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Zapraszamy do skorzystania z naszej 
oferty katalogowej „ ZIMA 2014/2015 ” 

* Świeta i Sylwester- dojazd własny w kraju i za granicą
* sprawdzone od lat hotele ***/**** i programy, atrakcyjne ceny  

* wczasy w kraju (morze, góry) i zagranicą - Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy 
(najlepsza oferta wczasów uzdrowiskowych, 

rehabilitacyjnych, SPA, termalnych narciarskich i nie tylko 

                 BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000 
    ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec,                        

Tel/Fax: (32) 269-00-76 , infolinia:  508-567-634 
www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@o2.pl,               

gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436
nr konta bankowego:

Raiffeisen Polbank Polska S.A.   
00-549 Warszawa ul. Piękna 20                                                                     

88 1750 0012 0000 0000 1387 3108
Ubezpieczenie Singnal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpie-
czeń S.A. nr M 202571 ważne od 3.02.2014 do 02.02.2015
       Koncesja Organizatora Turystyki nr 0708 

                  REZERWUJ ONLINE W SYSTEMIE REZERWACJI MERLINX I SART
                   Dodatkowe oferty w systemach rezerwacji i na www.juvenia2000.pl 

                  WYJEŻDŻAMY Z MIAST:
Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, 
Dąbrowa G., Katowice, Kielce, Lublin, Kraków,  
Łódź, Opole,  Piotrków Trybunalski, Poznań 

Pszczyna, Radomsko, Sosnowiec, Tychy,                
Warszawa, Wrocław, Zawiercie

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl 
i w systemach rezerwacji
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CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ
OFERTA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

  „ ŚWIĘTA , SYLWESTER , WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM”  
                                    W KRAJU I ZA GRANICĄ       

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT PIKTOGRAM MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT PIKTOGRAM  str

Czechy - Znojmo N *** 1,2,3,4 os. HB OR 3 Rabka Zdrój D.W. Ela 1,2,3,4 os. HB FB N DJ 8
Litwa - Wilno Panorama *** 1,2,3 os. HB OR 3 Rabka Zdrój O.W. Ela 1,2,3,4 os. HB FB N DJ 8

Słowacja-Luboviańskie Kupele Lubovna ** 1,2,3 os.   HB SPA OR 4 Rabka Zdrój Światowit 1,2,3,4 os. HB N OR 8
Węgry - Hernádvécse  VÉCSECITY **** 1,2,3,  SPA HB OR 4 Ustroń Jaszowiec Ondraszek 1,2,3,4 os. HB N 9

Węgry - Hajdúszoboszló Hoforras *** 1,2 os.   HB SPA OR 5 Ustroń Jaszowiec Jawor 1,2,3,4 os. FB N KB OR 9
Węgry - Budapeszt Oriental *** 1,2,3 os. HB SPA OR 5 Ustroń Jaszowiec Globus 1,2,3,4 os.   HB N DJ 9
Sylwester Express Budapeszt 6 Ustroń Jaszowiec Gwarek 1,2,3,4 os. FB N KB OR 9
Sylwester Express Praga 6 Wisła Sosna 2,3,4 os. FB N OR 10
Sylwester Express Wiedeń 6 Wisła Izabella 1,2,3,4 os. HB N DJ 10

Jarmark Świąteczny Budapeszt 6 Wisła Beskidy 1,2,3,4 os. HB SPA 10
Jarmark Świąteczny Praga 6 Zakopane Gronik 1,2,3,4 os. HB N 10
Jarmark Świąteczny Wiedeń 6 Zakopane API 1 1,2,3,4 os. HB KB N DJ 11

Białka Tatrzańska Ceprówka 1,2,3,4 os. HB N  DJ 7 Zakopane API 3 1,2,3,4 os. HB N 11
Białka Tatrzańska U Hanki 2,3,4 os. HB N  7 Zakopane API 4 2,3,4 os. HB N 11

Biały Dunajec Halina 2,3,4 os. HB N  DJ 7 Słowacja - Donovaly Vesel 2,3,4 os. HB N 11
Bukowina Tatrzańska Na Dolinie 1,2,3,4 os. HB N  DJ 7 Włochy - Pejo Fonti Zanella *** 2,3, 4 os. HB N 11

Murzasichle U Hanki 2,3,4 os. HB N 8 Reklama - Obozy Zimowiska 2015

SPIS TREŚCI Z PIKTOGRAMAMI
DJ - bal - muzyka mechaniczna   KB --  kinder bal dla dzieci źródła termalne 

OR - bal - muzyka orkiestra/zespół          - kulig wody mineralne 

N - narty  - basen odkryty kąpieliska termalne   

SPA   - rehabilitacja/ lecznicze basen w obiekcie kryty
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CZECHY ZNOJMO Z WYCIECZKĄ DO WIEDNIA  
Morawy Południowe Hotel „N ***”                        wieczór degustacją wina morawskiego w cenie !!

