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 Spis miejscowości i krajów jakie możesz odwiedzić z B.P. JUVENIA 2000z Biurem Po-
WCZASY KRAJOWE  
– GÓRY JEZIORA NIZINY: 
•	 POLSKA
•	 Serwy	k.	Augustowa
•	 Busko	Zdrój
•	 Ciechocinek
•	 Białka	Tatrzańska
•	 Biały	Dunajec
•	 Bukowina	Tatrzańska
•	 Karpacz
•	 Korbielów
•	 Krynica	Zdrój
•	 Kudowa	Zdrój
•	 Piwniczna	Zdrój
•	 Rabka	Zdrój
•	 Rymanów	Zdrój
•	 Szczawnica	Zdrój
•	 Szklarska	Poręba
•	 Tresna
•	 Ustroń	Uzdrowisko
•	 Ustrzyki	Górne
•	 Wisła
•	 Wołkowyja
•	 Zakopane
•	 Zwardoń

WCZASY KRAJOWE  
– MORZE: 
•	 POLSKA
•	 Darłówko
•	 Dąbki
•	 Dziwnów
•	 Dziwnów
•	 Dźwirzyno
•	 Hel
•	 Jarosławiec
•	 Jastarnia
•	 Jastrzębia	Góra
•	 Kołobrzeg
•	 Łazy
•	 Łeba
•	 Łukęcin
•	 Mielno
•	 Międzywodzie
•	 Międzyzdroje
•	 Mrzeżyno
•	 Niechorze
•	 Pobierowo
•	 Pogorzelica
•	 Rewal
•	 Rowy
•	 Sarbinowo
•	 Sianożęty
•	 Stegna
•	 Świnoujście
•	 Ustka
•	 Ustronie	Morskie
•	 Władysławowo

WCZASY ZAGRANICZNE
BUŁGARIA
•	 Sozopol

CHORWACJA
•	 Dramalj

CZECHY
•	 Karlove	Vary
•	 Velke	Losiny

SŁOWACJA
•	 Besenova			źródła	termalne
•	 Liptovsky	Jan			źródła	termalne
•	 Lubovniańskie	Kupele
•	 Pieszczany		źródła	termalne	
•	 Rajeckie	Teplice		źródła	termalne
•	 Sklene	Teplice	źródła	termalne
•	 Tatrzańska	Łomnica	źródła	termalne
•	 Tatrzańskie	Matliare

WĘGRY
•	 Eger	kąpieliska	termalne
•	 Hajduszoboszlo	Kąpieliska	termalne

WŁOCHY
•	 RIMINI

CZECHY
•	 Wycieczka	Praga	+	Kutna	Hora

Twoje Biuro 
Podróży
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ZAPRASZAMY 

Zapraszamy również do skorzystania                 
z naszej oferty wczasowej

z dojazdem autokarem                                            
i obozów młodzieżowych w kraju                             

i zagranicą - katalogi  
„WIOSNA - LATO - JESIEŃ 2015”                             

- dużo ofert w atrakcyjnych cenach 
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 Spis miejscowości i krajów jakie możesz odwiedzić z B.P. JUVENIA 2000z Biurem Po-

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT PIKTOGRAM MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT PIKTOGRAM  str
M O R Z E     B A Ł T Y C K I E Władysławowo Perełka 2,3,4,6	os. 	FB 14

Darłówko Bartek 2,3,4	os.	HB 4 Władysławowo Caro II          2,3,4,5 os BB 14
Darłówko Róża Wiatrów 2,3	os. 2,3,4os. HB 4 Władysławowo Hotel Messa *** 1,2,3,4	os. SN, BB 15

Dąbki Carbo 1,2,3os. FB 4 G Ó R Y     J E Z I O R A    N I Z I N Y
Dąbki Relaks 1,2,3,4os.	 SN ,FB 4 Serwy k. Augustowa Albatros&SPA *** 2,3 os. SPA HB 15

Dziwnów Dankar 1,2,3,4	os.	HB , FB 4 Busko Zdrój Gromada ** 1,2,3 os.  FB 15
Dziwnówek Złota Rybka 2,3, HB 5 Ciechocinek Janówka 1,2,3 os.  FB 15
Dźwirzyno Akacja 1,2,3,4	os.	FB 5 Białka Tatrzańska Ceprówka 1,2,3,4 os.  HB 15
Dźwirzyno Ania 2,3,4,2+2	os.	 5 Biały Dunajec Halina 2,3,4 os.  HB 16
Dźwirzyno Lech 2,3	os.	 SN 5 Bukowina Tatrzańska Na Dolinie 2,3,4 os.   HB 16

Hel Riviera 1,2,3	os.	HB 5 Karpacz Skaleń 1,2,3,4 os.  HB 16
Jarosławiec Za Wydmą 2,3	os. HB, FB 5 Karpacz Stokrotka 2,3,4 os.  HB 16
Jastarnia Posejdon 2,3	os.	 	HB, FB 6 Krynica Zdrój Hajduczek 1,2,3 os.   HB, FB 16

Jastrzębia Góra Damian 2,3,4	os. SN 6 Krynica Zdrój Geovita 1,2,3 os.  SPA BB, FB 17
Jastrzębia Góra Justyna 2,3,4	os.		 SN 6 Kudowa Zdrój Gwarek ** 1,2,3 os.   M, S HB, FB 17
Jastrzębia Góra Hutnik 1,2,3,4 os. FB 6 Piwniczna Filarówka 1,2,3,4 os  HB,FB 17
Jastrzębia Góra Zew Morza 2,2+2,2+3	os.	 	HB, FB 6 Polańczyk Unitra 1,2,3,4 os.  HB 17

Kołobrzeg Wistom 1, 2, 3 os FB 7 Rabka Zdrój Ela 2,3,4 os. FB 18
Kołobrzeg Villa Victoria ,2,3	os. BB, HB, FB 7 Rabka Zdrój Światowid 1,2,3,2+1 os.  HB 18
Kołobrzeg Perła Bałtyku 1,2,3	os.	 	FB	 7 Rymanów Zdrój Stomil 1,2,3,4 os.   FB 18

Łazy Diana 2,3,4,5,6	os.	 SN 7 Szczawnica Zdrój Nauczyciel 1,2,3 os.  FB 18
Łeba Caro 1,2,3,4	os. BB 7 Szklarska Poręba CRR KRUS 1,2,3,4 os. BB,FB 19
Łeba Chemar 2 2,3os.	 ,5,6	os.	BB	 8 Tresna Neptun 3,4,5,6 os. HB 19
Łeba Star 2,3,	4	os.	FB 8 Ustroń Jaszowiec Globus 1,2,3 os.   HB FB 19

Łukęcin Pionier 2,3,4	os.  FB 8 Ustroń Uzdrowisko Kos ,Narcyz 1,2,3,2+2 os.   FB 19
Łukęcin Wielki Błękit 2,3,4	os.	HB,FB, SPA 8 Ustroń Uzdrowisko Równica 1,2,3 os.  FB 19
Mielno Opty 2,3,4	os. HB 9 Ustrzyki Górne Hotel Górski *** 1,2,3 os. HB 20

Międzywodzie Metamorfoza 2,3,4,2+2	os. M,S HB,FB 9 Wisła Izabela 1,2,3,4 os HB 20
Międzyzdroje Posejdon 1,2,3	os.  FB 9 Wisła Sosna 2,3,4,2+2os. HB,FB 20
Międzyzdroje Stilo 2,3,4	os.	,HB,FB 9 Wołkowyja Solinka 1-6 os.  5,6 os. SN, FB 20

Mrzeżyno Bogdanka 2,3,4	os.	SN, FB	 9 Zakopane Dafne 2,3,4 os.   BB HB 20
Niechorze Kormoran 2,3,4,2+2	os. SN, FB 10 Zakopane APi1, Api 3,Api4, Api5 2,3,4 os.   HB 21
Niechorze Marta 1,2,3,4,2+1,2+2	os. FB 10 Zakopane Willa Gronik 2,3,4 os.  HB 21
Pobierowo Laola Vital&Spa 1,2,3 os HB, FB , SPA 10 Zwardoń Janosik 2,3,4 os.  HB 21
Pobierowo Gryf 2+2	os. 3,4,5,6	os. 	 SN 10 Bułgaria - Sozopol Villa Morska *** 2,3, 1+1,2+1os  BB 22
Pogorzelica Pod Wydmami 1,2,3,4	os.	 FB 11 Bułgaria - Sozopol Pensjonat Nikki 2, 3, 4 os 22
Pogorzelica Manta 1,2,3,4 os  FB 11 Bułgaria - Sozopol Villa MGM *** 2,3,1+1,2+1os BB 22

Rewal U Longina 2,3,4	os. FB 11 Chorwacja - Dramlj Hotel Riviera/Dramalj ** 2,3 os. HB, FB 23
Rowy Bryza 2,3,4	os.	FB 11 Czechy - Karlove Vary Hotel Thermal **** 1,2 os. SPA BB 23
Rowy Trojak 2,3,4	os.	FB 11 Czechy - Velke Losiny Hotel Eliska ****1,2 os.   SPA HB,FB 23

Sarbinowo Mauro-Białogon 4,5,6	os.	SN 12 Słowacja - Besenova Fontana *** 2 os.   BB HB 24
Sarbinowo Jawor 2,3,4	os.  FB 12 Słowacja - Liptovsky Jan Hotel Maj *** 2 os.   SPA HB 24
Sianożęty Nemo 2,3,4	os.  HB 12 Słowacja-Lubovna Hotel Lubovna ** 2 os   SPA HB 24
Stegna Bałtyk 2,3	os. 	FB 12 Słowacja - Pieszczany Slnava *** 2 os.  HB 24

Świnoujście Rybniczanka 1,2,3os. 	SPAFB 13 Słowacja- Rajeckie Teplice Hotel Diplomat **** 2 os.   BB, HB  25
Świnoujście Karkonosze 2,3	os.	HB 13 Słowacja - Sklene Teplice Centrum ** 2 os.   HB 25
Świnoujście Jowisz 2,3	os.	 FB 13 Słowacja-Tatrzańska Łom Hotel Titris *** 2 os.  SPA HB 25

Ustka Tęcza 1,2,3,4	os. 	FB 13 Słowacja-Tatrzańskie Mat. Hotel Hutnik I/II ***/** 1,2 os  HB 25
Ustka Jantar *** 1,2,3,4 HB,FB 13 Węgry-Eger Rubina *** 1,2 os. BB 26
Ustka Perła 1,2 FB 14 Węgry Hajduszoboszlo Camping Hajdu  2,3,4,5,6 os. SN 26

Ustronie Morskie Gwarek 2,3,4 HB,FB 14 Włochy- Rimini Brenta *** 2,3,4 os. HB 26
Władysławowo Maria 1,2,3	os. HB	 14 Czechy - Praga Wycieczka 3 dni *** 2,3 os BB HB  27

SPIS TREŚCI Z PIKTOGRAMAMI
BB	–	nocleg	+	śniadanie **	-	2	gwiazdkowy źródła	termalne	

HB	–	śniadanie	+	obiadokolacja ***	-	3	gwiazdkowy wody	mineralne	

FB	–	śniadanie	+	obiad	+	kolacja ****	-	4	gwiazdkowy kąpieliska	termalne			

SN	–	same	noclegi 	 	-	domki														 basen	w	obiekcie	kryty

M	-	wczasy	dla	matki	z	dzieckiem SPA                             -  ośrodek przyjmeuje zwierzęta basen	odkryty

S	-	wczasy	dla	seniora 		E	-	wczasy	dla	emerytów	i	rencistów rehabilitacja/	lecznicze
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MORZE DARŁÓWKO  O.W. „BARTEK”                                               HB
D.W.„Bartek” – odległość od morza 120 m i 250 m od Aqua Parku.  Zakwaterowanie w pokojach 2,3 i 4 osobowych z łazienkami i bal-
konem.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. Parking dozorowany. Posiłki: 
śniadanie – szwedzki stół, obiadokolacja podana do stołu.

MORZE DARŁÓWKO  O.W.  ,,RÓŻA WIATRÓW’’                                 HB   
O.W „Róża Wiatrów” położony jest  200 m. od plaży. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 os. w  pawilonie i w czasowych 
domkach 2, 3, 4os. z  pełnym  węzłem  sanitarnym, TV, telefonem i lodówką. Pokoje wyposażono sprzęt plażowy. Wyposa-
żenie: pawilon  odnowy  biologicznej  i  rekreacji, dwie  kawiarnie (m.in. bilard) oraz salon fryzjerski wielofunkcyjna  sala  na  
ok.100  osób oraz świetlica (telewizja, tenis stołowy) boisko do piłki siatkowej miejsce na ognisko i grill. 

Turnusy sob-sob 8 dni 
z wyż. HB 13.6 - 27.6 , 22.8 - 29.8 16.5 - 13.6  27.6 - 22.8             29.8 - 26.9

Rodzaj pokoju pokój 2 os  pokój 3 os pokój 2 os pokój 3 os pokój 2 os pokój 3 os pokój 2 os pokój 3 os
osoba dorosła 890 zł 810 zł 810 zł 770 zł 970 zł 850 zł 660 zł 620 zł

dziecko 3-6 lat nocleg z 1/2 wyż. 635 zł 555 zł 555 zł 515 zł 715 zł 600 zł 405 zł 365 zł
dziecko 6-10 lat nocleg z 1/2 wyż. 760 zł 680 zł 680 zł 640 zł 840 zł 530 zł 530 zł 490 zł

Dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych bez świadczeń bezpłatnie

W cenie: 7 noclegów  w  pokojach  2 i 3 os  w  pawilonie i domkach wczasowych 2, 3, 4os. wyżywienie HB. Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu 2zł/ doba, 
doba hotelowa od 16:00(kolacja) do 10:00(śniadanie). Opłata za zwierzę 25 zł/doba. 

Turnusy sob-sob 8 dni 
z wyż. FB

9.5 - 4.7
 22.8 - 31.10 4.7 - 22.8 

osoba dorosła w pokoju 2,3 os. 800 zł 975 zł
dziecko 4-8 lat nocleg z 1/2 wyż 480 zł 585 zł
dziecko 8-12 lat nocleg z 1/2 wyż 640 zł 780 zł

O.W. Carbo usytuowany  na  ogrodzonym terenie, nad  jeziorem  w odległości 100 m od  morza i 800 m od centrum miejscowości.Stanowi 
wspaniałą bazę do uprawiania sportów: żeglarstwa  i  windsurfingu, wędkarstwa  oraz  turystyki  rowerowej i pieszej. Zakwaterowanie w 
pokojach 1, 2, 3 osobowych.Większość pokoi  z  balkonem. Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia, sala dyskotekowa, sala telewizyjna, 
świetlice, bilard, tenis stołowy, boiska sportowe: do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, grill, parking, 

MORZE DĄBKI  O.W.  ,,CARBO’’                                                            FB   

Uwagi : klimatyczne   płatne  na  miejscu 2 zł / doba, doba hotelowa  od 16:00  
(kolacja) do 10:00 (śniadania). Opłata za zwierzę 15 zł/doba (po uzgodnieniu 
z biurem).
DOPŁATA DO POKOJU 1 OS. 305 zł /  TURNUS 8 DNI
DZIECI DO LAT 4 125 zł / 8DNI  

 W cenie: 7 noclegów, wyżywienie FB, (śniadania - bufet, 
obiady,   kolacje - bufet ). 

MORZE DĄBKI ,,OW. RELAKS’’                                                             SN FB

Turnusy sob-sob
 8 dni y FB

27.6 - 29.8
wyż. FB

25.4 - 27.6 , 29.8 - 26.09
bez wyżywienia,same noclegi

osoba dorosła w pokoju 1 os 1200 zł 1000 zł 
osoba dorosła w pokoju 2,3,4 os 920 zł 770 zł
dziecko 4-7 lat nocleg z 1/2 wyż 690 zł 575 zł

dziecko do lat 3 bez świadczeń 20zł/doba płatne w ośrodku

O.W. Relaks - położony 100 m od plaży. Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3,4 os. z łazienkami i TV. Wszystkie pokoje mają balkon lub taras.  
Na terenie ośrodka jest kawiarnia,sala telewizyjna,biblioteka, sala rekreacyjna,miejsce ze stołami do ping-ponga, stół do bilarda, mała siłownia, 
boisko do siatkówki, koszykówki, miejsce na ognisko, wypozyczalnia rowerów, plac zabaw dla dzieci, parking gratis.W cenie:7 noclegów bez wyż.

lub z wyżywieniem FB. Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, 
doba hotelowa od 17:00(kolacja) do 10:00(śniadanie).Opłata za 
zwierzę 15 z/doba.

O.W. Dankar - bezpośrednie sąsiedztwo morza. Pokoje 1,2,3,4 os z łazienkami, TV, telefonem.Do dyspozycji: jadalnia,kawiarnia z bilardem, siłownia, sauna,
gabinety masażu i kapieli masujących, plac zabaw dla  dzieci, boiska do gier sportowych, krąg ogniskowy z estradą, gril. Parking strzeżony 10zł / doba - sezon I 

Turnusy sob-sob 8 dni
SN, FB

SEZON I - HB
4.7 - 15.8 

SEZON II - HB
20.6 - 4.7 , 15.8 - 29.8

SEZON III - FB
25.4 - 20.6 , 29.8 - 12.9

Rodzaj Osoby/ Rodz pokoju Osoba Dorosła Dziecko 3-8lat Osoba dorosła Dziecko 3-8 lat Osoba dorosła Dziecko 3-8 lat
 pokoju 1 os 1110 zł ------- 1030 zł --------- 815zł ----------

 pokoju 2,3  os 1030 zł 875 zł 945 zł 790 zł 775 zł 620 zł
 pokoju 4 os 945 zł 790 zł 870 zł 715 zł 695 zł 540 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń 20zł/ doba płatne w ośrodku HB - W TERMINIE 27.6 - 29.8, POZOSTAŁE TERMINY FB

MORZE DZIWNÓW ,,O.W.DANKAR’’                                                       HB FB    

i II, 5 zł/ doba - w sezonie III.
Zwierzęta  nieakceptwane.
Cena zawiera: 7 noclegów z 
wyżywieniem HB lub FB.
Uwagi: Doba hotelowa od
godz. 17.00 ( kolacją lub 
obiadkolacją ) do 10.00 
(śniadanie). Klimatyczne 
płatne na miejscu.  

Turnusy 8 dni
sob-sob, nd-nd z wyż. HB

27.6 - 5.7 ,  28.6 - 6.7  
1.8 - 9.8 ,  2.8 - 10.8 4.7 - 2.8 , 5.7 - 3.8 8.8 - 23.8  ,  9.8 - 24.8

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

pokój 2 os 885 zł 705 zł 440 zł 960 zł 685 zł 480 zł 835 zł 595 zł 420 zł
pokój 3 os 810 zł 580 zł 405 zł 895 zł 645 zł 445 zł 790 zł 565 zł 395 zł
pokój 4 os 750 zł 540 zł 375 zł 825 zł 480 zł 410 zł 715 zł 515 zł 355 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie
W cenie:7 noclegów, wyżywienie HB, ognisko z pieczeniem kiełbasek, animacje. Uwagi: dzieci  3-11lat z ½ wyżywienie nocleg na wspólnym spaniu lub na dostawce.Klimatyczne płatne na miejscu.Doba hotelowa od 
14.00 do 10.00. 
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MORZE DARŁÓWKO  O.W. „BARTEK”                                               HB
D.W.„Bartek” – odległość od morza 120 m i 250 m od Aqua Parku.  Zakwaterowanie w pokojach 2,3 i 4 osobowych z łazienkami i bal-
konem.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. Parking dozorowany. Posiłki: 
śniadanie – szwedzki stół, obiadokolacja podana do stołu.

MORZE DARŁÓWKO  O.W.  ,,RÓŻA WIATRÓW’’                                 HB   
O.W „Róża Wiatrów” położony jest  200 m. od plaży. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 os. w  pawilonie i w czasowych 
domkach 2, 3, 4os. z  pełnym  węzłem  sanitarnym, TV, telefonem i lodówką. Pokoje wyposażono sprzęt plażowy. Wyposa-
żenie: pawilon  odnowy  biologicznej  i  rekreacji, dwie  kawiarnie (m.in. bilard) oraz salon fryzjerski wielofunkcyjna  sala  na  
ok.100  osób oraz świetlica (telewizja, tenis stołowy) boisko do piłki siatkowej miejsce na ognisko i grill. 

Turnusy sob-sob 8 dni 
z wyż. HB 13.6 - 27.6 , 22.8 - 29.8 16.5 - 13.6  27.6 - 22.8             29.8 - 26.9

Rodzaj pokoju pokój 2 os  pokój 3 os pokój 2 os pokój 3 os pokój 2 os pokój 3 os pokój 2 os pokój 3 os
osoba dorosła 890 zł 810 zł 810 zł 770 zł 970 zł 850 zł 660 zł 620 zł

dziecko 3-6 lat nocleg z 1/2 wyż. 635 zł 555 zł 555 zł 515 zł 715 zł 600 zł 405 zł 365 zł
dziecko 6-10 lat nocleg z 1/2 wyż. 760 zł 680 zł 680 zł 640 zł 840 zł 530 zł 530 zł 490 zł

Dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych bez świadczeń bezpłatnie

W cenie: 7 noclegów  w  pokojach  2 i 3 os  w  pawilonie i domkach wczasowych 2, 3, 4os. wyżywienie HB. Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu 2zł/ doba, 
doba hotelowa od 16:00(kolacja) do 10:00(śniadanie). Opłata za zwierzę 25 zł/doba. 

Turnusy sob-sob 8 dni 
z wyż. FB

9.5 - 4.7
 22.8 - 31.10 4.7 - 22.8 

osoba dorosła w pokoju 2,3 os. 800 zł 975 zł
dziecko 4-8 lat nocleg z 1/2 wyż 480 zł 585 zł
dziecko 8-12 lat nocleg z 1/2 wyż 640 zł 780 zł

O.W. Carbo usytuowany  na  ogrodzonym terenie, nad  jeziorem  w odległości 100 m od  morza i 800 m od centrum miejscowości.Stanowi 
wspaniałą bazę do uprawiania sportów: żeglarstwa  i  windsurfingu, wędkarstwa  oraz  turystyki  rowerowej i pieszej. Zakwaterowanie w 
pokojach 1, 2, 3 osobowych.Większość pokoi  z  balkonem. Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia, sala dyskotekowa, sala telewizyjna, 
świetlice, bilard, tenis stołowy, boiska sportowe: do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, grill, parking, 

MORZE DĄBKI  O.W.  ,,CARBO’’                                                            FB   

Uwagi : klimatyczne   płatne  na  miejscu 2 zł / doba, doba hotelowa  od 16:00  
(kolacja) do 10:00 (śniadania). Opłata za zwierzę 15 zł/doba (po uzgodnieniu 
z biurem).
DOPŁATA DO POKOJU 1 OS. 305 zł /  TURNUS 8 DNI
DZIECI DO LAT 4 125 zł / 8DNI  

 W cenie: 7 noclegów, wyżywienie FB, (śniadania - bufet, 
obiady,   kolacje - bufet ). 

MORZE DĄBKI ,,OW. RELAKS’’                                                             SN FB

Turnusy sob-sob
 8 dni y FB

27.6 - 29.8
wyż. FB

25.4 - 27.6 , 29.8 - 26.09
bez wyżywienia,same noclegi

osoba dorosła w pokoju 1 os 1200 zł 1000 zł 
osoba dorosła w pokoju 2,3,4 os 920 zł 770 zł
dziecko 4-7 lat nocleg z 1/2 wyż 690 zł 575 zł

dziecko do lat 3 bez świadczeń 20zł/doba płatne w ośrodku

O.W. Relaks - położony 100 m od plaży. Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3,4 os. z łazienkami i TV. Wszystkie pokoje mają balkon lub taras.  
Na terenie ośrodka jest kawiarnia,sala telewizyjna,biblioteka, sala rekreacyjna,miejsce ze stołami do ping-ponga, stół do bilarda, mała siłownia, 
boisko do siatkówki, koszykówki, miejsce na ognisko, wypozyczalnia rowerów, plac zabaw dla dzieci, parking gratis.W cenie:7 noclegów bez wyż.

lub z wyżywieniem FB. Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, 
doba hotelowa od 17:00(kolacja) do 10:00(śniadanie).Opłata za 
zwierzę 15 z/doba.

O.W. Dankar - bezpośrednie sąsiedztwo morza. Pokoje 1,2,3,4 os z łazienkami, TV, telefonem.Do dyspozycji: jadalnia,kawiarnia z bilardem, siłownia, sauna,
gabinety masażu i kapieli masujących, plac zabaw dla  dzieci, boiska do gier sportowych, krąg ogniskowy z estradą, gril. Parking strzeżony 10zł / doba - sezon I 

Turnusy sob-sob 8 dni
SN, FB

SEZON I - HB
4.7 - 15.8 

SEZON II - HB
20.6 - 4.7 , 15.8 - 29.8

SEZON III - FB
25.4 - 20.6 , 29.8 - 12.9

Rodzaj Osoby/ Rodz pokoju Osoba Dorosła Dziecko 3-8lat Osoba dorosła Dziecko 3-8 lat Osoba dorosła Dziecko 3-8 lat
 pokoju 1 os 1110 zł ------- 1030 zł --------- 815zł ----------

 pokoju 2,3  os 1030 zł 875 zł 945 zł 790 zł 775 zł 620 zł
 pokoju 4 os 945 zł 790 zł 870 zł 715 zł 695 zł 540 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń 20zł/ doba płatne w ośrodku HB - W TERMINIE 27.6 - 29.8, POZOSTAŁE TERMINY FB

MORZE DZIWNÓW ,,O.W.DANKAR’’                                                       HB FB    

i II, 5 zł/ doba - w sezonie III.
Zwierzęta  nieakceptwane.
Cena zawiera: 7 noclegów z 
wyżywieniem HB lub FB.
Uwagi: Doba hotelowa od
godz. 17.00 ( kolacją lub 
obiadkolacją ) do 10.00 
(śniadanie). Klimatyczne 
płatne na miejscu.  

Turnusy 8 dni
sob-sob, nd-nd z wyż. HB

27.6 - 5.7 ,  28.6 - 6.7  
1.8 - 9.8 ,  2.8 - 10.8 4.7 - 2.8 , 5.7 - 3.8 8.8 - 23.8  ,  9.8 - 24.8

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

pokój 2 os 885 zł 705 zł 440 zł 960 zł 685 zł 480 zł 835 zł 595 zł 420 zł
pokój 3 os 810 zł 580 zł 405 zł 895 zł 645 zł 445 zł 790 zł 565 zł 395 zł
pokój 4 os 750 zł 540 zł 375 zł 825 zł 480 zł 410 zł 715 zł 515 zł 355 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie
W cenie:7 noclegów, wyżywienie HB, ognisko z pieczeniem kiełbasek, animacje. Uwagi: dzieci  3-11lat z ½ wyżywienie nocleg na wspólnym spaniu lub na dostawce.Klimatyczne płatne na miejscu.Doba hotelowa od 
14.00 do 10.00. 
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MORZE DZIWNÓWEK ,,O.W. ZŁOTA RYBKA’’                                      HB
O.W. „Złota Rybka”  150 m od morza. Na miejscu znajduje się plac zabaw, wiata grillowa, sala dyskotekowa, boisko do siatkówki i koszykówki oraz stół do ping-ponga, bilard, atlasy do ćwiczeń dla doro-
słych. Ośrodek dysponuje pokojami 2,3-osobowymi z łazienkami. Wszystkie pokoje posiadają TV. Przy recepcjii jest internet Wi-Fi. W cenie: 6 noclegów,wyżywienie HB, parking. 
Uwagi: dobra hotelowa od 14:00 do 11:00. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis, parking niestrzeżony gratis, zwierzęta nie są akceptowalne. 

TURNUSY 7dniowe (6 nocy)(sobota-piątek) 4.7 - 10.7 , 
15.8 - 21.8

11.7 - 17.7 , 18.7 - 24.7 , 
25.07 - 31.7 , 01.8 - 07.8 ,

 8.8 - 14.8
22.8 - 28.8

Osoba dorosła nocleg w pok. 2, 3 os. 740 zł 885 zł 695 zł
Dziecko 3-10 lat  nocleg w pokoju 3 os. ½ wyżywienia 625 zł 750 zł 685 zł

O.W. Akacja położony jest w Dźwirzynie 130 m od plaży. Dźwirzyno znane jest z jednej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu oraz jednego z najczystszych 
morskich  kąpielisk. Atrakcje stanowi port rybacki, gdzie z bliska  można przyjrzeć  się pracy rybaków i kupić świeżą rybę. Do dyspozycji na terenie ośrodka: 
stół tenisowy, świetlica z TV, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 - 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym 
(prysznic, umywalka, WC, bez ręczników). Pokoje wyposażone w TV, internet bezprzewodowy, czajnik bezprzewodowy, szklanki oraz parawan.

Turnusy sob-sob 
`8 dni z wyż. HB lub FB

 WYŻYWIENIE FB WYŻYWIENIE HB
30.5 - 27.6 29.8 - 12.9 11.7 - 15.8 15.8 - 29.8

osoba dorosła w pokoju 1 os 890 zł 775 zł 1085 zł 890 zł
osoba dorosła w pokoju 2,3,4 os. 690 zł 620 zł 850 zł 695 zł
dziecko 3-10 lat nocleg z 1/2 wyż. 540zł 500 zł 690 zł 540 zł

dziecko do lat 3 bez świadczeń 90 zł/ turnus

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB lub FB. 
Uwagi: doba hotelowa zaczyna się o 16:00 ( kolacja/
obiadokolacja), a kończy FB o 14:30 (obiad), a HB 
12:00 (śniadanie). Obiekt przyjmuje zwierzęta - psy 
tylko małe 10zł/doba.

MORZE DŹWIRZYNO ,, O.W. ANIA’’                                                    FB

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie FB. Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 17:00 (kolacja) do 10:00 (śniadanie). 

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 rowerów, kawiarenka internetowa,kawiarnia z salą do dyskotek i spotkań 
grupowych, plac gilowy. Parking płatny 5 zł/doba, Zwierzęta akceptowane w budynku ANIA i PRZODOWNIK - opłata 15 zł/doba. Wi-fi bezpłatnie.

Turnusy 
sob-sob, nd-nd
 8 dni z wyż. FB 

  Pobyty Wczasowe  8 dniowe
 osoba dorosła w pokoju 

2,3,4 os
dziecko 3-10 lat        

nocleg z 1/2 wyż.
dziecko 3-10 lat, nocleg na dostawce lub na wspólnym 

spanie z 1/2 wyż.
Ania,Sabinka Przodownik Ania,Sabinka  Przodownik Ania,Sabinka   Przodownik

11.4-27.6 , 5.9- 26.9 580 zł 530 zł 495 zł   450 zł  465 zł  425 zł    
27.6 - 11.7 , 22.9 - 5.9   775 zł    695 zł  660 zł    590 zł     620 zł  555 zł

11.7 - 22.8   930 zł    855 zł   790 zł      725 zł    740 zł  685 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie w terminach 11.4-27.6 oraz 5.9-26.9 w pozostałych terminach płatne na miejscu 

MORZE DŹWIRZYNO PENSJONAT,,LECH’’                                       SN
Pensjonat ,,LECH’’- położony w odległości 550m od plaży i 100 m od jeziora Resko Przymorskie. Zakwaterowanie: pokoje znajdujące się 
na parterze  posiadają wyjscia z  zewnątrz (typu bungalow) do pokoi na I pietrze wchodzi się z  klatki schodowej. Pensjonat dysponuje 16 
pokojami 2 os i 3 pokojami 3 os. Dodatkowo apartament 2 pok. dla 3 osób z kuchnią i łazienką.. Wszystkie pokoje z własna łazienką 
(umywalka, prysznic, wc). Przy obiekcie parking niestrzeżony. W pensjonacie można korzystac z kuchni. 

