończymy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu. 

www.juvenia2000.pl

MORZE MIELNO  O.W. ,,SŁONECZNY BRZEG’’ FB
O.W „Słoneczny Brzeg” - odległość 100 m od plaży, pośród drzew, blisko centrum miejscowości a jednocześnie w ciszy zieleni.            
Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4os z łazienkami w budynku A, TV, większośc pokoi z balkonami Do dyspozycji gości:2 place zabaw, 
miejsce na ognisko,kawiarnia,dwa boiska do siatkówki, bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w recepcji, jadalnia. 

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. W cenie:  6 lub 9 noclegów z wyżywieniem FB(śniadania-bufet, obiady i kolacje serwowane , transport auto-
karem, biesiada regionalna z animatorem, program kulturalno-rozrywkowy, karaoke party w altanie grillowej., ubezpieczenie NNW. Pierwszym świadczeniem śniadanie w dniu przyjazdu, 
ostatnim klacja w przedostatnim dnim dniu turnusu. Przejazd nocny autokarem.

Turnusy 9 i 12 dni z wyż. FB z transportem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Turnus  9 dni(6 nocy) 
18.07 - 26.07

Turnus  12 dni(9 nocy) 
7.08 - 18.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os z wyż 1010 zł 1365 zł
Dziecko 3-10 lat ½ wyż  w pokoju 2, 3, 4 os. 935 zł 1255 zł

Dziecko do lat 3 bez świadczeń z transportem 215 zł 215 zł

MORZE POGORZELICA  O.W. „MANTA’’ FB
O.W.  MANTA w Pogorzelicy malowniczo położony wśród wysokich drzew sosnowego lasu, w cichej i spokojnej okolicy. Wspaniały, przesycony jodem mikroklimat. Odległość 
ośrodka od plaży 350 m. Na dużym, zalesionym, ogrodzonym zielonym terenie znajdują się plac zabaw dla dzieci. Ośrodek posiada około 200 miejsc noclegowych w pokojach 2 , 
3 i 4 osobowych z łazienkami w budynku gł z balkonem i TV, w pawilonach bez balkonów. Do dyspozycji gości są: – sale TV, – świetlice, – sale do zabaw i dyskotek, – boiska do gier, 
– ścianka wspinaczkowa i kolejka tyrolska, – plac zabaw na rozległym zielonym terenie, w sezonie 2015 nowość na terenie ośrodka to basen kąpielowy o wymiarach 9 x 7 metra 
głębokość 1,2 metra. W recepcji do wypożyczenia: parawany, krzesełka na plażę, lodówka (w miarę wolnych urządzeń), rowery, kijki do Nordic Walking. Możliwość korzystania z 
całej infrastruktury ośrodka tj. boiska, miejsce do grilla i ognisk, parking. W cenie zajęcia na ścianie wspinaczkowej wysokiej na 7,5 metra oraz przejazd na minikolejce tyrolskiej, 
nad bezpieczeństwem czuwa instruktor, zajęcia dla dzieci i dorosłych ( ograniczenie wagi osoby biorącej udział w zajęciach do 80 kg), konieczność umówienia się w recepcji.

Turnusy 14 dni ( 11 noclegów) 
z wyż. FB  z transportem

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

08.07 - 21.07 
19.07 - 1.08 , 30.07 - 12.08 

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 1580 zł
Dziecko do 3-10 lat nocleg  1/2 wyż. 1240 zł

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba 
hotelowa od 14.00 do 10.00. W cenie:  11 noc-
legów z wyżywieniem FB(śniadania, kolacje-
-bufet, obiady serwowane) , 0,5 l wody mie-
neralnej na pokój/doba, transport autokarem, 
,ubezpieczenie NNW. Pierwszym świadczeniem 
obiad w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w 
przedostatnim dnim dniu turnusu. Dzieci do lat 
3 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych opłata 
za transport 190 zł. Przejazd nocny autokarem.

MORZE POGORZELICA  O.W. „POD WYDMAMI’’ FB
O.W. Pod Wydmami położony 40 m od plaży z bezpośrednim zejściem. Ośrodek położony zdala od ruchliwych ulic, cisza , spokó , malownicze tereny spacerowe, lasy 
sosnowe.  Zakwateerowanie w pawilonach Bursztyn i Perła  w pokojach z balkonami z wyjściem na taras i w pawilonach Diament i Rubin bez balkonów, z wyjściem 
na taras. Pokoje  2, 3, 4 os  z łazienkami z widokiem na morze. Zwierzta akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu w biurze. 

Turnusy 14 dni ( 11 noclegów) 
z wyż. FB  z transportem

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

08.07 - 21.07 
19.07 - 1.08 , 30.07 - 12.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 1480 zł
Dziecko do 4-12 lat nocleg z 1/2 wyż.   995 zł

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba ho-
telowa od 16.00 do 10.00. W cenie:  11 noclegów 
z wyżywieniem FB, transport autokarem, ,ubezpie-
czenie NNW. Pierwszym świadczeniem obiad w 
dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w przedostat-
nim dniu turnusu. Dzieci do lat 3 bez świadczeń 
przy 2 os pełnopłatnych opłata za transport 185 zł. 
Przejazd nocny autokarem.
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MORZE ROWY  O.W. „TROJAK” FB
O.W.”TRO JAK” odległość od morza 450m. Teren ogrodzony. Pokoje 1,2,3,4 os. z łazienkami, balkonami. Do dyspozycji gości: stołówka, kawiarnia – bar z tarasem, sala TV, parking- 
dozorowany, tenis stołowy, bilard, gry zręcznościowe, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki i piłki nożnej, miejsce na ognisko. Basen i kort tenisowy 80 m od ośrodka w 
kompleksie „Przymorze”. Na miejscu wypożyczalnia rowerów górskich. Obiekt nie przyjmuje zwierząt.
.

Terminy turnusów 14 dni(11 nocy)  z  wyż. FB 
cena od osoby + transport  

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

I TURNUS  10.07-23.07  
II  TURNUS 21.07 - 3.08

osoba dorosła w pokoju 1 os 1745 zł
osoba dorosła w pokoju 2 os 1490 zł
osoba dorosła w pokoju 3, os 1370 zł
osoba dorosła w pokoju 4 os 1320 zł

dziecko 3-7 lat nocleg w pokoju 2 os z 1/2 wyż. 1125 zł
dziecko 3-7 lat, nocleg  w pokoju 3,4 osz 1/2 wyż.   745 zł

dziecko do lat 4 bez świadczeń z transportem  400 zł
Cena zawiera: zakwaterowanie 11 noclegów w ośrodku , wyż. FB, transport autokarem(WC,TV), ubezpieczenie NNW. Doba hotelowa zaczyna kolacją w drugim dniu turnusu i 
kończy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu. Klimatyczne dodatkowo płatne na miejscu. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. W ośrodku mogą przebywać grupy młodzieżowe. 

MORZE ROWY  O.W. „BRYZA” FB
O.W. „BRYZA”-  położony jest na ogrodzonym terenie w odległości ok. 500m od morza. Pokoje 1,2,3,4 osobowe wyposażone 
w TV kablową oraz lodówkę i czajnik bezprzewodowy. Wszystkie pokoje mają własny węzeł sanitarny oraz balkon. Ośrodek 
posiada trawiaste boisko do piłki nożnej, siatkówki oraz boisko do mini koszykówki. Do dyspozycji gości jest 20 rowerów 
górskich, sprzęt plażowy, wiata do gry w tenisa stołowego, dwa place zabaw dla dziecip, parking.

Terminy turnusów 10 dni  z FB cena od osoby 
+ transport autokarem

osoba dorosła , 
nocleg w 

pokoju 1 os

osoba dorosła , 
nocleg w pokoju 

2 os

osoba dorosła jako 
3,4 osoba 

w pokoju 3, 4 os

dziecko 3-7 lat, 
nocleg w pokoju                
2 os z 1/2 wyż.  

dziecko 3-7 lat,  
nocleg w pokoju                       
3, 4 os z 1/2 wyż.