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY

os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal 695 zł
os. dorosła w pokoju 1 os + bal 810 zł

ZNOJMO - zabytkowe miasto na południu Moraw, założone w 1226 r. Warte zobaczenia są m.in.: Rotunda Św. Katarzyny, Ratusz, Kościół 
Św. Mikołaja. Okoliczne winnice słyną w produkcji wysokogatunkowych napojów. Jest to świetne miejsce które warto zwiedzić choćby 
zabytkowe centrum miasta z krętymi uliczkami, romantycznymi punktami widokowymi i stylowymi zakątkami. Hotel „N*** ” znajduje się: 
w pobliżu zabytków historii, w pobliżu atrakcji przyrodniczych, w mieście Znojmo. Hotel położony w cichej dzielnicy (Přímětice) miasta 
Znojmo, historycznego centrum południowych Moraw, oddalony 15 km od przejścia granicznego z Austrią. Do centrum (Znojemský za-
mek z romańską rotundą, kaplica św. Wacława, kościół św. Michała). W okolicy Park Narodowy Podyjí. Obiekt blisko innych zabudowań.  
Jednopiętrowy budynek z poddaszem, restauracja, kawiarnia, bar, drink-bar, w bezpośrednim sąsiedztwie winiarnia w piwnicy z XVIII w. 
Parking. Przystanek autobusowy w pobliżu hotelu. Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3 os., w każdym pokoju telefon, TV, mini bar, radio bu-
dzik, łazienka z WC, wanną. Pokoje przestronne i słoneczne. Restauracja oferuje szeroki wybór potraw kuchni czeskiej i międzynarodowej 

TERMIN:  30.12.2014 - 2.01.2015

CENA ZAWIERA:   przejazd autokarem (WC, TV)  3 noclegi w pokojach 1,2,3 osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 2 obiadokolacje, usługa 
pilota i przewodnika, degustacja wina w hotelowej winiarni, bal sylwestrowy przy orkiestrze z bogatym menu, wycieczka do Wiednia z 
przewodnikiem, zwiedzanie Znojma z przewodnikiem,  zwiedzanie Ołomuńca, ubezpieczenie KL, NW,
CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych miejsc i wiedeńskiego przewodnika 30 Euro.

RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień -  wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy w godz. porannych, na trasie przewidywany postój. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie uczestników  i obiadokolacja. Po obiadoko-
lacji w hotelowej winiarni degustacja win białych i czerwonych z winnic regionu Morawskiego.
II dzień -  Wyjazd po śniadaniu w kierunku Austrii. Zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem: wzgórze Kahlenberg, budowle Ringu-Opera, Parlament, Ratusz, Uniwersytet, Kościół Wotywny, 
Hofburg, Schonbrunn, Katedra, czas wolny. Powrót do hotelu i przygotowanie do wieczoru sylwestrowego. Rozpoczęcie zabawy sylwestrowej 20:00, aperitif becherovka 0,04l lub wino 
musujące, zimna płyta: pieczywo, szynka, ser, kanapki z wędzoną kiełbasą z serem topionym, salami , sery, roladki serowe, bufet sałatkowy: warzywa, sałatka ziemniaczana, sałatka 
jarzynowa z kurczakiem, dania gorące: pierś diabelska, gulasz domowy, wieprzowina, skrzydełka z kurczaka, hranolki, barszcz o północy, butelka piwa, 1 napój bezalkoholowy, wino 0,2 
l , 0,5 l wódki na 4 osoby. zabawa przy zespole cygańskim z muzyka na żywo do godz. 2:00 , pokaz sztucznych ogni.
III dzień - Noworoczne późne śniadanie. zwiedzanie Znojma i okolic z przewodnikiem, czas wolny na zakupy., obiadokolacja, nocleg                                                                                                                                           
IV dzień – śniadanie , wykwaterowanie, przejazd do Ołomuńca - zwiedzanie miasta, planowany powrót do Polski w późnych godzinach wieczornych 

w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania   Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl 
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LITWA WILNO
Hotel „PANORAMA ***”

WILNO- to dziś prawdziwa metropolia. Wspaniałe zabytki, cudowne  Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, impo-
nujący zabytkowy kompleks uniwersytetu, urocze  zaułki oraz historia, która przez wieki łączyła Polskę i Litwę przyciągają 
wielu turystów z Polski. Można śmiało powiedzieć, że Wilno należy bez wątpienia do najpiękniejszych miast świata. Hotel 
Panorama *** - duży (225 pokoi), elegancki hotel w ścisłym centrum Wilna (5 min spaceru do Ostrej Bramy). Wszystkie 
pokoje 1,2,3 os z nowoczesnym wyposażeniem (m.in. TV-Sat, klimatyzacja, łazienka, Wi-Fi). W hotelu centrum biznesowe 
z salami konferencyjnymi i bankietowymi na 600 os, sejf, pralnia, sklep z upominkami, wypożyczalnia samochodów, gabi-
net masażu, bankomat, restauracja, lobby-bar z widokiem na starówkę. www.hotelpanorama.lt 

TERMIN:  30.12.2014 - 1.01.2015
RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY

os. dorosła w pokoju 2 os bez balu dojazd zorganizowany 590 zł
os. dorosła w pokoju 2 os bez balu dojazd własny 450 zł

Bal Sylwestrowy w hotelu nieobowiązkowy płatny dodatkowo    85 Euro/os

CENA ZAWIERA:  przejazd  autokarem (WC,TV), 2 noclegi, 2 śniadania,  1 obiad,   ubezpieczenie KL i NW, opieka , 
program zwiedzania.  CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych miejsc ok. 10 Euro.

                                                                     RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień -  Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy w godzinach porannych. Przejazd przez: Częstochowę, Łódź, Warszawę przez granicę polsko-litewską, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obia-
dokolacja, dla chętnych wieczorny spacer po starówce, nocleg 
II dzień - Po śniadaniu zwiedzanie miasta z przewodnikiem:  Ostrej Bramy, kościołów: św. Teresy, św. Kazimierza, św. Anny, św. Piotra i Pawła cmentarz na Rossie. Spacer po zabytkowej Starówce 
Wileńskiej. Czas wolny. Obiad. Przygotowania do ZABAWY SYLWESTROWEJ 20:30 Uroczysta kolacja i Bal Sylwestrowy w hotelu (dancing – muzyka i bogate menu). Dla chętnych możliwość 
przywitania Nowego Roku wraz z mieszkańcami Wilna na Rynku i Placu Katedralnym, przy dźwiękach muzyki i pokazie fajerwerków ,Powitanie Nowego Roku – zabawa do rana.
III dzień  - Po póżniejszym śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu wyjazd do Polski. Możliwość zjedzenia posiłku na terenie Polski (na własny koszt.) Przyjazd do Warszawy / Łodzi w późnych 
godzinach wieczornych. 

w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania     Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy polsko-litewskiej jest paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu tj. 1.01.2015



B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.plB.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 269 00 76  www.juvenia2000.pl3 4

SŁOWACJA  LUBOVNIAŃSKIE KUPELE 
 Hotel „SOREA LUBOVNA **”                   basen w hotelu w cenie !!
                                                       zwiedzanie fabryki Whisky z degustacją !!