Turnusy sob-sob. nd-nd 
8 dni same noclegi 

25.4 - 20.6
29.8 - 26.9

 20.6 - 4.7
 15.8 - 29.8      4.7 - 15.8

 osoba dorosła w pokoju 2,3,4 os 270 zł 350zł 440 zł
 osoba dorosła lub dziecko od lat 3 na dostawce 140 zł 140 zł 140 zł

W cenie: 7 noclegów. Uwagi: kli-
matyczne płatne na miejscu, doba 
hotelowa od 16.00 do 10.00. Obiekt 
przyjmuje zwierzęta 5zł/ doba.

MORZE HEL O.W. ,,RIVIERA’’                                                              HB
O.W. „Riviera”- pokoje 1,2,3 osobowych z łazienką oraz część pokoi  2, 3 osobowych z łazienkami i z łazienkami przy pokojach. Pokoje z TV. 
Odległośc od morza 500m Obiekt posiada własną dyskotekę, która w dzień pełni funkcje pubu, restauracja. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB 

Turnusy sob-sob 
8 dni z wyż. HB 26.4 - 25.10

osoba dorosła w pokoju 1 os z wyż. 775 zł
osoba dorosła w pokoju 2,3 os z wyż. 660 zł
dziecko 3-9 lat w pokoju 3 os 1/2 wyż 560 zł

do lat 3 bez świadczeń gratis. Doba hotelowa 16.00 
do10.00. Klimatyczne płatne na miejscu.

MORZE JAROSŁAWIEC O.W,,ZA WYDMĄ’’                                       HB,FB
O.W. „Za Wydmą” odległość od morza 400m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienką i balkonem. Pokoje z TV, radio, leżak i wiatrochron. Do dyspozycji gości: 
jadalnia, 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, ogrodzony, niestrzeżony, oświetlony. Aquapark 
„Panorama” położony od ośrodka 50 m. W cenie: 7 noclegów z wyżywienie HB ( śniadania, kolacje-bufet ) lub FB ( śniadania-bufet, obiady, kolacje-bufet ).

Terminy sob-sob
8 dni z wyż. HB lub FB

30.5 - 4.7 22.8 - 26.9 4.7 - 22.8 9.5 - 30.5 ,  26.9 - 31.10
 HB   FB HB      FB  HB  FB

osoba dorosła 745 zł 870 zł 810 zł 945 zł 635 zł 755 zł
dziecko 8-12 lat z 1/2 wyż 595 zł 690 zł 650 zł 755 zł 510 zł 605 zł

dziecko 4-8 lat na wspólnym spaniu z 1/2 wyż 445 zł 520 zł 485 zł 565 zł 380 zł 455 zł

Uwagi:doba hotelowa od 
kolacji (17.00) do śniada-
nia (10.00).Klimatyczne 
płatne na miejscu.Opłata-
-pies 15zł/doba.Parking 
platny nie strzeżony             
10zł/doba, 35zł/tydz.

MORZE DŹWIRZYNO ,,O.W. AKACJA’’                                      HB FB
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MORZE JASTARNIA O.W.,,POSEJDON’’                                                  HB, FB
O.W. „Posejdon” położony bezpośrednio przy plaży od strony Zatoki Puckiej, w odległości 250 m od morza i blisko centrum miasta (ok. 500 m). Atutem ośrod-
ka jest własne molo i mini plaża, gdzie funkcjonuje szkółka windsurfingowa. Część pokoi przystosowana jest do przyjęcia osób niepełnosprawnych. Układ pokoi 
ma charakter galeriowy – wejście z otwartego korytarza. w pokojach 2- os. z łazienkami, wyposażonych w TV, radio, stolik, krzesła. W części pokoi znajduje się 
dostawka – rozkładany fotel,.W pokojach 3- os. , składających się z 2 pokoi przechodnich z łazienką, wyposażone w TV, radio, stolik, krzesła, apartamenty 3-4 
os. składających się z pokoju dziennego, sypialni, przedpokoju i łazienki, wyposażone w TV, radio, lodówkę, czajnik bezprzewodowy. W ośrodku: jadalnia, kawiar-
nia, świetlica, baza zabiegowa: aqua-vibron, hydromasaż, inhalacje, interdyn, kriterapia, masaże klasyczne, masaż wirowy, masaż limfatyczny, magnetoterapia, 
okłady borowinowe, sala do ćwiczeń z bieżnią elektryczną, bilard, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki siatkowej, koszykowej, miejsce na grilla, 
szkółka windsurfingowa (możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego), parking ogrodzony, niestrzeżony, płatny 10 zł/ doba. W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB

Terminy sob-sob 
8 dni z wyż. HB lub FB

30.5 - 4.7 23.8 - 27.9 4.7 - 22.8 9.5 - 30.5 ,  26.9 - 31.10
 HB   FB HB      FB  HB  FB

osoba dorosła 1000 zł 1120 zł 1140 zł 1260 zł 635 zł 755 zł
dziecko 8-12 lat z 1/2 wyż 800 zł 895 zł 915 zł 1010 zł 510 zł 605 zł

dziecko 4-8 lat na wspólnym spaniu z 1/2 wyż 600 zł 670 zł 685 zł 755 zł 380 zł 455 zł

(śniadania, kolacje-bufet)lub 
FB (śniadania-bufet,obiady, 
kolacje-bufet ). Uwagi:doba 
hotelowa od kolacji (17.00) do 
śniadania (10.00).Klimatycz-
ne płatne na miejscu.Opłata - 
pies 15zł/doba.Parking platny 
10 zł/ doba. Dzieci do lat 4 bez  
świadczeń .

MORZE JASTRZĘBIA GÓRA  O.W. ,,JUSTYNA’’ i  D.W.,,DAMIAN’’     SN
O.W.  ,,Damian’’ i ,,Justyna’’ odległość od morza 100m (O.W. Justyna 500m) Pokoje 2,3,4 os. z łazienkami. Na wyposażeni pokoju:TV,radio, 
leżaki, parawan, koce, naczynia, czajniki bezprzewodowe. Do dyspozycji:jadalnia, kawiarnia, bar,sklep,parking niestrzeżony, telefon, ogrodzony 
ogród z miejscem na grila,plac zabaw.Miejsce do parkowania.W cenie:7 noclegów.Uwagi:Doba od godz.16.00 do 12.00. Klimatyczne płatne na miejscu.

Obiekt przyjmuje małe psy.                                    
Turnusy sob-sob, nd - nd, 

8 dni same noclegi Os. dorosła nocleg w pok.2os. Os. dorosła nocleg w 
pok.3,4os. i studio 4 os

Dziecko na dostawce 5-13 lat 
na dostawce lub wspólnym 

spaniu w pokoju 3,4 os

Terminy / Zakwaterowanie JUSTYNA DAMIAN JUSTYNA DAMIAN JUSTYNA DAMIAN

25.4 - 27.6 245 zł 245 zł 245 zł 245 zł 165 zł 165 zł
27.6 - 4.7 280 zł 320 zł 280 zł 280 zł 160 zł 160 zł

4.7 - 12.7 , 15.8 - 22.8 360 zł 395 zł 360 zł 320 zł 160 zł 160 zł
11.7 -15.8 395 zł 515 zł 395 zł 395 zł 160 zł 160 zł
22.8 - 3.10 245 zł 285 zł 245 zł 245 zł 160 zł 160 zł

Jedno dziecko do lat 5 GRATIS bez świadczeń przy 2 osobach pełnopłatnych

MORZE JASTRZĘBIA GÓRA ,,O.W.R. HUTNIK’’                                    FB
O.W.R. ,,HUTNIK’’- na wybrzeżu klifowym, odległość od morza 800m. Obiekt z windą. Pokoje 1, 2, 3, 4 os z pełnym węzłem sanitarnym.Na 
wyposażeniu pokoju czajnik bezprzewodowy,TV-odpłatnie.Do dyspozycji gości:stołówka,kawiarnia,lokal dyskotekowy,bilard, drink-bar, basen 
kryty, solarium, saunę i specjalistyczne gabinety fizjoterapii tj.solux, kwarcówki, diatermia,diadynamik,teraplus,kąpiele solankowe,bicze wodne,
gabinety masażu. Parking strzeżony,plac zabaw, boisko do siatkówki i tenisa ziemnego, niestrzeżony.Ośrodek przyjmuje zwierzęta (30zł/tydz.). 

15 dni z wyż. 
TURNUSY WYPOCZYNKOWE TURNUSY   REHABILITACYJNE

30.5 - 27.6 , 
29.8 - 26.9 

27.6 - 18.7,
15.8 - 29.8 18.7 - 15.8 16.5 - 30.5

osoba dorosła w pokoju 1 os 865 zł 840 zł 980 zł ---------
osoba dorosła w pokoju 2,3,4 os 695 zł 775 zł 815 zł 1385 zł

dziecko 3-10 lat w pok. 2,3,4 os z 1/2 wyż 540 zł 580 zł 620 zł 1215 zł
dziecko do lat 3 (opłata za media) 115 zł 115 zł 155 zł   ---------

MORZE JASTRZĘBIA GÓRA O.W.”ZEW MORZA”                              FB
O.W.R.‚‚ZEW MORZA” położony jest w centrum jednego z najpiękniejszych kurortów nadmorskich w Jastrzębiej Górze,100m od  Promenady 
Światowida i 200m. od  plaży. BUDYNEK A  -  Pokoje  2  osobowe  z dwoma łóżkami lub łożem małżeńskim z własną łazienką i TV kablową. 
Pokoje typu STUDIO składają się z dwóch pomieszczeń sypialnych (2+2) lub (2+3) z TV i łazienką. BUDYNEK B - Pokoje 2os.o pow. 17m2,z 
łożem małżeńskim lub oddzielnymi łóżkami, z własną łazienką i TV kablową. Budynek C - pokoje 2os.o powierzchni15m2 z łożem małżeńskim, 
własną łazienką oraz TV kablową. Do dyspozycji naszych klientów oddajemy: Basen, Jacuzzi, Saunę fińską, Łaźnię parową. 

Turnusy sob-sob, nd - nd, 
8 dni z wyż. HB lub FB

27.6 - 11.7 , 15.8 - 29.8 11.7 - 15.8 11.4 - 27.6  , 29,8 - 19,12

osoba dorosła dziecko  dostawka 
z 1/2 wyż 3-8lat osoba dorosła dziecko  dostawka 

z 1/2 wyż 3-8lat osoba dorosła dziecko  dostawka 
z 1/2 wyż 3-8lat

HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB
STAND. PODSTAWOWY BUDYNEK A
POKÓJ 2 OS., STUDIO  2+2 lub 2+3 950zł 1110zł 475 zł 555 zł 990zł 1150zł 495 zł 575 zł 870 zł 990 zł 435 zł 495 zł

STAND. PODWYŻSZONY  BUDYNEK 
B,C,A III PIĘTRO  POKÓJ 2 OS. 1105zł 1265zł 550 zł 630 zł 1150zł 1305zł 575 zł 650 zł 950 zł 1070zł 475 zł 530 zł

Dziecko do lat 1 gratis, dziecko do lat 3 płatne na miejscu 30%

Dopłata do pokoju 1os. 305z/8dni, 350zł/9dni, 395/10dni, 440zł/11dni

UWAGIi:  Doba hotelowa od 14:00 do 12:00. Pobyt od obiadu do śniadania lub od kolacji do obiadu.  Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie:7 noclegów, wyżywienie HB(śniadania i obiadokolacje) lub FB(śniadania, 
obiady, kolacje),parking, basen, jacuzzi,opłata klimatyczna.Jeden raz w tygodniu Biesiadę Kaszubską przy grillu z grajkiem kaszubskim.

UWAGIi:  Doba hotelowa od 14:00 do 12:00. Pobyt od obiadu do śniadania lub od kolacji do obiadu.  Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 bez świadczeń płatne 235 zł za turnus . W cenie turnusu rehabilitacyjne-
go: 7 noclegów z wyżywieniem FB, opieka medyczna, 2 zbiegi/doba w dni robocze, korzystanie z basenu, 2 wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczka autokarowa na Płw. Helski, wycieczki piesze. 
W cenie turnusu wypoczynkowego: 7 noclegów wyżywieniem FB, korzystanie z basenu, ognisko z pieczeniem kiełbasek, opieka medyczna .
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MORZE JASTARNIA O.W.,,POSEJDON’’                                                  HB, FB
O.W. „Posejdon” położony bezpośrednio przy plaży od strony Zatoki Puckiej, w odległości 250 m od morza i blisko centrum miasta (ok. 500 m). Atutem ośrod-
ka jest własne molo i mini plaża, gdzie funkcjonuje szkółka windsurfingowa. Część pokoi przystosowana jest do przyjęcia osób niepełnosprawnych. Układ pokoi 
ma charakter galeriowy – wejście z otwartego korytarza. w pokojach 2- os. z łazienkami, wyposażonych w TV, radio, stolik, krzesła. W części pokoi znajduje się 
dostawka – rozkładany fotel,.W pokojach 3- os. , składających się z 2 pokoi przechodnich z łazienką, wyposażone w TV, radio, stolik, krzesła, apartamenty 3-4 
os. składających się z pokoju dziennego, sypialni, przedpokoju i łazienki, wyposażone w TV, radio, lodówkę, czajnik bezprzewodowy. W ośrodku: jadalnia, kawiar-
nia, świetlica, baza zabiegowa: aqua-vibron, hydromasaż, inhalacje, interdyn, kriterapia, masaże klasyczne, masaż wirowy, masaż limfatyczny, magnetoterapia, 
okłady borowinowe, sala do ćwiczeń z bieżnią elektryczną, bilard, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki siatkowej, koszykowej, miejsce na grilla, 
szkółka windsurfingowa (możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego), parking ogrodzony, niestrzeżony, płatny 10 zł/ doba. W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB

Terminy sob-sob 
8 dni z wyż. HB lub FB

30.5 - 4.7 23.8 - 27.9 4.7 - 22.8 9.5 - 30.5 ,  26.9 - 31.10
 HB   FB HB      FB  HB  FB

osoba dorosła 1000 zł 1120 zł 1140 zł 1260 zł 635 zł 755 zł
dziecko 8-12 lat z 1/2 wyż 800 zł 895 zł 915 zł 1010 zł 510 zł 605 zł

dziecko 4-8 lat na wspólnym spaniu z 1/2 wyż 600 zł 670 zł 685 zł 755 zł 380 zł 455 zł

(śniadania, kolacje-bufet)lub 
FB (śniadania-bufet,obiady, 
kolacje-bufet ). Uwagi:doba 
hotelowa od kolacji (17.00) do 
śniadania (10.00).Klimatycz-
ne płatne na miejscu.Opłata - 
pies 15zł/doba.Parking platny 
10 zł/ doba. Dzieci do lat 4 bez  
świadczeń .

MORZE JASTRZĘBIA GÓRA  O.W. ,,JUSTYNA’’ i  D.W.,,DAMIAN’’     SN
O.W.  ,,Damian’’ i ,,Justyna’’ odległość od morza 100m (O.W. Justyna 500m) Pokoje 2,3,4 os. z łazienkami. Na wyposażeni pokoju:TV,radio, 
leżaki, parawan, koce, naczynia, czajniki bezprzewodowe. Do dyspozycji:jadalnia, kawiarnia, bar,sklep,parking niestrzeżony, telefon, ogrodzony 
ogród z miejscem na grila,plac zabaw.Miejsce do parkowania.W cenie:7 noclegów.Uwagi:Doba od godz.16.00 do 12.00. Klimatyczne płatne na miejscu.

Obiekt przyjmuje małe psy.                                    
Turnusy sob-sob, nd - nd, 

8 dni same noclegi Os. dorosła nocleg w pok.2os. Os. dorosła nocleg w 
pok.3,4os. i studio 4 os

Dziecko na dostawce 5-13 lat 
na dostawce lub wspólnym 

spaniu w pokoju 3,4 os

Terminy / Zakwaterowanie JUSTYNA DAMIAN JUSTYNA DAMIAN JUSTYNA DAMIAN

25.4 - 27.6 245 zł 245 zł 245 zł 245 zł 165 zł 165 zł
27.6 - 4.7 280 zł 320 zł 280 zł 280 zł 160 zł 160 zł

4.7 - 12.7 , 15.8 - 22.8 360 zł 395 zł 360 zł 320 zł 160 zł 160 zł
11.7 -15.8 395 zł 515 zł 395 zł 395 zł 160 zł 160 zł
22.8 - 3.10 245 zł 285 zł 245 zł 245 zł 160 zł 160 zł

Jedno dziecko do lat 5 GRATIS bez świadczeń przy 2 osobach pełnopłatnych

MORZE JASTRZĘBIA GÓRA ,,O.W.R. HUTNIK’’                                    FB
O.W.R. ,,HUTNIK’’- na wybrzeżu klifowym, odległość od morza 800m. Obiekt z windą. Pokoje 1, 2, 3, 4 os z pełnym węzłem sanitarnym.Na 
wyposażeniu pokoju czajnik bezprzewodowy,TV-odpłatnie.Do dyspozycji gości:stołówka,kawiarnia,lokal dyskotekowy,bilard, drink-bar, basen 
kryty, solarium, saunę i specjalistyczne gabinety fizjoterapii tj.solux, kwarcówki, diatermia,diadynamik,teraplus,kąpiele solankowe,bicze wodne,
gabinety masażu. Parking strzeżony,plac zabaw, boisko do siatkówki i tenisa ziemnego, niestrzeżony.Ośrodek przyjmuje zwierzęta (30zł/tydz.). 

15 dni z wyż. 
TURNUSY WYPOCZYNKOWE TURNUSY   REHABILITACYJNE

30.5 - 27.6 , 
29.8 - 26.9 

27.6 - 18.7,
15.8 - 29.8 18.7 - 15.8 16.5 - 30.5

osoba dorosła w pokoju 1 os 865 zł 840 zł 980 zł ---------
osoba dorosła w pokoju 2,3,4 os 695 zł 775 zł 815 zł 1385 zł

dziecko 3-10 lat w pok. 2,3,4 os z 1/2 wyż 540 zł 580 zł 620 zł 1215 zł
dziecko do lat 3 (opłata za media) 115 zł 115 zł 155 zł   ---------

MORZE JASTRZĘBIA GÓRA O.W.”ZEW MORZA”                              FB
O.W.R.‚‚ZEW MORZA” położony jest w centrum jednego z najpiękniejszych kurortów nadmorskich w Jastrzębiej Górze,100m od  Promenady 
Światowida i 200m. od  plaży. BUDYNEK A  -  Pokoje  2  osobowe  z dwoma łóżkami lub łożem małżeńskim z własną łazienką i TV kablową. 
Pokoje typu STUDIO składają się z dwóch pomieszczeń sypialnych (2+2) lub (2+3) z TV i łazienką. BUDYNEK B - Pokoje 2os.o pow. 17m2,z 
łożem małżeńskim lub oddzielnymi łóżkami, z własną łazienką i TV kablową. Budynek C - pokoje 2os.o powierzchni15m2 z łożem małżeńskim, 
własną łazienką oraz TV kablową. Do dyspozycji naszych klientów oddajemy: Basen, Jacuzzi, Saunę fińską, Łaźnię parową. 

Turnusy sob-sob, nd - nd, 
8 dni z wyż. HB lub FB

27.6 - 11.7 , 15.8 - 29.8 11.7 - 15.8 11.4 - 27.6  , 29,8 - 19,12

osoba dorosła dziecko  dostawka 
z 1/2 wyż 3-8lat osoba dorosła dziecko  dostawka 

z 1/2 wyż 3-8lat osoba dorosła dziecko  dostawka 
z 1/2 wyż 3-8lat

HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB
STAND. PODSTAWOWY BUDYNEK A
POKÓJ 2 OS., STUDIO  2+2 lub 2+3 950zł 1110zł 475 zł 555 zł 990zł 1150zł 495 zł 575 zł 870 zł 990 zł 435 zł 495 zł

STAND. PODWYŻSZONY  BUDYNEK 
B,C,A III PIĘTRO  POKÓJ 2 OS. 1105zł 1265zł 550 zł 630 zł 1150zł 1305zł 575 zł 650 zł 950 zł 1070zł 475 zł 530 zł

Dziecko do lat 1 gratis, dziecko do lat 3 płatne na miejscu 30%

Dopłata do pokoju 1os. 305z/8dni, 350zł/9dni, 395/10dni, 440zł/11dni

UWAGIi:  Doba hotelowa od 14:00 do 12:00. Pobyt od obiadu do śniadania lub od kolacji do obiadu.  Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie:7 noclegów, wyżywienie HB(śniadania i obiadokolacje) lub FB(śniadania, 
obiady, kolacje),parking, basen, jacuzzi,opłata klimatyczna.Jeden raz w tygodniu Biesiadę Kaszubską przy grillu z grajkiem kaszubskim.

UWAGIi:  Doba hotelowa od 14:00 do 12:00. Pobyt od obiadu do śniadania lub od kolacji do obiadu.  Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 bez świadczeń płatne 235 zł za turnus . W cenie turnusu rehabilitacyjne-
go: 7 noclegów z wyżywieniem FB, opieka medyczna, 2 zbiegi/doba w dni robocze, korzystanie z basenu, 2 wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczka autokarowa na Płw. Helski, wycieczki piesze. 
W cenie turnusu wypoczynkowego: 7 noclegów wyżywieniem FB, korzystanie z basenu, ognisko z pieczeniem kiełbasek, opieka medyczna .
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TURNUSY 8dniowe(7nocy) 
(sobota-sobota)

Osoba 
dorosła w 

pok. 2, 3os.

Dziecko 3-7 
w pokój
 2, 3os.

Dziecko 3-7 
wspólne 
spanie 

Pobyt leczniczy 
osoba dorosła w 

pok. 2, 3os.
28.03 - 20.06 , 12.09 - 24.10 975 zł 895 zł 575 zł 1125 zł

20.06 - 12.09 1210 zł 1120 zł 575 zł 1360 zł

Sanatorium Wistom położone bezpośrednio przy nadmorskim parku w części uzdrowiskowej Kołobrzegu 50 m od promenady nad-
morskiej oraz 100 m od morza Doskonała lokalizacja do spacerów i uprawnia sportów ruchowych. Zakwaterowanie w pokojach 2,3, 
os z łązienką i balkonem, TV, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy. Na miejscu jadalnia, kawiarnia, bilard, ping-pong, nowoczesna 
baza zabiegowa, basen kryty, jacuzzi, sauna. Obiekt posiada windę i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie FB, 10 zabiegów w dni robocze i wizyta lekarska. korzystanie z basenu 
Uwagi: doba hotelowa od 13:00 do 10:00, dzieci do lat 3 gratis bez świadczeń, klimatyczne płatne na miejscu, parking ogrodzony - 10zł doba

7

MORZE KOŁOBRZEG SANATORIUM,,WISTOM’’                                      FB

MORZE KOŁOBRZEG  WILLA,,VICTORIA’’                             BB, HB, FB

Turnusy 8 dniowe sob-sob; nd-nd 27.6 - 22.8 25.4 - 27.6 , 22.8 - 24.10
Rodzaj wyżywienia BB HB FB BB HB FB

Os dor w pokoju 1 os 910 zł 1060 zł 1250 zł 720 zł 870 zł 1060 zł
Os dor w pokoju 2 os 775 zł 925 zł 1110 zł 570 zł 720 zł 910zł

Os dor w pok. 2-os łoże. małżeńskie 845 zł 1000 zł 1190 zł 625 zł 775 zł 965 zł
Os dor w pokokju 3-os 720 zł 870 zł 1060 zł 515 zł 670 zł 860 zł

Dzieci 3-9 lat z ½ wyż w pokoju 3os. 530 zł 645 zł 765 zł 380 zł 490 zł 610 zł
Dzieci 1-3 bez świadczeń 
na łóżeczku turystycznym 300 zł 215 zł

MORZE KOŁOBRZEG SANATORIUM,,PERŁA BAŁTYKU’’                  FB
Sanatorium ,,Perła Bałtyku’’ dawniej ,,Kombatant’’ połozony w dzielnicy uzdrowiskowej 50 m od morza. Budynek 12 piętrowy z 
windami i kawiarnią. Zakwaterowanie w pokojach 1,2, 3 os z balkonami, TV, pełnym węzłem sanitarnym, lodówką i czajnikiem. 
Do dyspozycji gości: jadalnia i rozbudowana baza zabiegowa(wykaz zabiegów na http://www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl/index.php/
baza-zabiegowa. Zwierzęta nie są akceptowane.

Willa Victoria – odległość od morza 250m. Do centrum miasta 1,5 km. Pokoje 1,2,3 os. z łazienkami i balkonami. Na wyposażeniu pokoju: czajnik 
bezprzewodowy, telewizor, radio, telefon, sprzęt plażowy (parawan i leżak). Do dyspozycji gości: bufet i jadalnia, bilard, miejsce parkingowe. W odległości 
ok. 300 m nowoczesne salony kosmetyczne .Obiekt przyjmuje zwierzęta: 10 zł/doba. 

UWAGIi:  Doba od 14:00 do 12:00. Pobyt od obiadokolacji do śniadania.  Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 1 bez świadczeń gratis. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem wg opcji.   

Turnusy 8 dni z wyż FB
sob-sob, nd-nd

Wczasy wypoczynkowe Wczasy lecznicze 8 dni
18.4- 30.5 , 12.9 - 31.10 30.5 - 12.9 18.4- 30.5 , 12.9 - 31.10 30.5 - 12.9

rodzaj osoby/rodzaj pokoju 1 os 2 os 3 os 1 os  2 os 3 os 1 os  2 os 3 os 1 os 2 os 3 os
osoba dorosła nocleg 1315 zł 1160 zł 1105 zł 1475 zł 1315 zł 1160 zł 1395 zł 1235 zł 1070 zł 1540 zł 1390 zł 1235 zł

dziecko 7-12 lat 
nocleg z 1/2 wyż. ----- 1030 zł 795 zł ------ 1170 zł 1030 zł ---- 1105 zł 960 zł ---- 1245 zł 1100 zł

dziecko 3-7 lat 
nocleg z 1/2 wyż. ----- 980 zł 705 zł ------ 1050 zł 915 zł ---- 980 zł 850 zł ---- 1100 zł 985 zł

MORZE ŁAZY O.W ,,DIANA’’                                                       Same Noclegi
O.W. ,,DIANA’’  to obiekt o dużym terenie zalesionym, położony 350 m od morza. Wskład osrodka wchodzą : domki campin-
gowe drewniane, ocieplone 1 duży pokój, aneks kuchenny, łazienka, tarasik, moga wypoczywać 2,3 lub 4 os. Wszystkie dom-
ki wyposażone są w kuchenki gazowe, czajniki elektryczne, w lodówki, radio, leżaki. Piętrowe domki 5-6 os o wysokim standar-
dzie posiadają 2 sypialnie na górze i dużą kanapęnarożna na parterze. Wyposażone są w TV, radio, lodówkę, kuchnię gazowa i 
piecyki grzewcze.Na terene bezpłatny parking, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia grili, plac zabaw dla dzieci, sala TV,  zwierzęta - 10 zł/doba.

UWAGI:  Doba od 14:00 do 10:00. Pobyt od obiadu do śniadania.  Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. W cenie pobytu wypoczynkowego: 7 noclegów z wyżywieniem FB.
W cenie pobytu leczniczego: 7 noclegów z wyżywieniem FB, opieka medyczna, 2 wizyty lekarskie, 2 zabiegi/doba w dni robocze. Masaz klasyczny jest zabiegiem dodatkowo płatnym nie wchodzcym w skład pakietu.  

Turnusy 8 dniowe sob-sob,   
Cena od osoby w domku za turnus

domek, pokój  
2 os. z łazienką

domek, pokój 
3 os z łazienką

domek dla 
4 os z łaz.

  piętrowy domek          
dla 4 os z łaz.

piętrowy domek 
dla 5 os z łazienką

piętrowy domek 
dla 6 os z łazienką

25.4 - 30.5 , 19.9 - 24.10 260 zł       245 zł 215 zł         515 zł       445 zł 400 zł
30.5 - 4.7 , 22.8 - 19.9 350 zł       325  zł 290 zł 645 zł       550 zł 485 zł

4.7 - 22.8 515 zł       430  zł 385 zł         770 zł       650 zł 570 zł
UWAGI:  Doba od 17:00 do 12:00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 2 bez świadczeń platne w ośrodku 20 zł/doba. W cenie: 7 noclegów 

MORZE ŁEBA O.W ,,CARO’’                                                       Same Noclegi
O.W. Caro - leży w lesie sosnowym, około 200 m od morza, wzdłuż głównej, malowniczej promenady nadmorskiej. Zaletą położenia 
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 1,2,3,4 osobowe. Wszystkie pokoje posiadają pełen węzeł sanitarny, tv, czajnik, talerzyki, 
kubeczki, parawan, koc na plażę, niektóre pokoje posiadają lodówki. Do dyspozycji gości stołówka z całodziennym wyżywieniem, 
kawiarnia, grill, (20 m)ping-pong, bilard, piłkarzyki, rzutki, internet WIFI.
                                                                                               

                                                                                               W cenie: 7 noclegów.
                    Uwagi: Opłata klimatyczna 1,90/ doba/ os.
                                       na miejscu.Doba hotelowa rozpoczyna się
                                       o godz. 15.00 a kończy się o godz. 10.00
                    Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia.

Turnusy sob-sob 
7 noclegów 30.05 - 26.9

osoba dorosa, nocleg 740 zł
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MORZE ŁEBA O.W ,,CHEMAR’’                                                                      HB
O.W.	 „Chemar”	 -	 usytuowany	 w	 Łebie	 200m.	 od	 morza.Do	 dyspozycji	 gości:	 stołówka,kawiarnia,	 sala	 bankietowa	 i	 konferencyjna,	 plac	 zabaw,	 sala	
gier,	 boisko	 do	 koszykówki	 i	 siatkówki,	 kort	 tenisowy,	 siłownia	 rekreacyjna,	 wypożyczalnia	 sprzętu	 sportowego	 (bezpłatna),	 miejsce	 na	 grillowaniei	
ognisko.	 Pokoje	 2	 os	 PAWILONY	 A,C,D,S	 posiadają	 własny	 węzeł	 sanitarny,	 TV	 satelitarną,czajniki	 bezprzewodowe,sprzęt	 plażowy	 (parawany,	 le-
żaki,	 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	 balkon.	 Domki	 3os.	 posiadają	 własny	 węzeł	 sanitarny,	 TV	 satelitar-
ną,	 czajniki	 bezprzewodowe,sprzęt	 plażowy(parawany,	 leżaki,	 koce)oraz	 balkony.Domki	 willowe	 5-cio	 os.mają	własny	węzeł	 sanitarny,	 TV	 satelitarną,	 czaj-
niki	 bezprzewodowe,sprzęt	 plażowy(parawany,leżaki,koce)oraz	 balkon	 na	 piętrze	 i	 taras	 na	 doleD.	 omki	 willowe	 5	 os.wyposażane	 są	 także	 w	 aneks	 ku-
chenny	 oraz	 chłodziarko-lodówki.	 Domki	 willowe	 6-cio	 os.	 Posiadają	 własny	 węzeł	 sanitarny	 TV,	 czajniki	 bezprzewodowe,	 sprzęt	 plażowy	 (parawany,	
leżaki,	koce)	oraz	balkon	na	piętrze	i	taras	na	dole.	Chłodziarko	-	lodówki	na	wyposażeniu.	W	cenie:	7	noclegów	z	wyżywieniem	HB(śniadania,	obiadokolacje).