12.06 - 21.06, 19.06 - 28.06, 26.06 - 5.07
21.08 - 30.08 , 28.08 - 6.09       1575 zł    1050 zł 1010 zł   1005 zł 885 zł
3.07 - 12.07, 14.08 - 23.08      1775 zł           1185 zł 1140 zł   1135 zł 930 zł

10.07 - 19.07, 17.07 - 26.07 , 24.07-2.08,                  
31.07-9.08 ,  7.08 -16.08     1910 zł     1275 zł 1220 zł   1215 zł 1030 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW   565 zł               ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie  FB, ognisko z pieczeniem kiełbasek,ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatycz-
ne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14:00 do 10:00. Turnus zaczynamy obiadem w drugim dniu pobytu a kończymy śniadaniem w 
przedostatnim dniu turnusu. Zniżka przy łączeniu turnusów z dojazdem zorganizowanym 165 zł. Dopłata do pokoju 1 os 50% po uzgod-

Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, wyżywienie FB, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14:00 do 
10:00. Turnus zaczynamy obiadem w drugim dniu pobytu a kończymy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu.  

Terminy turnusów 14 dni (11 nocegów                     
cena od osoby + transport autokarem                            
ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

osoba dorosła , 
nocleg w pokoju 1 os

osoba dorosła , 
nocleg w pokoju 2 os

osoba dorosła 
w pokoju 3 os

osoba dorosła 
w pokoju 4 os

dziecko 3-7 lat, 
nocleg w pokoju                
2 os z 1/2 wyż.  

dziecko 3-7 lat, nocleg 
w pokoju 3, 4 os 

z 1/2 wyż.
     I TURNUS    AUTOKAR    10.07 - 23.07   

  II TURNUS    AUTOKAR   21.07 - 3.08       2180 zł    1520 zł  1375 zł      1330 zł 1450 zł 1260 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW   450 zł              

MORZE USTRONIE MORSKIE  O.W.R. „LEŚNA POLANA” FB
Ośrodek rehabilitacyjny LEŚNA POLANA to komfortowy obiekt położony w 4 hektarowym parku nadmorskim,zaledwie 400 m od morza. Ośrodek jest przyjazny dla 
osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach.W obiekcie do dyspozycji min. winda osobowa, duża baza rehabilitacyjno - zabiegowa, biblioteka, tenis 
stołowy, biliard, siłownia.Na terenie posesij znajduje się oczko wodne, park krajobrazowy.  W obiekcie do dyspozycji min. winda osobowa, duża przestronna stołówka, 
kawiarnia z salą dyskotekową, duża baza rehabilitacyjno - zabiegowa, biblioteka, tenis stołowy, bilard, siłownia oraz pokój zabaw. Na ternie posesji znajduje się oczko 
wodne, park krajobrazowy z fontannami, scena letnia do tańczenia, grill - ognisko, duży bezpieczny plac zabaw dla dzieci i parking. Ośrodek posiada 190 miejsc nocle-
gowych w pokojach 1, 2, 3 i 4 os. typu studio ( dwupokojowe dla 4 osób). Na wyposażeniu każdego pokoju znajdują się: ręczniki, TV, telefon, radio oraz balkon. W pokoju   
znajduje się sprzęt plażowy tj. parawan i koc oraz podstawowe naczynia: talerze i kubki

Terminy turnusów                       
10 dni  z FB cena od osoby 

+ transport autokarem

29..05 - 7.06 , 5.06 - 14.06
12.06 - 21.06 , 19.06 - 28.06  
 28.08 - 6.09 , 4.09 - 13.09

26.06 - 5.07 ,  3.07 - 12.07 , 10.07 - 19.07
17.07 - 26.07 , 24.07 - 2.08, 31.07 - 9.08 ,                    
7.08 - 16.08 , 14.08 - 23.08 , 21.08 - 30.08

Rodzaj osoby dorosły    dziecko  1-10 lat 
         z 1/2 wyż. dorosły dziecko  3-10 lat 

z 1/2 wyż.
pokój 1 os 1585 zł    ------------- 1710 zł              -------------

pokój 2, 3, 4 os 1415 zł       1050  zł 1545 zł                1140 zł   
Dzieci do lat 1 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW  395 zł         Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

 
Cena zawiera: przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie FB, biesiada grillowa, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14:00 do 10:00. 
Turnus zaczynamy obiadem w drugim dniu pobytu a kończymy obiadem w przedostatnim dniu turnusu. Zniżka przy łączeniu turnusów 150 zł.
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GÓRY   BIAŁKA TATRZAŃSKA  O.W. „CEPRÓWKA” HB
O.W. CEPRÓWKA w malowniczej Białce Tatrzańska. Pokoje 1,2,3,4 os, z łazienkami i TV. Do dyspozycji gości w cenie pobytu: 
świetlica z piłkarzykami i ping-pongiem, internet ,,Hot Spot’’, parking oświetlony,zamykany, plac zabaw dla dzieci, boisko do kosza oraz 
siatkówki,trampolina,basen letni, gril z szałasem oraz miejsce na ognisko,pokój zabaw dla dzieci, mini-golf,rowery. Możliwość skorzystania 
z usług masażysty za dodatkową odpłatnością w ośrodku. Goście mogą korzystać ze zniżkowej karty tatrzańskiej. Do nowootwartych 
basenów termalnych Terma Bania 2,5 km. www.termabania.pl.  Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

TURNUSY 11   – dniowe 
z wyżywieniem i transportem 6.07 - 16.07  , 16.07 - 26.07
Osoba dorosła, nocleg + HB 820 zł

Dziecko 7-12 lat , nocleg+ ½ HB 765 zł
Dziecko 3-7 lat , nocleg+ ½ HB 650 zł

Dzieci do lat 3 - 100 zł -bez świadczeń, transport, ubezpieczenie          

UWAGI: Doba hotelowa od 
14.00(obiadokolacja) do 9.00 
(śniadanie). Klimatyczne płatne 
na miejscu. Obiekt nie przyjmuje 

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 
10 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie 

GÓRY   BIAŁY DUNAJEC  D.W. „HALINA” HB
D.W. „Halina” dysponuje 70 miejscami w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są wtelewizor, łazienkę, do-
stęp do internetu, czajnik, naczynia. Na terenie ośrodka znajduje się dużo zieleni co sprzyja wypoczyn-ku, miejsce gdzie można 
zrobić sobie 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.

TURNUSY 11   – dniowe 
z wyżywieniem i transportem 6.07 - 16.07  , 16.07 - 26.07
Osoba dorosła, nocleg + HB 820 zł

Dziecko 10-15 lat , nocleg+ ½ HB 765 zł
Dziecko 4 -10 lat , nocleg+ ½ HB 705 zł

Dzieci do lat 4 - 100 zł -bez świadczeń, transport, ubezpieczenie          

UWAGI: Doba hotelowa od 
14.00(obiadokolacja) do 9.00 
(śniadanie). Klimatyczne płatne na 
miejscu. 

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 
10 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie 

GÓRY   BUKOWINA TATRZAŃSKA  O.W. „NA DOLINIE” HB
O.W „Na Dolinie” obiekt  całoroczny położony na Wierchu Olczańskim. Pokoje 1, 2, 3, 4-os z łazienkami oraz domowe 
jedzenie. Do dyspozycji: sala z kominkiem, duży teren wokół domu ,parking. Liczne atrakcje, dobra komunikacja z po-
bliskimi miejscowościami sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek. Widoki na szczyty gór na przydomowym 
tarasie sprawią, że każdy niewątpliwie będzie chciał powrócić do tego miejsca. Do basenów termalnych 1000 m. 