Hotel SOREA Ľubovňa** leży w malowniczej dolinie Uzdrowiska Lubowniańskiego na pograniczu Spiszskiej Magury oraz 
Lewoczskich Wierchów, 7 km od miasta Stara Lubownia. Region stał się sławny dzięki źródłom mineralnym i należy do 
najczystszych obszarów Europy Środkowej. Hotel posiada ponad 600 miejsc noclegowych i zalicza się do największych 
obiektów hotelowych na Słowacji. Zakwaterowanie w pokojach 1,2 osobowych z możliwościa dostawki z pełnym węzłem 
sanitarnym wyposażone w łazienkę, WC, telefon, radio, TV-SAT i balkon. Na miejscu 2 restauracje hotelowe, przyjemne spę-
dzenie chwil i dobrą zabawę zapewnią 1 bar dzienny, 1 bar nocny oraz kawiarnia. Dla gości: kryty basen hotelowy do pływa-
nia sauna sucha- z możliwością dodatków eukaliptusowych masaże (klasyczny, częściowy, masaż całego ciała, podwodny) 
oraz kąpiel perełkowa, okłady torfowe, centrum fitness

TERMIN:  30.12.2014 - 2.01.2015
RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY

os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal 785 zł
os. dorosła w pokoju 1 os + bal  1020 zł

CENA ZAWIERA:  przejazd autokarem (WC i TV) 3 noclegi , wyżywienie 2 x dziennie (3 x śniadanie + 2 x obiadokolacja) 
zwiedzanie fabryki whisky Nestville Park, zwiedzanie zamku w Starej Lubovnej, usługa pilota - przewodnika, bal sylwe-
strowy przy orkiestrze z uroczysta kolacją i bogatym menu, program imprezy, wolny wstęp do basenu w hotelu i centrum 
fitness, 1 wstęp do sauny, 1 x kąpiel perełkowa, drink powitalny, ubezpieczenie KL i NNW. 
CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych miejsc: Nestvilee Park i Zamku w Starej Lubovnej ok. 14 Euro/os

RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień -  Wyjazd z Polski w godzinach porannych (zgodnie z rozkładem jazdy)., zwiedzanie fabryki Whisky Nestville Park z pre-
zentacją i degustacją whiisky zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
II dzień - Po śniadaniu , zwiedzanie zamku w Starej Lubovnej, czas wolny na zakupy. Przygotowanie do zabawy sylwestrowej. 
Bal sylwestrowy: 18:00 - 04:00  przy orkiestrze. Menu Sylwestrowe: uroczysta kolacja sylwestrowa, bufetowe stoły, noworoczna 
kapustnica kawa, herbata, noworoczny toast. 
III dzień - Po  późnym śniadaniu, czas wolny , korzystanie z atrakcji w hotelu, spacer po Lubovnej z przewodnikiem, obiadoko-
lacja, nocleg 
IV dzień – śniadanie, wykwaterowanie i  powrót do Polski, przyjazd w godzinach popołudniowo-wieczornych.  

WĘGRY SYLWESTER NA ZAMKU  HERNÁDVÉCSE 
 Hotel „VÉCSECITY ****”                   basen termalny w hotelu w cenie !!
                                                             wycieczka do Tokaju i Miszkolca !!

Hotel VÉCSECITY **** stylowy, elegancki kompleks położony w malowniczej dolinie Hernád, na słonecznych zboczach 
wzgórza Cserehát, w  miejscowości Hernádvécse. To jedyny w tym regionie kompleks hotelowy obejmujący zabudowania 
dawnego zamku Vécsey-Sardagna. Jest nie tylko hotelem, to prawdziwe imperium doznań,  gdzie goście stają się mieszkań-
cami wyjątkowej, zaczarowanej krainy, gdzie panuje harmonia czasów minionych oraz dzisiejszych. Cały hotel jest okazały i 
elegancki, a jednocześnie można się tu cieszyć swobodą, niczym we własnym domu. Zakwaterowanie w skrzydle budynku o 
nazwie Zielony Dom w pokojach 1, 2, 3 os. urządzone w stylu mieszczańskim, wyposażone w łazienki z prysznicami, suszarki 
do włosów, szlafroki, sejf, TV LED, minibar, telefon, bezprzewodowy. internet wifi. W hotelu bogate zaplecze wellness – basen 
termalny kryty z atrakcjami z ciepłą wodą i przeciwprądem, łaźnia parowa, komora solna, sauna fińska, pokoje do aromaterapii 
oraz światłoterapii  - przypominają atmosferę łaźni tureckich, natomiast funkcjonująca sezonowo część zewnętrzna składająca 
się z basenów zewnętrznych potęguje do maksimum prawdziwy rodzinny wypoczynek i relaks. Obok siłowni znajduje się salon 
piękności, gdzie można skorzystać z usług fryzjera, kosmetyczni,  wykonać manicure lub pedicure. Strona internetowa hotelu 
http://vecsecity.hu/hotel_pl 

TERMIN:  30.12.2014 - 2.01.2015
RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY

os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal 995 zł
os. dorosła w pokoju 1 os + bal 1175 zł