Turnusy sob-sob, nd-nd,
8dni z wyź HB 

27.6 - 22.8 23.5 - 27.6 , 22.8 - 19.9
osoba dorosła dziecko 3-10 latz 1/2 wyż osoba dorosła dziecko 3-10lat z 1/2 wyż

pokój 2os. pawilony A i S 975 zł 815 zł 860 zł 700 zł
pokój 2 os. pawilony C i D 1089 zł  920 zł 945 zł 785 zł
pokój 3 os. pawilony B i S 935 zł  775 zł 830 zł  670 zł

pokój 3 os. pawilon C  1005 zł 845 zł 885 zł  725 zł
domek 3 os. 980 zł 820 zł 865 zł 705 zł

domek willowy 5 os.  1090 zł 930 zł 955 zł 800 zł
domek willowy 6 os.  1005 zł 845 zł 885 zł 725 zł

Dziecko do 3 lat gratis, dziecko od 3 do 10lat na dostawce 1/2 wyż. 410zł / turnus

Uwagi:	doba	hotelowa
zaczyna	si	o	godzinie	16
kończy	o	11.	Opłata	klima-
tyczna	płatna	na	miejscu,	
wypożyczenie	lodówki	8zł/
doba,	bilard	10zł	doba,	
bilard	10zł/h,	wypożycze-
nie	łóżeczka	dla	dziecka	z	
pościelą	8zł/doba.

MORZE ŁEBA O.W.,,STAR’’                                                                     FB
O.W. STAR położony 350 m od morza.  Pokoje 2, 3 i 4 osobowe. Każdy pokój został wyposażony w bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, TV 
sat, łazienkę z prysznicem , zestaw plażowy (koc, leżak, parawan), czajnik. Wszystkie pokoje są przeznaczone dla osób niepalących. Pokoje w standar-
dzie: BASIC (standard) -  wygodne pokoje 2 lub 3 os., w większości pokoi jest możliwość jednej dostawki. Większość pokoi typu basic ma balkony. Pokoje 
COMFORT(wyższy standard)  -  komfortowe pokoje 2 os.oraz rodzinne pokoje typu studio 3 i 4 os. W każdym pokoju jest możliwość jednej dostawki. 
Wszystkie pokoje typu comfort mają balkony. Do dyspozycji gości: kawiarnia, plac zabaw dla dzieci oraz miejsce na ognisko, kort tenisowy, automaty 
wrzutowe, internet cafe, wypożyczalnia rowerów, bilard . W trakcie pobytu oferujemy gościom udział w różnego rodzaju imprezach: ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, wieczorek taneczny z „muzyką na żywo”, wycieczki piesze i autokarowe, zwiedzanie Niechorza i okolic oraz imprezy okolicznościowe organizo-
wane przez animatora. Dla najmłodszych proponujemy zajęcia plastyczne, baliki oraz gry i zabawy na plaży. 

Turnusy 
sob-sob

 8 dni z wyż.  
FB

Pokoje COMFORT - Wyższy standard Pokoje BASIC - Standard
osoba w pokoju 2 os  i w 
domku 3 os. z łazienką          osoba w pokoju 3 os                 osoba w pokoju 4 os osoba w pokoju 2, 3 os
N          D       D1         N         D       D1         N         D          D1 N        D          D1

2.5 - 20.6
29.8 - 26.9 1095 zł    880 zł   540 zł   1075 zł   860 zł   540 zł     1040 zł   830 zł    540 zł 985 zł   785 zł    460 zł  
20.6 - 29.8 1460 zł    1170 zł   695 zł   1420 zł   1145 zł   695 zł    1380 zł   1110 zł    695 zł 1315 zł   1060 zł       615 zł

N - os. dorosła nocleg z wyż.     D - dziecko 7-14 lat nocleg z  ½ wyż.       D1 - dziecko 3-14 lat na dostawce z ½ wyż.     
Cena zawiera:  7 noclegów z wyżywieniem FB, parking, klub dla dzieci z animacjami, sala fitness, korzystanie z kortu tenisowego, grill przy muzyce na żywo Uwagi: Doba hotelowa od godz. 16.00 (kolacja) do 10.00 
(śniadanie), klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis przy 2 os pełnopłatnych

MORZE ŁUKĘCIN O.W,, PIONIER’’                                                FB
O.W.„Pionier” 400 metrów od morza, w pobliżu lasu. Dla gości dostępne są: pokoje 2, 3, 4 i 5os. – os z łazienkami i tv, stołówka 
oferująca pełne wyżywienie ( śniadania, obiady i kolacje) oraz kawiarnia z salą bilardową. Do kawiarni przylega taras, gdzie goście 
przebywać mogą również na świeżym powietrzu. W ośrodku można wypożyczyć rowery i skorzystać  z siłowni. Na terenie obiektu 
jest miejsce do urządzania zabaw przy ognisku i duża świetlica z parkietem, doskonała na wieczorki taneczne. Opłata za psa 5 zł/doba

Turnusy sobota sobota 8 dni z wyż. FB osoba dorosła  dziecko  3 --11 lat 
nocleg z 1/2 wyż.

13.6 - 29.8 855 zł            675 zł
UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 przy 2 osobach pełnopłatnych 20zł doba płatne na miejscu
 bez świadnczeń, zwierzęta 10zł doba.  W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB

www.juvenia2000.pl
MORZE ŁUKĘCIN  O.W. ,,WIELKI BŁĘKIT’’                                  HB FB
O.W.	WIELKI	BŁĘKIT	położony	w	otoczeniu	sosnowego	lasu,	150	m.	od	plaży.	Zakwaterowanie	w	dwóch	trzy-
piętrowych	budynkach	o	zróżnicowanym	standardzie	-	budynek	2	pokoje	2,	3,	4	os.	z	łazienkami,	balkonami,	tv,	
czajnikami	i	sprzętem	plażowym.	Budynek	3	-	pokoje	2,	3,	4	os	o	podwyższonym	standardzie	z	nowym	wyposa-
żeniem,	z	łazienkami,	suszarkami	do	włosów,	chłodziarkami,	tv,	czajnik,	sprzęt	plażowy,	balkonami	lub	tarasami	
z	małym	ogródkiem.	Na	miejscu	sala	fitness,	boiska	do	siakówki,	koszykówki	i	badmintona,	kort	do	tenisa,	wy-
pożyczalnia	rowerów,	miejsce	do	gry	w	boule,	sala	do	gier,	bilard,	ping-pong,	plac	zabaw	i	bawialnia.	Na	terenie	
obiektu	jadalnia	i	kawiarenka,	Wi-Fi	w	części	ogólnodostępnej	i	budynku	3.	

TURNUSY 8 dniowe z 
wyżywieniem HB lub FB

(sobota-sobota)

osoba dorosła  w pok. 2, 3, 4os. dziecko 3-12 lat w pokoju 3,4 os z 1/2 wyż.
BUDYNEK 2 BUDYNEK 3 BUDYNEK  2 BUDYNKEK  3

HB FB HB FB HB FB HB FB
30.5 - 20.6 710 zł  825 zł 820 zł 945 zł 565 zł 670 zł 640 zł 760 zł
20.6 - 04.7 775 zł 890 zł 915 zł 1040 zł 620 zł 720 zł 715 zł 835 zł
4.7 - 22.8 925 zł 1040 zł 1130 zł  1255 zł 735 zł 840 zł 975 zł 1005 zł
22.8 - 5.9 760 zł 875 zł 875 zł 999 zł 605 zł 710 zł  685 zł 799 zł
5.9 - 19.12 665 zł  780 zł 775 zł 900 zł 530 zł 635 zł 605 zł 720 zł

W	cenie:	7	noclegów	z	wyżywieniem	HB	lub	FB,	Uwagi:	doba	hotelowa	od	16:00	do	10:00,	dzieci	do	3	lat	bez	
świadczeń	gratis,	możliwość	wypożyczenie	łóżeczka	ok	10zł/doba,	parking	ogrodzony,	dozorowany,	niestrzeżony	
10zł/doba,	klimatyczne	płatne	na	miejscu,	zwierzęta	nie	są	akceptowalne.
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MORZE ŁEBA O.W ,,CHEMAR’’                                                                      HB
O.W.	 „Chemar”	 -	 usytuowany	 w	 Łebie	 200m.	 od	 morza.Do	 dyspozycji	 gości:	 stołówka,kawiarnia,	 sala	 bankietowa	 i	 konferencyjna,	 plac	 zabaw,	 sala	
gier,	 boisko	 do	 koszykówki	 i	 siatkówki,	 kort	 tenisowy,	 siłownia	 rekreacyjna,	 wypożyczalnia	 sprzętu	 sportowego	 (bezpłatna),	 miejsce	 na	 grillowaniei	
ognisko.	 Pokoje	 2	 os	 PAWILONY	 A,C,D,S	 posiadają	 własny	 węzeł	 sanitarny,	 TV	 satelitarną,czajniki	 bezprzewodowe,sprzęt	 plażowy	 (parawany,	 le-
żaki,	 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	 balkon.	 Domki	 3os.	 posiadają	 własny	 węzeł	 sanitarny,	 TV	 satelitar-
ną,	 czajniki	 bezprzewodowe,sprzęt	 plażowy(parawany,	 leżaki,	 koce)oraz	 balkony.Domki	 willowe	 5-cio	 os.mają	własny	węzeł	 sanitarny,	 TV	 satelitarną,	 czaj-
niki	 bezprzewodowe,sprzęt	 plażowy(parawany,leżaki,koce)oraz	 balkon	 na	 piętrze	 i	 taras	 na	 doleD.	 omki	 willowe	 5	 os.wyposażane	 są	 także	 w	 aneks	 ku-
chenny	 oraz	 chłodziarko-lodówki.	 Domki	 willowe	 6-cio	 os.	 Posiadają	 własny	 węzeł	 sanitarny	 TV,	 czajniki	 bezprzewodowe,	 sprzęt	 plażowy	 (parawany,	
leżaki,	koce)	oraz	balkon	na	piętrze	i	taras	na	dole.	Chłodziarko	-	lodówki	na	wyposażeniu.	W	cenie:	7	noclegów	z	wyżywieniem	HB(śniadania,	obiadokolacje).

Turnusy sob-sob, nd-nd,
8dni z wyź HB 

27.6 - 22.8 23.5 - 27.6 , 22.8 - 19.9
osoba dorosła dziecko 3-10 latz 1/2 wyż osoba dorosła dziecko 3-10lat z 1/2 wyż

pokój 2os. pawilony A i S 975 zł 815 zł 860 zł 700 zł
pokój 2 os. pawilony C i D 1089 zł  920 zł 945 zł 785 zł
pokój 3 os. pawilony B i S 935 zł  775 zł 830 zł  670 zł

pokój 3 os. pawilon C  1005 zł 845 zł 885 zł  725 zł
domek 3 os. 980 zł 820 zł 865 zł 705 zł

domek willowy 5 os.  1090 zł 930 zł 955 zł 800 zł
domek willowy 6 os.  1005 zł 845 zł 885 zł 725 zł

Dziecko do 3 lat gratis, dziecko od 3 do 10lat na dostawce 1/2 wyż. 410zł / turnus

Uwagi:	doba	hotelowa
zaczyna	si	o	godzinie	16
kończy	o	11.	Opłata	klima-
tyczna	płatna	na	miejscu,	
wypożyczenie	lodówki	8zł/
doba,	bilard	10zł	doba,	
bilard	10zł/h,	wypożycze-
nie	łóżeczka	dla	dziecka	z	
pościelą	8zł/doba.

MORZE ŁEBA O.W.,,STAR’’                                                                     FB
O.W. STAR położony 350 m od morza.  Pokoje 2, 3 i 4 osobowe. Każdy pokój został wyposażony w bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, TV 
sat, łazienkę z prysznicem , zestaw plażowy (koc, leżak, parawan), czajnik. Wszystkie pokoje są przeznaczone dla osób niepalących. Pokoje w standar-
dzie: BASIC (standard) -  wygodne pokoje 2 lub 3 os., w większości pokoi jest możliwość jednej dostawki. Większość pokoi typu basic ma balkony. Pokoje 
COMFORT(wyższy standard)  -  komfortowe pokoje 2 os.oraz rodzinne pokoje typu studio 3 i 4 os. W każdym pokoju jest możliwość jednej dostawki. 
Wszystkie pokoje typu comfort mają balkony. Do dyspozycji gości: kawiarnia, plac zabaw dla dzieci oraz miejsce na ognisko, kort tenisowy, automaty 
wrzutowe, internet cafe, wypożyczalnia rowerów, bilard . W trakcie pobytu oferujemy gościom udział w różnego rodzaju imprezach: ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, wieczorek taneczny z „muzyką na żywo”, wycieczki piesze i autokarowe, zwiedzanie Niechorza i okolic oraz imprezy okolicznościowe organizo-
wane przez animatora. Dla najmłodszych proponujemy zajęcia plastyczne, baliki oraz gry i zabawy na plaży. 

Turnusy 
sob-sob

 8 dni z wyż.  
FB

Pokoje COMFORT - Wyższy standard Pokoje BASIC - Standard
osoba w pokoju 2 os  i w 
domku 3 os. z łazienką          osoba w pokoju 3 os                 osoba w pokoju 4 os osoba w pokoju 2, 3 os
N          D       D1         N         D       D1         N         D          D1 N        D          D1

2.5 - 20.6
29.8 - 26.9 1095 zł    880 zł   540 zł   1075 zł   860 zł   540 zł     1040 zł   830 zł    540 zł 985 zł   785 zł    460 zł  
20.6 - 29.8 1460 zł    1170 zł   695 zł   1420 zł   1145 zł   695 zł    1380 zł   1110 zł    695 zł 1315 zł   1060 zł       615 zł

N - os. dorosła nocleg z wyż.     D - dziecko 7-14 lat nocleg z  ½ wyż.       D1 - dziecko 3-14 lat na dostawce z ½ wyż.     
Cena zawiera:  7 noclegów z wyżywieniem FB, parking, klub dla dzieci z animacjami, sala fitness, korzystanie z kortu tenisowego, grill przy muzyce na żywo Uwagi: Doba hotelowa od godz. 16.00 (kolacja) do 10.00 
(śniadanie), klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis przy 2 os pełnopłatnych

MORZE ŁUKĘCIN O.W,, PIONIER’’                                                FB
O.W.„Pionier” 400 metrów od morza, w pobliżu lasu. Dla gości dostępne są: pokoje 2, 3, 4 i 5os. – os z łazienkami i tv, stołówka 
oferująca pełne wyżywienie ( śniadania, obiady i kolacje) oraz kawiarnia z salą bilardową. Do kawiarni przylega taras, gdzie goście 
przebywać mogą również na świeżym powietrzu. W ośrodku można wypożyczyć rowery i skorzystać  z siłowni. Na terenie obiektu 
jest miejsce do urządzania zabaw przy ognisku i duża świetlica z parkietem, doskonała na wieczorki taneczne. Opłata za psa 5 zł/doba

Turnusy sobota sobota 8 dni z wyż. FB osoba dorosła  dziecko  3 --11 lat 
nocleg z 1/2 wyż.

13.6 - 29.8 855 zł            675 zł
UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 przy 2 osobach pełnopłatnych 20zł doba płatne na miejscu
 bez świadnczeń, zwierzęta 10zł doba.  W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB

www.juvenia2000.pl
MORZE ŁUKĘCIN  O.W. ,,WIELKI BŁĘKIT’’                                  HB FB
O.W.	WIELKI	BŁĘKIT	położony	w	otoczeniu	sosnowego	lasu,	150	m.	od	plaży.	Zakwaterowanie	w	dwóch	trzy-
piętrowych	budynkach	o	zróżnicowanym	standardzie	-	budynek	2	pokoje	2,	3,	4	os.	z	łazienkami,	balkonami,	tv,	
czajnikami	i	sprzętem	plażowym.	Budynek	3	-	pokoje	2,	3,	4	os	o	podwyższonym	standardzie	z	nowym	wyposa-
żeniem,	z	łazienkami,	suszarkami	do	włosów,	chłodziarkami,	tv,	czajnik,	sprzęt	plażowy,	balkonami	lub	tarasami	
z	małym	ogródkiem.	Na	miejscu	sala	fitness,	boiska	do	siakówki,	koszykówki	i	badmintona,	kort	do	tenisa,	wy-
pożyczalnia	rowerów,	miejsce	do	gry	w	boule,	sala	do	gier,	bilard,	ping-pong,	plac	zabaw	i	bawialnia.	Na	terenie	
obiektu	jadalnia	i	kawiarenka,	Wi-Fi	w	części	ogólnodostępnej	i	budynku	3.	

TURNUSY 8 dniowe z 
wyżywieniem HB lub FB

(sobota-sobota)

osoba dorosła  w pok. 2, 3, 4os. dziecko 3-12 lat w pokoju 3,4 os z 1/2 wyż.
BUDYNEK 2 BUDYNEK 3 BUDYNEK  2 BUDYNKEK  3

HB FB HB FB HB FB HB FB
30.5 - 20.6 710 zł  825 zł 820 zł 945 zł 565 zł 670 zł 640 zł 760 zł
20.6 - 04.7 775 zł 890 zł 915 zł 1040 zł 620 zł 720 zł 715 zł 835 zł
4.7 - 22.8 925 zł 1040 zł 1130 zł  1255 zł 735 zł 840 zł 975 zł 1005 zł
22.8 - 5.9 760 zł 875 zł 875 zł 999 zł 605 zł 710 zł  685 zł 799 zł
5.9 - 19.12 665 zł  780 zł 775 zł 900 zł 530 zł 635 zł 605 zł 720 zł

W	cenie:	7	noclegów	z	wyżywieniem	HB	lub	FB,	Uwagi:	doba	hotelowa	od	16:00	do	10:00,	dzieci	do	3	lat	bez	
świadczeń	gratis,	możliwość	wypożyczenie	łóżeczka	ok	10zł/doba,	parking	ogrodzony,	dozorowany,	niestrzeżony	
10zł/doba,	klimatyczne	płatne	na	miejscu,	zwierzęta	nie	są	akceptowalne.
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MORZE ŁEBA O.W ,,CHEMAR’’                                                                      HB MORZE MIELNO  PENSJONAT ,,OPTY’’ HB
Pensjonat „OPTY” odległość od morza 250 m. Pokoje 2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Do dyspozycji gości: restauracja,
stołówka, sklep, drink-bar, bilard. W pobliżu znajduje się basen z morską wodą oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego . Na terenie parking 
strzeżony, Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB(śniadania, obiadokolacje).

Turnusy 8 dni z wyż. HB sobota-sobota 30.4 - 27.6  , 29.8 - 26.9 27.6 - 30.8
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3 os z wyż 730 zł 810 zł

Dziecko 3-10 lat ½ wyż  w pokoju 2, 3 os. 500 zł 555 zł
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Możliwość rezerwacji na dowolne terminy 8 dniowe. Dzieci do lat 
3 bezpłatnie.
MORZE MIĘDZYWODZIE C.R. ,,METAMORFOZA’’                        HB , FB

C.R. „METAMORFOZA” –  położony 150 m od morza i 300m od centrum miasta. Pokoje 2,3,4 osobowe z możliwością wykorzystania 
pojedynczego, pokoje 4 osobowe typu studio 2+2, oraz apartament 4-os. z dwoma sypialniami i łazienkami z aneksem kuchennym i pokojem 
dziennym. Wszystkie pokoje dysponują bezpłatnym dostępem do Internetu ,TV , łazienką oraz balkonem. Do dyspozycji gości: jadalnia, basen z 
podgrzewaną wodą, zabiegi m.in. krioterapia, kąpiele solankowe-borowinowe-bąbelkowe, ultradźwięki, sollux, masaże klasyczne i łóżka masujące.

Turnusy 8 dni  
sob-sob; nd-nd 

z wyż. HB lub FB

WCZASY WYPOCZYNKOWE 
WCZASY DLA SENIORA +50

osoba dorosła 

WCZASY MAMA I JA

osoba dorosła w pok. 
1 os.

osoba dorosła w 
pok. 2, 3, 4 os. lub 

studiu 2+2

     dziecko 3-10lat 
z wyż 1/2

dziecko 3-10lat 
wspólne spanie z 

1/2 wyż

osoba dorosła + 
dziecko 3-10lat 1/2 

wyż

kolejne dziecko 
3-10lat 1/2 wyż

HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB HB FB10.5 - 20.5 10.5 - 20.5
11.4 - 4.7 

15.8 -24.10 1035 zł 1185 zł 880 zł 1030 zł 710 zł 840 zł 550 zł 685 zł 770 zł 655 zł 925 zł 885 zł 1115zł 1390 zł 535 zł 660 zł
4.7 - 15.8 1280 zł 1435 zł 990 zł 1140 zł 790 zł 915 zł 635 zł 775 zł ------- ------- ------- ------ ------ ------ ------

UWAGI: Doba hotelowa od godz. 16.00 (obiadokolacją lub kolacja) do 10.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Ośrodek przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych. Dzieci do lat 3(bez samodzielnego łóżka) gratid, parking przy ośrodku. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB lub FB

MORZE MIĘDZYZDROJE O.W.,,POSEJDON’’                                  FB
D.W. „POSEJDON” odległość od morza 20m przy słynnej Promenadzie Gwiazd. Pokoje 1,2,3 os. 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 (25zł/doba). 
Zwierzęta akceptowane (ok. 7zł/doba). Dzieci do lat 3 bez świadczeń- gratis.

Turnusy 8 dni
sob-sob z wyż. FB 11.4- 2.5

24.08 - 26.10 2.5 - 30.5 4.7-29.8 30.5-27.6 , 29.8 - 31.10
Rodzaj pokoju widok na morze widok na park widok na morze widok na park
Os. pok. 1 os. 930 zł 1160 zł 1585 zł 1510  zł 1310 zł 1235 zł
Os. pok. 2 os. 930 zł 1090 zł 1385 zł 1310 zł 1235 zł 1160 zł

dziecko 3-12 lat nocleg 
w pokoju 2 os z 1/2 wyż 780 zł 940 zł 1235 zł 1160 zł 1085 zł 1010 zł

Os. pok. 3 os. 855 zł 1000 zł 1310 zł 1310 zł 1160 zł 1160 zł
dziecko 3-12 lat nocleg 
w pokoju 2 os z 1/2 wyż 705 zł 855 zł 1160 zł 1160 zł 1010 zł 1010 zł

dzieci do lat 3 gratis bez świadczeń - śniadanie(szwedzki stół) w cenie

UWAGI: Doba hotelowa od godz. 16.00 (kolacja) do 12.00 (śnia-
danie). Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z 
wyżywieniem FB

Ośrodek „Stilo” - odległość od morza 50m w otoczeniu lasu. Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4 os. z pełnym węzłem sanitarnym. Dwupokojowe apartamenty z 
aneksami kuchennymi. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizory, lodówki i czajniki bezprzewodowe. Cały ośrodek jest monitorowany i ogrodzony. Na 
terenie znajduje się miejsce na grila i do rozpalenia ogniska, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatówki, świetlica ze stołem do ping-ponga, wypożyczalnia rowe-
rów, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia sprzętu plażowego oraz wypożyczalnia kijków do nordic walkingu. niadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. 

MORZE MIĘDZYZDROJE O.W. „STILO”                                         HB   FB

Turnusy 8 dni z wyż HB lub FB 
sobota-sobota

2.5 - 27.6 , 15.8 - 26.9 27.6 - 15.8
HB FB HB FB

osoba dorosła 860 zł 985 zł 980 zł 1105 zł
dziecko 2-12 lat nocleg z 1/2 wyż 740 zł 860 zł 800 zł 920 zł

dziecko 2-12 lat wspólne spanie z 1/2 wyż. 430 zł 490 zł 490 zł 550 zł
dziecko do lat 2 bez świadczeń bezpłatnie

UWAGI: Doba hotelowa od godz. 16.00 (kolacja/obiadokolacja) do 12.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB lub FB

O.W. „BOGDANKA” odległość od morza 150m. Teren ogrodzony. Ośrodek składa się z dwupiętrowego budynku, pokoje  2,3 osobowe z łazien-
kami oraz parterowe pawilony, domki 2,3,4 osobowych z łazienkami. Do dyspozycji gości: dwie sale telewizyjne, pokój zabaw dla dzieci, pokój 
gier cichych, sala ping  ponga i sala bilardowa, kawiarnia, drink bar, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki i parking. Pokoje i pawilony posiadają 
pełen węzeł sanitarny oraz TV, a apartamenty także lodówki.  Na terenie ośrodka znajduje się miejsce do pakowania, miejsce na grilla lub ognisko. 

Turnusy 8 dni  sob – sob z wyż. FB  
 lub bez wyż. (SN)sob-sob; nd-nd  27.6 - 11.7  , 15.8 - 29.8 11.7 - 15.8

Zakwaterowanie: Pawilon                                        
pokoje 4 os

 Budynek Gł.  
pokoje 2, 3 os

Pawilon                                        
pokoje 4 os

Budynek Gł.  
pokoje 2, 3 os

wyżywienie/nocleg SN      FB      SN SN       FB     SN
Osoba dorosła, nocleg z wyz 

lub sam nocleg 330 zł   825 zł   425 zł 390 zł   920 zł   520 zł
Dziecko 9-12 lat, nocleg z ½  wyż. 

lub sam nocleg 330 zł   760 zł   360 zł 390 zł   825 zł   425 zł
Dziecko 3-9 lat nocleg z ½ wyż lub 

sam nocleg 330 zł 670 zł 360 zł 390 zł 735 zł 425 zł

MORZE MRZEŻYNO O.W.,,BOGDANKA’’ SN, FB

UWAGI: Doba od 16.00 (kolacja) do 12.00 (śniadanie). Klimatyczne w cenie poby-
tu. Parking bezpłatny. Internet w-fi na terenie całego ośrodka. W cenie: 7 noclegów                   
z wyżywieniem FB lub same noclegi.



1110

Turnusy 8 dni
sob-sob z wyż. FB

Rodzaj pokoju
9.5 -13.6 13.6 - 27.6

22.8 - 29.8 27.6 - 22.8

Os. pok. 1 os. 870 zł 960 zł 1040 zł
Os. pok. 2 os. 675 zł 770 zł 845 zł

dziecko 3-12 lat nocleg 
w pokoju 2 os z 1/2 wyż 600 zł 690 zł 770 zł

dziecko do lat 2 bez świadczeń bezpłatnie

O.W.	„MARTA”	położony	jest	w	zacisznej	uliczce,	w	odległości	200m	od	plaży,	blisko	centrum	Niechorza.	Pokoje	
znajduja	się	w	kilki	niewielkich,	jędnopiętrowych,	murowanych	pawilonach.	Pawilony	usytuowane	są	w	otocze-
niu	lasu	sosnowego	na	1,5h	na	dobrze	zagospodarowanej	powierzchni.	Pokoje	1,	2,	3,	4	os.	studio	2+1,	2+2	
wyposażone	w	pełne	węzły	sanitarne	(azienka	z	natryskiem)	oraz	studiach	dwupokojowych	(pokoje	w	amfiladzie)	
z	węzłem	sanitarnym.	W	pokoju	TV,	czajnik	bezprzewodowy,	ręczniki	sprzęt	plażowy	(parawany,	koc	plażowy,	
leżak.	Na	terenie	ośrodka:	basen	odkryty,	boisko	do	siatkówki	i	koszykówki,	plac	zabaw	i	gier	dla	dzieci,	siłownia,	
dtół	do	gry	w	tenisa,	solarium,	grill	kamieny	i	miejsce	na	ognisko.	Na	miejsc:	stołówka(śniadania	i	kolacje-bufet,	
obiad	serwowany)	i	kawiarnia.

Uwagi:	doba	hotelowa	od	17:00(kolacja)	do	10:00(śniadanie)	+	suchy	
prowiant	na	drogę	powrotną.	Możliwość	odpłatnego	korzystania	z	
rowerów	turystycznych	oraz	Wi-Fi.	Klimatyczne	płatne	na	miejscu.	
W	cenie:	7	noclegów,	wyżywienie	FB,	+	podiweczorek,	korzystanie	z	
basenu	infrstruktury	ośrodka,	parking.

MORZE NIECHORZE O.W.,,MARTA’’ basen odkryty                           FB

MORZE NIECHORZE D.W.,,KORMORAN’’ SN , HB
Dom Wczasowy „Kormoran” położony w spokojnej dzielnicy ok. 300 m od zejścia na plaże. Pokoje 2, 3, 4 (2+2)-osobowe. W pokojach:  łazienka , ręczniki, telewizor 14”, lodówka, czajnik elektryczny 
oraz naczynia. Możliwość wypożyczenia parawanu, żelazka, grilla, roweru  (płatne 10zł/dzień) W niektórych pokojach Internet bezprzewodowy (parter + I piętro). Parking niestrzeżony na terenie i przy 
ośrodku płatny 5zł za dobę/za pojazd).  Zakaz palenia w pensjonacie. Zwierzęta (15zł/doba-opłata za małego pieska/kota).

Turnusy 8 dni
 sob-sob ; nd-nd 6.6 - 11.7 wyż. HB  13.7 - 29.8 - wyż. HB SAME NOCLEGI

  9.5- 6.6 , 29.8 - 
10.10Rodzaj osoby dorosły dziecko 3-6 lat

wspólne spanie
dziecko 6-12 

nocleg 1/2 wyż dorosły dziecko 3-6 lat
wspólne spanie

dziecko 6-12 lat 
nocleg z 1/2 wyż

pokój 2, 3, 4 os. 655 zł 325 zł 500 zł 805 zł 400 zł 640 zł  255 zł
UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 bez osobnego łóżka – gratis. Dziecko 3-6 lat bez osobnego łóżka. 

MORZE POBIEROWO O.R.W.,,LAOLA VITAL&SPA’’   HB  FB
Ośrodek rehabilitacyjo- wypoczynkowy ,,Laola vital & SPA”- położony ok 50 m od plaży. Zakwaterowanie w 
budynku B: pokoje 1, 2-3 os z łaziankami, tv i balkonami oraz lodówką i suszarką do włosów. Do dyspozycji gości: 
pac zabaw dla dzieci, wypożyczalna rówerów, mini golf, boiska sportowe, kawiarenka, oraz kompleks VITAL&SPA. Na 
terenie obiektu dostęp do internetu za opłatą. Parking płatny 8zł/doba.

Turnusy 8 dniowe sob-sob

Pobyty wczasowe Wczasy z odnową biologiczną 
- Rehabilitacja

5.9 - 26.9 27.6 - 29.8 6.6 - 27.6
29.8 - 5.9 27.6 - 29.8

6.6 - 27.6 , 
29.8 - 5.9 , 

26.9 - 31.10

27.4 - 29.6
24.8 - 28.9

Rodzaj osoby / Rodzaj wyżywienia FB HB FB FB FB             FB
osoba dorosła w pokoju 1 os 1125 zł 1135 zł 965 zł 1315 zł 1050 zł        1185 zł

osoba dorosła w pokoju 2, 3 os 1025 zł 1015 zł 890 zł 1200 zł 975 zł        1110 zł
dziecko 4-12 lat nocleg w pokoju 2,3 os, 1/2 wyż. 805 zł  800 zł  705 zł ------- -------- ---------

osoba dorosła 3 os, 995 zł 990 zł 870 zł ------- -------- --------
UWAGI: Doba hotelowa od 15.00 (obiadokolacja) do 10.00 (śniadanie). Klimatyczne w płatne na miejscu. Dzieci do lat 4 bez świadczeń gratis. 
Pobyt wczasowy: 7 noclegów z wyżywieniem. Pobyt z odnową biologiczna - rehabilitacja: 7 noclegów z wyżywieniem, badanie lekarskie, 2 zagiegi dziennie w dni robocze. 