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. opłata za psa 20 zl/doba

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem HB i transportem
ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

              6.07 - 16.07
           16.07 - 26.07

osoba dorosła, nocleg w  pokoju 1 os + HB         1085 zł
Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 2,3,4 os + HB            840 zł

Dziecko 3-7 lat ,nocleg+ ½ HB            530 zł
Dziecko do lat 3 bez świadczeń przy                          

2 os pełnopłatnych z transportem            100 zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW. 

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

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 7 lub 9 noclegów, wyżywienie FB, ubezpieczenie NNW. 

Turnusy  8 i 10 dniz wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Turnus 10 dni Turnus 8 dni
4.06 - 13.06
29.08 - 7.09

13.06 - 20.06
7.09 - 14.09

osoba dorosła nocleg w pok. 2, 3, 4 os +wyż.       1145 zł 925 zł
dziecko 8-12 lat nocleg w pok. 2,3, 4 os z 1/2 wyż.       950 zł 775 zł 

dziecko 4-8 lat na współnym spaniu z 1/2 wyż.        755 zł 625 zł
dziecko do lat 4 bez świadczeń transport+ubezpieczenie        360 zł 325 zł

 
UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. 
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GÓRY   BIAŁKA TATRZAŃSKA  O.W. „CEPRÓWKA” HB
O.W. CEPRÓWKA w malowniczej Białce Tatrzańska. Pokoje 1,2,3,4 os, z łazienkami i TV. Do dyspozycji gości w cenie pobytu: 
świetlica z piłkarzykami i ping-pongiem, internet ,,Hot Spot’’, parking oświetlony,zamykany, plac zabaw dla dzieci, boisko do kosza oraz 
siatkówki,trampolina,basen letni, gril z szałasem oraz miejsce na ognisko,pokój zabaw dla dzieci, mini-golf,rowery. Możliwość skorzystania 
z usług masażysty za dodatkową odpłatnością w ośrodku. Goście mogą korzystać ze zniżkowej karty tatrzańskiej. Do nowootwartych 
basenów termalnych Terma Bania 2,5 km. www.termabania.pl.  Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

TURNUSY 11   – dniowe 
z wyżywieniem i transportem 6.07 - 16.07  , 16.07 - 26.07
Osoba dorosła, nocleg + HB 820 zł

Dziecko 7-12 lat , nocleg+ ½ HB 765 zł
Dziecko 3-7 lat , nocleg+ ½ HB 650 zł

Dzieci do lat 3 - 100 zł -bez świadczeń, transport, ubezpieczenie          

UWAGI: Doba hotelowa od 
14.00(obiadokolacja) do 9.00 
(śniadanie). Klimatyczne płatne 
na miejscu. Obiekt nie przyjmuje 

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 
10 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie 

GÓRY   BIAŁY DUNAJEC  D.W. „HALINA” HB
D.W. „Halina” dysponuje 70 miejscami w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są wtelewizor, łazienkę, do-
stęp do internetu, czajnik, naczynia. Na terenie ośrodka znajduje się dużo zieleni co sprzyja wypoczyn-ku, miejsce gdzie można 
zrobić sobie 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.

TURNUSY 11   – dniowe 
z wyżywieniem i transportem 6.07 - 16.07  , 16.07 - 26.07
Osoba dorosła, nocleg + HB 820 zł

Dziecko 10-15 lat , nocleg+ ½ HB 765 zł
Dziecko 4 -10 lat , nocleg+ ½ HB 705 zł

Dzieci do lat 4 - 100 zł -bez świadczeń, transport, ubezpieczenie          

UWAGI: Doba hotelowa od 
14.00(obiadokolacja) do 9.00 
(śniadanie). Klimatyczne płatne na 
miejscu. 

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 
10 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie 

GÓRY   BUKOWINA TATRZAŃSKA  O.W. „NA DOLINIE” HB
O.W „Na Dolinie” obiekt  całoroczny położony na Wierchu Olczańskim. Pokoje 1, 2, 3, 4-os z łazienkami oraz domowe 
jedzenie. Do dyspozycji: sala z kominkiem, duży teren wokół domu ,parking. Liczne atrakcje, dobra komunikacja z po-
bliskimi miejscowościami sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek. Widoki na szczyty gór na przydomowym 
tarasie sprawią, że każdy niewątpliwie będzie chciał powrócić do tego miejsca. Do basenów termalnych 1000 m. 

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. opłata za psa 20 zl/doba

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem HB i transportem
ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

              6.07 - 16.07
           16.07 - 26.07

osoba dorosła, nocleg w  pokoju 1 os + HB         1085 zł
Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 2,3,4 os + HB            840 zł

Dziecko 3-7 lat ,nocleg+ ½ HB            530 zł
Dziecko do lat 3 bez świadczeń przy                          

2 os pełnopłatnych z transportem            100 zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW. 

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

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 7 lub 9 noclegów, wyżywienie FB, ubezpieczenie NNW. 

Turnusy  8 i 10 dniz wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Turnus 10 dni Turnus 8 dni
4.06 - 13.06
29.08 - 7.09

13.06 - 20.06
7.09 - 14.09

osoba dorosła nocleg w pok. 2, 3, 4 os +wyż.       1145 zł 925 zł
dziecko 8-12 lat nocleg w pok. 2,3, 4 os z 1/2 wyż.       950 zł 775 zł 

dziecko 4-8 lat na współnym spaniu z 1/2 wyż.        755 zł 625 zł
dziecko do lat 4 bez świadczeń transport+ubezpieczenie        360 zł 325 zł

 
UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. 
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GÓRY   KRYNICA ZDRÓJ D.W.„JAGIELLONKA” FB
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 biolo-
gicznej są dodatkowym atutem ośrodka, który po-zwoli na regenerację ciała po całodziennych wędrówkach i zwiedzaniu 
okolicy. Pokoje 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: Doba hotelowa od 14.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu.

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 
7 lub 14 noclegów, wyżywienie FB, ubezpie-
czenie NNW. 

Turnusy  8 i 15 dniz wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Turnus 8 dni Turnus 15 dni
30.05-6.06
6.06-13.06

    3.10-10.10 
  10.10-17.10 13.06-27.06    27.06-11.07     11.07-25.07

     25.07-8.08   
osoba dorosła nocleg +wyż.  1030 zł      920 zł 1920 zł      1995 zł       2075 zł

dziecko 8-12 lat nocleg z 1/2 wyż.    855 zł      765 zł 1565 zł      1625 zł       1690 zł
dziecko 4-8 lat na współnym spaniu z 1/2 wyż.     675 zł      610 zł 1210 zł      1255 zł       1305 zł
dziecko do lat 4 bez świadczeń z transportem     285 zł      285 zł 325 zł        415 zł        415 zł

GÓRY   PIWNICZNA ZDRÓJ O.L.W.„SMREK” FB
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, kinezy-
terapia, 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: Doba hotelowa od 14.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu.
Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 7  noclegów, wyżywienie FB, ubezpieczenie NNW. 

Turnusy  8 dni z wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Turnus 8 dni
30.05-6.06
6.06-13.06

    3.10-10.10 
  10.10-17.10

osoba dorosła nocleg +wyż.  1110 zł  1210 zł
dziecko 8-12 lat nocleg z 1/2 wyż.    920 zł     995 zł

dziecko 4-8 lat na współnym spaniu z 1/2 wyż.     720 zł      785 zł
dziecko do lat 4 bez świadczeń z transportem    285 zł      285 zł

GÓRY   RABKA ZDRÓJ  D.W. „ELA” FB
Dom Wczasowy ,,ELA’’ znajduje się nieopodal centrum Rabki w strefie uzdrowiskowej ,,A’’.Położenie obiektu jak i rozmaitość atrakcji oferowanych gościom, a także nieza-
pomniana atmosfera prawia, że Dom Wczasowy ,,ELA’’ stanowi wspaniałe miejsce dla wszytkich, którzy pragną wypocząć i zrelaksować się w uzdrowisku Rabka- Zdrój, 
niezależnie od pory roku i pogody. Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 os z łazienkami, TV i balkonami, internet wi-fi, smaczna kuchnia. Do dyspozycji basen letni, plac 
zabaw i gril w miłymogrodzie. W ośrodku znajduje się kawiarnia,bilard, stół do tenisa i pokój zabaw dla dzieci. Opłata za zwierzę 5-10zł/dobaobiektu. duży teren rekre-
acyjny z miejscem na grilla. Bezpłatne wi-fi w ośrodku.