CENA ZAWIERA:   przejazd autokarem (WC i TV) 3 noclegi w komfortowych pokojach, wyżywienie 2 x dziennie(bufet) (3 
x obfite śniadanie + 2 x obiadokolacja), wycieczka do Miszkolca - Kąpiele w basenach termalncyh(grotach) z biletem wstę-
pu, zwiedzanie Koszyc, usługa pilota - przewodnika, bal sylwestrowy przy orkiestrze z uroczysta kolacją i bogatym menu, 
program imprezy, wolny wstęp do basenu w hotelu, sauna, jacuzzi, centrum fitness,  internet wifi, ubezpieczenie KL i NNW.   
CENA NIE ZAWIERA:  biletów wstępów do zwiedzanych miejsc Tokaj degustacja win 2500 HUF( ok. 35 zł) - wycieczka dla 
chętnych minimum 20 osób. RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień -   Wyjazd z  Polski w godzinach porannych (zgodnie z rozkładem jazdy)., przejazd przez Słowację , przyjazd do hotelu zakwatero-
wanie, obiadokolacja,  degustacja  przysmaków wieprzowych z porannego węgierskiego świniobicia, czas wolny: korzystanie z Wellness 
Spa w hotelu: basen kryty, nocleg
II dzień - Po śniadaniu, wyjazd do Miszkolc-Tapolca - kąpiele w basenach Termalnych(groty) do godz. 14, powródo hotelu.  Przygotowa-
nie do zabawy sylwestrowej. Bal sylwestrowy: 19:00 - 04:00 przy orkiestrze( zespół 2 osobowy). Menu Sylwestrowe: uroczysta kolacja 
sylwestrowa, Bogato zastawione stoły bufet ciepły i zimny, przekąski, pikantna dziczyzna z zupą serową, twaróg, pierogi , medaliony z 
łososia na świeżej sałacie z cytryną z kawiorem z łososia, pierożki nadziewane serem( 4 rodzaje) z kremem z borowików, filet z piersi z 
kuczki z z jabłkami w sosie vinaigrette, panna cotta z owocami leśnymi w polewie czekoladowej, Szamapan i woda mineralna bez limitu, 
kawa, herbata, muzka na żywo i pokazy wystawiane w różnych miejscach kompleksu hotelowego 
III dzień - Po póznym śniadaniu , dla chetncyh wyjazd do Tokaju do piwnicy winnej na degustacje win 6 rodzajów( 3 wina czerwone,                       
3 białe), węgierski  pagacz, możliwośc zakupu win, powrót do hotelu, obiadokolacja, czas wolny na korzystanie z atrakcji w hotelu:  Cen-
trum Wellnes Spa, basen termalny kryty, suna, fitness centrum , nocleg 
IV dzień – Późne  śniadanie, wykwaterowanie i  powrót do Polski, przejazd do Koszyc - zwiedzanie miasta,  przyjazd w godzinach popo-
łudniowo-wieczornych.    w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania   Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl 
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WĘGRY HAJDUSZOBOSZLO
Hotel „HOFORRAS ***”   hotel z basenem termalnym, wycieczka do Debreczyna

WĘGRY BUDAPESZT  Z REJSEM PO DUNAJU
Budapeszt Hotel „Oriental ***”                  

Budapeszt – stolica  Węgier, miasto dziesięciu wzgórz, położone po obydwu stronach Dunaju, często nazywane -Perłą  Dunaju”. Tutaj na 
każdym kroku spotyka się coś zaskakującego. Zabytki o wielowiekowej historii, gwarne bulwary, romantyczne zaułki, eleganckie restau-
racje, nastrojowe winiarnie, kafejki i cukiernie. Hotel Oriental *** położny w Peszcie w odległości 5 km od centrum, Zakwaterowanie w 
pokojach 1, 2 i 3 os., z pełnym węzłem sanitarnym(prysznic, WC, TV, lodówka i telefon) Restauracja serwuje posiłki kuchni węgierskiej i 
międzynarodowej. Bal sylwestrowy w klimatyzowanej restauracji hotelowej. Na miejscu sauna i łaźnia parowa dodatkowo płatne. 

TERMIN:  30.12.2014 - 2.01.2015

TERMIN:  30.12.2014 - 2.01.2015
RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY

os. dorosła w pokoju 1 os + bal 1075 zł
os. dorosła w pokoju 2 + bal 920 zł

RODZAJ OSOBY + ŚWIADCZENIA CENA OD OSOBY
os. dorosła w pokoju 1 os + bal  1085 zł

os. dorosła w pokoju 2,3 os + bal 895 zł
CENA ZAWIERA:  przejazd autokarem (TV, WC) 3 noclegi , wyżywienie (3 śniadania-bufet, 2 obiadokolacje-bufert) , zabawa syl-
westrowa w hotelu z menu przy orkiestrze, usługa przewodnika - pilota , program zwiedzania Budapesztu, rejs po Dunacju 1 
godzinny, ubezpieczenie KL, NNW

RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień -  wyjazd z Polski w godzinach porannych, przejazd przez przez Słowację do Budapesztu, zwiedzanie miasta: Peszt, Śródmieście, 
Bazylika, ulica Vaci Kigyo, Parlament (zewnątrz), zakwaterowanie , czas wolny ,  obiadokolacja, nocleg.
II dzień - śniadanie, zwiedzanie miasta: Buda, Stare Miasto, Wzgórze Zamkowe , Kościół św. Macieja(ok. 750 HUF), Ratusz, Plac Kapisztran, 
Wieża Marii Magdaleny,  Brama Wiedeńska, Plac Disz, Baszta  Rybacka, Zamek Królewski. Bal Sylwestrowy od 20:00 do 4:00 w restauracji 
hotelowej przy zespole muzycznym i zespołem cygańskim, folklor węgierski, Menu: drink powitalny, zimna płyta, 4 dania gorące, 0,5 l 
wina/os, lampka szampana o północy. 
III dzień -  późne śniadanie, zwiedzania miasta: Pomnik Milenium, Wyspa św. Małgorzaty, Park Varosliget, Muzeum Sztuk Pięknych, Plac 
Bohaterów, Lunapark, Wzgórze Gellerta z Cytadelą, Statua Wolności – panorama miasta, nocleg.
IV dzień – śniadanie, wykwaterowanie,  rejs po Dunaju - 1 godzina, czas wolny na zakupy w Budapeszcie. Powrót do Polski w późnych 
godzinach wieczornych.   w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania   Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl 

Hajdúszoboszló -uzdrowisko na Węgrzech , woda lecznicza wytrysnęła spod ziemi 80 lat temu, w wyniku poszukiwań geologa dr 
Ferenca Pávai Vajna. Kąpielisko zdobyło sobie światową sławę właśnie dzięki leczniczej mocy wody termalnej. Imponujące inwesty-
cje ostatnich lat miały na celu podniesienie poziomu obiektów do skali europejskiej oraz stworzenie warunków dla wielogenera-
cyjnej turystyki zdrowotnej. Spełniając europejskie wymogi, uzdrowisko zapewnia turystom i kuracjuszom wszystkich narodowości 
odpowiedni standard usług, jak również posłuży przykładem pośród legendarnych miejsc kąpieliskowych na Węgrzech.  Kąpielisko 
lecznicze Aquapalace Parkzadaszone łażnie termalne jest otwaerta przez cały rok, 3 baseny z woda leczniczą do dyspozycji odwie-
dzających. Kąpielisko oferuje przeszło 40 kąpieli terapeutycznych pod okiem pracowników medycznych w certyfikowanych wodach. 
www.hungarospa.hu/pl.  Hotel Hoforras ***  położny w w samym centrum Hajduszoboszlo, Zakwaterowanie w pokojach 1, 2  os., z 
pełnym węzłem sanitarnym(prysznic, WC, TV i telefon, mini barek) z balkonem z widokiem na kąpielisko Termalne w  Hajduszoboszlo 
. W hotelu, restauracja z wyśmienita kuchnią, sala konferencyjna, drink bar, 2 baseny termalne: kryty i odkryty, sauna, jacuzzi.  Bal 
sylwestrowy odbędzie się w restauracji hotelowej.
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RAMOWY PLAN IMPREZY: 
I dzień - wyjazd z  Polski w godzinach porannych, przejazd przez przez Słowację, pryjazd do hotelu, zakwaterowanie ,  obiadokolacja, 
czas wolny  na kąpiele w hotelowych basenach termalnych z wodą leczniczą, nocleg.
II dzień - śniadanie, wyjazd do Debreczyna - zwiedzanie miasta z zewnątrz z przewodnikiem:  barokowy kościoł św. Anny, Kolegium 
Reformatorskie z roku 1538 - z zewnątrz , Teatr im.  Csokonai - zwiedzanie z zewnątrz, Uniwersytet im. Kossutha, Rynek, powrót do 
hotelu w godzinach popołudniowych, czas wolny - przygotowanie do balu. Bal Sylwestrowy od 20:00 do 3:00 w restauracji hotelowej 
przy zespole muzycznym na żywo. Menu: Bufet: Ciepłe dania: pieczona , chrupiąca golonka z kiszoną kapustą przyprawianą białym 
winem krokiety ziemniaczane w pestkach sezamu, gulasz z jelenia z grzybami leśnymi, Strapaczka - kluseczki z serem i koperkiem pa-
nierowana sztuka mięsa wieprzowego, nadziewana białym serem i zielonymi przyprawami, suflet jarzynowy, filet rybny zawijany ło-
sosiem, szparagi w słodkiej śmietance, ziemniaki w całości z zieloną pietruszką, Panierowane ogrodowe warzywa (pieczarki, kalafiory, 
brokuły )z sosem majonezowym, zimne przekąski: schab nadziewany a’ la Csabai wątróbka z kurczaka w czosnku zawijana w słoninkę, 
filet rybny zawijany w bekon, wędzona , gotowana golonka, mini kotleciki mielone, pomidory nadziewane twarogiem  z papryką i 
cebulą, talerz z różnymi rodzajami serów, sałatki: ziemniaczana z majonezem, mięsna z jarzynami z majonezem ,grecka zielona sałata 
z soczewicą i oliwą, papryka jabłkowa w occie, ogórki konserwowe, owoce, desery: ciastko francuskie z róznym nadzieniem ( ser biały, 
wiśnia, jabłko), puchar z kasztamami z bita śmietaną, puchar a’la Somlói, (ciastko z polewą czekaladową i bita śmietaną ), kremówka 
francuska, tort z ruskim kremem, Sabrolni, słone ciasteczko z żółtym serem, kokardki serowe, po północy : kapuśniak z kiełbasą, goto-
wana parówka ( chrzan, musztarda, keczup, majonez), 100 ml szampana. 
III dzień - późne śniadanie, spacer po Hajduszoboszlo , możliwość wstępu do Aquapalace Park( wstęp płatny : 1800 Ft- ok. 25 zł za  
dzień obiadokolacja , nocleg.
IV dzień –  śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny  - kąpiele w basenach termalnych w hotelu lub w Aquapalace Park, wyjazd w kie-
runku Polski, przejazd do Koszyc - zwiedzanie  Starego Miasta z zewnątrz  z przewodnikiem, czas wolny , Powrót do Polski w późnych 
godzinach wieczornych.   w/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania   Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl 