MORZE POBIEROWO O.W. „GRYF” basen odkryty   HB  SN

Uwagi:	Dzieci	do	lat	3	bezpłatnie	bez	
świadczeń,	Klimatyczne	płatne	na	
miejscu.	Opłata	za	zwierzę	domowe:	
małe	20	zł/doba,	duże	30	zł/doba.	Doba	
hotelowa	od	17.00	do	11.00.W	domkach	
pobierana	jest	opłata	za	zużycie	prądu	
wg	wskazań	licznika.	Na	miejscu	możli-
wośćwykupienia	wyżywienia(śniadania-
(25zł)	i	obiadokolacje(35	zł).
Parking	płatny	15zł/doba	w	lipcu	i	sierp-
niu.	W	pozostałych	terminach
8zł/doba	W cenie: 7	noclegów,	korzysta-
nie	z	basenu	odkrytego.

O.W.	GRYF	położony	 jest	na	klifie,	bezpośrednio	przy	plaży.	Teren	ośrodka	 -	 zalesiony	 i	 całkowicie	ogro-
dzony.	Ośrodek	 składa	 się	 z	 dwóch	 niezależnych	 części	Gryf	Apartamenty	 i	 pokoje	 oraz	Gryf	 domki.	 Za-
kwaterowanie	 w	 apartamentach	 1-pokojowych	 dla	 3	 osób	 dorosłych	 lub	 rodziny	 2+2	 o	 pow.	 32m2,	 oraz	
apartamentach	 1-pokojowych	 dla	 2	 osób	 o	 pow.	 18m2.	Każdy	 apartament	 z	własnym	 tarasem	 lub	 balko-
nem.A	 partamenty	 położone	 są	 przy	 otwartym	 basenie	 kąpielowym	 z	 podgrzewaną	 wodą,	 jakuzz	 i	 dwo-
ma	 brodzikami	 dla	 dzieci.	 Wokół	 basenuobszerny	 taras	 słoneczny	 z	 leżakami.	 Wyremontowane	 domki	
typu	Brda.	W	 domku	może	mieszkać	 do	max.	 7	 soób.	 posiadające	 salon,	 kuchnię,	 łazienkę	 oraz	 na	 pię-
trze	 dwie	 sypialnie.	 Wyremontowane	 domki	 typu	 Wagus	 w	 których	 może	 mieszkać	 do	 5	 osób	 posiada-
ją	 kuchnię,	 łazienkę	 salonik	 z	 sofą	 oraz	 na	 piętrze	 sypialnię.	 Na	 terenie	 ośrodka	 znajdują	 się:	 basen	 ką-
pielowy	 otwarty	 z	 podgrzewaną	 wodą	 +	 brodzik	 dla	 dzieci	 z	 zabawkami	 z	 podgrzewaną	 wodą	 ,	 plac	
zabawdla	małych	dzieci,	miejsce	do	grillowania	 i	wiata	biesiadna,	sauna,	 jacuzzi,	grill	–	bar,	kort	 tenisowy.

Pobyt z wyżywieniem HB same noclegi

Turnusy 8 dni sob-sob

APARTAMENT DOMEK BRDA DOMEK WAGUS

2 os. 3 os. 4 os. 4 os. 5 os. 6 os.  7 os. 3 os. 4 os.  5 os.

30.5 - 27.06 1160 zł 1005 zł 930 zł 540 zł 430 zł 300 zł 300 zł 465 zł 345 zł 275 zł
27.6 - 4.7 , 22.8 - 29.8 1395 zł 1160 zł 1085zł 660 zł 440 zł 375 zł 375 zł 595 zł 445 zł 350 zł

4.7 - 22.8 1200 zł  1315 zł  1550 zł 775 zł 515 zł 440 zł 440 zł 725 zł 540 zł 430 zł
Dzieci do lat 3 gratis bez świadczeń Dzieci na dostawce brda 3-7lat -230zł , 

dziecko na dostawce 3-7lat wagus 385zł
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Turnusy 8 dni
sob-sob z wyż. FB

Rodzaj pokoju
9.5 -13.6 13.6 - 27.6

22.8 - 29.8 27.6 - 22.8

Os. pok. 1 os. 870 zł 960 zł 1040 zł
Os. pok. 2 os. 675 zł 770 zł 845 zł

dziecko 3-12 lat nocleg 
w pokoju 2 os z 1/2 wyż 600 zł 690 zł 770 zł

dziecko do lat 2 bez świadczeń bezpłatnie

O.W.	„MARTA”	położony	jest	w	zacisznej	uliczce,	w	odległości	200m	od	plaży,	blisko	centrum	Niechorza.	Pokoje	
znajduja	się	w	kilki	niewielkich,	jędnopiętrowych,	murowanych	pawilonach.	Pawilony	usytuowane	są	w	otocze-
niu	lasu	sosnowego	na	1,5h	na	dobrze	zagospodarowanej	powierzchni.	Pokoje	1,	2,	3,	4	os.	studio	2+1,	2+2	
wyposażone	w	pełne	węzły	sanitarne	(azienka	z	natryskiem)	oraz	studiach	dwupokojowych	(pokoje	w	amfiladzie)	
z	węzłem	sanitarnym.	W	pokoju	TV,	czajnik	bezprzewodowy,	ręczniki	sprzęt	plażowy	(parawany,	koc	plażowy,	
leżak.	Na	terenie	ośrodka:	basen	odkryty,	boisko	do	siatkówki	i	koszykówki,	plac	zabaw	i	gier	dla	dzieci,	siłownia,	
dtół	do	gry	w	tenisa,	solarium,	grill	kamieny	i	miejsce	na	ognisko.	Na	miejsc:	stołówka(śniadania	i	kolacje-bufet,	
obiad	serwowany)	i	kawiarnia.

Uwagi:	doba	hotelowa	od	17:00(kolacja)	do	10:00(śniadanie)	+	suchy	
prowiant	na	drogę	powrotną.	Możliwość	odpłatnego	korzystania	z	
rowerów	turystycznych	oraz	Wi-Fi.	Klimatyczne	płatne	na	miejscu.	
W	cenie:	7	noclegów,	wyżywienie	FB,	+	podiweczorek,	korzystanie	z	
basenu	infrstruktury	ośrodka,	parking.

MORZE NIECHORZE O.W.,,MARTA’’ basen odkryty                           FB

MORZE NIECHORZE D.W.,,KORMORAN’’ SN , HB
Dom Wczasowy „Kormoran” położony w spokojnej dzielnicy ok. 300 m od zejścia na plaże. Pokoje 2, 3, 4 (2+2)-osobowe. W pokojach:  łazienka , ręczniki, telewizor 14”, lodówka, czajnik elektryczny 
oraz naczynia. Możliwość wypożyczenia parawanu, żelazka, grilla, roweru  (płatne 10zł/dzień) W niektórych pokojach Internet bezprzewodowy (parter + I piętro). Parking niestrzeżony na terenie i przy 
ośrodku płatny 5zł za dobę/za pojazd).  Zakaz palenia w pensjonacie. Zwierzęta (15zł/doba-opłata za małego pieska/kota).

Turnusy 8 dni
 sob-sob ; nd-nd 6.6 - 11.7 wyż. HB  13.7 - 29.8 - wyż. HB SAME NOCLEGI

  9.5- 6.6 , 29.8 - 
10.10Rodzaj osoby dorosły dziecko 3-6 lat

wspólne spanie
dziecko 6-12 

nocleg 1/2 wyż dorosły dziecko 3-6 lat
wspólne spanie

dziecko 6-12 lat 
nocleg z 1/2 wyż

pokój 2, 3, 4 os. 655 zł 325 zł 500 zł 805 zł 400 zł 640 zł  255 zł
UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 bez osobnego łóżka – gratis. Dziecko 3-6 lat bez osobnego łóżka. 

MORZE POBIEROWO O.R.W.,,LAOLA VITAL&SPA’’   HB  FB
Ośrodek rehabilitacyjo- wypoczynkowy ,,Laola vital & SPA”- położony ok 50 m od plaży. Zakwaterowanie w 
budynku B: pokoje 1, 2-3 os z łaziankami, tv i balkonami oraz lodówką i suszarką do włosów. Do dyspozycji gości: 
pac zabaw dla dzieci, wypożyczalna rówerów, mini golf, boiska sportowe, kawiarenka, oraz kompleks VITAL&SPA. Na 
terenie obiektu dostęp do internetu za opłatą. Parking płatny 8zł/doba.

Turnusy 8 dniowe sob-sob

Pobyty wczasowe Wczasy z odnową biologiczną 
- Rehabilitacja

5.9 - 26.9 27.6 - 29.8 6.6 - 27.6
29.8 - 5.9 27.6 - 29.8

6.6 - 27.6 , 
29.8 - 5.9 , 

26.9 - 31.10

27.4 - 29.6
24.8 - 28.9

Rodzaj osoby / Rodzaj wyżywienia FB HB FB FB FB             FB
osoba dorosła w pokoju 1 os 1125 zł 1135 zł 965 zł 1315 zł 1050 zł        1185 zł

osoba dorosła w pokoju 2, 3 os 1025 zł 1015 zł 890 zł 1200 zł 975 zł        1110 zł
dziecko 4-12 lat nocleg w pokoju 2,3 os, 1/2 wyż. 805 zł  800 zł  705 zł ------- -------- ---------

osoba dorosła 3 os, 995 zł 990 zł 870 zł ------- -------- --------
UWAGI: Doba hotelowa od 15.00 (obiadokolacja) do 10.00 (śniadanie). Klimatyczne w płatne na miejscu. Dzieci do lat 4 bez świadczeń gratis. 
Pobyt wczasowy: 7 noclegów z wyżywieniem. Pobyt z odnową biologiczna - rehabilitacja: 7 noclegów z wyżywieniem, badanie lekarskie, 2 zagiegi dziennie w dni robocze. 

MORZE POBIEROWO O.W. „GRYF” basen odkryty   HB  SN

Uwagi:	Dzieci	do	lat	3	bezpłatnie	bez	
świadczeń,	Klimatyczne	płatne	na	
miejscu.	Opłata	za	zwierzę	domowe:	
małe	20	zł/doba,	duże	30	zł/doba.	Doba	
hotelowa	od	17.00	do	11.00.W	domkach	
pobierana	jest	opłata	za	zużycie	prądu	
wg	wskazań	licznika.	Na	miejscu	możli-
wośćwykupienia	wyżywienia(śniadania-
(25zł)	i	obiadokolacje(35	zł).
Parking	płatny	15zł/doba	w	lipcu	i	sierp-
niu.	W	pozostałych	terminach
8zł/doba	W cenie: 7	noclegów,	korzysta-
nie	z	basenu	odkrytego.

O.W.	GRYF	położony	 jest	na	klifie,	bezpośrednio	przy	plaży.	Teren	ośrodka	 -	 zalesiony	 i	 całkowicie	ogro-
dzony.	Ośrodek	 składa	 się	 z	 dwóch	 niezależnych	 części	Gryf	Apartamenty	 i	 pokoje	 oraz	Gryf	 domki.	 Za-
kwaterowanie	 w	 apartamentach	 1-pokojowych	 dla	 3	 osób	 dorosłych	 lub	 rodziny	 2+2	 o	 pow.	 32m2,	 oraz	
apartamentach	 1-pokojowych	 dla	 2	 osób	 o	 pow.	 18m2.	Każdy	 apartament	 z	własnym	 tarasem	 lub	 balko-
nem.A	 partamenty	 położone	 są	 przy	 otwartym	 basenie	 kąpielowym	 z	 podgrzewaną	 wodą,	 jakuzz	 i	 dwo-
ma	 brodzikami	 dla	 dzieci.	 Wokół	 basenuobszerny	 taras	 słoneczny	 z	 leżakami.	 Wyremontowane	 domki	
typu	Brda.	W	 domku	może	mieszkać	 do	max.	 7	 soób.	 posiadające	 salon,	 kuchnię,	 łazienkę	 oraz	 na	 pię-
trze	 dwie	 sypialnie.	 Wyremontowane	 domki	 typu	 Wagus	 w	 których	 może	 mieszkać	 do	 5	 osób	 posiada-
ją	 kuchnię,	 łazienkę	 salonik	 z	 sofą	 oraz	 na	 piętrze	 sypialnię.	 Na	 terenie	 ośrodka	 znajdują	 się:	 basen	 ką-
pielowy	 otwarty	 z	 podgrzewaną	 wodą	 +	 brodzik	 dla	 dzieci	 z	 zabawkami	 z	 podgrzewaną	 wodą	 ,	 plac	
zabawdla	małych	dzieci,	miejsce	do	grillowania	 i	wiata	biesiadna,	sauna,	 jacuzzi,	grill	–	bar,	kort	 tenisowy.

Pobyt z wyżywieniem HB same noclegi

Turnusy 8 dni sob-sob

APARTAMENT DOMEK BRDA DOMEK WAGUS

2 os. 3 os. 4 os. 4 os. 5 os. 6 os.  7 os. 3 os. 4 os.  5 os.

30.5 - 27.06 1160 zł 1005 zł 930 zł 540 zł 430 zł 300 zł 300 zł 465 zł 345 zł 275 zł
27.6 - 4.7 , 22.8 - 29.8 1395 zł 1160 zł 1085zł 660 zł 440 zł 375 zł 375 zł 595 zł 445 zł 350 zł

4.7 - 22.8 1200 zł  1315 zł  1550 zł 775 zł 515 zł 440 zł 440 zł 725 zł 540 zł 430 zł
Dzieci do lat 3 gratis bez świadczeń Dzieci na dostawce brda 3-7lat -230zł , 

dziecko na dostawce 3-7lat wagus 385zł
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MORZE POGORZELICA  O.W.,,POD WYDMAMI’’   FB

Turnus wyż FB 
sob-sob 4.7 - 15.8 13.6 - 4.7 , 

15.8 - 29.8
30.5 - 13.6 , 
29.8 - 12.9

 25.4 - 30.05 , 
12.9 - 26.9

Osoba  w pok. 2, 3, 4 os. z wyż 800 zł 720 zł 645 zł 605 zł
Dzciecko nocleg od 4-12 1/2wyż 510 zł 470 zł 395 zł 355zł

Dziecko do lat 4 gratis bez świadczeń

MORZE REWAL ,, U LONGINA’’                                                       FB
Pensjonat „U LONGINA” – położony 200 m od morza. Pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami. Pokoje z TV. Na miejscu: sauna, siłownia, 
solarium, kawiarnia, jadalnia z kominkiem, ogólnodostępna kuchnia, mini plac  zabaw, 15 m od obiektu boiska sportowe, korty tenisowe, 
70m od obiektu hala sportowa, grill, parking dozorowany. Obiekt przyjmuje zwierzęta ok. 7zł/doba. 

Turnusy 8 dni z FB sob-sob; 
nd-nd

Osoba dorosła 
w pokoju 1 os z FB

Osoba dorosła 
w pokoju 2,3,4 os z FB

Dzieci 5-8 lat, 
nocleg, ½ FB

Dzieci 2-5 lat, wsp. 
spanie, ½ FB

9.5 - 20.6 , 29.8 - 10.10 730 zł 645 zł 485 zł 325 zł
20.6 - 27.6 , 15.8 - 29.8 810 zł 725 zł 545 zł 360 zł

27.6 - 11.7 860 zł 775 zł 585 zł 390 zł
11.7-15.8 895 zł 810 zł 605 zł 405 zł

UWAGI: Doba hotelowa od kolacji 17.00 do śniadania 10.00. klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 2 bez świadczeń płatne na miejscu 10zł/doba  W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB

O.W. ,, Bryza’’ odległość od morza ok. 500m. Zakwaterowanie pokoje 2, 3, 4 os z łazienkami i balkonami, wyposażone w TV, lodówki i czajnik 
bezprzewodowy. Do dyspozycji gości dwa pawilony hotelowe. Na terenie obiektu znajduje się boiskodo piłki nożnej, siatkówki i mini koszykówki, 
oraz wypożyczalnia 20 rowerów górskich, sprzętu turystycznego i plażowego oraz namiot pełniacy rolę świetlicy. parking bezpłatny

MORZE ROWY O.W.,,BRYZA’’                                                           FB

Turnusy 8 dni z FB 
sob-sob; nd-nd

Osoba dorosła      
w pok 1 os.

Osoba dorosła 
w pokoju 2 os

dziecko 3-7 lat
 nocleg w pokoju    

2 os z 1/2 wyż.

os dorosła               
w pokoju 3 os 

osoba dorosła            
w pokoju 4 os

       dziecko 3 - 7 lat 
 w pokoju 3 os                  

z 1/2 wyż

    dziecko 3 - 7 lat 
w pokoju 4 os                 

z 1/2 wyż
13.6 - 4.7, 22.8 - 5.9 935 zł 625 zł 580 zł      555 zł 545 zł          510 zł           500 zł
4.7 - 11.7, 15.8 - 22.8 1125 zł 750 zł 705 zł      655 zł 630zł          605 zł           580 zł

11.7 - 15.8 1255 zł 840 zł 795 zł      745 zł 720 zł          700 zł           675 zł
Dzieci do lat3 bez świadczeń 160 zł / pobyt

UWAGI: Doba hotelowa od obiadu 14.00 do śniadania 10.00. klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB, ognisko z pieczeniem kiełbasek

MORZE ROWY O.W,,TROJAK’’                                                           FB
O.W. ,,TROJAK’’ odległość od morza 450 m. Teren ogrodzony. Pokoje 2,3,4 os z łazienkami i balkonami. Do dyspozycji go-
ści: stołówka, kawiarnia - bar z tarasem, sala TV, parking- dozorowany, tenis stolowy, bilard, gry zręcznościowe,plac zabaw dla 
dzieci, boisko do siatkówki i piłki noznej, miejsce na ognisko. Basen i kort tenisowy 80 m od ośrodka w kompleksie ,, Przymorze’’ 
Na miejscu wypożyczalnia rówerów górskich. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Parking 5 zł/doba

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd

os dorosła 
w pokoju 2 os

os dorosła 
w pokoju 3 os

os dorosła 
w pokoju 4 os

dzecko 4-7 lat w po-
koju 2 os z 1/2 wyż.

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

30.5 - 13.6 560 zł      510 zł 480 zł           395 zł              280 zł
13.6 -27.6 , 22.8 - 29.8 640 zł      590 zł 560 zł           475 zł              280 zł

27.6 - 15.8 800 zł      720 zł 680 zł           555 zł              280 zł
15.8 - 22.8 720 zł      640 zł 560 zł           475 zł              280 zł

UWAGI: Doba hotelowa od kolacji 16.00 do śniadania 10.00. klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 4 bez świadczeń płatne 100 zł. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB
W okresie lipiec-sierpień w ośrodku przebywają grupy dzieci - kolonie.

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 poko-
jach 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, – bo-
iska 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 korzy-
stania 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 tyrol-
skiej, 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 8 dni ( 7 noclegów) 
z wyż. FB  

  osoba dorosła
  w pokoju 1 os

  osoba dorosła
  w pokoju 2 os

  osoba dorosła
  w pokoju 3 os

  osoba dorosła
  w pokoju 4 os

dziecko 3-10 lat
w pok. 3,4 os , 1/2 wyż.

9.05 - 27.06  , 29.08 - 26.09 775 zł 580 zł 580 zł 580 zł 430 zł
27.06 - 29.08 1395 zł 890 zł 890 zł 890 zł 665 zł

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 14.00 do 10.00. W cenie:  7 noclegów z wyżywieniem FB(śniadania, kolacje-bufet, 
obiady serwowane w sezonie 27.06-29.8, poza sezonem wyżywienie serwowane), 0,5 l wody mieneralnej na pokój/doba. Dzieci do lat 3 
bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych bezpłatnie.

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. 

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. W cenie:  7 noclegów z wyżywieniem FB, 
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MORZE SARBINOWO O.W ,,MAURO-BIAŁOGON’’                                    SN  
O.W.	Mauro	-	Białogon	ok.	150	metrów	od	plaży.	Ogrodzony	i	monitorowany	teren	o	pow.	ponad	1	ha	zapewnia	także	swobodę	i	bezpieczeństwo.	Zakwate-
rowanie	w	domkach	z	pełnym	węzłem	sanitarnym.	Domek	murowany	maksymalnie	do	5	os.	z	łazienką,	radio,	TV-sat,	lodówka,	czajnik	bezprzewodowy,na	
parterze	znajduje	się	część	dzienna	z	miejscem	do	spania	(narożnik)	dla	1-2	osób,	garderoba	oraz	łazienka	z	prysznicem.	Piętro	przeznaczone	jest	na	
część	sypialną	(3	tapczany	jednoosobowe).	Domek	drewniany	maksymalnie	do	6	os	z	łazienką,	radio,	składa	się	z	dwóch	pomieszczeń,	łazienki	z	pryszni-
cem	i	małego	tarasu.	Dodatkowo	pobierana	jest	opłata	za	zużytą	energię	elektr.	wodę	i	ścieki	wg	wskazań	liczników.	Kofmortowy	domek	z	kuchnią	-	studio	
2-pokojowe	dla	4-6	osób.	W	każdym	domku	6	studiów	z	osobnymi	wejściami,	wyposażenie:	kuchnia,	łazienka,	balkon,	TV-sat.	Dodatkowo	pobierana	jest	
opłata	za	zużytą	energię	elektr.	wodę	i	ścieki	wg	wskazań	liczników.	Do	dyspozycji:	bezpłatny	internet.	Na	miejscu:	stołówka,	sala	TV	z	bufetem,	bilard,	stół	
do	tenisa,	boisko	do	siatkówki	plażowej,	plac	zabaw	dla	dzieci,	miejsce	na	ognisko.

Terminy 8 dni sob-sob
same noclegi

Domek murowany 
piętrowy Domek drewniany Komfortowy domek z kuchnią

16.5 - 19.9 27.6 - 29.8  16.5 - 27.6 , 29.8 - 19.9 27.6 - 29.8 16.5 - 27.6
29.8 - 19.9

Rodzaj zakwaterowania 2 os 3 os 4 os 3 os 4 os 5 os 3 os 4 os  5os 5 os  6 os 5 os  6 os
Cena od osoby   530 zł 395 zł 375 zł 420 zł 310 zł 290 zł 290 zł 220 zł 215 zł 420 zł 350 zł 210 zł 175 zł

UWAGI:	Doba	hotelowa	od	16.00	do	12.00.	Za	dzieci	do	lat	3	wnosi	się	zryczałtowaną	opłatę	w	wys.10,00	zł	za	dobę	(pod	warunkiem,	że	
nie	korzystają	z	odrębnego	miejsca	do	spania).	W	cenie:	7	noclegów.	Na	miejscu	istnieje	możliwość	wykupienia	wyżywienia	w	cenach:	śnia-
dania/kolacje	9zł/dorosły	,7zł	½	wyż.	dla	dzieci	do	12	lat,	obiad	16	zł/dorosły	12zł	½	wyż.	dla	dzieci	do	12	lat.

MORZE SARBINOWO O.W ,,JAWOR’’                                             FB
O.W.„JAWOR” położony jest zaledwie 100 m od morza i plaży. Odnowa biologiczne, basen zewnętrzny i wewnętrzny sprawią, że przy-
jemnie zregenerujemy tu siły. Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym i balkonem, leżaki i wiatrochron. Po-
koje o podwyższonym standardzie mają nowe wyposażenie. Do dyspozycji Gości: jadalnia, jacuzzi, sauna 20zł/h , bilard 4 zł/h, kawiarnia z 
drink barem, winda, własna baza zabiegowa(zabiegi dodatkowo płatne: inhalacje, ultradźwięki, interdyn, sollux, kąpiele solankowe, lampa 
solaris,  magnetoterapia, aqua vibron, masaże, hydromasaż, okłady borowinowe, mała sala do ćwiczeń (gimnastyka indywidualna, zbio-
rowa, rowery treningowe, stepery, wioślarz, wspinacze), sala wielofunkcyjna (dyskotekowa), boisko do piłki nożnej i siatkowej, plac za-
baw dla dzieci, wypożyczalnia rowerów górskich 4 zł/h, miejsce na ognisko lub grilla, parking płatny 10zł/doba, ogrodzony, niestrzeżony.

UWAGI: Doba hotelowa od 17.00 (kolacja) do 10.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na 
miejscu, opłata za psa 15zł/doba. dzieci do lat 4 bez świadczeń gratis. Dopłata do pokoju 1 
os. 305 zł/ turnus
W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB, 1h dziennie basen kryty i jacuzzi, tenis stołowy . 

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd

  30.5 - 4.7  ,  
22.8 - 26.9 4.7 - 22.8 9.5 - 30.5 , 

26.9 - 31.10
osoba dorosła nocleg+wyż.       1045 zł 1260 zł 800 zł

dziecko 8-12 lat nocleg z 1/2 wyż.       835 zł 1010 zł 640 zł
dziecko 4-8 lat na współnym spaniu z 1/2 wyż.       625 zł 755 zł 480 zł
MORZE SIANOŻĘTY O.W.R. ,,NEMO’’                                             HB

Turnusy 8 dni
sob-sob 30.5 - 27.6 27.6 - 29.8 29.8 - 19.9

Osoba dorosła w pok. 2, 3, 4os. 685 zł 860 zł 685 zł
Dziecko 3-10 lat 1/2 wyż 510 zł 725 zł 510 zł

O.W.	Nemo	jest	jednym	z	największych	tego	typu	obiektów	rekreacyjno-	wczasowych	w	Siano-
żętach	/	Ustronie	Morskie.	Obiekt	usytuowany	jeat	w	ścisłym	centrum	w	odległości	tylko	200m	od	
płaży.Pokoje	2,3,4-	osobowe	z	łazienkami	i	TV.	Na	terenie	ośrodka	jadalnia,	kawiarenka,	ping-
-pong,	gry	zręcznościowe,	plac	zabaw	dla	dzieci,	boisko	do	koszykówki	i	siatkówki,	miejsce	na	
ognisko	i	grilla,	wypożyczalnia	sprzętu	plażowego,	sala	dyskotekowa.		

MORZE STEGNA O.W.R. ,,BAŁTYK’’                                             FB

Ośrodek	Rehabilitaczyjno-Wypoczynkowy	Bałtyk	położony	jest	pośród	pięknego,mieszanego	
lasu	w	odległości	800	m	od	piaszczystej	plaży	-	dojście	do	plaży	drogą	leśną.Pokoje	2,3,4	-	
osobowe	z	łazienkami,TV	i	balkonem.	Na	miejscu	jadalnia,	kawiarnia,	bilard,	tenis	stołowy,	
boisko	sportowe	wielofunkcyjne(piłka	nożna,	siatkówka,	koszykówka,	tenis	ziemny),	miejsce	
na	ognisko,	plac	zabaw	dla	dzieci.

Turnusy 8 dni
sob -sob

Osoba dorosła w 
pok. 2, 3, 4 os.

Dziecko 2-7lat  2, 3, 
4 os 1/2 wyż

Dziecko 7-14 2, 3, 4 
os  1/2 wyż

20.6 - 27.6 865 zł 600 zł 750 zł
26.6 - 11.7 1800 zł 1295 zł 1405 zł

11.7 - 18.7 , 18.7 - 25.7
25.7 - 1.8  , 1.8 - 8.8 1300 zł 805 zł 950 zł

8.8 - 15.8 1280 zł 750 zł 860 zł
17.8 - 24.8 910 zł 695 zł 805 zł
24.8 - 31.8 865 zł 695 zł 805 zł
31. - 5.9  600 zł 535 zł 595 zł

W	cenie:	7	noclegów,	parking,	wyżywienie	HB.	Uwagi:	doba	hotelowa	od	16:00	do	10:00,	zwierzęta	akceptowalne	ok	15zł/doba,	klimatyczne	płatne	na	miej-
scu,	parking	ogrodzony,	dozorowany,	niestrzeżony	gratis,	dzieci	do	3	lat	bez	świadczeń	gratis,	w	okresie	wakacji	codziennie	animacje	dla	dzieci	i	dorosłych,	
wypożyczenie	lodówki	ok.10zł/doba

Cena	zawiera:	7	noclegów,	parking	monitorowany,	wyżywienie	FB	
Uwagi:	doba	hotelowa	od	16:00	do	10:00,	opłata	klimatyczna	patna	na	miejscu,	zwierzęta	opata	ok	40zł/doba,	dzieci	do	2	lat	bez	świadczeń	gratis.
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MORZE SARBINOWO O.W ,,MAURO-BIAŁOGON’’                                    SN  
O.W.	Mauro	-	Białogon	ok.	150	metrów	od	plaży.	Ogrodzony	i	monitorowany	teren	o	pow.	ponad	1	ha	zapewnia	także	swobodę	i	bezpieczeństwo.	Zakwate-
rowanie	w	domkach	z	pełnym	węzłem	sanitarnym.	Domek	murowany	maksymalnie	do	5	os.	z	łazienką,	radio,	TV-sat,	lodówka,	czajnik	bezprzewodowy,na	
parterze	znajduje	się	część	dzienna	z	miejscem	do	spania	(narożnik)	dla	1-2	osób,	garderoba	oraz	łazienka	z	prysznicem.	Piętro	przeznaczone	jest	na	
część	sypialną	(3	tapczany	jednoosobowe).	Domek	drewniany	maksymalnie	do	6	os	z	łazienką,	radio,	składa	się	z	dwóch	pomieszczeń,	łazienki	z	pryszni-
cem	i	małego	tarasu.	Dodatkowo	pobierana	jest	opłata	za	zużytą	energię	elektr.	wodę	i	ścieki	wg	wskazań	liczników.	Kofmortowy	domek	z	kuchnią	-	studio	
2-pokojowe	dla	4-6	osób.	W	każdym	domku	6	studiów	z	osobnymi	wejściami,	wyposażenie:	kuchnia,	łazienka,	balkon,	TV-sat.	Dodatkowo	pobierana	jest	
opłata	za	zużytą	energię	elektr.	wodę	i	ścieki	wg	wskazań	liczników.	Do	dyspozycji:	bezpłatny	internet.	Na	miejscu:	stołówka,	sala	TV	z	bufetem,	bilard,	stół	
do	tenisa,	boisko	do	siatkówki	plażowej,	plac	zabaw	dla	dzieci,	miejsce	na	ognisko.

Terminy 8 dni sob-sob
same noclegi

Domek murowany 
piętrowy Domek drewniany Komfortowy domek z kuchnią

16.5 - 19.9 27.6 - 29.8  16.5 - 27.6 , 29.8 - 19.9 27.6 - 29.8 16.5 - 27.6
29.8 - 19.9

Rodzaj zakwaterowania 2 os 3 os 4 os 3 os 4 os 5 os 3 os 4 os  5os 5 os  6 os 5 os  6 os
Cena od osoby   530 zł 395 zł 375 zł 420 zł 310 zł 290 zł 290 zł 220 zł 215 zł 420 zł 350 zł 210 zł 175 zł

UWAGI:	Doba	hotelowa	od	16.00	do	12.00.	Za	dzieci	do	lat	3	wnosi	się	zryczałtowaną	opłatę	w	wys.10,00	zł	za	dobę	(pod	warunkiem,	że	
nie	korzystają	z	odrębnego	miejsca	do	spania).	W	cenie:	7	noclegów.	Na	miejscu	istnieje	możliwość	wykupienia	wyżywienia	w	cenach:	śnia-
dania/kolacje	9zł/dorosły	,7zł	½	wyż.	dla	dzieci	do	12	lat,	obiad	16	zł/dorosły	12zł	½	wyż.	dla	dzieci	do	12	lat.

MORZE SARBINOWO O.W ,,JAWOR’’                                             FB
O.W.„JAWOR” położony jest zaledwie 100 m od morza i plaży. Odnowa biologiczne, basen zewnętrzny i wewnętrzny sprawią, że przy-
jemnie zregenerujemy tu siły. Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym i balkonem, leżaki i wiatrochron. Po-
koje o podwyższonym standardzie mają nowe wyposażenie. Do dyspozycji Gości: jadalnia, jacuzzi, sauna 20zł/h , bilard 4 zł/h, kawiarnia z 
drink barem, winda, własna baza zabiegowa(zabiegi dodatkowo płatne: inhalacje, ultradźwięki, interdyn, sollux, kąpiele solankowe, lampa 
solaris,  magnetoterapia, aqua vibron, masaże, hydromasaż, okłady borowinowe, mała sala do ćwiczeń (gimnastyka indywidualna, zbio-
rowa, rowery treningowe, stepery, wioślarz, wspinacze), sala wielofunkcyjna (dyskotekowa), boisko do piłki nożnej i siatkowej, plac za-
baw dla dzieci, wypożyczalnia rowerów górskich 4 zł/h, miejsce na ognisko lub grilla, parking płatny 10zł/doba, ogrodzony, niestrzeżony.