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 (obiad)do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu.
Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 lub 10 noclegów, wyżywienie FB, ubezpieczenie NNW

GÓRY   RABKA ZDRÓJ  PENSJONAT „ŚWIATOWID” FB
D.W. „ŚWIATOWID” - 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 parkingobiektu. duży teren rekreacyjny z miejscem na grilla. Bezpłatne wi-fi w ośrodku.

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem FB i transportem
ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

              6.07 - 16.07
           16.07 - 26.07

osoba dorosła, nocleg w  pokoju 1 os + HB      1260 zł
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os      1040 zł

Dziecko 2-10 lat ,nocleg z 1/2 wyż.        820 zł        
Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy                          

2 os pełnopłatnych z transportem        210 zł

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem FB i transportem
ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

        6.07 - 16.07
     16.07 - 26.07

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os     1235 zł
Dziecko 2-10 lat ,nocleg+ ½ wyż.     1005 zł

Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy                          
2 os pełnopłatnych z transportem      100 zł

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 (obiad)do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu.

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 noclegów, wyżywienie FB, 
ubezpieczenie NNW,  1 x sauna 30 min na osobę na pobyt
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GÓRY   ZAKOPANE  O.W. „API 1” ,  O.W. „API 3” O.W. „API 4” HB
O.W. „API 1” i „API3 ” – budynki dwupiętrowe położone na Pardałówce. Pokoje 2,3,4,5 os. z pełnym węzłem sanitarnym i TV. 
Ściany w większości pokoi wykonane są z naturalnego drewna. Teren należący do budynku ogrodzony. To jedno z najlepiej 
usytuowanych miejsc w Zakopanem blisko szlaków turystycznych. Na miejscu: jadalnia z wyśmienitą kuchnią, świetlica z 
TV i stołem do ping-ponga, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, duży teren trawiasty do zabaw, boiska do piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki. Do centrum miasta pieszo ok. 20 minut. Do Kuźnic stacji kolejki liniowej około 20 minut. O.W. API 
4 położny 300 m od w/w ośrodków, pokoje komfortowe 2,3,4 os z pełnym węzłem santarnym i TV. Jadalnia na miejscu.  

Rodzaj osoby
noclegi + wyżywienie

TURNUSY 11 DNI    6.07-16.07 , 16.07-26.07  
O.W. API 1        O.W. API 3     O.W. API 4

Osoba dorosła, nocleg + HB 1025 zł      1025 zł      1185 zł
Dziecko 6-10 lat ,nocleg+ ½ HB 895 zł        895 zł      1050 zł
Dziecko 3-6 lat ,nocleg+ ½ HB 720 zł        720 zł        880 zł
Dziecko do lat 3 bez świadczeń

transport+ ubezpieczenie 100 zł       100 zł        100 zł
UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 (obiadokolacji)do 
10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Ośrod-
ki przyjmują zwierzęta 

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 nocle-
gów,  wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW

GÓRY   ZAKOPANE  WILLA GRONIK HB
WILLA GRONIK - położona jest w dzielnicy Zakopanego - Olcza. Pokoje 2, 3, 4 os z łazienką z natryskiem i toale-
tą. 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 parkin  

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 (obiadokolacja)
do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. 
Zwierzęta akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu.  

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV),                                  
10 noclegów,  wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem HB i transportem
ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

  6.07 - 16.07
16.07 - 26.07

Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 2,3,4 os    900 zł

Dziecko 3-12 lat ,nocleg+ ½ wyż.    610 zł
Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy                          

2 os pełnopłatnych z transportem    100 zł

Dramalj jest to miasteczko, położone w Kanale Vinodolskim. Z Crikvenicą oprócz drogi magistralnej Dramalj połaczony jest również 
piękną, spacerową promenadą. Dramalj jak i cała Riwiera Crikvenicka znane są z pięknych plaż z łagodnym i stopniowym zejsciem 
do morza. Pościel i ręczniki oraz szklanki do dyspozycji gości hotelu.  Hotel Riviera * * w bezpośrednim pobliżu morza, otoczony 
roślinnością śródziemnomorską. W sklad ośrodka wchodzi główny budynek hotelu i 3 pawilony; łacznie 93 pokpje. Zakwaterowa-
nie w pawilonie 150 m od budynku gł. w pokojach 2, 3, z łazienkami, telefonem i widokiem na morze. Pokoje bez klimatyzacji. Do 
dyspozycji gości w budynku gł.: restauracja, taras, recepcja, TV-salka, bar, pizzernia, plaża hotelowe z możliwością wypożyczania 
parasoli przeciwsłonecznych i leżaków. Plaża: miejscowa, żwirowa z łagodnym zejściem do morza, betonowa po prawej stronie 
hotelu, skalista z dużą głębokością, bezpośrednio przy obiekcie. Na plaży: wypożyczalnia rowerów, skuterów i motocykli (dodat-
kowo płatne), zaplecze gastronomiczne. Odległość od centrum Crikvenicy: około 3 km (do centrum Crikvenicy można dotrzeć 
samochodem lub na piechotę promenadą nad samym morzem, która prowadzi obok licznych knajp, restauracji, straganów.  Wy-
żywienie w hotelach: Śniadanie-bufet, lunch - serwowqany, obiadokolacja w formie buffetu( gł. danie, przystawka, sałatka, deser).   

RIWIERA 
KVARNERSKA CHORWACJA - DRAMALJ HOTEL RIVIERA ** HB

Cena zawiera:  Turnus 10 dniowy: przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 7  noclegów w pokojach 2,3 os w pawilonach, wyżywienie FB (śniadanie , lunch, obiadokoal-
cja) drink powitalny, 1 raz podczas turnusu uroczysta obiadokolacja z regionalnymi specjałami, napojami i muzyką,  rejs statkiem do Vrbnika na wyspie Krk z degustacją 
wina i rakiji, animacje, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, opieka rezydenta. Turnus 12 dniowy:  przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów w pokojach 2,3 os w 
pawilonach, wyżywienie HB (śniadanie obiadokoalcja), ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, opieka rezydenta.  UWAGI:  taxa klimatyczna płatna na miejscu: 1 Euro/noc od 
osoby, dzieci 12-18 lat 0,50 Euro/noc, dzieci do lat 12 bez opłaty, dojazdy antenowe dodatkowo płatne  WYCIECZKI FAKULTATYWNE:  Plitvice – Park Narodowy cena: 38€, Rijeka 
i Opatija  cena: 10 €, Wenecja cena: 48 €, Fish Picknic cena: 25 €

Terminy turnusów z wyż. HB i FB
+ transport autokarem i ubezpieczenie
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Turnusy 10 dni(7 noclegów) z FB  Turnusy 12 dni(9 nocy) z HB

8.09 -17.09
  16-25.06 ,   
23.06 - 2.07
1.09 - 10.09 

30.06-11.07  
9.07-20.07
14.08-25.08
23.08-3.09

18.07-29.07
27.07-7.08
5.08-16.08

osoba dorosła w pokoju 2, 3 os 1185 zł 1320 zł 1790 zł 1890 zł
dziecko 12-18 lat w pokoju  3 os
przy 2 os obach pełnopłatnych 1140 zł 1270 zł 1565 zł 1650 zł
dziecko 7-12 lat w pokoju z 2 os 

pełnopłatnymi 890 zł 1130 zł 1160 zł 1220 zł
jedno dziecko  7-12 lat nocleg 

w pokoju 2 os z osobą pełnopłatną 1055 zł 1340 zł 1420 zł 1490 zł
dziecko do lat 7  przy 2 os pełnopłatnych 