CENA ZAWIERA:    przejazd autokarem (WC i TV) 3 noclegi w komfortowych pokojach, wyżywienie 2 x dziennie(bufet) (3 x ob-
fite śniadanie + 2 x obiadokolacja), wycieczka do Debreczyna,  zwiedzanie Koszyc, usługa pilota - przewodnika, bal sylwestrowy 
przy orkiestrze z uroczysta kolacją i bogatym menu, program imprezy, wolny wstęp do basenu termalnego i suany w hotelu, 
ubezpieczenie KL i NNW. 
CENA NIE ZAWIERA:   bilety wstępu na kąpielsiko termalne Aquapalace Park 1800 Ft/dzień(ok. 25 zł/dzień (informacja o godzi-
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SYLWESTER EXPRESS

JARMARKI ŚWIĄTECZNE 

BUDAPESZT  30/31.12.2014-1.01.2015       229 zł/os

WIEDEŃ  30/31.12.2014-1.01.2015              229 zł/os

PRAGA  30/31.12.2014-1.01.2015                209 zł/os

BUDAPESZT       219 zł/os

PRAGA               219 zł/os

WIEDEŃ              219 zł/os

Ramowy program imprezy:   

1 dzień 30/31.12.2013:  Wyjazd z  Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd do Budapesztu. Zwiedzanie Miasta:  Śródmieście, Bazyli-
ka, ul. Vaci, Parlament, Stare Miasto, kościół św. Macieja, Ratusz, Plac Kapisztran, Brama Wiedeńska, Plac Disz, Baszta Rybacka, 
Zamek Królewski. Czas wolny. Udział w zabawia sylwestrowej i Przywitanie Nowego Roku 2014 w centrum Budapesztu.
2 dzień 01.01.2014: Zbiórka, wyjazd do Polski ok. godz. 2.00.        
Cena zawiera: przejazd autokarem  (WC, klimatyzacja), ubezpieczenie KL NNW, opiekalicencjonowanego pilota, realizacja 
programu, Zabawa Sylwestrowa na Starym Mieście   
Bilety wstępu do zwiedzanych miejsc dodatkwo płatne

Ramowy program imprezy:                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 dzień 30/31.12.2013: Wyjazd z  Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd do Wiednia. Zwiedzanie miasta: Ringstrasse, Opera, 
Ratusz, Katedra św. Stefana, Hofburg, Parlament, Teatr. Czas wolny. Zabawa Sylwestrowa i przywitanie Nowego Roku 2014 
na ulicach Wiednia, który jak co roku oferuje muzyczno - rozrywkową imprezę na wolnym powietrzu.
2 dzień 01.01.2014: Zbiórka, wyjazd do Polski ok. 2.00. 
Cena zawiera: przejazd autokarem  (WC, klimatyzacja), ubezpieczenie KL NNW, opiekalicencjonowanego pilota, realizacja 
programu, Zabawa Sylwestrowa na Starym Mieście . 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych miejsc 

Ramowy program imprezy:

1 dzień 30/31.12.2013: Wyjazd z  Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie: spacer po Hradczanach, Katedra 
św. Wita, Zamek Królewski, Kościół św. Mikołaja, Most Karola, Ratusz, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa, Karo-
linum - pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej, Plac Wacława. Czas wolny. Powitanie Nowego Roku 2014 na Moście 
Karola lub na Placu Wacława.
2 dzień 01.01.2014: Zbiórka, wyjazd do Polski ok. 2.00.
Cena zawiera: przejazd autokarem  (WC, klimatyzacja), ubezpieczenie KL NNW, opiekalicencjonowanego pilota, realizacja 
programu, Zabawa Sylwestrowa na Starym Mieście  Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych miejsc

Ramowy program imprezy:

Wyjazd z  Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd do Budapesztu. Spacer po mieście: Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybac-
ka, Kościół Macieja, Galeria Narodowa i Muzeum Historii Budapesztu, Placu Bohaterów. Czas wolny na Jarmarku Bożona-
rodzeniowym,
Wyjazd w drogę powrotną w godzinach wieczornych. Przyjazd do Polski w godzinach rannych.
Cena zawiera: przejazd autokarem (WC, klimatyzacja), ubezpieczenie KL NNW, opiekalicencjonowanego pilota, realizacja 
programu

Ramowy program imprezy:

Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy.  Przejazd do Pragi. Zwiedzanie Miasta: spacer po Hradczanach, Katedra św. Wita, 
Zamek Królewski, Kościół św. Mikołaja, Most Karola, Ratusz, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa, Karolinum - 
pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej, Plac Wacława. Zakupy na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Wyjazd do kraju w 
godzinach wieczornych.  Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.

Cena zawiera: przejazd autokarem  (WC, klimatyzacja), ubezpieczenie KL NNW, opiekalicencjonowanego pilota, realizacja 
programu

Ramowy program imprezy:

Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy.  Przyjazd do WIEDNIA , zwiedzanie m.in.: Ringstrasse, Opera, Ratusz, Katedra 
św. Stefana, Hofburg, Parlament, Teatr. Czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym. W godzinach wieczornych wyjazd w 
kierunku kraju. Przyjazd do kraju w godzinach nocno-porannych.