UWAGI: Doba hotelowa od 17.00 (kolacja) do 10.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na 
miejscu, opłata za psa 15zł/doba. dzieci do lat 4 bez świadczeń gratis. Dopłata do pokoju 1 
os. 305 zł/ turnus
W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB, 1h dziennie basen kryty i jacuzzi, tenis stołowy . 

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd

  30.5 - 4.7  ,  
22.8 - 26.9 4.7 - 22.8 9.5 - 30.5 , 

26.9 - 31.10
osoba dorosła nocleg+wyż.       1045 zł 1260 zł 800 zł

dziecko 8-12 lat nocleg z 1/2 wyż.       835 zł 1010 zł 640 zł
dziecko 4-8 lat na współnym spaniu z 1/2 wyż.       625 zł 755 zł 480 zł
MORZE SIANOŻĘTY O.W.R. ,,NEMO’’                                             HB

Turnusy 8 dni
sob-sob 30.5 - 27.6 27.6 - 29.8 29.8 - 19.9

Osoba dorosła w pok. 2, 3, 4os. 685 zł 860 zł 685 zł
Dziecko 3-10 lat 1/2 wyż 510 zł 725 zł 510 zł

O.W.	Nemo	jest	jednym	z	największych	tego	typu	obiektów	rekreacyjno-	wczasowych	w	Siano-
żętach	/	Ustronie	Morskie.	Obiekt	usytuowany	jeat	w	ścisłym	centrum	w	odległości	tylko	200m	od	
płaży.Pokoje	2,3,4-	osobowe	z	łazienkami	i	TV.	Na	terenie	ośrodka	jadalnia,	kawiarenka,	ping-
-pong,	gry	zręcznościowe,	plac	zabaw	dla	dzieci,	boisko	do	koszykówki	i	siatkówki,	miejsce	na	
ognisko	i	grilla,	wypożyczalnia	sprzętu	plażowego,	sala	dyskotekowa.		

MORZE STEGNA O.W.R. ,,BAŁTYK’’                                             FB

Ośrodek	Rehabilitaczyjno-Wypoczynkowy	Bałtyk	położony	jest	pośród	pięknego,mieszanego	
lasu	w	odległości	800	m	od	piaszczystej	plaży	-	dojście	do	plaży	drogą	leśną.Pokoje	2,3,4	-	
osobowe	z	łazienkami,TV	i	balkonem.	Na	miejscu	jadalnia,	kawiarnia,	bilard,	tenis	stołowy,	
boisko	sportowe	wielofunkcyjne(piłka	nożna,	siatkówka,	koszykówka,	tenis	ziemny),	miejsce	
na	ognisko,	plac	zabaw	dla	dzieci.

Turnusy 8 dni
sob -sob

Osoba dorosła w 
pok. 2, 3, 4 os.

Dziecko 2-7lat  2, 3, 
4 os 1/2 wyż

Dziecko 7-14 2, 3, 4 
os  1/2 wyż

20.6 - 27.6 865 zł 600 zł 750 zł
26.6 - 11.7 1800 zł 1295 zł 1405 zł

11.7 - 18.7 , 18.7 - 25.7
25.7 - 1.8  , 1.8 - 8.8 1300 zł 805 zł 950 zł

8.8 - 15.8 1280 zł 750 zł 860 zł
17.8 - 24.8 910 zł 695 zł 805 zł
24.8 - 31.8 865 zł 695 zł 805 zł
31. - 5.9  600 zł 535 zł 595 zł

W	cenie:	7	noclegów,	parking,	wyżywienie	HB.	Uwagi:	doba	hotelowa	od	16:00	do	10:00,	zwierzęta	akceptowalne	ok	15zł/doba,	klimatyczne	płatne	na	miej-
scu,	parking	ogrodzony,	dozorowany,	niestrzeżony	gratis,	dzieci	do	3	lat	bez	świadczeń	gratis,	w	okresie	wakacji	codziennie	animacje	dla	dzieci	i	dorosłych,	
wypożyczenie	lodówki	ok.10zł/doba

Cena	zawiera:	7	noclegów,	parking	monitorowany,	wyżywienie	FB	
Uwagi:	doba	hotelowa	od	16:00	do	10:00,	opłata	klimatyczna	patna	na	miejscu,	zwierzęta	opata	ok	40zł/doba,	dzieci	do	2	lat	bez	świadczeń	gratis.

B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl12 13

MORZE ŚWINOUJŚCIE SANATORIUM,,RYBNICZANKA’’                     FB
Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Rybniczanka’’ odległość do morza 150 m i 100 m od promenady. Poko-
je 1,2,3 os z łazienkami, balkonami, tv,radiem i telefonem, w pokojach 3 os są również lodówki. Do dyspozycji go-
ści: jadalnia,kawiarnia, fryzjer, sauny, jacuzzi, solarium, sala gimnastyczna z siłownią, winda, mały parking moni-
torowany płatny 25 zł/doba, internet bezprzewodowy, bilard, basen kryty, baza zabiegowa: pole magnetyczne, 
bioptron, inhalacja, solanka, kąpiele perełkowe, kwasowęglowe, borowina, parafina, prądy interferencyjne, krioterapia, ul-
tradźwięki, akupresura stóp, masaże podwodne, wirowe, wibracyjne, klasyczny, laser, diatermia, galwanizacja, diadynamik

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd 4.7 - 22.8  30.5 - 4.7  ,              

22.8 - 26.9
11.4 - 30.5 ,
26.9 - 31.10

osoba dorosła nocleg+wyż. 1470 zł 1230 zł 970 zł
dziecko 8-12 lat nocleg z 1/2 wyż. 1175 zł 980 zł 770 zł

dziecko 4-8 lat na współnym spaniu z 1/2 wyż. 880 zł 735 zł 570 zł
UWAGI: Doba hotelowa od 17.00 (kolacja) do 10.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu, opłata za psa 15zł/doba. dzieci do lat 4 bez świadczeń 
gratis. Zwierzęta nie sa akceptowane. Dopłata do pokoju 1 os. 255zł / turnus. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB, korzystanie z basenu.

MORZE ŚWINOUJŚCIE PENSJONAT „JOWISZ” , D.W. „KARKONSZE” HB , FB
Pensjonat „JOWISZ” położony w odległości 200m od promenady i plaży. Zakwaterowanie w  pokojach2,3 -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. Zwierzęta akceptowane sa tylko w Pensjonacie Jowisz. Wyżywienie 3x dziennie w DW Karkonosze/ 
wyżywienie 2x dziennie w Pensjonacie Jowisz.  

Turnus – 8 dni
sob-sob wyż. HB/FB  Pok. 1 os. W pok. 2 os z łazienką i TV W pok. 3 os z łazienką i TV

Rodzaj Osoby Dorosły Dorosły Dziecko 3 -10 lat
nocleg z ½ wyż. Dorosły Dziecko 3 -10 lat 

nocleg z ½ wyż.
9.5- 27.6 , 29.8 - 26.9 1105 zł 875 zł 785 zł 795 zł 440 zł

 4.7 - 15.8 1270 zł 1040 zł 935 zł 960 zł 520 zł
15.8 - 22.8 1270 zł 1040 zł 935 zł 960 zł 520 zł

27.6 - 4.7 , 22.8 - 29.8 1155 zł 920 zł 825 zł 845 zł 460 zł
   Dzieci do lat 3 - 10 zł/doba płatne na miejscu                   

UWAGI: zakwaterowanie od godz. 16.00 (kolacja/ obia-
dokolacja) do godz. 10.00(śniadanie) Klimatyczne płatne 
na miejscu. Powyższy cennik dotyczy obu obiektów. Cena 
obejmuje: zakwaterowanie- 7noclegów w DW Karkonosze 
lub w Pensjonacie Jowisz, wyżywienie.

MORZE USTKA O.S.W.,,TĘCZA’’                                                     FB
Ośrodek Sanatoryjno - wypoczynkowy ,,Tęcza’’ Położony jest około 100 metrów od plaży, promenady i portu. 
Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3,4 os z pełnym węzełem sanitarnym, TV SAT i telefon. Do dyspozycji gości: 
Zakład Przyrodoleczniczy w jednym kompleksie z budynkiem hotelowym, stołówką, kawiarnią, windą i podjazdami 
dla osób niepełnosprawnych.

Terminy 15 dni z wyż. FB
sob-sob pokó 1 os                 pokój 2 os pokój 3, 4 os 

Rodzaj osoby od 12 lat Pobyt  sanatoryjny Pobyt sanatoryjny Opiekun Pobyt Sanatoryjny Opiekun

11.4 - 25.4 , 29.9 - 12.12 1810 zł    1585 zł    1425 zł 1470 zł    1315 zł
25.4 - 30.5 1925 zł    1695 zł    1540 zł 1585 zł    1425 zł
30.5 - 29.9 2205 zł    1980 zł    1810 zł 1810 zł    1695 zł

dziecko do lat 3 bez świadczeń płatne 10 % ceny osoby dorosłej.

UWAGI: doba hotelowa od 12.00(obiad) do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. parking płatny 7-10 z/doba w 
zalezności od sezonu,. Możliwośc wykupienia zabiegów leczniczych na miejscu - nalezy posiadać zaświadczenie od lekarza 
rodzinnego o braku przeciwwskazań do wykonywania zabiegów leczniczych. W cenie: 15 noclegów z wyżywieniem FB, 16 do 
20 zabiegów, konsultacja z lekarzem, program k-o.

MORZE USTKA HOTEL „JANTAR***’’                                              HB
Hotel	Jantar***	znajduje	się	w	sąsiedztwie	lasu	sosnowego,250	m	od	morza	i	zaledwie	500	m	
od	samego	centrum	miasta	Ustka.Pokoje	1,2,3-osobowe	z	łazienkami,TV,lodówką,telefonem.	3	
i	4	osobowe	domki	z	łazienkami,TV	oraz	lodówką.	Na	miejscu	restauracja,	sala	konferencyjna	i	
bankietowa,	baza	zabiegowa,	gabinety	SPA,	jacuzzi,	kompleks	saun,	basen	kryty,	fitness,	basen	z	
brodzikiem	dla	dzieci,	wypożyczalnia	rowerów,	Hotel	posiada	windę	i	jest	przystosowany	dla	osób	
niepełnosprawnych.	Wi-fi	ogólnodostępne.	

Terminy 8 dniowe 
sobota-sobota HB

Osoba doro-
sła w pokoju 

2,3 os
Dziecko 3-10 lat
nocleg , 1-2 wyż

9.5 - 20.6 1100 zł 540 zł
20.6 - 22.8 1445 zł 715 zł
22.8 - 26.9 1100 zł 540 zł

UWAGI:	doba	hotelowa	od	16:00	do	11:00,	dzieci	do	3	lat	-	gratis,	zwierzęta	15zł/doba,	lóżeczko	dla	dziecka	
10zł/doba.
W	cenie:	7	noclegów,	wyżywienie	HB,	basen,	jacuzzi,	sauna,	wypożyczenie	rowerów.
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UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 4 bez świadczeń gratis W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB lub FB 

MORZE USTRONIE MORSKIE O.W. ,,GWAREK’’                          FB , HB
Ośrodek	Wczasowy	Gwarek	położony	w	nadmorskim	klifie,	odległość	od	morza	ok.30m.Zakwaterowanie	
w	pokojach	2,3,4	os	z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV.	W	każdym	pokoju	balkon	i	sprzęt	plażowy	Na	
miejscu	jest	jadalnia,	kawiarnia,	kort	tenisowy,	boisko	do	piłki	plażowej,	tenis	stołowy,	plac	zabaw	dla	
dzieci	oraz	miejsce	do	grillowania.	Wi-Fi.

Turnus 8 dniowe sob-sob Osoba dorosła Osoba dorosła dostawka Dziecko 3-12 lat
HB FB HB FB HB FB

4.7 - 1.8 894 zł 980 zł 805 zł 880 zł 705 zł 775 zł
1.8 - 8.8 835 zł 910 zł 750 zł 820 zł 655 zł 725 zł
8.8 -15.8 794 zł 875 zł 715 zł 785 zł 625 zł 690 zł

15.8 - 22.8 770 zł 850 zł 695 zł 765 zł 605 zł 675 zł
22.8 - 29.8 650 zł 730 zł 585 zł 660 zł 515 zł 580 zł
29.8 - 5.9 555 zł 635 zł 485 zł 575 zł 435 zł 485 zł
5.9 - 12.9 530 zł 605 zł 480 zł 550 zł 420 zł 480 zł

W	cenie:	7	noclegów,	wyżywienie	FB.	Uwagi:	doba	hotelowa	od	16:00	do	10:00,	opłata	kli-
matyczna	na	miejscu,	parking	20	zł,	zwierzęta	nie	są	akceptowane,	dzieci	do	3	lat	-	gratis.

MORZE WŁADYSŁAWOWO PENSJONAT „MARIA”                           HB
Pensjonat	Maria	położony	w	najbardziej	atrakcyjnym	miejscu	Władysławowa	50	m	od	plaży	oraz	blisko	Ośrodka	Przygotowań	
Olimpijskich	„Cetniewo”,	odległośc	od	dworca	PKP	i	PKS	500	m.	Pokoje	1,2,3	os	z	łazienkami	tv	kablowa,	radio,	leżaki,	koce,	
parawan,	naczynia.	Na	miejscu:	jadalnia,	gabinet	kosmetyczny	i	solarium,	miejsce	na	samochód,	miejsce	na	grill,	ogród

Turnus 8 dniowe 
sob-sob z wyż. HB 11.4 - 13.6 13.6 - 27.6

29.8 - 26.9 27.6 - 29.8

Rodzaj osoby os dorosła dziecko 3-10 
lat z 1/2 wyż os dorosła dziecko 3-10

lat z 1/2 wyż os dorosła
dziecko 
3-10 lat z 
1/2 wyż.

pokój 1 os 640 zł -------- 795 zł --------- 880 zł ----------
pokój 2 os 600 zł 420 zł 715 zł 505 zł 800 zł 560 zł
pokój 3 os 555 zł 390 zł 675 zł 470 zł 760 zł 530 zł
pokój 4 os 555 zł 390 z 635 zł 440 zł 715 zł 500 zł

MORZE WŁADYSŁAWOWO POKOJE GOŚCINNE ,,PEREŁKA’’          FB
Pokoje gościnne „Perełka” odległość od morza 700m. Komfortowe pokoje 2,3 osobowe z łazienkami i apartament 4 os i 6 os. Pokoje 
wyposażone w parawan, leżaki, koc plażowy, czajnik bezprzewodowy, TV, (lodówka ogólnodostępna). Do dyspozycji gości: sala telewizyjna z 
TV, kawiarnia, sala konsumpcyjna, bilard, stół do tenisa stołowego, grill ogrodowy, mały plac zabaw-piaskownica, huśtawka. Parking na terenie 
posesji (bezpłatny). Ośrodek przyjmuje zwierzęta 5 zł/doba. 

Turnusy: sob-sob; nd-nd
8dni z wyżywieniem FB

Noclegi  z FB
11.4 - 27.6

29.8 - 12.12 27.6 - 29.8

Osoba dorosła + nocleg z wyż. 695 zł 850 zł
Dziecko od 4 – 14 lat nocleg z ½ wyż. 500 zł 660 zł

UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt przyjmuje pieski (tylko yorki). W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB

TERMIN sobota-sobota 25.4 - 3.10

Osoba dorosła nocleg + BB 1030 zł
Dziecko od 3-10 lat nocleg + BB 830 zł

MORZE WŁADYSŁAWOWO D.W. CAROII”                                            BB
Pensjonat	położony	jest	w	cichym	zakątku	Władysławowa	250m	od	piaszczystej	plaży.	Pensjonat	oferuje	
pokoje	2,	3,	4,	5	osobowe,	wszystkie	pokoje	z	łazienkami	w	środku.	Do	dyspozycji	również	tv	kablowa,	czaj-
nik,	krzesła	balkonowe,	parawan,	koc,	Wi-Fi

W	cenie:	7	noclegów,	wliczone	śniadanie	w	
formie	bufetu
Uwagi:	zwierzęta	akceptowalne,	teren	ogrodzo-
ny,	50m	do	sklepu.	Doba	hotelowa	od	16:00	do	
10:00,	Klimatyczne	płatne	na	miejscu.

MORZE USTKA D.W.S. ,,PERŁA’’                          FB
Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła Bałtyku” z bezpośrednim zejściem do plaży, położony na 2 ha terenie. Zakwaterowa-
nie w pokojach 1 i 2 os z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem , TV. Na wyposażeniu pokoi radio, telefon, sprzęt plażowy, 
naczynia. Na miejscu jadalnia, kawiarnia, sala konferencyjna, sala gimnastyczna, świetlica, sale konferencyjne, ping-pong, 
bilard, boiska do siatkówki, koszykówki, korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill. Obiekt posiada windę. Jest 
tutaj doskonale wyposażona zabiegowa: hydroterapia, światłolecznictwo, kąpiele lecznicze,  masaże , okłady z parafiny 

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd

osoba dorosła w 
pokoju 1 os

osoba dorosła w 
pokoju 2 os

dziecko 3-10 lat 
nocleg z 1/2 wyż

13.6 - 27.6, 5.09 - 26.09 985 zł 795 zł 640 zł
27.06 - 29.08 1210 zł 980 zł 835 zł
29.08 - 5.09 1120 zł 920 zł 805 zł

UWAGI: Doba hotelowa od kolacji 16.00 do śniadania 10.00. klimatyczne płatne na miejscu, parking płatny 
10 z/doba. Dzieci do lat 3 bez świadczeń płatne 175 zł./za turnus płatne na miejscu
 W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB.  
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UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 4 bez świadczeń gratis W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB lub FB 

MORZE USTRONIE MORSKIE O.W. ,,GWAREK’’                          FB , HB
Ośrodek	Wczasowy	Gwarek	położony	w	nadmorskim	klifie,	odległość	od	morza	ok.30m.Zakwaterowanie	
w	pokojach	2,3,4	os	z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV.	W	każdym	pokoju	balkon	i	sprzęt	plażowy	Na	
miejscu	jest	jadalnia,	kawiarnia,	kort	tenisowy,	boisko	do	piłki	plażowej,	tenis	stołowy,	plac	zabaw	dla	
dzieci	oraz	miejsce	do	grillowania.	Wi-Fi.

Turnus 8 dniowe sob-sob Osoba dorosła Osoba dorosła dostawka Dziecko 3-12 lat
HB FB HB FB HB FB

4.7 - 1.8 894 zł 980 zł 805 zł 880 zł 705 zł 775 zł
1.8 - 8.8 835 zł 910 zł 750 zł 820 zł 655 zł 725 zł
8.8 -15.8 794 zł 875 zł 715 zł 785 zł 625 zł 690 zł

15.8 - 22.8 770 zł 850 zł 695 zł 765 zł 605 zł 675 zł
22.8 - 29.8 650 zł 730 zł 585 zł 660 zł 515 zł 580 zł
29.8 - 5.9 555 zł 635 zł 485 zł 575 zł 435 zł 485 zł
5.9 - 12.9 530 zł 605 zł 480 zł 550 zł 420 zł 480 zł

W	cenie:	7	noclegów,	wyżywienie	FB.	Uwagi:	doba	hotelowa	od	16:00	do	10:00,	opłata	kli-
matyczna	na	miejscu,	parking	20	zł,	zwierzęta	nie	są	akceptowane,	dzieci	do	3	lat	-	gratis.

MORZE WŁADYSŁAWOWO PENSJONAT „MARIA”                           HB
Pensjonat	Maria	położony	w	najbardziej	atrakcyjnym	miejscu	Władysławowa	50	m	od	plaży	oraz	blisko	Ośrodka	Przygotowań	
Olimpijskich	„Cetniewo”,	odległośc	od	dworca	PKP	i	PKS	500	m.	Pokoje	1,2,3	os	z	łazienkami	tv	kablowa,	radio,	leżaki,	koce,	
parawan,	naczynia.	Na	miejscu:	jadalnia,	gabinet	kosmetyczny	i	solarium,	miejsce	na	samochód,	miejsce	na	grill,	ogród

Turnus 8 dniowe 
sob-sob z wyż. HB 11.4 - 13.6 13.6 - 27.6

29.8 - 26.9 27.6 - 29.8

Rodzaj osoby os dorosła dziecko 3-10 
lat z 1/2 wyż os dorosła dziecko 3-10

lat z 1/2 wyż os dorosła
dziecko 
3-10 lat z 
1/2 wyż.

pokój 1 os 640 zł -------- 795 zł --------- 880 zł ----------
pokój 2 os 600 zł 420 zł 715 zł 505 zł 800 zł 560 zł
pokój 3 os 555 zł 390 zł 675 zł 470 zł 760 zł 530 zł
pokój 4 os 555 zł 390 z 635 zł 440 zł 715 zł 500 zł

MORZE WŁADYSŁAWOWO POKOJE GOŚCINNE ,,PEREŁKA’’          FB
Pokoje gościnne „Perełka” odległość od morza 700m. Komfortowe pokoje 2,3 osobowe z łazienkami i apartament 4 os i 6 os. Pokoje 
wyposażone w parawan, leżaki, koc plażowy, czajnik bezprzewodowy, TV, (lodówka ogólnodostępna). Do dyspozycji gości: sala telewizyjna z 
TV, kawiarnia, sala konsumpcyjna, bilard, stół do tenisa stołowego, grill ogrodowy, mały plac zabaw-piaskownica, huśtawka. Parking na terenie 
posesji (bezpłatny). Ośrodek przyjmuje zwierzęta 5 zł/doba. 

Turnusy: sob-sob; nd-nd
8dni z wyżywieniem FB

Noclegi  z FB
11.4 - 27.6

29.8 - 12.12 27.6 - 29.8

Osoba dorosła + nocleg z wyż. 695 zł 850 zł
Dziecko od 4 – 14 lat nocleg z ½ wyż. 500 zł 660 zł

UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt przyjmuje pieski (tylko yorki). W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB

TERMIN sobota-sobota 25.4 - 3.10

Osoba dorosła nocleg + BB 1030 zł
Dziecko od 3-10 lat nocleg + BB 830 zł

MORZE WŁADYSŁAWOWO D.W. CAROII”                                            BB
Pensjonat	położony	jest	w	cichym	zakątku	Władysławowa	250m	od	piaszczystej	plaży.	Pensjonat	oferuje	
pokoje	2,	3,	4,	5	osobowe,	wszystkie	pokoje	z	łazienkami	w	środku.	Do	dyspozycji	również	tv	kablowa,	czaj-
nik,	krzesła	balkonowe,	parawan,	koc,	Wi-Fi

W	cenie:	7	noclegów,	wliczone	śniadanie	w	
formie	bufetu
Uwagi:	zwierzęta	akceptowalne,	teren	ogrodzo-
ny,	50m	do	sklepu.	Doba	hotelowa	od	16:00	do	
10:00,	Klimatyczne	płatne	na	miejscu.

MORZE USTKA D.W.S. ,,PERŁA’’                          FB
Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła Bałtyku” z bezpośrednim zejściem do plaży, położony na 2 ha terenie. Zakwaterowa-
nie w pokojach 1 i 2 os z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem , TV. Na wyposażeniu pokoi radio, telefon, sprzęt plażowy, 
naczynia. Na miejscu jadalnia, kawiarnia, sala konferencyjna, sala gimnastyczna, świetlica, sale konferencyjne, ping-pong, 
bilard, boiska do siatkówki, koszykówki, korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill. Obiekt posiada windę. Jest 
tutaj doskonale wyposażona zabiegowa: hydroterapia, światłolecznictwo, kąpiele lecznicze,  masaże , okłady z parafiny 

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd

osoba dorosła w 
pokoju 1 os

osoba dorosła w 
pokoju 2 os

dziecko 3-10 lat 
nocleg z 1/2 wyż

13.6 - 27.6, 5.09 - 26.09 985 zł 795 zł 640 zł
27.06 - 29.08 1210 zł 980 zł 835 zł
29.08 - 5.09 1120 zł 920 zł 805 zł

UWAGI: Doba hotelowa od kolacji 16.00 do śniadania 10.00. klimatyczne płatne na miejscu, parking płatny 
10 z/doba. Dzieci do lat 3 bez świadczeń płatne 175 zł./za turnus płatne na miejscu
 W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB.  

  15 1415

MORZE WŁADYSŁAWOWO PENSJONAT „MARIA”                           HB

MORZE WŁADYSŁAWOWO HOTEL „MESSA***”                                      BB

Turnus 8 dniowe 
sob-sob , nd-nd 

wyż BB

2.5- 27.6 ;
 29.8 - 26.9

27.6 - 4.7
22.8 - 29.8 4.7 - 22.8

pokój 1 os 1395 zł 1930 zł ---------
pokój 2 os 965 zł 1160 zł 1510 zł
pokój 3 os 825 zł 905 zł 1340 zł

pokój 4 os - studio 735 zł 775 zł 1235 zł

Hotel	 Messa***	 Dom	 Kuracyjny	 położony	 ok.	 1	 km	 od	 plaży	 i	 500	 m	 od	 dworca	 PKP.	 Zakwaterowanie	 w	 komfor-
towo	 urządzonych	 pokojach	 1,2,3,	 os	 i	 studio	 4-os	 z	 pełnym	 węzłem	 sanitarnym.	 Dla	 rodzin	 z	 dziećmi	 posiada-
my	 łączone	 pokoje	 2	 osobowe	 z	 dwoma	 łazienkami.	 Na	 wyposażeniu	 pokoi:	 ręczniki	 ,	 kosmetyki	 do	 kąpieli,	 TV	
kablowa,	 lodówka,	 dostęp	 do	 Internetu,	 balkon,	 szklanki	 do	 zimnych	 napoi.	 Pokoje	 rozmieszczone	 są	 na	 dwóch	
kondygnacjach	 ,	 dobrą	 komunikację	 zapewnia	 winda	 i	 schody	 wewnętrzne.	 Pokoje	 od	 strony	 północnej	 i	 wschod-
niej	 posiadają	 widok	 na	 wody	 Morza	 Bałtyckiego	 i	 port.	 Hotel	 przystosowany	 do	 potrzeb	 osób	 niepełnosprawnych.

UWAGI:	doba	hotelowa	od	15.00	do	12.00.	Obiadokolacja	
serwowana	jest	w	godzinach	15.00	-	18.00.	Opłata	za	
niegroźne	psy	40	zł/doba.	Na	terenie	obiektu	obowiązuje	
całkowity	zakaz	palenia	tytoniu.	W	cenie:	7	noclegów,	7	
śniadań(bufet),	parking,	Internet,	opłata	klimatyczna,	bez-
płatny	dostęp	do	sali	fitness,	możliwość	bezpłatnego
wypożyczenia	kijów	Nordic	-	Walking	i	rowerów,	w	termi-
nach	4.7	-	22.8	kupon	50	zł/dzień	na	pokój	2,3	os,	100	zł/
dzień	na	studio	4-os	do	wykorzystania	na	obiadokolacje	w	
hotelowej	restauracji.

MAZURY SERWY K. AUGUSTOWA HOTEl & SPA ,,ALBATROS***”   HB

           BUSKO ZDRÓJ HOTEL,,GROMADA**”                         FB

Hotel Albatros *** w miejscowości Serwy k. Augustowa- popularnej miejscowości letniskowej nad jeziorem Serwy. Otacza go Puszcza 
Augustowska, a Pojezierze Augustowskie do którego należy jezioro, to jedno z najbardziej malowniczychi wicąż jeszcze mało odkry-
tych miejsc. Jezioro objęte strefa ciszy.Hotel dysponuje eleganckmi komfortowymi pokojami 2 i 3 os z tv, łazienką oraz tarasem, 
Centrum odnowy biologicznej SPA, salą konferencyjną, sal bankietową, restauracją, wiatą na ognisko, plażą przy jeziorze, kajakami. 
Na terenie ośrodka można wypożyczyć rowery. Parking na terenie ośrodka odpłatnie.

Hotel ,,Gromada’’ ** położony w dzielnicy zdrojowej do dypozycji pokoje 1, 2, 3 os oraz apartamenty. Większość pokoi z balkonami. 
Do dypozycji gości: sala konferencyjna,kawiarnia,bar,restauracja. W pobliżu hotelu znajdują się: hala sportowa,stadion,korty tenisowe 
oraz pływalnia miejska. Hotel posiada windę i podjazd dla wózków inwalidzkich, co umożliwia pobyt osobom niepełnosprawnym. 
Zwierzęta akceptowane 15 zł/doba. Profil leczniczy: choroby reumatoidalne, choroby ukł. nerwowego, zwyrodnienia stawów, gościec, 
choroby skórne,choroby ortopedyczne,stan pourazowy tkanek miękkich.

UWAGI: doba hotelowa od  14.00 (kolacja) 12 (obiad). Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie wczasów: 7 noclegów z wyżywienie  FB, Pobyt rehabilitacyjny: 7 noclegów z wyżywienie FB, 2 zabiegi lecznicze przez 
6 dni, 1 wizyta lekarska. Zabiegi świadczone są w pobliskim sanatorium 300 m od hotelu. 

TURNUSY: SOBOTA - SOBOTA 8 dni z wyż. FB
14.03 - 19.12 Wczasy 8 dni

   Pobyt leczniczy przez 6 dni, zabie-
gi: 1 podstawowy/ 1 uzupełniający/ 

1 dzień
Osoba w pokoju 1 os 885 zł                      1040 zł
Osoba w pokoju 2 os 805 zł                        970 zł

Dziecko 3-10 lat nocleg w pokoju 2 os z 1/2 wyż 635 zł                        --------

KUJAWY             CIECHOCINEK  O.W,,JANÓWKA’’                              FB
O.W. ,,Janówka’’ obiekt dysponujący pokojami 1, 2, 3 os o zróżnicowanym standardzie z łazienkami, (TV, radio, czajnik) oraz pokoje 
z umywalkami (radio). Posiłki domowe. Na miejscu przeprowadzane są zabiegi leczncze. Dla amatorów czynnego wypoczynku w okoli-
cy znajdują się: 3 ośrodki jazdy konnej, korty tenisowe, baseny solankowe,liczne kawiarnie i restauracje. Parking bezpłatny niestrzeżony.

UWAGI: doba hotelowa od 11:00 (obiad) do 10:00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis. 
W cenie: 7 noclegów z wyżywienie  FB 

Turnusy sobota - sobota pakiety z wyż. HB 
18.04 - 25.10

os dorosła nocleg w pokoju 2 ,3 os dziecko 4-12 lat nocleg z 1/2 wyż. 
przy 2 dorosłych

1170 zł 455 zł
UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywienie Hb, 1 kolacja plenerowa w wiacie 
przy ognisku, pobyty SPA - 2 godz = zniżka 50% na dalsze korzystanie, korzystanie z kajaka na jeziorze Serwy - 3 godz., wypożyczenie roweru. 
turystycznego - 3 godz.