śpiące z rodzicem z wyżywieniem 430 zł 430 zł 465 zł 465 zł
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GÓRY   ZAKOPANE  O.W. „API 1” ,  O.W. „API 3” O.W. „API 4” HB
O.W. „API 1” i „API3 ” – budynki dwupiętrowe położone na Pardałówce. Pokoje 2,3,4,5 os. z pełnym węzłem sanitarnym i TV. 
Ściany w większości pokoi wykonane są z naturalnego drewna. Teren należący do budynku ogrodzony. To jedno z najlepiej 
usytuowanych miejsc w Zakopanem blisko szlaków turystycznych. Na miejscu: jadalnia z wyśmienitą kuchnią, świetlica z 
TV i stołem do ping-ponga, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, duży teren trawiasty do zabaw, boiska do piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki. Do centrum miasta pieszo ok. 20 minut. Do Kuźnic stacji kolejki liniowej około 20 minut. O.W. API 
4 położny 300 m od w/w ośrodków, pokoje komfortowe 2,3,4 os z pełnym węzłem santarnym i TV. Jadalnia na miejscu.  

Rodzaj osoby
noclegi + wyżywienie

TURNUSY 11 DNI    6.07-16.07 , 16.07-26.07  
O.W. API 1        O.W. API 3     O.W. API 4

Osoba dorosła, nocleg + HB 1025 zł      1025 zł      1185 zł
Dziecko 6-10 lat ,nocleg+ ½ HB 895 zł        895 zł      1050 zł
Dziecko 3-6 lat ,nocleg+ ½ HB 720 zł        720 zł        880 zł
Dziecko do lat 3 bez świadczeń

transport+ ubezpieczenie 100 zł       100 zł        100 zł
UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 (obiadokolacji)do 
10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Ośrod-
ki przyjmują zwierzęta 

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 nocle-
gów,  wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW

GÓRY   ZAKOPANE  WILLA GRONIK HB
WILLA GRONIK - położona jest w dzielnicy Zakopanego - Olcza. Pokoje 2, 3, 4 os z łazienką z natryskiem i toale-
tą. 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 parkin  

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 (obiadokolacja)
do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. 
Zwierzęta akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu.  

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV),                                  
10 noclegów,  wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem HB i transportem
ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

  6.07 - 16.07
16.07 - 26.07

Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 2,3,4 os    900 zł

Dziecko 3-12 lat ,nocleg+ ½ wyż.    610 zł
Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy                          

2 os pełnopłatnych z transportem    100 zł

Dramalj jest to miasteczko, położone w Kanale Vinodolskim. Z Crikvenicą oprócz drogi magistralnej Dramalj połaczony jest również 
piękną, spacerową promenadą. Dramalj jak i cała Riwiera Crikvenicka znane są z pięknych plaż z łagodnym i stopniowym zejsciem 
do morza. Pościel i ręczniki oraz szklanki do dyspozycji gości hotelu.  Hotel Riviera * * w bezpośrednim pobliżu morza, otoczony 
roślinnością śródziemnomorską. W sklad ośrodka wchodzi główny budynek hotelu i 3 pawilony; łacznie 93 pokpje. Zakwaterowa-
nie w pawilonie 150 m od budynku gł. w pokojach 2, 3, z łazienkami, telefonem i widokiem na morze. Pokoje bez klimatyzacji. Do 
dyspozycji gości w budynku gł.: restauracja, taras, recepcja, TV-salka, bar, pizzernia, plaża hotelowe z możliwością wypożyczania 
parasoli przeciwsłonecznych i leżaków. Plaża: miejscowa, żwirowa z łagodnym zejściem do morza, betonowa po prawej stronie 
hotelu, skalista z dużą głębokością, bezpośrednio przy obiekcie. Na plaży: wypożyczalnia rowerów, skuterów i motocykli (dodat-
kowo płatne), zaplecze gastronomiczne. Odległość od centrum Crikvenicy: około 3 km (do centrum Crikvenicy można dotrzeć 
samochodem lub na piechotę promenadą nad samym morzem, która prowadzi obok licznych knajp, restauracji, straganów.  Wy-
żywienie w hotelach: Śniadanie-bufet, lunch - serwowqany, obiadokolacja w formie buffetu( gł. danie, przystawka, sałatka, deser).   

RIWIERA 
KVARNERSKA CHORWACJA - DRAMALJ HOTEL RIVIERA ** HB

Cena zawiera:  Turnus 10 dniowy: przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 7  noclegów w pokojach 2,3 os w pawilonach, wyżywienie FB (śniadanie , lunch, obiadokoal-
cja) drink powitalny, 1 raz podczas turnusu uroczysta obiadokolacja z regionalnymi specjałami, napojami i muzyką,  rejs statkiem do Vrbnika na wyspie Krk z degustacją 
wina i rakiji, animacje, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, opieka rezydenta. Turnus 12 dniowy:  przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów w pokojach 2,3 os w 
pawilonach, wyżywienie HB (śniadanie obiadokoalcja), ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, opieka rezydenta.  UWAGI:  taxa klimatyczna płatna na miejscu: 1 Euro/noc od 
osoby, dzieci 12-18 lat 0,50 Euro/noc, dzieci do lat 12 bez opłaty, dojazdy antenowe dodatkowo płatne  WYCIECZKI FAKULTATYWNE:  Plitvice – Park Narodowy cena: 38€, Rijeka 
i Opatija  cena: 10 €, Wenecja cena: 48 €, Fish Picknic cena: 25 €

Terminy turnusów z wyż. HB i FB
+ transport autokarem i ubezpieczenie
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Turnusy 10 dni(7 noclegów) z FB  Turnusy 12 dni(9 nocy) z HB

8.09 -17.09
  16-25.06 ,   
23.06 - 2.07
1.09 - 10.09 

30.06-11.07  
9.07-20.07
14.08-25.08
23.08-3.09

18.07-29.07
27.07-7.08
5.08-16.08

osoba dorosła w pokoju 2, 3 os 1185 zł 1320 zł 1790 zł 1890 zł
dziecko 12-18 lat w pokoju  3 os
przy 2 os obach pełnopłatnych 1140 zł 1270 zł 1565 zł 1650 zł
dziecko 7-12 lat w pokoju z 2 os 

pełnopłatnymi 890 zł 1130 zł 1160 zł 1220 zł
jedno dziecko  7-12 lat nocleg 

w pokoju 2 os z osobą pełnopłatną 1055 zł 1340 zł 1420 zł 1490 zł
dziecko do lat 7  przy 2 os pełnopłatnych 

śpiące z rodzicem z wyżywieniem 430 zł 430 zł 465 zł 465 zł
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RIWIERA 
ADRIATYCKA WŁOCHY - RIMINI HOTEL BRENTA *** HB

RIMINI  atrakcyjny kurort wypoczynkowy położony na Riwierze Adriatyckiej. Szerokie i piaszczyste plaże zachęcające 
do wypoczynku, sklepy, dyskoteki., port, targ,  deptak z kawiarniami i knajpkami, zadbane uliczki, przepiękny rynek.                                          
Hotel Brenta ***  położony 10 m od pieknej piaszczystej plaży, 6 km od centrum Rimini na Riwierze Adriatyckiej. Hotel 
oferuje klasycznie urządzone pokoje oraz restaurację. Pokoje 2,3,4 os z widokiem na morze wyposażone w telewizor, 
radio i telefon. W pokojach znajduje się też łazienka z suszarką do włosów. Brak klimatyzacji w pokojach. Restauracja jest 
czynna codziennie. W porze obiadokolacji restauracja serwuje typowe potrawy kuchni lokalnej(danie gorące i zimne + 
bufet sałatkowy) Napoje dodatkowo płatne. Śniadania w formie bufetu.Naprzeciwko hotelu znajduje się przystanek au-
tobusowy. Wifi dostępne w hotelu.   