Cena zawiera:  przejazd autokarem (WC, klimatyzacja), ubezpieczenie KL NNW, opiekalicencjonowanego pilota, realizacja 
programu 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych miejsc

TERMINY  29.11-30.11, 6.12-7.12, 13.12-14.12,  20.12-21.12      
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Góry                     BIAŁKA TATRZAŃSKA HB
Podhale  O.W. „CEPRÓWKA” 

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

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

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

Uwagi:  Doba hotelowa od 16:00 do 10:00.  Obiekt nieprzyjmuje zwierząt. Bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej z menu: 3 gorące 
posiłki, zimna płyta, , sałatki, ciasta, napoje zimne i gorące bez ograniczeń, dla dzieci słodki stół szwedzki. Odpłatnośc za bal na miej-
scu 120zł/os.  Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl.  Sylwester:  5 noclegów,  wyżywienie HB, transport autokar, ubezpieczenie NNW                 
Wczasy:  7 noclegów,  wyżywienie HB, transport autokar, ubezpieczenie NNW

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyż. HB

Sylwester 
29.12 - 3.01

                Wczasy 8 dniowe
   31.01 - 7.02 ,   7.02 - 14.02

os dorosła w pok. 1,2,3,4 os, 
studio 2+2 660 zł    795 zł

dzieci 7-12 lat, nocleg z wyż. 520 zł    715 zł
dzieci 3-7 lat, nocleg z  ½  wyż.   500 zł    640 zł

                                    dzieci do lat 3 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych gratis  dopłata za transport 90 zł

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyż. HB

  Sylwester     
    29.12 - 3.01

        Wczasy 8 dniowe
 31.01 - 7.02 ,   7.02 - 14.02

os dorosła w pok. 2, 3, 4 os            745 zł                  950 zł
dzieci 4-10 lat,  ½  wyż.             610 zł                  785 zł

dzieci do lat 4 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych gratis                   dzieci do lat 4   + 90 zł

Uwagi:  Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 16:00(obiadokolacja) do 10:00 (śniadanie), opłata za zwierzę 20zł/doba. Rozkład jazdy 
www.juvenia2000.pl.  Sylwester:  5 noclegów,  wyżywienie HB, transport autokar, ubezpieczenie NNW  Wczasy:  7 noclegów,  wyży-

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

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyż. HB

    Sylwester + bal
      29.12 - 3.01

Wczasy 8 dniowe
31.01 - 7.02 ,   7.02 - 14.02

os dorosła w pokoju 2, 3, 4 os,          1070 zł 640 zł
dzieci 10-15 lat, nocleg z ½ wyż.            615 zł 560 zł
dzieci 4-10 lat, nocleg z ½ wyż.            615 zł          520 zł

                 dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych gratis                           dziecko do lat 4 dopłata za transport 90 zł

Dom Wypoczynkowy „Halina”  dysponuje 70 miejscami w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w
telewizor, łazienkę, dostęp do internetu, czajnik, naczynia. Na  terenie ośrodka znajduje się dużo zieleni co sprzyja wypoczyn-
ku, miejsce gdzie można zrobić sobie grilla oraz boisko sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna). Do dyspozycji gości: 
świetlica (sprzęt RTV, audio – video), sala zabaw dla dzieci, sala kominkowa, piłkarzyki, bilard, dart

UWAGI:  Doba hotelowa od 14.00(obiadokolacja) do 9.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt nie przyjmuje zwierząt Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl.                                          
Sylwester:  5 noclegów,  wyżywienie HB, kulig z pieczeniem kiełbasek, Bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej z menu: 3 gorace posiłki, zimna płyta, napoje, sałatki ciasta, alkohol we 
własnym zakresie, transport autokar, ubezpieczenie NNW  Wczasy:  7 noclegów,  wyżywienie HB, transport autokar, ubezpieczenie NNW

O.W. „NA DOLINIE”  obiekt całoroczny położony na Wierchu Olczańskim. Pokoje 1,2,3,4 osobowe z łazienkami  i TV. Jadalnia na miejscu - do-
mowe jedzenie. Do dyspozycji gości: sala z kominkiem, duży teren wokół domu oraz parking. Najbliższy wyciąg narciarski znajduje się 60m 
od obiektu! Odległość od basenów termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej ok.1000m. www.termabukowina.pl

Uwagi:  Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od obiadokolacji 14.00 od śniadania 10:00. Opłata za zwierzę 15zł/doba. Bal sylwestrowy dodatkowo płatny na miejsu 100 zł.  Menu: 
muzyka mechaniczna bez dj,menu 3 gorace posiłki kuchni regionalnej, rolada ze śliwką, kotlet devolay, barszcz z krokietem , zimna płyta, wędliny, sałatki  szampan 1 butelka  na parę). 
Święta:  4 noclegi,  wyżywienie HB, uroczysta kolacja wigilijna, transport autokar, ubezpieczenie NNW, Sylwester: 5 noclegów,  wyżywienie HB,  transport autokar, ubezpieczenie NNW, 
Wczasy:  7 noclegów,  wyżywienie HB, transport autokar, ubezpieczenie NNW

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

Rodzaj świadczeń
noclegi +wyż. HB

Święta 
23.12-27.12

Sylwester
29.12 - 3.01

               Wczasy 8 dniowe
          31.07-7.02 , 7.02-14.02

os dorosła w pokoju 1 os 640 zł 780 zł 790 zł
os dorosła w pokoju 2,3,4 os 570 zł 685 zł 660 zł

dzieci 3-7 lat, nocleg z ½  wyż. 420 zł 565 zł 490 zł
dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych bezpłatnie + dopłata za transport  +90 zł  dzieci do lat 3 opłata za transport  90 zł 
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Góry  MURZASICHLE HB
Tatry  PENSJONAT „U HANKI”

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

Rodzaj świadczeńnoclegi 
+ wyżywieniem HB

               Wczasy 8 dniowe
        31.01-7.02 , 7.02-14.02

os dorosła w pokoju 2,3,4,5 os 700 zł
dzieci 3-6 lat, nocleg z ½  wyż. 610 zł

dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych bezpłatnie   dzieci do lat 3 dopłata za   transport  90 zł 

Uwagi:  klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 16:00 do 10:00.  Wczasy:  7 noclegów,  wyżywienie 
HB, transport autokar, ubezpieczenie NNW