TURNUSY SOBOTA – SOBOTA   8-dniowe  z  wyż. FB 6.06 - 29.08        9.05 - 6.06 , 29.8 - 25.9
Pokój 1 os z łazienką, TV,  radiem, czajnikiem 850 zł    775 zł

  Pokój 2 os z umywalką, TV, radiem, czajnikiem 775 zł    700 zł
Pokój 3 os z łazienką , TV, radiem, czajnikiem 735 zł    655 zł

Dziecko 3-7 lat, nocleg w pokoju 2, 3 os z 1/2 wyż 710 zł    630 zł

D.W. Ceprówka w malowniczej Białce Tatrzańska. Pokoje 1,2,3,4 os, z łazienkami i TV. Do dyspozycji gości w cenie pobytu: świe-
tlica z piłkarzykami i ping-pongiem, internet ,,Hot Spot’’, parking oświetlony,zamykany, plac zabaw dla dzieci, boisko do kosza oraz siat-
kówki,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.

GÓRY BIAŁKA TATRZAŃSKA D.W.,,CEPRÓWKA’’                           HB

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd os dorosła nocleg z wyż. dziecko 7-12 lat 

nocleg z 1/2 wyż.
dziecko 4-7 lat 

nocleg z 1/2 wyż.
18.04 - 24.10  500 zł 465 zł               385 zł

UWAGI: doba hotelowa od 16.00(obiadokolacja) do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Dziecko do lat 4 bez świadczeń gratis. 
W cenie: 7 noclegów z wyżywienie  HB, rowry, kijki do northing working, korzystanie z zaplecza socjalnego, basenu letniego 



B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl16

D.W. ,,Halina’’ dysponuje 70 miejscami w pokojach 2,3,4 os. wyposażonych w tv, lazienkę, dostępdo internetu, naczynia. Na terenie ośrod-
ka znajduje sę duzo zieleni co sprzyja wypoczynku, miejsce na grila, boisko sportowe( siatkówka,koszykówka, piłka nozna). Do dyspozycji 
gości: świetlica (sprzęt RTV, audio-video), sala zabaw dla dzieci, sala kominkowa, piłkarzyki,bilard, dart. Zwierzta nie sa akceptowane.

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd    20.4 - 5.10

os dorosła nocleg + wyż. dziecko 10-15 lat 
nocleg z 1/2 wyż.

dziecko 4-10 lat nocleg 
z 1/2 wyż.

505 zł 465 zł 425 zł
UWAGI: doba hotelowa od 16.00(obiadokolacja) do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Dziecko do lat 4 bez świadczeń gratis. 
W cenie: 7 noclegów z wyżywienie  HB 

GÓRY BIAŁY DUNAJEC D.W.,,HALINA’’                                            HB

O.W.,,Na dolinie’’ obiekt całoroczny położony na Wierzchu Olczańskim. Pokoje 2,3,4 os z łazienkami oraz domowe jedzenie,  Do 
dyspozycji:sala z kominkiem, duży teren wokół domu, parking.Liczne atrakcje, dobra komunikacja z pobliskimi miejscowościami 
sprawiają że jest to idealne miejsce na wypoczynek. Widoki na szczyty gór na przydomowym tarasie sprawiaja, że każdy niewątpli-
wie będze chciał powrócić do tego miejsca. Do basenów termalnych 1000m.

GÓRY KARPACZ PENSJONAT,,SKALEŃ’’                                          HB 
Pensjonat ,,Skaleń’’ ok. 800m od centrum miasta, znajduje się w sichym miejscu z widokiem jest na Śnieżkę. Zakwaterowanie w pokojach 
1,2,3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym, tv-sat, pokoje 4 os typu studio, możliwość dostawki do pokoju 2 os. Część pokoi z balkonami. 
Do dyspozycji gości: jadalnia, sala kominkowa z barem kawowym, bilard, plac zabaw dla dzieci, wydzielone miejsce na ognisko i grila. 
Dostęp do internetu, parking niestrzeżony bezpłatnie, Opłata za psa - 10 zł/doba.

UWAGI: doba hotelowa od  16.00 do 10.00, dziecko do lat 3 bez świadczeń- gratis.Opłata klimatyczna na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywienie  HB

GÓRY KARPACZ ,,STOKROTKA’’                                                        HB

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd   27.04 -  5.10

osoba dorosła nocleg+wyż. 515 zł
dziecko 3-7 lat nocleg z 1/2 wyż. 300 zł

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd pokój 1 os pokój 2, 3, 4 os dziecko 3-12 lat nocleg 

z 1/2 wyż.
dziecko 3-12 lat na 
dostawce z 1/2 wyż

 18.04 - 24.10 760 zł 600 zł              480 zł           360 zł

Pakiety 6 noclegów                   
od sob do pt wyż. HB

20.06 - 4.09
Pokój 2, 3, 4 os

Pokój z łazienką Pokój z łazienką podwyższony 
standard

Pakiet B 
- rekreacyjny

Pakiet C - 
 wycieczkowy

Pakiet D - 
SPA

Pakiet B - 
rekreacyjny

Pakiet C - 
wycieczki

Pakiet D - 
SPA

Cena dla 1 os za turnus   635 zł       588 zł     1070zł 780 zł    1005 zł    1215 zł

O.W. „Stokrotka” znajduje się w Karpaczu Górnym  4 km od centrum miasta. Posiada 114 miejsc noclegowych w czterech budynkach, 
w których znajdują się pokoje 2, 3, 4os., pokoje typu studio.Wszystkie pokoje posiadają pełen węzeł sanitarny i TV, w niektórych poko-
jach znajdują się lodówki. W głównym budynku „Stokrotka” znajduje się recepcja z barem, jadalnia, sauna, mini siłownia, stół do tenisa 
stołowego, bilard,sejf. Na terenie ośrodka znajduje się miejsce na ognisko lub grilla

UWAGI: doba hotelowa od  16.00 do 12.00, dziecko do lat 3 bez świadczeń- gratis. Zwierzęta gratis po wcześniejszym uzgodnieniuOpłata klimatyczna na miejscu. PAKIET B: 6 nolegów, wyżywienie HB,  zabawa 
integracyjna - ognisko z pieczeniem kiełbasek przy dobrym piwku 0,5 l/os, w ramach 1 obiadokolacji „wieczór czeski”: 2 dania czeskie z przystawką i degustacją piwa, animator podczas imprez, mini-siłownia, sauna, 
mini-bilard, tenis stołowy, ubezpieczenie NNW, parking, PAKIET C: pakiet B+2 wycieczki autokarowe z przewodnikiem z biletami wstępu; Kotlina Jeleniogórska - zwiedzanie Zamek Chojnik,, Szklarska Poręba - wo-
dospad Kamieńczyk; Czechy - zwiedzanie Skalnego Miasta i czas wolny na zakupy i spacer po Trutnovie. PAKIET D: Pakiet B + pakiet SPA: pobyt w Parku Wodnym Tropicana 1,5 godziny, bogactwo ziemi -Terapia 
Odżywczo - nawilżająca: peeling ciała, okład ciaa maską z ziemi ALFA-TERRA, masaż 30 min, kapsuła.   

UWAGI: doba hotelowa od  14.00 do 10.00, dziecko do lat 3 bez świadczeń- 20 zł/doba 
płatne na miejscu. Opłata klimatyczna na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywienie  HB

GÓRY BUKOWINA TATRZAŃSKA O.W.,,NA DOLINIE’’             HB      

GÓRY KRYNICA ZDRÓJ O.S.W.,,HAJDUCZEK’’                         HB, FB
O.S.W,,Hajduczek’’- położony na wysokości 640 m.n.p.m u podnóża Góry Parkowej, 900 m od centrum miasta. Pokoje 1,2 os z dostaw-
kami i  łazienkami i balkonami. Pokoje wyposażone w gniazda TV sat, video. Możliwość wypożyczenia TV, adio,stolik. Do dyspozycji 
gości: jadalnia, świetlica, sala tv, biblioteka,dostęp do internetu,sklepik z bufetem, windy, parking niestrzeżony (bezpłatny),zadaszenie na 
ognisko i grila,tenis stołowy,boisko do siaktówki i kometki.Obiekt przyjmuje zwierzęta odpłatnie.

UWAGI:  Doba hotelowa od 17.00 (kolacja) do 14.00 (obiad) lub od 14.00 obiad do 10.00.Klimatyczne płatne na miejscu. Przy łączeniu turnusów leczniczych zniżka 80 zł/os.
 W cenie pobytu wczasowego: 7 noclegów z wyżywieniem, 
W cenie pobytu leczniczo-zdrowotnego: 7 noclegów z wyżywienie  FB, opieka pielęgniarsko-lekarska, do 10 zabiegów leczniczych w dni robocze, 1 karnet na kuracje pitną, internet bezprzewodowy, program 
kulturalno-rozrywkowy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, spacer z przewodnikiem po Uzdrowisku, wycieczka po okolicy Krynicy, szkolenia, prelekcje i inne atrakcje. 

Turnusy 8 dniowe od soboty do soboty
Pobyty wczasowe Wczasy 8 dniowe leczniczo-zdrowotner

11.4 - 13.6 , 12.9 - 19.12 13.6 - 12.9 18.04-16.05
26.09-24.10

16.05-27.06
22.08-26.09    27.06-22.08

Pokóje standard  Rodzaj wyżywienia FB       HB FB      HB FB FB          FB
Osoba dorosła w pokoju 1 os 790 zł      730 zł 830 zł    765 zł 1030 zł 1065 zł       1105 zł

Os dorosła w pokoju 2 os 710 zł      650 zł 750 zł    690 zł   850 zł 890 zł         930 zł
Os dorosła w pokoju 3 os 675 zł      610 zł 710 zł    650 zł   850 zł 890 zł         930 zł         

dziecko 3-10 lat , nocleg w pokoju 2 os 1/2 wyż. 565 zł  525 zł 595 zł 560 zł ------- ------- --------
dziecko 3-10 lat dostawka w pokoju 2os z 1/2 wyż. 445 zł  410 zł 445 zł 410 zł ------- ------- -------
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D.W. ,,Halina’’ dysponuje 70 miejscami w pokojach 2,3,4 os. wyposażonych w tv, lazienkę, dostępdo internetu, naczynia. Na terenie ośrod-
ka znajduje sę duzo zieleni co sprzyja wypoczynku, miejsce na grila, boisko sportowe( siatkówka,koszykówka, piłka nozna). Do dyspozycji 
gości: świetlica (sprzęt RTV, audio-video), sala zabaw dla dzieci, sala kominkowa, piłkarzyki,bilard, dart. Zwierzta nie sa akceptowane.

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd    20.4 - 5.10

os dorosła nocleg + wyż. dziecko 10-15 lat 
nocleg z 1/2 wyż.

dziecko 4-10 lat nocleg 
z 1/2 wyż.

505 zł 465 zł 425 zł
UWAGI: doba hotelowa od 16.00(obiadokolacja) do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Dziecko do lat 4 bez świadczeń gratis. 
W cenie: 7 noclegów z wyżywienie  HB 

GÓRY BIAŁY DUNAJEC D.W.,,HALINA’’                                            HB

O.W.,,Na dolinie’’ obiekt całoroczny położony na Wierzchu Olczańskim. Pokoje 2,3,4 os z łazienkami oraz domowe jedzenie,  Do 
dyspozycji:sala z kominkiem, duży teren wokół domu, parking.Liczne atrakcje, dobra komunikacja z pobliskimi miejscowościami 
sprawiają że jest to idealne miejsce na wypoczynek. Widoki na szczyty gór na przydomowym tarasie sprawiaja, że każdy niewątpli-
wie będze chciał powrócić do tego miejsca. Do basenów termalnych 1000m.

GÓRY KARPACZ PENSJONAT,,SKALEŃ’’                                          HB 
Pensjonat ,,Skaleń’’ ok. 800m od centrum miasta, znajduje się w sichym miejscu z widokiem jest na Śnieżkę. Zakwaterowanie w pokojach 
1,2,3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym, tv-sat, pokoje 4 os typu studio, możliwość dostawki do pokoju 2 os. Część pokoi z balkonami. 
Do dyspozycji gości: jadalnia, sala kominkowa z barem kawowym, bilard, plac zabaw dla dzieci, wydzielone miejsce na ognisko i grila. 
Dostęp do internetu, parking niestrzeżony bezpłatnie, Opłata za psa - 10 zł/doba.

UWAGI: doba hotelowa od  16.00 do 10.00, dziecko do lat 3 bez świadczeń- gratis.Opłata klimatyczna na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywienie  HB

GÓRY KARPACZ ,,STOKROTKA’’                                                        HB

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd   27.04 -  5.10

osoba dorosła nocleg+wyż. 515 zł
dziecko 3-7 lat nocleg z 1/2 wyż. 300 zł

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd pokój 1 os pokój 2, 3, 4 os dziecko 3-12 lat nocleg 

z 1/2 wyż.
dziecko 3-12 lat na 
dostawce z 1/2 wyż

 18.04 - 24.10 760 zł 600 zł              480 zł           360 zł

Pakiety 6 noclegów                   
od sob do pt wyż. HB

20.06 - 4.09
Pokój 2, 3, 4 os

Pokój z łazienką Pokój z łazienką podwyższony 
standard

Pakiet B 
- rekreacyjny

Pakiet C - 
 wycieczkowy

Pakiet D - 
SPA

Pakiet B - 
rekreacyjny

Pakiet C - 
wycieczki

Pakiet D - 
SPA

Cena dla 1 os za turnus   635 zł       588 zł     1070zł 780 zł    1005 zł    1215 zł

O.W. „Stokrotka” znajduje się w Karpaczu Górnym  4 km od centrum miasta. Posiada 114 miejsc noclegowych w czterech budynkach, 
w których znajdują się pokoje 2, 3, 4os., pokoje typu studio.Wszystkie pokoje posiadają pełen węzeł sanitarny i TV, w niektórych poko-
jach znajdują się lodówki. W głównym budynku „Stokrotka” znajduje się recepcja z barem, jadalnia, sauna, mini siłownia, stół do tenisa 
stołowego, bilard,sejf. Na terenie ośrodka znajduje się miejsce na ognisko lub grilla

UWAGI: doba hotelowa od  16.00 do 12.00, dziecko do lat 3 bez świadczeń- gratis. Zwierzęta gratis po wcześniejszym uzgodnieniuOpłata klimatyczna na miejscu. PAKIET B: 6 nolegów, wyżywienie HB,  zabawa 
integracyjna - ognisko z pieczeniem kiełbasek przy dobrym piwku 0,5 l/os, w ramach 1 obiadokolacji „wieczór czeski”: 2 dania czeskie z przystawką i degustacją piwa, animator podczas imprez, mini-siłownia, sauna, 
mini-bilard, tenis stołowy, ubezpieczenie NNW, parking, PAKIET C: pakiet B+2 wycieczki autokarowe z przewodnikiem z biletami wstępu; Kotlina Jeleniogórska - zwiedzanie Zamek Chojnik,, Szklarska Poręba - wo-
dospad Kamieńczyk; Czechy - zwiedzanie Skalnego Miasta i czas wolny na zakupy i spacer po Trutnovie. PAKIET D: Pakiet B + pakiet SPA: pobyt w Parku Wodnym Tropicana 1,5 godziny, bogactwo ziemi -Terapia 
Odżywczo - nawilżająca: peeling ciała, okład ciaa maską z ziemi ALFA-TERRA, masaż 30 min, kapsuła.   

UWAGI: doba hotelowa od  14.00 do 10.00, dziecko do lat 3 bez świadczeń- 20 zł/doba 
płatne na miejscu. Opłata klimatyczna na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywienie  HB

GÓRY BUKOWINA TATRZAŃSKA O.W.,,NA DOLINIE’’             HB      

GÓRY KRYNICA ZDRÓJ O.S.W.,,HAJDUCZEK’’                         HB, FB
O.S.W,,Hajduczek’’- położony na wysokości 640 m.n.p.m u podnóża Góry Parkowej, 900 m od centrum miasta. Pokoje 1,2 os z dostaw-
kami i  łazienkami i balkonami. Pokoje wyposażone w gniazda TV sat, video. Możliwość wypożyczenia TV, adio,stolik. Do dyspozycji 
gości: jadalnia, świetlica, sala tv, biblioteka,dostęp do internetu,sklepik z bufetem, windy, parking niestrzeżony (bezpłatny),zadaszenie na 
ognisko i grila,tenis stołowy,boisko do siaktówki i kometki.Obiekt przyjmuje zwierzęta odpłatnie.

UWAGI:  Doba hotelowa od 17.00 (kolacja) do 14.00 (obiad) lub od 14.00 obiad do 10.00.Klimatyczne płatne na miejscu. Przy łączeniu turnusów leczniczych zniżka 80 zł/os.
 W cenie pobytu wczasowego: 7 noclegów z wyżywieniem, 
W cenie pobytu leczniczo-zdrowotnego: 7 noclegów z wyżywienie  FB, opieka pielęgniarsko-lekarska, do 10 zabiegów leczniczych w dni robocze, 1 karnet na kuracje pitną, internet bezprzewodowy, program 
kulturalno-rozrywkowy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, spacer z przewodnikiem po Uzdrowisku, wycieczka po okolicy Krynicy, szkolenia, prelekcje i inne atrakcje. 

Turnusy 8 dniowe od soboty do soboty
Pobyty wczasowe Wczasy 8 dniowe leczniczo-zdrowotner

11.4 - 13.6 , 12.9 - 19.12 13.6 - 12.9 18.04-16.05
26.09-24.10

16.05-27.06
22.08-26.09    27.06-22.08

Pokóje standard  Rodzaj wyżywienia FB       HB FB      HB FB FB          FB
Osoba dorosła w pokoju 1 os 790 zł      730 zł 830 zł    765 zł 1030 zł 1065 zł       1105 zł

Os dorosła w pokoju 2 os 710 zł      650 zł 750 zł    690 zł   850 zł 890 zł         930 zł
Os dorosła w pokoju 3 os 675 zł      610 zł 710 zł    650 zł   850 zł 890 zł         930 zł         

dziecko 3-10 lat , nocleg w pokoju 2 os 1/2 wyż. 565 zł  525 zł 595 zł 560 zł ------- ------- --------
dziecko 3-10 lat dostawka w pokoju 2os z 1/2 wyż. 445 zł  410 zł 445 zł 410 zł ------- ------- -------
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GÓRY KRYNICA ZDRÓJ C.K.U i R.,,GREOVITA’’  SPA&WELLNESS BB , FB

UWAGI:  Parking monitorowany 10 zł/doba. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Doba hotelowa od 14.00 do 12.00. Wyżywienie :śniadanie(bufet) obiad i 
kolacja serwowane. Możliwość wyboru diety. Możliwość wykupienia zabiegów za dodatkową opłatą, internet bezprzewodowy bezpłatnie. Dziecko do 
lat 4 bez świadczeń bezpłatnie

C.K.U iR. GEOVITA położone w uzdrowiskowej części Krynicy Zdrój posiada pokoje 1, 2, 3-os. oraz apartamenty, wszystkie pokoje z łazienką, 
TV sat, radiem, telefonem, lodówką, leżakami i widokiem na góry; pokoje do III piętra z balkonami. Na miejscu: sala restauracyjna, kawiarnia, 
sala kominkowa, sala bilardowa, sala tenisa stołowego, pokój zabaw dla dzieci,3 sale konferencyjne,  salon kosmetyczny: zabiegi na twarz i na 
ciało z zastosowaniem ekskluzywnych kosmetyków firmy PEVONIA Botanica, salon fryzjerski, gabinet masażu (masaż gorącymi kamieniami, 
masaże relaksacyjne, lecznicze i pielęgnacyjne), baza odnowy biologicznej: hydromasaż, prysznic Vichy, bicze szkockie, zabiegi w kapsule 
NeoQui, sala fitness, Nowoczesny Instytut SPA & Wellnes ( 5% rabat dla gości) , kryty basen z hydromasażem, fizykoterapia (krioterapia 
miejscowa, diadynamik, interdyn, ultradźwięki, terapuls, jonoforeza, galwanoborowina, lampa kwarcowa, lampa Sollux, lampa bioptron, laserote-
rapia); termoterapia (okłady borowinowe i żelowe), kinezyterapia, aquawibron, solarium, sauna - sala relaksu. Na miejscu możliwość dokupienia 
usług z fizykoterapii, aerozoloterapii, termoterapii, masaży klasycznych i leczniczych

Turnusy 8 dni z wyż. sobota-sobota 11.4 - 31.10
Rodzaj wyżywienia BB FB

Rodzaj osoby os dorosła dziecko 4-12 lat 
nocleg z 1/2 wyż. os dorosła dziecko 4-12 lat 

nocleg z 1/2 wyż.
Pokój 1-os 1150 zł        ------------- 1420 zł        ------------
Pokój 2-os 920 zł          735 zł 1265 zł         1015 zł
Pokój 3 os 765 zł          615 zł 1110 zł          885 zł

Apartament 2-os 1560 zł        ------------- 1875 zł       -------------

GÓRY KUDOWA ZDRÓJ HOTEL,,GWAREK’’ **                           FB

GÓRY PIWNICZNA O.W. „FILARÓWKA’’                                     HB , FB

Hotel Gwarek ** - 100 m od centrum Kudowej Zdrój, dysponuje pokojami 1,2,3 os z łazienka, TV, telefonem. Pokoje Typu A o podwyższo-
nym standarcie odnowione - piętro IV-VI na podłogach wykładziny, pokoje typu B standard plus - piętro II i III, na podłogach panele lub wykładziny. 
Wszystkie typy pokoi z balkonem. W hotelu winda przystosowana dla osób niepenosprawnych.Na miejscu: kawiarenka z kącikiem internet- cafe, ja-
dalnia, sala konferencyjna, sala gier z bilardem i tenisem stołowym, miejsce na ognisko, oaza relaksu: Gabinet Medycyny Natauralnej, jadeit oraz 
hydromasa,rowerek treningowy, masaż ręczny, sala tv, sauna, solarium, sejf w Recepcji (bezpłatny) 2 garaże (10zł/doba/garaż), niestrzeżony parking. 

O.W.Filarówka w Piwnicznej ośrodek dysponuje 1,2,3,4 os pokojami i studia 2+2 z łazienkami.Na ternie ośrodka: 
jadalnia, kawiarnia,swietlica z tv sat,  video, stół do ping-ponga, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko,wypoyczaln-
nia sprzetu sportowego. Parking bezpłatny niestrzeżony. Obiekt sprzyjmuje zwierzęta za opłatą 5 zł/doba

Turnusy 8 dniowe 
sosbota-sobota 
Cena od osoby

pokój 1-os Pokój 2-os
dziecko 3-10 lat 
nocleg w pokoju                

2 os z 1/2 wyż
Pokój 3-os

dziecko 3-10 lat 
nocleg w pokoju 

3 os z 1/2 wyż

Turnusy Mama i ja 
-dziecko 3-10 lat 

nocleg z 1/2 wyż. w 
pokoju 2 os 

Rodzaj pokoju A B A      B       A       B A      B      A      B               
11.04-27.06 , 29.08-19.12 1025 zł 900 zł 815 zł   735 zł   645 zł   580 zł 840 zł   710 zł   665 zł  560 zł         1255 zł

27.06 - 29.08 1060 zł 930 zł 945 zł   855 zł   745 zł   675 zł 910 zł   840 zł   720 zł  665 zł          ----------
Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis

Uwagi: doba hotelowa od 17.00 kolacji/obiadokolacji do śniadania 10.00 . Klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt przyjmuje zwierzęta 10 zł/doba. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB 

Terminy 8 dni z wyżywieniem
sob-sob, nd-nd     11.4 - 26.10 Wyżywienie HB Wyżywienie FB 

osoba dorosła nocleg w pok. 1 os z wyż. 750 zł 905 zł
osoba dorosła nocleg w pok. 2,3,4 os z wyż. 600 zł 720 zł

dziecko 4 - 12 lat noclegz 1/2 wyż. 520 zł 645 zł
Uwagi: doba hotelowa od 17.00 kolacji/obiadokolacji do śniadania 10.00. Dzieci do lat 3 bez świadczeń na wspólnym spaniu gratis. 
Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem 

GÓRY POLAŃCZYK  C.W.S,,UNITRA’’                                               HB

C.W.S ,,Unitra’’ położone nad Zalewem Solińskim ok. 200 m od jego brzegów, posiada własną przystań, Pokój stan-
dard pokoje 1,2,3 lub 4 os z łazienkami. TV i telefonem, częściowo z bakonami. Pokoje 4 os to kompleksy dwupo-
kojowe, z czego jeden pokój jest przechodni. Pokój standard plus o podwyższonym standardzie, z TV-sat, telefonem, 
lodówką, częściowo z klimatyzacją, internet, balkon z widokiem na jezioro. Umożliwiamy splipowanie i cumowanie łodzi. 
Do dyspozycji gości: plac zabaw dla dzieci, boisko do gry w siatkówkę, miejsce na ognisko i grila,kawiarnia z kominkie-
m,sala konferencyjna,jadalnia, stół bilardowy, duzy parking. Psy (10 zł/doba)

Terminy  sobota – sobota:
11.04 - 26.10 os. dorosła z HB Dziecko od 2÷12 lat 

nocleg+ ½ HB
Dziecko od 2÷12 lat 
na dostawce z ½ HB

Pokój standard 1,2,3,4os. 815 zł 610 zł 410 zł 
Pokój standard plus 1,2,3,4os. 1045 zł 785 zł 525 zł

Dzieci do 2lat bez świadczeń – 170zł Doba hotelowa od 16.oo do 10.00.

CENA OBEJMUJE: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking, UWAGI: dzieci do 2 lat opłata 10zł/doba Klimatyczne płatne na 
miejscu, Doba hotelowa od 16.00 do 10.00, opłata za zwierzę 20 zł/doba



B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl18

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 niezapomniana 
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 rekreacyjny 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: 7 noclegów, wyżywienie FB

GÓRY   RABKA ZDRÓJ  PENSJONAT „ŚWIATOWID” HB 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, bez-
przewodowy 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.

Rodzaj świadczeń 
noclegi + wyżywienie FB   Turnusy sob-sob

          2.05 - 27.06
         29.08 -31.10 27.06 - 29.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os        465 zł 660 zł
Dziecko 2-10 lat ,nocleg z 1/2 wyż.        390 zł        505 zł

Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy                          
2 os pełnopłatnych na wspólnym spaniu          80 zł 80 zł

Rodzaj świadczeń 
noclegi + wyżywienie   Turnusy sob-sob

     11.04 - 28.05
     29.08 - 10.10 28.05 -27.06 27.06 - 29.08

Rodzaj wyżywienia          HB FB FB
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os      515 zł   580 zł 795 zł

Dziecko 2-10 lat ,nocleg+ ½ wyż.      430 zł   465 zł 635 zł
UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 (obiad/obiadokolacji)do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miej-
scu. Dzieci do lat 2 przy 2 osobach pełnopłatnych bez świadczeń gratis
Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie HB lub FB, 1 x 30 min wstęp do sauny na pobyt.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Pobyty Wczqasowe                         
8 dniowe 25.04-26.09

Pobyty lecznicze                                   
8 dniowe 25.04-26.09

osoba dorosła w pokoju 1os. 1255 zł 1160 zł
osoba dorosła w pokoju 2os. 1170 zł 1085 zł
osoba dorosła w pokoju 3os. 1085 zł 1005 zł

Dziecko od 3 do 10 lat, 
nocleg + 1/2 wyżywienia 835 zł 775 zł

Uwagi: Dzieci do lat 3 bezpłatnie ( bez świadczeń- nie zajmujące oddzielnego łóżka), doba hotelowa od 16:00 do 10:00, Klimatyczne płatne na miejscu                                                                                                       
Pobyt Leczniczy: 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.

GÓRY   RYMANÓW ZDRÓJ SANATORIUM „STOMIL” FB
Sanatorium ,, STOMIL” Sanatorium Uzdrowiskowe „STOMIL” w Rymanowie Zdroju to dwa budynki usytuowane na za-
lesionym wzgórzu z widokiem na rzekę Tabor. Dysponujemy bazą hotelową i gastronomiczną, zakładem przyrodoleczni-
czym 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 SZCZAWNICA ZDRÓJ O.S.W,,NAUCZYCIEL’’                      FB
Sanatorium ,,NAUCZYCIEL’’ jest to najwyej połozony Ośrodek w Szczwnicy. Od strony południowej roztacza się niezapomniany 
widok na pasmo Pienin. Od północy Ośrodek styka się z lasek modrzewiowym. Niżej, od strony zachodniej jest ścieżka zdrowia. 
Do dyspozycji gości są pkoje o dobrym standardzie z łazienkami, nalkonami od strony południowej. Osrodek ofetuje żywienie sa-
natoryjne i wczasowe z mozliwością korzystania z obiadokolacjim lub suchego prowiantu. na miejscu oferowane jest 51 rodzajów 
zabiegów leczniczych i relaksujących. Sanatorium dysponuje pokojami 1,2,3 os z TV, jadalnia na miejscu, sale gimnastyczną, 
świetlicą, tarasem widokowym na IV piętrze, biblioteką (5,5 tys. woluminów) oraz parkingiem obok ośrodka.

UWAGI:  Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od obiadu 
14.00 do śniadania 10.00. Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis przy 2 
osobach pełnopłatnych W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem  FB

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd     27.6 - 29.8  11.4 - 27.6  , 29.8 - 24.10
Rodzaj osoby dorosły dziecko 3-10 lat 

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

pokój 1 os 945 zł          ------- 890 zł       ---------
pokój 2 os 845 zł        590 zł 805 zł        565 zł

pokój 3 os, studio 2+2 770 zł        540 zł 725 zł        510 zł

www.juvenia2000.pl18
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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 niezapomniana 
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 rekreacyjny 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: 7 noclegów, wyżywienie FB

GÓRY   RABKA ZDRÓJ  PENSJONAT „ŚWIATOWID” HB 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, bez-
przewodowy 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.

Rodzaj świadczeń 
noclegi + wyżywienie FB   Turnusy sob-sob

          2.05 - 27.06
         29.08 -31.10 27.06 - 29.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os        465 zł 660 zł
Dziecko 2-10 lat ,nocleg z 1/2 wyż.        390 zł        505 zł

Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy                          
2 os pełnopłatnych na wspólnym spaniu          80 zł 80 zł

Rodzaj świadczeń 
noclegi + wyżywienie   Turnusy sob-sob

     11.04 - 28.05
     29.08 - 10.10 28.05 -27.06 27.06 - 29.08

Rodzaj wyżywienia          HB FB FB
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os      515 zł   580 zł 795 zł

Dziecko 2-10 lat ,nocleg+ ½ wyż.      430 zł   465 zł 635 zł
UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 (obiad/obiadokolacji)do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miej-
scu. Dzieci do lat 2 przy 2 osobach pełnopłatnych bez świadczeń gratis
Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie HB lub FB, 1 x 30 min wstęp do sauny na pobyt.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Pobyty Wczqasowe                         
8 dniowe 25.04-26.09

Pobyty lecznicze                                   
8 dniowe 25.04-26.09

osoba dorosła w pokoju 1os. 1255 zł 1160 zł
osoba dorosła w pokoju 2os. 1170 zł 1085 zł
osoba dorosła w pokoju 3os. 1085 zł 1005 zł

Dziecko od 3 do 10 lat, 
nocleg + 1/2 wyżywienia 835 zł 775 zł

Uwagi: Dzieci do lat 3 bezpłatnie ( bez świadczeń- nie zajmujące oddzielnego łóżka), doba hotelowa od 16:00 do 10:00, Klimatyczne płatne na miejscu                                                                                                       
Pobyt Leczniczy: 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.