Terminy  turnusów 12 dni  wyż.  HB 
+ transport autokarem i ubezpieczenie
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

osoba dorosła, 
nocleg + wyż. HB

dziecko 8-12 lat 
nocleg z ½ wyż.  HB

 dziecko 2-8 lat 
nocleg z ½ wyż.  HB

6.06 -17.06    1745 zł 1480 zł 1085 zł
19.06 - 30.06 1805 zł 1520 zł 1120 zł

27.06-8.07 , 28.06-9.07 , 6.07-17.07
7.07 - 18.07, 15.07-26.07, 16.07-27.07, 

21.08-1.09
1935 zł 1625 zł 1180 zł

25.07 - 5.08 , 24.07 - 4.08 2215 zł 1855 zł 1320 zł
3.08 -14.08 2560 zł 2135 zł 1490 zł

12.08 - 23.08 2285 zł 1910 zł 1355 zł
30.08-10.09 , 8.09-19.09 , 17.09-28.09 1650 zł  1395 zł 1035 zł

Cena zawiera:   przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów, wy-
żywienie HB (śniadanie ,obiadokoalcja) ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, 
opieka rezydenta, pilota , jacuzzi (1 wizyta na cały pobyt dla dorosłych)                                  
UWAGI: kaucja zwrotna 10 EURO/os za pobyt, taxa klimatyczna 1,5 EURO/ 
dzień, eżaki i parasol 4 Euro za dzień od osoby , bezpłatna plaża 150 m od 
hotelu.   W  termnach 27.06 - 8.07 , 6.07 - 17.07, 24.07 - 4.08 wycieczka do 
San Marino w cenie , wycieczka do Mirabilandi przejazd w cenie( bilet płat-
ny dodatkowo ok.25-30€,  Wycieczka do Rzymu płatana ok. 40 Euro - bilety 
wstępu płatne dodatkowo.

Cattolica wraz z Riccione i Rimini tworzą najbardziej roztańczoną część Riwiery Adriatyckiej. Można to rozkoszować się 
atrakcjami życia nocnego i rozrywek przygotowanych zarówno dla osób młodzych, rodzin z dziećmi, oraz tych którzy chcą 
wypocząć. Piękna, długa, szeroka, piaszczysta plaża, deptak z knajpkami i kawiarniami, zadbane uliczki, uroczy rynek. W 
Cattolice znajduje się popularna dyskoteka „Baia Imperiale” uważana za jedną z najpiękniejszych w Europie. Hotel Paris **+ 
usytuowany miejscowości Catolica koło Rimini , ok. 60 m od hotelu piaszczysta, płatna plaża, dogodne dojście; plaża bez-
płatna, bez serwisu plażowego -  kilkaset metrów od hotelu) i centrum Cattolica. Pokoje 2 osobowe z łazienką, wentylato-
rem i balkonem. W obiekcie: sala TV, hol wypoczynkowy z WI-FI, restauracja, bar, winda, taras słoneczny z leżakami (ilość 
ograniczona). W pobliżu - kawiarnie, sklepy, restauracje. Możliwość korzystania z basenu 400 m od hotelu bezpłatnie.   

Terminy turnusów 12 dni  wyż.  HB 
+ transport autokarem i ubezpieczenie
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

osoba dorosła, 
nocleg + wyż. HB

dziecko 6-12 lat 
nocleg z ½ wyż.  HB

 dziecko 2-6 lat 
nocleg z ½ wyż.  HB

6.06 -17.06  ,  8.09 - 19.09, 17.09 -28.09 1415 zł       1185 zł 1085 zł
19.06 - 30.06 , 30.08-10.09 1455 zł       1225 zł 1125 zł

28.06 - 9.07 1555 zł 1325 zł 1225 zł
7.07-18.07 , 16.07-27.07, 25.07 - 5.08 
3.08-14.08 , 12.08-23.08, 21.08-1.09 1515 zł 1285 zł 1185 zł

   Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatych 480 zł za transport i ubezpieczenie          
 Cena zawiera:  przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów, wyżywienie HB (śniadanie ,obia-
dokoalcja) ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, opieka rezydenta, pilota. UWAGI:  kaucja zwrotna 10 EURO/
os za pobyt, taxa klimatyczna 0,5 EURO/ dzień, leżaki i parasol 5 Euro za dzień od osoby  

10

RIWIERA 
ADRIATYCKA WŁOCHY - CATTOLICA K. RIMINI  HOTEL PARIS **+ HB
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MORZE 
CZARNE BUŁGARIA - SOZOPOL HOTEL VILLA MORSKA*** BB 
Sozopol - atrakcyjny kurort wypoczynkowy, malowniczo położony półwysep, a zarazem najstarsze miasto i perełka czarno-
morskiego wybrzeża będąca „miniaturą” starego Neseberu. Doskonałe miejsce na wypoczynek i plażowanie. Plaża południo-
wa usytuowana w nowej, bardziej nowoczesnej części miasta, obfituje w luksusowe hotele i szereg atrakcji turystycznych. Co 
istotne, nie ma tu takiego tłoku, jak w większych kurortach, dlatego nie będziemy mieli problemu z rozłożeniem się na plaży 
z parasolem, leżakiem, czy innym plażowym sprzętem. Błękit czystego morza zachęca do kąpieli, a w tutejszych zatoczkach 
znajdziemy świetne miejsca do nurkowania. Będziemy tu mieli okazję wziąć specjalny kurs w działającej tu szkole dla nurków. 
Jeśli plaże i sporty wodne nam się znudzą, warto wybrać się na spacer po mieście. 
HOTEL VILLA MORSKA *** rodzinnie prowadzony hotel w cichej i spokojnej okolicy, na obrzeżach Sozopola, ok. 100 m od 
piaszczystej plaży. Do dyspozycji gości basen odkryty, lobby bar, duży taras z widokiem na morze i Sozopol. Zakwaterowanie 
w pokojach 2, 3 osobowe różnej wielkości (mogą być studia 2 os z dostawką, studia 2 os 1+1, studia 2+1 mniejsze i większe. 
każdy z łazienką,  lodówką, TV-SAT i klimatyzacją. Wyżywienie: śniadania serwowane. Obowiązkowa taksa klimatyczna płatna 
na miejscu: osoba dorosła 1 EUR/dzień

Cena zawiera:   przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów, wyżywienie BB (śniadanie -serwowane) ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, opieka rezydenta, pilota. 
Uwagi:  Obowiązkowa taksa klimatyczna płatna na miejscu: osoba dorosła 1 EUR/dzień. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 14:00 i kończy o godz 9:00.

MORZE 
CZARNE BUŁGARIA - SOZOPOL  PENSJONAT „NIKKI” , WILLA MGM***      SAME NOCLEGI

Cena zawiera:   przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, 
opieka rezydenta, pilota. Uwagi:  Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 14:00 i kończy o godz 9:00.