GÓRY   RYMANÓW ZDRÓJ SANATORIUM „STOMIL” FB
Sanatorium ,, STOMIL” Sanatorium Uzdrowiskowe „STOMIL” w Rymanowie Zdroju to dwa budynki usytuowane na za-
lesionym wzgórzu z widokiem na rzekę Tabor. Dysponujemy bazą hotelową i gastronomiczną, zakładem przyrodoleczni-
czym 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 SZCZAWNICA ZDRÓJ O.S.W,,NAUCZYCIEL’’                      FB
Sanatorium ,,NAUCZYCIEL’’ jest to najwyej połozony Ośrodek w Szczwnicy. Od strony południowej roztacza się niezapomniany 
widok na pasmo Pienin. Od północy Ośrodek styka się z lasek modrzewiowym. Niżej, od strony zachodniej jest ścieżka zdrowia. 
Do dyspozycji gości są pkoje o dobrym standardzie z łazienkami, nalkonami od strony południowej. Osrodek ofetuje żywienie sa-
natoryjne i wczasowe z mozliwością korzystania z obiadokolacjim lub suchego prowiantu. na miejscu oferowane jest 51 rodzajów 
zabiegów leczniczych i relaksujących. Sanatorium dysponuje pokojami 1,2,3 os z TV, jadalnia na miejscu, sale gimnastyczną, 
świetlicą, tarasem widokowym na IV piętrze, biblioteką (5,5 tys. woluminów) oraz parkingiem obok ośrodka.

UWAGI:  Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od obiadu 
14.00 do śniadania 10.00. Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis przy 2 
osobach pełnopłatnych W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem  FB

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd     27.6 - 29.8  11.4 - 27.6  , 29.8 - 24.10
Rodzaj osoby dorosły dziecko 3-10 lat 

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

pokój 1 os 945 zł          ------- 890 zł       ---------
pokój 2 os 845 zł        590 zł 805 zł        565 zł

pokój 3 os, studio 2+2 770 zł        540 zł 725 zł        510 zł
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GÓRY SZKLARSKA PORĘBA ,,CRR KRUS’’ ***                          BB, FB
,,CRR KRUS’’ *** z pokojami 1,2,3,4 os z lazienkami, TVsat, telefon, lodówka, z mozliwościa dostawki. Do dyspozycji gości: 
kryty basen, solarium,sauna,gryzjer,bilard, kręgielnia,kawiarnia, sala kinowo -widowiskowa.Na miejscu zabiegi hydro-, elektro-, la-
sero-, i magnetoterapia. W parku przy ośrodku: korty tenisowe, boiska do gier zespołowych, pole do grilowania, ścieżki spacerowe. 
Parking strzeżony płatny (10 zł/doba) Ośrodek przyjmuje zwierzęta(małe) bezpłatnie.

UWAGI:  Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od obiadu 14.00 do śniadania 11.00. Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis przy 2 osobach pełnopłatnych 
W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem, korzystanie z basenu, sauny i siłowni. W cenie pobytu rehabilitacyjnego: 7 noclegów z wyżywieniem, korzystanie z basenu, sauny i siłowni, 3 zabiegi/doba w dni robocze, 
konsultacja lekarska

GÓRY TRESNA ZARZECZE O.W.,,NEPTUN’’                                      HB
Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji ,,Neptun’’ Domki 3-6 os typu Brda (aneks kuchenny, kuchenka elektryczna,lodówka,czajnik 
elektryczny,zlewozmywak,kpl naczyń kuchennych) łazienka (wc, umywalka,natrysk)pokój dzienny, dwie sypialnie, taras, basen odkryty 
20m x10 m+ brodzik dla dzieci, miejsca parkingowe,restauracja, stołowka,plac zabaw dla dzieci, boiskodo siatkówki plażowej, sprzęt 
płaywający: łodzie, żaglówki (Omega,Venus) kajaki, rowery wodne, własny slip (przechowywanie łodzi). Zwierzęta - opłata 10zł/doba.

Turnusy sobota-sobota,
11.04 - 19.12

Pobyty wczasowe Pobyty rehabilitacyjne, 
osoba dorosła,  

8 dni (7 nocy) FBWyż. FB Wyż. BB
os. dorosła nocleg w pokoju 1,2,3,4 os. 1040 zł 850 zł dorosły 1160 zł

Dzieci od 3 do 7 lat, nocleg ½ wyżywienia 520 zł 425 zł dziecko od 14 lat 1160 zł
DZIECI DO LAT 3 GRATIS!!!

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd

4.7 - 22.8 25.4 - 4.7  ,  22.8 - 26.9
domek 4 os domek 5 os domek 6 os domek 3 os domek 4 os domek 5 os domek 6 os

osoba dorosła nocleg+wyż. 680 zł     635 zł    605 zł    575 zł    545 zł     520 zł     500 zł
dziecko 3-7 lat nocleg z 1/2 wyż -------     380 zł    365 zł    -------    --------     315 zł     300 zł

UWAGI:  Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od obiadu 14.00 do śniadania 10.00. Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis przy 2 
osobach pełnopłatnych W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem  HB, korzystanie z basenu, boiska do siatkówki, rowerków wodnych i kajaka 2 
razy w tygodniu po 1 godzinie, plac zabaw dla dzieci, ping-pong , dostęp do internetu, parking

GÓRY USTROŃ JASZOWIEC D.W,,GLOBUS’’                            HB , FB

GÓRY USTROŃ SANATORIA ,,KOS’’ , ,,NARCYZ’’ , ,,RÓWNICA’’     FB

Dom wczasowy ,, Globus’’- znajduje się w dolinie Ustronia Jaszowca, u podnóża gór Beskidu Śląskiego Czantorii i Równicy. 
Dysponuje pokojami 1,2,3 os z łazienką, telefonem, radiem, balkonem i tv-sat. Na ternie ośrodka kryty basen z hydroma-
sazem(7zł/godz), sauna, siłownia, solarium, stół do tenisa stołowego i bilard, kawiarnia, krąg na ognisko, rodzinny gril, plac 
zabaw dla dzieci, parking,

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 wezłem sanitarnym, telefonem, TV. Jadalnia na miejscu. Sanatorium ,,RÓWNICA’’ dysponuje pokojami 1,2 os z pełnym węzłem sa-
nitarnym, telefonem i TV. W budynku znajduje si jadalnia.Budynek połaczony jest przewiązką z Uzdrowiskowym Zakładem Przyrodoleczniczym.
Sanatoria Szpital Uzdrowiskowy ,, Równica’’ posiada wszelkie udogodnienia dla osb niepełnosprawnych i na wózkach inwalidz-
kich. W szpitalu uzdrowiskowym oddalonym od 200 do 500 m od budynków sanatoryjnych przeprowadzane są różnego rodzaju za-
biegi m.in. okłady borowinowe,kąpiele dolankowe i perełkowe, masaze, do dyspozycji gości: siłownia,basen kryty. Obiekty nie przyj-
mują zwierząt. Wszystkie obiekty posiadają windy. W Szpitalu uzdrowiskowym ,,Równica’’ przyjmowane są tylko osoby dorosłe.

TURNUSY WCZASOWE 
Pakiet 8 dni(7 nocy lub 14 nocy) z wyżywieniem

11.4  - 19.12.

8 dni z HB
Wczasy 

8 dni z FB i 
zabiegami

Rehabilitacyjnymi

15 dni z FB i 
zabiegami

Rehabilitacyjnymi 
Osoba dorosła w pokoju 1 os, nocleg, wyżywienie 855 zł        1150 zł 1965 zł
osoba dorosła w pokoju 2 os nocleg, wyżywienie 700 zł          880 zł 1540 zł

Dziecko 3-8 lat, nocleg, ½ wyż. jako 2 os. w pokoju 2 os 465 zł         --------- ------------
Dziecko 3-8 lat, nocleg ½ wyż. jako 3 os. w pokoju 3 os 450 zł         --------- ------------

Dziecko 8-14 lat, nocleg, ½ wyż. jako 2 os. w pokoju 2 os 620 zł         --------- -----------
Uwagi: Doba hotelowa od godz. 15.00 (obiadokolacja) do godz. 10.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. 
Turnus rehabilitacyjny: 7 lub 14 noclegów, 3 posiłki dziennie (śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiad, kolacja serwowane do stolika), konsultacja le-
karska, opieka lekarsko-pielęgniarska, 10 zabiegów/turus 8 dni, 20xzabiegów/turnus 15 dni, bezpłatny relaks w basenie z hydromasażem i biczami szkoc-
kimi. Wczasy: 7 noclegów, śniadania, obiadokolacje, 1 godzina/doba relaksu w basenie z hydromasażem i biczami szkockimi, wi-fi w budynku gł., parking,  

Wczasy wypoczynkowe 
Turnusy 8 dni z wyż. FB sob-sob

          11.04 - 30.04  ,  16.10 - 19.12 1.05 - 15.10
    osoba dorosła  dziecko 3-8 lat 

nocleg z 1/2 wyż.    osoba dorosła  dziecko 3-8 lat               
nocleg z 1/2 wyż.

Os. dorosła nocleg w pok. 1 os. 1060 zł            ---------- 1140 zł            ----------
Os. dorosła nocleg w pok. 2 os 885 zł            ---------- 945 zł            ----------
Os. dorosła nocleg w pok. 3 os 775 zł             390 zł             855 zł              425 zł

Turnusy kuracyjne 8 dni z wyż. FB i zabiegami 
leczniczymi 11.04 - 30.04  ,  16.10 - 19.12 1.05 - 15.10

Os. dorosła nocleg w pok. 1 os. 1200 zł 1240 zł
Os. dorosła nocleg w pok. 2 os 1070 zł 1125 zł

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa 12.00-10.00. Parking płatny, Sanatoria nie przyjmuja zwierząt.
Pobyt kuracyjny: całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, konsultacja lekarska z ordynacją zabiegów, 7 noclegów, 30 pkt zabiegowych na dobę do wyko-
rzystania w obrębie bazy zabiegowej. Wczasy: 7 noclegów, wyż. FB
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GÓRY USTRZYKI GÓRNE  ,,HOTEL GÓRSKI’’ ***                         HB
Ustrzyki Górne-  miejscowość nad Potokiem Wołosatym, w centrum Bieszczad. Hotel Górski*** obiekt położony w centrum Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego. Zakwatrowanie w pokojach 1,2,3 os z pełnym wzłem snitarnym i tv-sat. Do dyspozycji gości: 
kryty basen, sauna,fitness klub, bilard, tenis stołowy,miniplac zabaw, boisko do siatkówki oraz miejsce na ognisko. W hotelu jest 
kawiarnia połączona z restauracją i internet bezprzewodowy. Korzystanie z basenu, sauny i siłowni -gratis.

UWAGI:  Doba hotelowa  od 12.00 do 10.00, dzieci do lat 4 bez świadczeń śpi z rodzicami- opłata 1/2 porcji sniadania 9 zł/dzień płatne na miejscu. 
Zwierzęta dodatkowo płatne ok.30 zł/doba. Klimatyczne patne na miejscu. W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB, korzystanie z basenu, sauny i 
siłowni. 

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd

os dorosła nocleg 
w pokoju 1,2,3 os

dziecko 4-12 lat nocleg 
w pokoju 2,3 os z 1/2 wyż.

11.04 -24.10 650 zł                   440 zł

GÓRY WISŁA O.W. SOSNA                                                           HB FB
O.W. „Sosna” blisko centrum miasta. Pokoje 2, 3 i 4 os. typu studoi (2+2) z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Do dyspozycji 
gości: sauna(24zł/godz), siłownia, sala do ping-ponga, bilard, basen letni-5 zł/doba, placz abaw dla dzieci, kawiarnia i biblio-
teka. Ośrodek posiada parknig bezpłatny, niestrzeżony (również możliwość wynajęcia garaży), 4 sale konferencyjne w pełni 
wyposażone, zwierzęta 7 zł/doba, parking gratsi dla gości

GÓRY WISŁA D.W.,,IZABELLA’’                                                        HB
D.W ,,Izabela’’ po generalnym remoncie w 2014 r. usytuowany w dzielnicy Wisła- Uzdrowisko.Dysponuje komfortowymi pokojami 1,2,3 os z dostawkami oraz w apartamencie.Pokoje 
z pełnym węzłem sanitarnym i TV, czajnik bezprzewodowy, ręczniki. Do dyspozycji gości: sala konferencyjna, jadalnia, napoje zimne i gorące do wszystkich posiłków, monitorowany 
parking, Wi-Fi, pokój zabaw dla dzieci.

Turnus 8 dni z wyż HB 11.4 - 25.4 ,
19.8 - 12.12 2.5 - 27.6 27.6 - 29.8

os dor. 1 os standard 1115 zł 1115 zł 1160 zł
os dor. 2 os stanadard 785 zł 815 zł 845 zł

os dor. 2 os classic z balkonem 845 zł 885 zł 915 zł
os dor. 3,4 os classic z balkonem 785 zł 815 zł 845 zł

dziecko 5-12 lat nocleg w 2,4 is 1/2 wyż 565 zł 565 zł 565 zł
Dziecko do 5 lat bezpłatnie bez świadczeń

Terminy 8 dni z wyż.. HB lub FB
sob-sob, nd-nd

Rodzaj              
wyżywienia

os dorosła nocleg 
w pokoju 2,3,4 os, studio 2+2

dziecko 3-7 lat nocleg 
w pokoju 2,3,4, studio 2+2 os 

z 1/2 wyż.
11.04-27.06 , 29.08 - 24.10       FB 575 zł 425 zł

27.06 - 29.08      HB 615 zł 525 zł

GÓRY WOŁKOWYJA O.H.W. ,,SOLINKA’’                               SN, FB
O.H.W.,,Solinka’’ położony jest ekologicznym czystym obszarze Bieszczad. Pokoje 1,2,3,4,5,6 o z lazienkami i balkonami i domki 
letniskowe 5,6 os z kuchnią z pełnym wyposażeniem: kuchnia elektryczna,lodówka,naczynia ,sztućce,garnki,talerze. Do dyspozycji 
gości: stołówka ,dyskoteka, kawiarnia, sala rekreacyjna, parking, boisko sportowe, sala dyskotekowa, mini siłownia, bilard, trampolin,a 
bezpłatny internet w-fi, duża chata grilowa, bezpieczny parking.

UWAGI:  Doba od 17.00 (kolacja) do 14.00 (obiad) .Dzieci do lat 3 bez świadczeń - gratis. Klimatyczne płatne na miejscu.

Turnusy 8 dni sob-sob    11.4 - 24.10 Osoba dorosła nocleg+ wyż. FB Dziecko nocleg z ½ wyż. 3-10 lat +wyż. FB

Pok. 1 os. 940 zł --------------
Pok. 2 os. 810 zł 640 zł
Pok. 4 os. 725 zł 555 zł
Pok. 4 os. 685 zł 515 zł

7 noclegów w domku /1os.
Domek 5 os. 280 zł ---------
Domek 6 os. 255 zł ---------

GÓRY ZAKOPANE O.S.W. ,,DAFNE II i IV’’                               BB, HB
O.S.W DAFNE położony jest blisko centrum,  naprzeciwko Aquapark w Zakopanem,  700m od Krupówek, 350m od stacji PKS i PKP. Najbliższe wyciągi narciarskie na Antałówce w odległości 
300.  Budynek dysponuje pokojami 2, 3, 4 os. z łazienką, TV Sat, czajnikiem bezprzewodowym. Większość pokoi z balkonem i pieknym widokiem na góry. W budynku znajduje się duża jadal-
nia, sala konferencyjna, pokój zabaw dla dzieci. Przed budynkiem mały plac zabaw dla dzieci.  W ośrodku dostępny jest bezpłatnie internet Wi-Fi. www.dafne.com.pl BudynekDafne IV: studia 
3, 4 i 5 osobowe  (2 pokoje ze wspólnym przedpokojem i łazienką). Każdy pokój z TV Sat, czajnik bezprzewodowy. Pokoje w studiach są nieprzechodne, każdy osobno zamykany. W budynku 
znajduje się tenis stołowy oraz salka konferencyjna na ok. 30 os.

Termin 8 dni z wyżywieniem
os dorosła w 

pokoju 2,3,4 os
Dzieci 3-10lat 

1/2 wyż

os dorosła w 
pokoju 
2,3,4 os

Dzieci 3-10lat 1/2 
wyż

BB HB
11.4 - 27.6 ;29.8 - 19.12 530zł   270 zł 685 zł 355 zł

 27.06 - 29.8 655 zł   325 zł 830 zł 415 zł

Uwagi: zwierzęta w ośrodku mile widziane15zł/ jeżeli więcej niz jedno zwierzątko - negocjacja, łóżeczko dla dziecka 15zł, dzieci do 3 lat gratis bez świadczeń.

UWAGI:  Doba od 17.00 (kolacja/obiadokolacja) do 11.00 (śniadanie) .Dzieci do lat 3 bez świadczeń - gratis. Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem. 

UWAGI:  Doba od 17.00 (obiadokolacja) do 11.00 (śniadanie) .Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB, pokój zabaw dla dzieci, wifi, parking monitorowany 
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GÓRY USTRZYKI GÓRNE  ,,HOTEL GÓRSKI’’ ***                         HB
Ustrzyki Górne-  miejscowość nad Potokiem Wołosatym, w centrum Bieszczad. Hotel Górski*** obiekt położony w centrum Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego. Zakwatrowanie w pokojach 1,2,3 os z pełnym wzłem snitarnym i tv-sat. Do dyspozycji gości: 
kryty basen, sauna,fitness klub, bilard, tenis stołowy,miniplac zabaw, boisko do siatkówki oraz miejsce na ognisko. W hotelu jest 
kawiarnia połączona z restauracją i internet bezprzewodowy. Korzystanie z basenu, sauny i siłowni -gratis.

UWAGI:  Doba hotelowa  od 12.00 do 10.00, dzieci do lat 4 bez świadczeń śpi z rodzicami- opłata 1/2 porcji sniadania 9 zł/dzień płatne na miejscu. 
Zwierzęta dodatkowo płatne ok.30 zł/doba. Klimatyczne patne na miejscu. W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB, korzystanie z basenu, sauny i 
siłowni. 

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd

os dorosła nocleg 
w pokoju 1,2,3 os

dziecko 4-12 lat nocleg 
w pokoju 2,3 os z 1/2 wyż.

11.04 -24.10 650 zł                   440 zł

GÓRY WISŁA O.W. SOSNA                                                           HB FB
O.W. „Sosna” blisko centrum miasta. Pokoje 2, 3 i 4 os. typu studoi (2+2) z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Do dyspozycji 
gości: sauna(24zł/godz), siłownia, sala do ping-ponga, bilard, basen letni-5 zł/doba, placz abaw dla dzieci, kawiarnia i biblio-
teka. Ośrodek posiada parknig bezpłatny, niestrzeżony (również możliwość wynajęcia garaży), 4 sale konferencyjne w pełni 
wyposażone, zwierzęta 7 zł/doba, parking gratsi dla gości

GÓRY WISŁA D.W.,,IZABELLA’’                                                        HB
D.W ,,Izabela’’ po generalnym remoncie w 2014 r. usytuowany w dzielnicy Wisła- Uzdrowisko.Dysponuje komfortowymi pokojami 1,2,3 os z dostawkami oraz w apartamencie.Pokoje 
z pełnym węzłem sanitarnym i TV, czajnik bezprzewodowy, ręczniki. Do dyspozycji gości: sala konferencyjna, jadalnia, napoje zimne i gorące do wszystkich posiłków, monitorowany 
parking, Wi-Fi, pokój zabaw dla dzieci.

Turnus 8 dni z wyż HB 11.4 - 25.4 ,
19.8 - 12.12 2.5 - 27.6 27.6 - 29.8

os dor. 1 os standard 1115 zł 1115 zł 1160 zł
os dor. 2 os stanadard 785 zł 815 zł 845 zł

os dor. 2 os classic z balkonem 845 zł 885 zł 915 zł
os dor. 3,4 os classic z balkonem 785 zł 815 zł 845 zł

dziecko 5-12 lat nocleg w 2,4 is 1/2 wyż 565 zł 565 zł 565 zł
Dziecko do 5 lat bezpłatnie bez świadczeń

Terminy 8 dni z wyż.. HB lub FB
sob-sob, nd-nd

Rodzaj              
wyżywienia

os dorosła nocleg 
w pokoju 2,3,4 os, studio 2+2

dziecko 3-7 lat nocleg 
w pokoju 2,3,4, studio 2+2 os 

z 1/2 wyż.
11.04-27.06 , 29.08 - 24.10       FB 575 zł 425 zł

27.06 - 29.08      HB 615 zł 525 zł

GÓRY WOŁKOWYJA O.H.W. ,,SOLINKA’’                               SN, FB
O.H.W.,,Solinka’’ położony jest ekologicznym czystym obszarze Bieszczad. Pokoje 1,2,3,4,5,6 o z lazienkami i balkonami i domki 
letniskowe 5,6 os z kuchnią z pełnym wyposażeniem: kuchnia elektryczna,lodówka,naczynia ,sztućce,garnki,talerze. Do dyspozycji 
gości: stołówka ,dyskoteka, kawiarnia, sala rekreacyjna, parking, boisko sportowe, sala dyskotekowa, mini siłownia, bilard, trampolin,a 
bezpłatny internet w-fi, duża chata grilowa, bezpieczny parking.

UWAGI:  Doba od 17.00 (kolacja) do 14.00 (obiad) .Dzieci do lat 3 bez świadczeń - gratis. Klimatyczne płatne na miejscu.

Turnusy 8 dni sob-sob    11.4 - 24.10 Osoba dorosła nocleg+ wyż. FB Dziecko nocleg z ½ wyż. 3-10 lat +wyż. FB

Pok. 1 os. 940 zł --------------
Pok. 2 os. 810 zł 640 zł
Pok. 4 os. 725 zł 555 zł
Pok. 4 os. 685 zł 515 zł

7 noclegów w domku /1os.
Domek 5 os. 280 zł ---------
Domek 6 os. 255 zł ---------

GÓRY ZAKOPANE O.S.W. ,,DAFNE II i IV’’                               BB, HB
O.S.W DAFNE położony jest blisko centrum,  naprzeciwko Aquapark w Zakopanem,  700m od Krupówek, 350m od stacji PKS i PKP. Najbliższe wyciągi narciarskie na Antałówce w odległości 
300.  Budynek dysponuje pokojami 2, 3, 4 os. z łazienką, TV Sat, czajnikiem bezprzewodowym. Większość pokoi z balkonem i pieknym widokiem na góry. W budynku znajduje się duża jadal-
nia, sala konferencyjna, pokój zabaw dla dzieci. Przed budynkiem mały plac zabaw dla dzieci.  W ośrodku dostępny jest bezpłatnie internet Wi-Fi. www.dafne.com.pl BudynekDafne IV: studia 
3, 4 i 5 osobowe  (2 pokoje ze wspólnym przedpokojem i łazienką). Każdy pokój z TV Sat, czajnik bezprzewodowy. Pokoje w studiach są nieprzechodne, każdy osobno zamykany. W budynku 
znajduje się tenis stołowy oraz salka konferencyjna na ok. 30 os.

Termin 8 dni z wyżywieniem
os dorosła w 

pokoju 2,3,4 os
Dzieci 3-10lat 

1/2 wyż

os dorosła w 
pokoju 
2,3,4 os

Dzieci 3-10lat 1/2 
wyż

BB HB
11.4 - 27.6 ;29.8 - 19.12 530zł   270 zł 685 zł 355 zł

 27.06 - 29.8 655 zł   325 zł 830 zł 415 zł

Uwagi: zwierzęta w ośrodku mile widziane15zł/ jeżeli więcej niz jedno zwierzątko - negocjacja, łóżeczko dla dziecka 15zł, dzieci do 3 lat gratis bez świadczeń.

UWAGI:  Doba od 17.00 (kolacja/obiadokolacja) do 11.00 (śniadanie) .Dzieci do lat 3 bez świadczeń - gratis. Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem. 

UWAGI:  Doba od 17.00 (obiadokolacja) do 11.00 (śniadanie) .Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB, pokój zabaw dla dzieci, wifi, parking monitorowany 
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GÓRY   ZAKOPANE  O.W. „API 1” ,  O.W. „API 3” O.W. „API 4” O.W. API 5 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, gazdówka, boisko oświetlone - orlik otwarte od maja. 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. O.W. API 5 położony na Starej Pardałówce - pokoje 2,3,4 os z łazienkami i TV, częśc 
pokoi z balkonami, jadalnia na miejscu.  Więcej na www.zakopane-api.pl 

Rodzaj osoby
noclegi + wyżywienie HB

TURNUSY 8 DNI    11.04-24.10  
O.W. API 1 O.W. API 3, O.W. API 5     O.W. API 4

Osoba dorosła, nocleg + HB 645 zł 645 zł 690 zł
Dziecko 6-10 lat ,nocleg+ ½ HB 560 zł 560 zł 600 zł
Dziecko 3-6 lat ,nocleg+ ½ HB 430 zł 430 zł 450 zł

Dziecko do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 (obiadokolacji)do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Ośrodki przyjmują zwierzęta 

API 1

GÓRY   ZAKOPANE  WILLA GRONIK HB
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 

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

Cena zawiera:  7 noclegów,  wyżywienie HB

TURNUSY 8 – dniowe 
z wyżywieniem HB 11.04 - 24.10

Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 2,3,4 os   560 zł

Dziecko 3-12 lat ,nocleg+ ½ wyż.    355 zł
Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych gratis

GÓRY   ZWARDOŃ D.W. „JANOSIK” HB
D.W. Janosik położony jest w malowniczym miejscu Beskidu Żywieckiego w miejsowości Zwardoń, Zakwaterowanie w poko-
jach 2,3 i 4- osobowych oraz jeden apartament typu studio. Każdy pokój posiada łazienkę. Na miejscu świetlica wyposażona w 
telewizor, DVD oraz sprzęt grający,  jadalnia z regionalną , smaczną kuchnią. 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.)ogrodzony bezpłatny parking. Na terenie obiektu huśtawki, dużo zieleni, miejsce na grillowanie. W okolicy duo szlaków 
turystycznych, piękne widoki.  

Cena zawiera:  7 noclegów,  wyżywienie HB.               
Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa 
od 14.00 do 10:00.

TURNUSY 8 – dniowe 
z wyżywieniem HB 11.04 - 24.10

Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 1,2,3,4 os   420 zł

Dziecko 3-12 lat ,nocleg+ ½ wyż.    325 zł
Dziecko do lat 3 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych gratis

Cena zawiera: 7 noclegów,  wyżywienie HB

API 5 API 4

API 3
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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 czarnomorskiego 
wybrzeża będąca „miniaturą” starego Neseberu. Doskonałe miejsce na wypoczynek i plażowanie. Plaża południowa 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 nurkowa-
nia. 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 piaszczy-
stej 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,  lo-
dówką, TV-SAT i klimatyzacją. Wyżywienie: śniadania serwowane. Obowiązkowa taksa klimatyczna płatna na miejscu: osoba dorosła 
1 EUR/dzień

Cena zawiera:   7 noclegów, wyżywienie BB (śniadanie -serwowane) korzystanie z basenu. 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:   9 noclegów Uwagi:  Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 14:00 i kończy o godz 9:00.

Terminy turnusów 8 dni ( 7 noclegów)  Pensjonat „Nikki” Willa  „MGM***”

6.06 - 27.06 , 29.08 -26.09 335 zł 370 zł
27.06 -1.08 410 zł 485 zł
1.08 - 29.08 485 zł 485 zł

Pensjonat Nikki położony ok. 5-10 min spacerem od plaży. Pokoje  2, 3 , 4 osobowe z łazienką, lodówką, czajnikiem bezprze-
wodowym 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 samochodów. Na dole sklepik, pensjonat posiada 
windę., kuchnia z aneksem ogólnodostępna. 

Terminy turnusów 8 dni ( 7 noclegów)z 
wyż. BB

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

sprzedawany dla 2 dorosłych 
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

13.06 - 27.06 440 zł 185 zł 385 zł 520 zł 455 zł 185 zł 490 zł 185 zł
27.06 - 4.07 , 22.08 -12.09 510 zł 185 zł 460 zł 600 zł 565 zł 185 zł 605 zł 185 zł

4.07 -22.08 625 zł 185 zł 730 zł 610 zł 715 zł 185 zł 750 z 185 zł
Dzieci do lat 2 be świadczeń bezpłatnie

 

WILLA MGM***

„NIKKI”

22
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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 czarnomorskiego 
wybrzeża będąca „miniaturą” starego Neseberu. Doskonałe miejsce na wypoczynek i plażowanie. Plaża południowa 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 nurkowa-
nia. 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 piaszczy-
stej 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,  lo-
dówką, TV-SAT i klimatyzacją. Wyżywienie: śniadania serwowane. Obowiązkowa taksa klimatyczna płatna na miejscu: osoba dorosła 
1 EUR/dzień

Cena zawiera:   7 noclegów, wyżywienie BB (śniadanie -serwowane) korzystanie z basenu. 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:   9 noclegów Uwagi:  Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 14:00 i kończy o godz 9:00.

Terminy turnusów 8 dni ( 7 noclegów)  Pensjonat „Nikki” Willa  „MGM***”

6.06 - 27.06 , 29.08 -26.09 335 zł 370 zł
27.06 -1.08 410 zł 485 zł
1.08 - 29.08 485 zł 485 zł

Pensjonat Nikki położony ok. 5-10 min spacerem od plaży. Pokoje  2, 3 , 4 osobowe z łazienką, lodówką, czajnikiem bezprze-
wodowym 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 samochodów. Na dole sklepik, pensjonat posiada 
windę., kuchnia z aneksem ogólnodostępna. 

Terminy turnusów 8 dni ( 7 noclegów)z 
wyż. BB

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

sprzedawany dla 2 dorosłych 
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

13.06 - 27.06 440 zł 185 zł 385 zł 520 zł 455 zł 185 zł 490 zł 185 zł
27.06 - 4.07 , 22.08 -12.09 510 zł 185 zł 460 zł 600 zł 565 zł 185 zł 605 zł 185 zł

4.07 -22.08 625 zł 185 zł 730 zł 610 zł 715 zł 185 zł 750 z 185 zł
Dzieci do lat 2 be świadczeń bezpłatnie

 

WILLA MGM***

„NIKKI”
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B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl 2323

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. Zakwaterowanie 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 
(dodatkowo 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.  Wyżywienie 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 SEZON A:  7  noclegów w pokojach 2,3 os w pawilonach, wyżywienie FB (śniadanie , lunch, obiadokoalcja) 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 SEZON B:  7 noclegów w pokojach 2,3 os w pawilonach, wyżywienie HB (śniadanie obiadokoalcja). 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

SEZON A SEZON B
Turnusy 8dni(7 noclegów) z FB  Turnusy 8 dni(7 nocy) z HB

23.5-6.6
19.9-3.10

6.6-13.6
12.9-19.9

13.6-27.6 
29.8-12.9 27.6-4.7 4.7-18.7

22.8-29.8 18.7-22.8

osoba dorosła w pokoju 2, 3 os 725 zł 805 zł   870 zł 850 zł 950 zł 1150 zł
dziecko 12-18 lat 
w pokoju  3 os

przy 2 os obach pełnopłatnych
580 zł 640 zł 690 zł 675 zł 755 zł 915 zł

dziecko 7-12 lat 
w pokoju z 2 os pełnopłatnymi 365 zł 405 zł 435 zł 425 zł 475 zł 575 zł
jedno dziecko  7-12 lat nocleg 

w pokoju 2 os z osobą pełnopłatną 510 zł 565 zł 605 zł 590 zł 660 zł 795 zł

 

CZECHY  KARLOVE VARY  HOTEL THERMAL ****                           HB
Hotel Thermal **** duży hotel posiada pokoje 1, 2 os z łazienkami, tv sat, telefonem, radio, sejfem, balkonami(widok na basen 
termalny lub na uzdrowiskową część miasta. Do dyspozycji gości restauracja, internetowa kawiarnia, winiarnia, centrum 
kongresowe, pełna baza zabiegowa (np. masaże, magnetoterapia, terapia tlenowa, elktroterapie, limfodrenaż)sauna, fitnes, solarium, 
całoroczny odkryty Basen termalny ( 50x17 m ) parking, podziemne garaże, salon fryzjerski. Doba hotelowa od 16.00 do 10.00 

Pobyty 8dniowe
Świadczenia, wyż. HB 11.4 - 4.7  ,  18.7 - 19.12

Osoba dorosła w pokoju 1os standard 2300 zł
Osoba dorosła w pokoju 1 os standard plus 2420 zł

Osoba dorosła w pokoju 2 os standard 2060 zł
Osoba dorosła w pokkoju 2 os standard plus 2180 zł

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie BB, wstęp na basen termalny, wolny wstęp do wellness centrum(whirpoll, fitness. taxa klimatyczna

Łaźnie termalne Velke Losiny należą do najstarszych i najbardziej znanych łaźni morawskich z długą tradycją. Łaźnie termalne obejmują kilka głównych 
budynków w tym: Główny budynek Eliska ** oraz Wellness Hotel Diana****. Zakwaterowanie w pokojach 1,2 osobowych wraz z apartamentami. Większość 
pokoi wyposażonych jest w TV, radio, telefon. Istnieje możliwość podpięcia się do Internetu oraz skorzystanie z parkingu. Goście przybywające na kuracje 
mogą skorzystać z badań i konsultacji lekarskich, ponadto przeprowadzane są liczne zabiegi. Wellness Hotel Diana leży na peryferiach wsi. Jego głównymi 
zaletami są usytuowanie w przyrodzie, unikalny styl miejsca, zabiegi uzdrowiskowe, SPA i relaksacyjne w obiekcie, wysoki standard, basen wprost do budyn-
ku. Hotel dysponuje 1,2 os. pokojami i apartamentami. W pokojach znajduje się łazienka z WC, TV + TV satelitarne, telefon oraz mini bar, na terenie obiektu 
znajdują się boiska do tenisa ziemnego, do squash, minigolf, solarium, sauna, plac  zabaw. Możliwość pozostawienia samochodu na parkingu lub w garażu. 

 CZECHY       VELKE  LOSINY - Łaźnie Termalne i Wellness    Hotel ELISKA ****

Uwagi:opłata klimatyczna pobierana na miejscu. Ośrodki nie akceptują zwierząt. We wszystkich hotelach obowiązuje zakaz palenia. TYDZIEŃ WELLNESS: zakwaterowanie, wyż. FB, konsultacja lekarska na początku 
pobytu, 1x jacuzzi, 1x kąpiel borowinowa, 1x kąpiel olejkowa z okładem, 1x masaż aromaterapeutyczny (częściowy), 1x częścowy okład parafinowy, 3x wstęp wolny na basen termalny (60min).  UROK ŁAŹNI TER-
MALNYCH: zakwaterowanie, wyż. HB, konsultacja lekarska na początku pobytu, 7x wolny wstęp na basen termalny. POBYT DLA SENIORA: zakwaterowanie, wyż. FB, konsultacja lekarska na początku pobytu, 2x 
kąpiel perełkowa, 1x kąpiel siarczanowa wraz z okładem, 1x masaż klasyczny (częściowy), 1x masaż aromatyczny (częściowy), 2x okład borowinowy, 2x okład parafinowy, 3x ćwiczenia grupowe, 5x wstęp wolny na 
basen termalny (60min). DIANA TYDZIEŃ: zakwaterowanie, wyż. HB, pobyty bez programu. 

Turnus sob-sob 
8dni wyż HB lub FB

Wiosenny
Wypoczynkowy Relax 

HB

Pobyt Relaxacyjno-
Odpornościowy FB

Pobyt Prawdziwy
Wypoczynek FB

11.4 - 20.12 21.3 - 30.5 ; 
26.9 - 31.10 30.5 - 26.9 21.3 - 30.5 

26.9 -31.10 30.5 - 26.9

pokój 1 osobowy 1785 zł 2120 zł 2225 zł 2120 zł 2225 zł
pokój 2 osobowy 1380 zł 1725 zł 1830 zł 1720 zł 1830 zł
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SŁOWACJA BESENOVA Kompleks Basenów Termalnych „FONTANA***”           BB, HB
KĄPIELISKA TERMALNE

BESENOVA- miejscowość w pobliżu Liptovskiego Mikulasz, leży u podnóża Gór Choczańskich. W pobliżu znajduje się uzdrowisko Lucky, jaskinie, 
szlaki. Sławna z kompleksu całorocznych basenów z mineralną wodą termalną. Kąpiele działają leczniczo na narządy ruchu, układ oddechowy, 
układ urologiczny. Pensjonat  „Fontana” zakwaterowanie w miejscowości Besenov, pokoe 1, 2 os. (możliwość dostawki) z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, lodówką. Do dyspozycji gości: restauracja, pizzeria, ogród zimowy, usługi kongresowe, wellness (wanna whirpool, sauna fińska, 
bicze szkockie, deszcz tropiczn, masaże) symulator do gry w golfa. Przy obiekcie całoroczne kąpielliska termalne Thermal Besenova (baseny 
zewnętrzne: 8 basenów z wodą termalną, 5 basenów z czystą ogrzewana wodą, 8 zjeżdżalni i ślizgawek, 5 nowych basenów z orzeźwiającą wodą 
oraz baseny kryte), w pobliżu znajduje się również wielki świat wodny Aquapark Tatralandi, Liptovsky, Mikulas. Przy ośrodkuparking monitorowany, 
bezpłatny. Opłata za psa 10 Euro/dzień. Dla gości zniżki do Thermal Parku.

Turnusy 8dni z BB
sob-sob / nd-nd

Turnus (7nocy)
9.5 - 20.6 ;  5.9 - 12.12

Turnusy (7nocy)
20.6 - 5.9 ; 2.5 - 9.5

BB HB BB HB
Os. dorosła, wyż, nocleg, pok. 1os 1340 zł 1625 zł 1500 zł 1780 zł
Os. dorosła, wyż, nocleg, pok. 2os 895 zł 1180 zł 990 zł 1270 zł

Dziecko2-12 lat, 1/2 wyż dost. 525 zł 525 zł 525 zł 525 zł
Osoba dorosła dostawka 710 zł 710 zł 710 zł 710 zł

Dzieci do lat 2 na dostawc, bez wyżywienia- GRATIS!!!
Uwagi:  Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od 15:00 do 11:00. 25% zniżki na Wellness Centrum w recepcji, obiadokolacja 2 daniowa

SŁOWACJA  LIPTOVSKY JAN  HOTEL MAJ ***                                  HB
Hotel „MAJ***” – usytuowany w przepięknej scenerii Parku Narodowego Niskie Tatry na wysokości 700 m. n.p.m., u ujścia Janskiej doliny. Pokoje 1,2 oso-
bowe z możliwością dostawienia dodatkowego łóżka z łazienką, balkonem. Do dyspozycji gości: restauracja hotelowa, bistro, kawiarnia, Delfin bar, 
świetlica, kryty basen z wodą termalną,  sauna, masaże klasyczne i podwodne, siłownia, fitness klub, wypożyczalnia sprzętu sportowego, wypożyczalnia 
rowerów górskich, parking. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. 300 m przy hotelu odkryte baseny z wodą termalną. 

Turnusy 8 dni
sobota-sobota

Os. dorosła w pokoju 2 
os., nocleg, HB

Os. od 15 lat na 
dostawce, HB

Dziecko 3-15 lat, 
nocleg, ½ HB

Dziecko 3-15 lat, 
dostawka, ½ HB

2.5 - 30.5 , 26.9 - 13.12 1185 zł 950 zł      830 zł    595 zł
27.6 - 29.8  ,  1415 zł 1130 zł     990 zł    705 zł
31.8 - 28.9 1285 zł 1025 zł      890 zł    640 zł

Dzieci do lat 3, bez świadczeń gratis. 

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Opłata za psa 10 Euro/noc. Doba hotelowa 16.00-10.00. W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB, wstęp do basenu 
termalnego w hotelu, 1 wstęp do letniego kąpieliska termalnego TERMAL, internet wi-fi.

SŁOWACJA PIESZCZANY Termalne Źródła „HOTEL SLNAVA***”                      HB

SŁOWACJA LUBOVNIAŃSKIE KUPELE „HOTEL LUBOVNA**”                          HB

Hotel „Lubovna**” – położony na pograniczu Spiskiej Magury i  Levoczeskich Wierchów w dolinie Lubowniańskich Kąpielisk, 7 km od miasta 
Stara Lubovna. Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z możliwością 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.

Pieszczany- największy kurort słowacki, położony nad rzeką Wag, którego lecznicze właściwości odkryto już w XII wieku. Położony 80km od Bratysławy. Obszar 
Pieszczan charakteryzuje się łagodnym Klimtem, leczy się tu schorzenia reumatyczne i urazy powypadkowe. W uzdrowisku istnieje możliwość korzystania z 
pływalni z wodą z naturalnych źródeł leczniczych o temp. 39oC. w domach zdrojowych możliwość degustacji wód mineralnych. Do atrakcji należą: Muzeum 
Baleologiczne, Park. HOTEL SLNAVA *** znajduje się w znanym na całym świecie uzdrowisku Pieszczany, w cichej i malowniczej dolinie Vahu, w odległości 
400m od jeziora Slnava i 2km od centrum miasta. Hotel oferuje zakwaterowanie w apartamentach, w pokojach 2 osobowych z  możliwością dostawienia 
dodatkowego łóżka, wyposażonych w WC, prysznic, telefon, radio, TV-Sat. 

Turnusy 8 dni 
sob-sob

Os. dorosła w pok. 2os, 
nocleg HB

Os od 15 lat 
na dostawce HB

Dziecko 3-15 lat,  
nocleg, ½ HB

Dziecko 3-15,  
dostawka ½ HB

2.5 - 30.5, 26.9 - 12.12 870 zł 695 zł 610 zł 435 zł
30.5 - 27.6 , 29.8 - 26.9 935 zł 750 zł 655 zł 465 zł

27.6 - 29.8 970 zł 775 zł 680 zł 485 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpatnie

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Opłata za psa 7 Euro/doba. Doba hotelowa 16.00-10.00. 
W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB, wolny wstęp do basenu w hotelu, napoój powitalny, tenis, siatkówka, koszykówka, minifutball, tenis stołowy, 
centrum fitness, wieczorek taneczny, animacje i bajki dla dzieci, internet wi-fi.

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Opłata za psa 10 Euro/doba. Doba hotelowa 16.00-10.00. 
W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB, wolny wstęp do basenu w hotelu, napoój do obiadokolacji,  centrum fitness, internet wi-fi.

Turnusy 8 dni 
sob-sob

Os. dorosła w pok. 2os, 
nocleg HB

Os od 15 lat 
na dostawce HB

Dziecko 3-15 lat,  
nocleg, ½ HB

Dziecko 3-15,  
dostawka ½ HB

2.5 - 30.5 , 26.9 - 12.12
30.5 - 27.6 , 29.8 - 26.9 1290 zł 1030 zł 645 zł 645 zł

27.6 - 29.8 1355 zł 1085 zł 950 zł 680 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpatnie
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SŁOWACJA BESENOVA Kompleks Basenów Termalnych „FONTANA***”           BB, HB
KĄPIELISKA TERMALNE

BESENOVA- miejscowość w pobliżu Liptovskiego Mikulasz, leży u podnóża Gór Choczańskich. W pobliżu znajduje się uzdrowisko Lucky, jaskinie, 
szlaki. Sławna z kompleksu całorocznych basenów z mineralną wodą termalną. Kąpiele działają leczniczo na narządy ruchu, układ oddechowy, 
układ urologiczny. Pensjonat  „Fontana” zakwaterowanie w miejscowości Besenov, pokoe 1, 2 os. (możliwość dostawki) z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, lodówką. Do dyspozycji gości: restauracja, pizzeria, ogród zimowy, usługi kongresowe, wellness (wanna whirpool, sauna fińska, 
bicze szkockie, deszcz tropiczn, masaże) symulator do gry w golfa. Przy obiekcie całoroczne kąpielliska termalne Thermal Besenova (baseny 
zewnętrzne: 8 basenów z wodą termalną, 5 basenów z czystą ogrzewana wodą, 8 zjeżdżalni i ślizgawek, 5 nowych basenów z orzeźwiającą wodą 
oraz baseny kryte), w pobliżu znajduje się również wielki świat wodny Aquapark Tatralandi, Liptovsky, Mikulas. Przy ośrodkuparking monitorowany, 
bezpłatny. Opłata za psa 10 Euro/dzień. Dla gości zniżki do Thermal Parku.

Turnusy 8dni z BB
sob-sob / nd-nd

Turnus (7nocy)
9.5 - 20.6 ;  5.9 - 12.12

Turnusy (7nocy)
20.6 - 5.9 ; 2.5 - 9.5

BB HB BB HB
Os. dorosła, wyż, nocleg, pok. 1os 1340 zł 1625 zł 1500 zł 1780 zł
Os. dorosła, wyż, nocleg, pok. 2os 895 zł 1180 zł 990 zł 1270 zł

Dziecko2-12 lat, 1/2 wyż dost. 525 zł 525 zł 525 zł 525 zł
Osoba dorosła dostawka 710 zł 710 zł 710 zł 710 zł

Dzieci do lat 2 na dostawc, bez wyżywienia- GRATIS!!!
Uwagi:  Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od 15:00 do 11:00. 25% zniżki na Wellness Centrum w recepcji, obiadokolacja 2 daniowa

SŁOWACJA  LIPTOVSKY JAN  HOTEL MAJ ***                                  HB
Hotel „MAJ***” – usytuowany w przepięknej scenerii Parku Narodowego Niskie Tatry na wysokości 700 m. n.p.m., u ujścia Janskiej doliny. Pokoje 1,2 oso-
bowe z możliwością dostawienia dodatkowego łóżka z łazienką, balkonem. Do dyspozycji gości: restauracja hotelowa, bistro, kawiarnia, Delfin bar, 
świetlica, kryty basen z wodą termalną,  sauna, masaże klasyczne i podwodne, siłownia, fitness klub, wypożyczalnia sprzętu sportowego, wypożyczalnia 
rowerów górskich, parking. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. 300 m przy hotelu odkryte baseny z wodą termalną. 

Turnusy 8 dni
sobota-sobota

Os. dorosła w pokoju 2 
os., nocleg, HB

Os. od 15 lat na 
dostawce, HB

Dziecko 3-15 lat, 
nocleg, ½ HB

Dziecko 3-15 lat, 
dostawka, ½ HB

2.5 - 30.5 , 26.9 - 13.12 1185 zł 950 zł      830 zł    595 zł
27.6 - 29.8  ,  1415 zł 1130 zł     990 zł    705 zł
31.8 - 28.9 1285 zł 1025 zł      890 zł    640 zł

Dzieci do lat 3, bez świadczeń gratis. 

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Opłata za psa 10 Euro/noc. Doba hotelowa 16.00-10.00. W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB, wstęp do basenu 
termalnego w hotelu, 1 wstęp do letniego kąpieliska termalnego TERMAL, internet wi-fi.

SŁOWACJA PIESZCZANY Termalne Źródła „HOTEL SLNAVA***”                      HB

SŁOWACJA LUBOVNIAŃSKIE KUPELE „HOTEL LUBOVNA**”                          HB

Hotel „Lubovna**” – położony na pograniczu Spiskiej Magury i  Levoczeskich Wierchów w dolinie Lubowniańskich Kąpielisk, 7 km od miasta 
Stara Lubovna. Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych z możliwością 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.

Pieszczany- największy kurort słowacki, położony nad rzeką Wag, którego lecznicze właściwości odkryto już w XII wieku. Położony 80km od Bratysławy. Obszar 
Pieszczan charakteryzuje się łagodnym Klimtem, leczy się tu schorzenia reumatyczne i urazy powypadkowe. W uzdrowisku istnieje możliwość korzystania z 
pływalni z wodą z naturalnych źródeł leczniczych o temp. 39oC. w domach zdrojowych możliwość degustacji wód mineralnych. Do atrakcji należą: Muzeum 
Baleologiczne, Park. HOTEL SLNAVA *** znajduje się w znanym na całym świecie uzdrowisku Pieszczany, w cichej i malowniczej dolinie Vahu, w odległości 
400m od jeziora Slnava i 2km od centrum miasta. Hotel oferuje zakwaterowanie w apartamentach, w pokojach 2 osobowych z  możliwością dostawienia 
dodatkowego łóżka, wyposażonych w WC, prysznic, telefon, radio, TV-Sat. 

Turnusy 8 dni 
sob-sob

Os. dorosła w pok. 2os, 
nocleg HB

Os od 15 lat 
na dostawce HB

Dziecko 3-15 lat,  
nocleg, ½ HB

Dziecko 3-15,  
dostawka ½ HB

2.5 - 30.5, 26.9 - 12.12 870 zł 695 zł 610 zł 435 zł
30.5 - 27.6 , 29.8 - 26.9 935 zł 750 zł 655 zł 465 zł

27.6 - 29.8 970 zł 775 zł 680 zł 485 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpatnie

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Opłata za psa 7 Euro/doba. Doba hotelowa 16.00-10.00. 
W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB, wolny wstęp do basenu w hotelu, napoój powitalny, tenis, siatkówka, koszykówka, minifutball, tenis stołowy, 
centrum fitness, wieczorek taneczny, animacje i bajki dla dzieci, internet wi-fi.

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Opłata za psa 10 Euro/doba. Doba hotelowa 16.00-10.00. 
W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB, wolny wstęp do basenu w hotelu, napoój do obiadokolacji,  centrum fitness, internet wi-fi.

Turnusy 8 dni 
sob-sob

Os. dorosła w pok. 2os, 
nocleg HB

Os od 15 lat 
na dostawce HB

Dziecko 3-15 lat,  
nocleg, ½ HB

Dziecko 3-15,  
dostawka ½ HB

2.5 - 30.5 , 26.9 - 12.12
30.5 - 27.6 , 29.8 - 26.9 1290 zł 1030 zł 645 zł 645 zł

27.6 - 29.8 1355 zł 1085 zł 950 zł 680 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpatnie
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SŁOWACJA RAJECKIE TEPLICE HOTEL „DIPLOMAT ****”                       BB
Hotel „DIPLOMAT ****” - oferuje usługi na wysokim poziomie czterogwiazdkowego hotelu, gdzie goście traktowani są w szczególny sposób 
w celu ich maksymalnego zadowolenia. Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienkami i apartamentach z łazinką,  TV, telefon, 
mini bar, biurko z lampą. Do dyspozycji gości restauracja, bary. Kryty basen relaksacyjno-wypoczynkowy z przeciwprądem, zewnętrzny 
kort tenisowy, 3D golf symulator, bowling, Wellness centrum – sauny fińska i parowa, tropiczny deszcz, wodospad, masaże solarium. 

Terminy  25.4 - 24.10
Cena od osoby 11.4 - 19.12

Pokój 1 os 2550 zł
Pokój 2 os standard 16m2 1535 zł

Apartament mały 2 os 38m2 1705 zł
Apartament duży 2 os 45m2 1875 zł

Uwagi: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 6 bez świadczeń gratis. 
Cana zawiera: 7 noclegów ze śniadaniem-bufet, wstęp na basen

SŁOWACJA SKLENE TEPLICE PENZION „CENTRIM I , II ”                       BB HB
Pensjonat „Centrum” i „Centrum II” w centrum uzdrowiska w Sklenych Teplicach. 100m od bazy zabiegowej i termalnego kąpieliska. 
Bardzo duże pokoje 2-osobowe z dostawkami  - wszystkie z balkonami. W pokoju  TV,  telefon, własną łazienkę z prysznicem i WC. 
Do dyspozycji jest świetlica na 20 osób, TV, aperitív bar. Na parterze pensjonatu znajduje się sklep spożywczy. Parking gratis. Do dyspozycji: 
restauracja, ogród, ognisko, grill, TV+SAT, wypożyczalnia rowerów, telefon, internet, kantor, parking gratis, pies odpłatnie. 

Wczasy wypoczynkowe 11.4 - 25.4 ; 27.6 - 29.8   25.4 - 27.6 ; 29.8 - 19.12
Turnusy 8 dni 
sobota-sobota wyżywienie HB wyżywienie BB wyżywienie HB wyżywienie BB

Osoba dorosła w pok 1 os 1060 zł 830 zł 1060 zł 830 zł
Osoba dorosła w pok 2 os 890 zł 660 zł 840 zł 610 zł
Osoba dorosła w pok 3 os 855 zł 625 zł 825 zł 595 zł

Dziecko od 5-12lat na dost. 1/2 
wyż. 710 zł 515 zł 710 zł 515 zł

DZIECKO DO LAT 5 bez świadczeń GRATIS!!!

SŁOWACJA TATRZAŃSKA ŁOMNICA HOTEL „TITRIS***”                                 HB
Tatrzańska Łomnica- miejscowość położona w Wysokich Tatrach na wysokości 860m n.p.m. u podnóża Łomnickiego Szczytu (2632m n.p.m.)- trzeciego 
pod względem wielkości szczytu Tatr, ok. 5km na wschód od Starego Smokovca w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego.  Można tu zwiedzieć Muzeum 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie można zobaczyć okazy tatrzańskich roślin, wypchanych zwierząt oraz poznać historię regionu. Hotel TITRIS ODBO-
RAR*** jest położony w cichej okolicy w pobliżu centrum Tatrzańskiej Łomnicy. Jest to cztero piętrowy budynek wyposażony w windy i centralne ogrzewanie. 
Hotel oferuje zakwaterowanie w 2 osobowych pokojach z możliwością dostawek. Pokoje są wyposażone w WC, prysznic, TV-Sat, radio i telefon.  Goście 
mogą korzystać z: hotelowej restauracji, aperitif baru w holu, winiarni „Szopa”, krytego kąpieliska Aqua Relax (sauna, masaże ręczne i hydromasaże, kąpiele 
perełkowe). 

Turnusy 8 dni 
sob-sob

Os. dorosła w pok. 2os, 
nocleg HB

Os od 15 lat na dostawce 
HB

Dziecko 3-15 lat,  
nocleg, ½ HB

Dziecko 3-15,  
dostawka ½ HB

2.5 - 31.5 , 26.9 - 13.12 1185 zł 950 zł 830 zł 590 zł
31.5 - 27.6 , 29.8 - 26.9 1290 zł 1030 zł 900 zł 645 zł

27.6 - 29.8 1480 zł 1180 zł 1035 zł 735 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpatnie

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Doba hotelowa 16.00-10.00. 
W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB, 1 wstęp 2 godzinny do Mix Zony w hotelu w Aqua Relaks, internet wi-fi.

„Hutnik II**” połączony korytarzem z Hotelem Hutnik I *** tworzy kompleks hotelowy HUTNIK.  Znajduje się w pięknym otoczeniu u podnóża szczytu Łomnickie-
go. Zakwaterowanie w pokojach 1, 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 w hotelu HUTNIK I , 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.

Turnusy 8 dni 
sob-sob

Os. dorosła w pok. 2os, 
nocleg HB

Os od 15 lat na dostawce 
HB

Dziecko 3-15 lat,  
nocleg, ½ HB

Dziecko 3-15,  
dostawka ½ HB

Rodzaj hotelu Hutnik I Hutnik II Hutnik I Hutnik II Hutnik I Hetnik II Hutnik I Hutnik II

2.5 - 31.5 , 26.9 - 13.12 1010 zł 860 zł 775 zł 685 zł 675 zł 600 zł 505 zł 430 zł
31.5- 27.6 , 29.8 - 26.9 1130 zł 920 zł 905 zł 735 zl 795 zł 645 zł 565 zł 460 zł

27.6 - 29.8 1255 zł 970 zł 1000 zł 775 zł 870 zł 675 zł 630 zł 485 zł
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Opłata za psa 7 Euro/doba. Doba hotelowa 16.00-10.00. 
W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB, wolny wstęp do basenu w hotelu,  1 x wieczorek taneczny lub dyskoteka, internet wi-fi.

SŁOWACJA TATRZAŃSKIE MATLIARE HOTEL HUTNIK I***„HUTNIK II **”               HB          
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Uwagi: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 6 bez świadczeń gratis. 
Cana zawiera: 7 noclegów z wyżywieniem
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Bardzo ładnie położony na wzgórzu nad Doliną Pięknej Pani, nowy hotel, w bliskiej odległości od słynnych egerskich piwnic winnych, 300-
350m. Do centrum miasta ok.7min, samochodem lub 20-30min pieszo. Hotel składa się z 3 budynków. W budynku głównym restauracja, 
a obok znajduje się mały basen kąpielowy. Hotel dysponuje pokojami 1, 2-osobowymi z dostawką oraz 8 pokoi rodzinnych 2+2. Pokój 
rodzinny to 2 pokoje połączone drzwiami, a w obu pokojach znajdują się dwa duże małżeńskie łóżka oraz po jednej dostawce. 

WĘGRY EGER „RUBINA***”                                                                             BB

Turnusy 8 dni sob-sob
11.4 - 24.10 Osoba dorosła nocleg z wyż. BB Dziecko 7-14 lat na dostawce z ½ BB

Pokój 1 os 1025 zł -------
Pokój 2 os 940 zł -------
Pokój 3 os 910 zł 455 zł
Studio 2+2 885 zł 440 zł

           Dzieci do lat 6 bez świadczeń gratis

„CAMPING HAJDU”
TURNUSY 8 DNIOWE sob-sob.  Same noclegi

25.04 - 20.06
29.08 - 26.09 20.06 - 29.08

Domek parterowy 6-os 330 zł 485 zł
Domek parterowy 5-os 350 zł 580 zł
Domek parterowy 4-os 390 zł 715 zł

Domek piętrowy drewniany 4-os 255 zł 300 zł
Domek 2 os pokoje szeregowe 390 zł 580 zł

Dostawka w domku 2-os pokój szeregowy 300 zł 300 zł

WĘGRY HAJDUSZOBOSZLO „HAJDU CAMPING”                                          SN

Kemping Hajdu rozciąga się w pobliżu śródmieścia Hajduszoboszló, nieopodal kompleksu kąpieliskowego. Popularny wśród 
gości Aquapark położony jest o niespełna 8 minut spaceru. Zakwaterowanie w 3 pokojowych domkach 4-5-6-os parterowych 
z łazienką, tarasem i kuchnią, 4-osobowych drewnianych domkach kempingowych pietrowych wyposażonych w prysznic i 
toaletę, aneks kuchenny oraz w domkach szeregowych w pokojach 2 os z dostawkami łazienką.

Uwagi: w pokojach obowiązuje zakaz palenia. Cena zawiera: śniadanie, parking, podatek turystyczny, bilard, rzutki, piłkę nożną, tenis 
stołowy, wi-fi Internet, Suna & jacuzzi, mały basen hotelowy w sezonie letnim. Obiekt akceptuje zwierzęta. 

RIWIERA 
ADRIATYCKA WŁOCHY - RIMINI HOTEL BRENTA *** HB

RIMINI  atrakcyjny kurort wypoczynkowy położony na Riwierze Adriatyckiej. Szerokie i piaszczyste plaże zachęcające do wypo-
czynku, 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 autobusowy. Wifi dostępne w hotelu.   

Terminy  turnusów 8 dni  wyż.  HB 2.05 - 30.05
29.08 - 26.09 30.05 -27.06 22.08 -29.08

27.06 - 1.08 1.08 - 22.08

osoba dorosła,   nocleg + wyż. HB 955 zł 1030 zł 1180 zł 1665 zł
dziecko 8-12 lat ,  nocleg z ½ wyż.  HB 765 zł 825 zł 945 zł 1330 zł
dziecko 2-8 lat ,  nocleg z ½ wyż.  HB 475 zł 515 zł 590 zł 830 zł

   Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatych bezpłatnie 

Cena zawiera:   7 noclegów, wyżywienie HB (śniadanie ,obiadokoalcja) jacuzzi (1 wizyta na cały pobyt dla dorosłych) UWAGI: kaucja zwrot-
na 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.   
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Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa 16.00-10.00. 
W cenie: 7 noclegów
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Bardzo ładnie położony na wzgórzu nad Doliną Pięknej Pani, nowy hotel, w bliskiej odległości od słynnych egerskich piwnic winnych, 300-
350m. Do centrum miasta ok.7min, samochodem lub 20-30min pieszo. Hotel składa się z 3 budynków. W budynku głównym restauracja, 
a obok znajduje się mały basen kąpielowy. Hotel dysponuje pokojami 1, 2-osobowymi z dostawką oraz 8 pokoi rodzinnych 2+2. Pokój 
rodzinny to 2 pokoje połączone drzwiami, a w obu pokojach znajdują się dwa duże małżeńskie łóżka oraz po jednej dostawce. 

WĘGRY EGER „RUBINA***”                                                                             BB

Turnusy 8 dni sob-sob
11.4 - 24.10 Osoba dorosła nocleg z wyż. BB Dziecko 7-14 lat na dostawce z ½ BB

Pokój 1 os 1025 zł -------
Pokój 2 os 940 zł -------
Pokój 3 os 910 zł 455 zł
Studio 2+2 885 zł 440 zł

           Dzieci do lat 6 bez świadczeń gratis

„CAMPING HAJDU”
TURNUSY 8 DNIOWE sob-sob.  Same noclegi

25.04 - 20.06
29.08 - 26.09 20.06 - 29.08

Domek parterowy 6-os 330 zł 485 zł
Domek parterowy 5-os 350 zł 580 zł
Domek parterowy 4-os 390 zł 715 zł

Domek piętrowy drewniany 4-os 255 zł 300 zł
Domek 2 os pokoje szeregowe 390 zł 580 zł

Dostawka w domku 2-os pokój szeregowy 300 zł 300 zł

WĘGRY HAJDUSZOBOSZLO „HAJDU CAMPING”                                          SN

Kemping Hajdu rozciąga się w pobliżu śródmieścia Hajduszoboszló, nieopodal kompleksu kąpieliskowego. Popularny wśród 
gości Aquapark położony jest o niespełna 8 minut spaceru. Zakwaterowanie w 3 pokojowych domkach 4-5-6-os parterowych 
z łazienką, tarasem i kuchnią, 4-osobowych drewnianych domkach kempingowych pietrowych wyposażonych w prysznic i 
toaletę, aneks kuchenny oraz w domkach szeregowych w pokojach 2 os z dostawkami łazienką.

Uwagi: w pokojach obowiązuje zakaz palenia. Cena zawiera: śniadanie, parking, podatek turystyczny, bilard, rzutki, piłkę nożną, tenis 
stołowy, wi-fi Internet, Suna & jacuzzi, mały basen hotelowy w sezonie letnim. Obiekt akceptuje zwierzęta. 

RIWIERA 
ADRIATYCKA WŁOCHY - RIMINI HOTEL BRENTA *** HB

RIMINI  atrakcyjny kurort wypoczynkowy położony na Riwierze Adriatyckiej. Szerokie i piaszczyste plaże zachęcające do wypo-
czynku, 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 autobusowy. Wifi dostępne w hotelu.   

Terminy  turnusów 8 dni  wyż.  HB 2.05 - 30.05
29.08 - 26.09 30.05 -27.06 22.08 -29.08

27.06 - 1.08 1.08 - 22.08

osoba dorosła,   nocleg + wyż. HB 955 zł 1030 zł 1180 zł 1665 zł
dziecko 8-12 lat ,  nocleg z ½ wyż.  HB 765 zł 825 zł 945 zł 1330 zł
dziecko 2-8 lat ,  nocleg z ½ wyż.  HB 475 zł 515 zł 590 zł 830 zł

   Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatych bezpłatnie 

Cena zawiera:   7 noclegów, wyżywienie HB (śniadanie ,obiadokoalcja) jacuzzi (1 wizyta na cały pobyt dla dorosłych) UWAGI: kaucja zwrot-
na 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.   
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Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa 16.00-10.00. 
W cenie: 7 noclegów
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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 atrakcyjnych 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, Ratusz z XVI w. ze słynnym zegarem Orloj, Kościół Św. Mikołaja, Pałac Golz-Kinskych, Teatr Stanowy, Karolinium(pierwszy Uniwersytet w Europie Środ-
kowej). 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 pro-
gramiem.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 Katowic 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. 