Terminy turnusów 12 dni (9 noclegów)  
+ transport autokarem i ubezpieczenie
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Pensjonat „Nikki” Willa  „MGM***”

12.06 -23.06  ,  21.06 - 2.07, 1.09 -12.09
10.09 - 21.09 , 19.09-30.09 940 zł 985 zł

30.06 -11.07, 9.07 - 20.07, 18.07-29.07 1045 zł 1145 zł
27.07-7.08 1115 zł 1145 zł

5.08 - 16.08 , 14.08 - 25.08, 23.08 - 3.09 1145 zł 1145 zł
 

Pensjonat Nikki położony ok. 5-10 min spacerem od plaży. Pokoje  2, 3 , 4 osobowe z łazienką, lodówką, czajnikiem bez-
przewodowym i szklankami. Większośc pokoi z balkonami. Klimatyzacja dodatkowo płatna 2,5 euro za pokó za dzobę. 
Dostęp do ogólnodostępnej kuchni z aneksem kuchennym.  Na posesji miejsce na grillowanie. 
Willa MGM*** komfortowy rodzinny pensjonat położony 100 m od Nowego Sozopolu i plaży Harmanite. 30 m od ulicy 
handlowej Ropotamo. Dysponuje 12 pokojami 2 os z łazienką oraz 2 apartamenty. Na górze pensjonatu duży taras z 
miejscem na grillowanie, z widokiem na piękną zatokę Morza Czarnego i Sozopol. W pokojach Wi-Fi TV-SAT. z dużymi 
przestronne pokoje z klimatyzacją z balkonami, lodówką. czajnikiem bezprzewodowym Garaż i parking na 10 samocho-
dów. Na dole sklepik, pensjonat posiada windę., kuchnia z aneksem ogólnodostępna. 

Terminy turnusów 12 dni  (9 nocy) z BB
+ transport autokarem i ubezpieczenie
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

POKOJE SPRZEDAWANE SĄ W KOMPLECIE (DOROŚLI + DZIECKOI)
pokój 2 os z dostawką

sprzedawany dla 2 doro-
słych z dzieckiem

pokój 3 os   Studio 2 os
   1+1

Studio 2+1
sprzedawany dla 2 doro-

słych z dzieckiem

Studio większe
2+1

sprzedawany dla 2 dorosłych 
z dzieckiem

dorosły dziecko 2-12 lat 
dostawka dorosły dorosły dorosły dziecko 2-12 lat 

nocleg dorosły dziecko 2-12 lat
nocleg

12.06 -23.06  , 21.06 - 2.07 960 zł 630 zł 890 zł 1060 zł 975 zł 630 zł 1020 zł 630 zł
30.06 -11.07 ,  9.07-20.07 , 18.07-29.07,

27.07-7.08 , 5.08-16.08 , 14.08-25.08 1190 zł 630 zł 1330 zł 1175 zł 1310 zł 630 zł 1355 zł 630 zł
23.08-3.09  , 1.09-12.09 , 

10.09-21.09  , 19.09-30.09 1050 zł 630 zł 990 zł 1160 zł 1120 zł 630 zł 1170 zł 630 zł
Dzieci do lat 2 be świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie 395 zł

WILLA MGM***

„NIKKI”
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MORZE 
CZARNE BUŁGARIA - SOZOPOL HOTEL VILLA MORSKA*** BB 
Sozopol - atrakcyjny kurort wypoczynkowy, malowniczo położony półwysep, a zarazem najstarsze miasto i perełka czarno-
morskiego wybrzeża będąca „miniaturą” starego Neseberu. Doskonałe miejsce na wypoczynek i plażowanie. Plaża południo-
wa usytuowana w nowej, bardziej nowoczesnej części miasta, obfituje w luksusowe hotele i szereg atrakcji turystycznych. Co 
istotne, nie ma tu takiego tłoku, jak w większych kurortach, dlatego nie będziemy mieli problemu z rozłożeniem się na plaży 
z parasolem, leżakiem, czy innym plażowym sprzętem. Błękit czystego morza zachęca do kąpieli, a w tutejszych zatoczkach 
znajdziemy świetne miejsca do nurkowania. Będziemy tu mieli okazję wziąć specjalny kurs w działającej tu szkole dla nurków. 
Jeśli plaże i sporty wodne nam się znudzą, warto wybrać się na spacer po mieście. 
HOTEL VILLA MORSKA *** rodzinnie prowadzony hotel w cichej i spokojnej okolicy, na obrzeżach Sozopola, ok. 100 m od 
piaszczystej plaży. Do dyspozycji gości basen odkryty, lobby bar, duży taras z widokiem na morze i Sozopol. Zakwaterowanie 
w pokojach 2, 3 osobowe różnej wielkości (mogą być studia 2 os z dostawką, studia 2 os 1+1, studia 2+1 mniejsze i większe. 
każdy z łazienką,  lodówką, TV-SAT i klimatyzacją. Wyżywienie: śniadania serwowane. Obowiązkowa taksa klimatyczna płatna 
na miejscu: osoba dorosła 1 EUR/dzień

Cena zawiera:   przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów, wyżywienie BB (śniadanie -serwowane) ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, opieka rezydenta, pilota. 
Uwagi:  Obowiązkowa taksa klimatyczna płatna na miejscu: osoba dorosła 1 EUR/dzień. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 14:00 i kończy o godz 9:00.

MORZE 
CZARNE BUŁGARIA - SOZOPOL  PENSJONAT „NIKKI” , WILLA MGM***      SAME NOCLEGI

Cena zawiera:   przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja) 9 noclegów, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, 
opieka rezydenta, pilota. Uwagi:  Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 14:00 i kończy o godz 9:00.

Terminy turnusów 12 dni (9 noclegów)  
+ transport autokarem i ubezpieczenie
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Pensjonat „Nikki” Willa  „MGM***”

12.06 -23.06  ,  21.06 - 2.07, 1.09 -12.09
10.09 - 21.09 , 19.09-30.09 940 zł 985 zł

30.06 -11.07, 9.07 - 20.07, 18.07-29.07 1045 zł 1145 zł
27.07-7.08 1115 zł 1145 zł

5.08 - 16.08 , 14.08 - 25.08, 23.08 - 3.09 1145 zł 1145 zł
 

Pensjonat Nikki położony ok. 5-10 min spacerem od plaży. Pokoje  2, 3 , 4 osobowe z łazienką, lodówką, czajnikiem bez-
przewodowym i szklankami. Większośc pokoi z balkonami. Klimatyzacja dodatkowo płatna 2,5 euro za pokó za dzobę. 
Dostęp do ogólnodostępnej kuchni z aneksem kuchennym.  Na posesji miejsce na grillowanie. 
Willa MGM*** komfortowy rodzinny pensjonat położony 100 m od Nowego Sozopolu i plaży Harmanite. 30 m od ulicy 
handlowej Ropotamo. Dysponuje 12 pokojami 2 os z łazienką oraz 2 apartamenty. Na górze pensjonatu duży taras z 
miejscem na grillowanie, z widokiem na piękną zatokę Morza Czarnego i Sozopol. W pokojach Wi-Fi TV-SAT. z dużymi 
przestronne pokoje z klimatyzacją z balkonami, lodówką. czajnikiem bezprzewodowym Garaż i parking na 10 samocho-
dów. Na dole sklepik, pensjonat posiada windę., kuchnia z aneksem ogólnodostępna. 

Terminy turnusów 12 dni  (9 nocy) z BB
+ transport autokarem i ubezpieczenie
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

POKOJE SPRZEDAWANE SĄ W KOMPLECIE (DOROŚLI + DZIECKOI)
pokój 2 os z dostawką

sprzedawany dla 2 doro-
słych z dzieckiem

pokój 3 os   Studio 2 os
   1+1

Studio 2+1
sprzedawany dla 2 doro-

słych z dzieckiem

Studio większe
2+1

sprzedawany dla 2 dorosłych 
z dzieckiem

dorosły dziecko 2-12 lat 
dostawka dorosły dorosły dorosły dziecko 2-12 lat 

nocleg dorosły dziecko 2-12 lat
nocleg

12.06 -23.06  , 21.06 - 2.07 960 zł 630 zł 890 zł 1060 zł 975 zł 630 zł 1020 zł 630 zł
30.06 -11.07 ,  9.07-20.07 , 18.07-29.07,

27.07-7.08 , 5.08-16.08 , 14.08-25.08 1190 zł 630 zł 1330 zł 1175 zł 1310 zł 630 zł 1355 zł 630 zł
23.08-3.09  , 1.09-12.09 , 

10.09-21.09  , 19.09-30.09 1050 zł 630 zł 990 zł 1160 zł 1120 zł 630 zł 1170 zł 630 zł
Dzieci do lat 2 be świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie 395 zł

WILLA MGM***

„NIKKI”
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WEEKEND MAJOWY I CZERWCOWY  PRAGA + KUTNA HORA      BB HB
PRAGA - stolica Czech. Nazwa została pochodzi od słowa czeskiego -práh” oznaczające próg domu (związane jest z 
legendą o Libuszy) ale także próg na rzece. Położona po obu stronach rzeki Wełtawy. W 1992 r. zabytkowe centrum 
Pragi zostało zapisane na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Praga jest uważana za jedno z najbardziej atrakcyj-
nych miast Europy.
Hotel ASTRA*** kameralny pięknie położony w Pradze zlokalizowany 25 min od centrum Pragi. Zakwaterowanie w 
przytulnych pokojach 2,3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV i wi-fi. Restauracja na miejscu. 
Strona internetowa hotelu: www.hotelastra.cz/pl/

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

1 DZIEŃ
Wyjazd w godzinach porannych zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy do Pragi, zwiedzanie: Katedra Św. Wita,  Za,mek Królewski, Bazylika św.  Jerzego, 
Przejście Schodami Zamkowymi na Małą Stranę, rejs statkiem spacerowym po Wełtawie, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja(dla osób którzy wykupili opcję z 
HB), nocleg
2 DZIEŃ
Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Pragi: spacer Dzielnicą żydowską Józefów(staranowa Synagoga, Ratusz żydowski, Stary Cmentarz żydowski), Stare Miasto, Ra-
tusz z XVI w. ze słynnym zegarem Orloj, Kościół Św. Mikołaja, Pałac Golz-Kinskych, Teatr Stanowy, Karolinium(pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej). Przejście 
Drogą Królewską pod Bramą Prochową na Nowe Miasto, spacer po Placu Wacława. Czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja (dla osób którzy wykupili opcję z HB). 
Wieczorem wyjazd na spektakl z cyklu „Światło, Woda, Dźwięk” - Kriżikowe Fontanny, powró do hotelu, nocleg.
3 DZIEŃ
Po śniadaniu przejazd do Kutnej Hory - miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, które w XIV w. rywalizowało z królewską Pragą za sprawą 
tutejszych kopalń srebra. Zwiedzanie - Kaplica Czaszek, następnie przejazd do centrum, spacer po Starym Mieście, kontynuacja zwiedzania, w programiem.in. Katedra 
Św. Barbary, Kościół św. Jakuba - najstarsza świątynia w Kutnej Horze, przejście do kompleksu pałacowo-zamkowego zwanego Włoskim Dworem - miejsce wyboru 
Władysława Jagiellończyka na króla Czecch, Kolumna Zarazy, Rynek, czas wolny.  Wgodzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski Powrót do Kato-
wic około godz. 21:00.    
     W/w program jest ramowy - kolejność zwiedzania może ulec zmianie

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl 1.05 - 3.05 5.06 - 7.06

Osoba dorosła w pokoju 2,3 os z  wyż. BB        420 zł      420 zł

Osoba dorosła w pokoju 2,3 os z  wyż. HB        530 zł      530 zł
Cena zawiera:  przejazd autokarem(WC, TV, klimatyzacja), 2 noclegi w hotelu *** , wyżywienie BB (2 śniadania)
lub HB (2 śniadania ,2obiadokolacje) według opcji, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, opieka pilota-przewodnika.  
Dodatkowo płatne:  napoje do obiadokolacji, bilety wstępu ok. 850 CZK. 

BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: (32) 368-17-44, 
tel: (32) 269-00-76  infolinia 508567634 www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl,                                                                                                                     
gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Warszawa  nr M203975 ważnej do 2.02.2016 

              REZERWUJ  ONLINE  W  SYTEMIE  REZERWACJI  MERLINX  I  SART 
                          www.juvenia2000.pl

ZAPRASZASZMY 
Wyjazdy autokarem z całej Polski - Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl 
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DŹWIRZYNO Gliwice, Katowice, Opole, Pszów, Rybnik, Wrocław   

DARŁÓWKO
ŁAZY

ROWY - BRYZA
USTRONIE MORSKIE

 Bielsko-Biała, Cieszyn, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Rybnik, Skoczów, Wodzisław Śl.

DZIWNÓWEK
MIELNO                                                                     Katowice

DĄBKI 
JAROSŁAWIEC

KRYNICA MORSKA
Bieruń, Czstochowa, Lędziny, , Katowice, Tychy

POGORZELICA
Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, 
Kraków, Opole, Pszczyna, Siewierz, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wrocław,                     
Zawiercie 

ŁEBA
ROWY - TROJAK

Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Kraków, 
Łódź, Piotrków Trybunalski Pszczyna, Radomsko, Siewierz, Sosnowiec, Tarnowskie 
Góry, Tychy, Zawiercie

BIAŁY DUNAJEC
BIAŁKA TATRZAŃSKA

Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Kraków, 
Pszczyna,  Siewierz, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wadowice, Zawiercie

BUKOWINA TATRZAŃSKA
RABKA ZDRÓJ

ZAKOPANE

Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Kraków, 
Pszczyna,  Siewierz, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wadowice, Zawiercie

KARPACZ
KRYNICA ZDRÓJ

PIWNICZNA ZDRÓJ
Bieruń, Lędziny, Katowice, Tychy

BUŁGARIA 
SOZOPOL

Bielsko-Biała, Brzeg, Bydgoszcz, Chorzów, Chrzanów, Cieszyn, Częstochowa, Gdańsk, 
Gdynia, Gliwice, Głogów, Gostynin, Grudziądz, Kalisz, Katowice, Kielce, Koło, Konin, 
Kraków, Kutno, Legnica, Lubin, Lublin, Łask, Łęczyca, Łódź, Mysłowice, Oława, Opocz-
no,  Opole, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Płock, Poddębice, Polkowice, Poznań, 
Pszczyna, Puławy, Radom, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Ruda Śl., Sieradz, Skoczów, 
Sosnowiec, Środa Wlkp., Toruń, Turek, Tychy, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Wrze-
śnia, Zabrze, Zduńska Wola, Żory

CHORWACJA  DRAMALJ
Bielsko-Biała, Cieszyn, Częstochowa, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, 
Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Pszczyna, Radom, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, 
Wałbrzych, Warszawa, Wodzislaw Śl., Wrocław, Żory

WŁOCHY
Bielsko-Biała, Bytom, Cieszyn, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, 
Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Opole, Pszczyna,  Siewierz, Sosnowiec, Tarnowskie 
Góry, Tychy, Wrocław, Warszawa, Zawiercie

SKĄD WYJEŻDŻAMY NA WCZASY LATO 2015

INFORMACJE WYJAZDOWE I PRAKTYCZNE:  

1.  Godziny i miejsca zbiórek podane są na www.juvenia2000.pl i w systemie rezerwacji 
2. Głównym miastem wyjazdowym są Katowice
2. Z pozostałych miejscowości mogą odbywać się przejazdy antenowe Autokarem turystycznym, busem lub samochodem osobowym, dodatkowo płatne                                             
lub bezpłatne
3. Przejazdy antenowe dodatkowo płatne odbywają się przy minimum 8 osobach chętnych
4. Potwierdzenie realizacji połączeń antenowych na 10 dni przed imprezą.
5. Godziny podane w tabeli mogą ulec nieznacznemu przesunięciu ze względu na złe warunki atmosferyczne
lub drogowe.
6. Prosimy stawiać się w miejscach zbiórek 15 minut wcześniej przed planowanym wyjazdem z aktualna legitymacją szkolną, dowodem tożsamości,
osobistym lub ważnym min 6 miesięcy paszportem w przypadku obozów zagranicznych.
7. Zalecany bagaż - torby plecaki. 

Rozkład jazdy i miejsca zbiórek w systemie rezerwacji i na www.juvenia2000.pl 