Góry  RABKA ZDRÓJ HB, FB
Podhale  D.W. „ELA”

Dom Wczasowy „ELA”  oferuje gościom pokoje 1,2,3,4 osobowe z łazienkami, TV i balkonem. Dostęp do Internetu. Na terenie obiektu znaj-
duje się plac zabaw dla dzieci oraz parking. Ponadto znajdują się bilard, piłkarzyki oraz tenis stołowy. Niedaleko domu wczasowego znaj-
dują się stoki narciarskie: Maciejowa i Palczakówka. Dalsze informacje można znaleźć na stronie http://www.maciejowa-ski.com i http://

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

Święta 
23.12-27.12

Sylwester + bal
29.12 - 3.01

                 Wczasy 8 dniowe 
         transport + ubezpieczenie
          31.01-7.02 ,  7.02-14.02

os dorosła w pokoju 1 os 560 zł           -------- 875 zł
os dorosła w pokoju 2,3,4 os 495 zł          795 zł 760 zł

dzieci 2-10 lat, nocleg w pok. 3,4 os  z ½  wyż. 380 zł           555 zł 600 zł
dzieci do lat 2 płatne 10zł/doba na miejscu          dziecko do lat 2 dopłata za transport 90 zł   dzieci do lat 2 opłata za transport  90 zł 

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu 3 zł/doba. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16.00 a kończy o 10.00. Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany. Możliwość przywie-
zienia zwierzęcia ze wcześniejszym uzgodnieniem od 5-10zł doba,  bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej z DJ: dwa dania na gorąco, zimna płyta, szampan /4os, ciasto, 0,5l wódki na 
parę. W cenie pobytu sylwestrowego kulig. Parking i w-fi w cenie pobytu.  Święta:  4 noclegi,  wyżywienie FB, uroczysta kolacja wigilijna, transport autokar, ubezpieczenie NNW, Sylwester: 5 
noclegów,  wyżywienie HB, Bal sylwestrowy, kulig,  transport autokar, ubezpieczenie NNW, Wczasy:  7 noclegów,  wyżywienie HB, transport autokar, ubezpieczenie NNW

Góry  RABKA ZDRÓJ FB
Podhale  O.W. „ELA”                              basen kryty

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

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

Góry  RABKA ZDRÓJ HB
Podhale  D.W. „ŚWIATOWIT”

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

Święta 
23.12-27.12

Sylwester + bal
29.12 - 3.01

                 Wczasy 8 dniowe 

          31.01-7.02 ,  7.02-14.02
os dorosła w pokoju 1 os 560 zł           ------- 875 zł

os dorosła w pokoju 2,3,4 os 495 zł           905 zł  760 zł
dzieci 2-10 lat, nocleg w pok. 3,4 os  z ½  wyż. 380 zł           605 zł 600 zł

dzieci do lat 2 płatne 10zł/doba na miejscu    dziecko do lat 2 dopłata za transport 90 zł   dzieci do lat 2 opłata za transport  90 zł 

 

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

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

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

Święta 
23.12-27.12

Sylwester + bal
29.12 - 3.01

                 Wczasy 8 dniowe 

          31.01-7.02 ,  7.02-14.02
os dorosła w pokoju 1 os 635 zł       1030 zł 1030 zł

os dorosła w pokoju 2,3,4 , studio 2+1os 585 zł          950 zł 950 zł
dzieci 2-10 lat, nocleg w pok. 2,3 os  z ½  wyż. 490 zł          490 zł 490 zł

dzieci do lat 2 płatne 10zł/doba na miejscu        dziecko do lat 2 dopłata za transport +90 zł  dzieci do lat 2 opłata za transport  90 zł 
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Góry  USTROŃ JASZOWIEC FB
Beskid Śląski  D.W. „JAWOR”

D.W. JAWOR położony jest w malowniczej i wypoczynkowej dzielnicy Jaszowiec, na stoku góry Równica, w pobliżu rzeki Wisły. Zaciszne 
miejsce i wspaniałe widoki na pasma górskie Beskidu Śląskiego sprawią, że każdy Gość czuje się tutaj wyjątkowo. Pokoje 1,2,3 os z łazienka-
mi  z  TV. i balkonami. Na miejscu jadalnia, sauna fińska, solarium siłownia, jacuzzi,  tenis stołowy, piłkarzyki, możliwośc zakupienia zabiegów 
leczniczych. Najbliższe wyciągi narciarskie od 50 do 200 m. 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Święta
23.12-27.12

Sylwester + bal
29.12 - 3.01

os dorosła w pokoju 1 os 690 zł 1175 zł
os dorosła w pokoju 2 ,3, 4 os 690 zł 1175 zł

dzieci 4-12 lat, nocleg  w pokoju 3 os  z ½  wyż. 500 zł 710 zł
dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych gratis , Dopłata za dziecko do lat 4 za transport na Święta 70 zł

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

Góry  USTROŃ JASZOWIEC HB
Beskid Śląski  O.W.„ONDRASZEK”  

UWAGI:  klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od  16:00 do 10:00.  opłata za psa 20 zł/
doba. Święta: 4 noclegi, wyżywienie HB(śniadania bufet, obiadokolacje serwowane), uroczysta 
kolacja wigilijna., przejazd autokare, ubezpieczenie NNW.

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem 

 Święta 
23.12-27.12

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

dzieci 4-12 lat, nocleg z ½  wyż.                  500 zł
dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych gratis  + dopłata za transport  70 zł

O.W. ONDRASZEK w Ustroniu Jaszowcu - pokoje 1,2,3 os z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem, TV ,wi-fi. Z okien rozciąga się 
zapierający dech w piersiach widok na szczyt góry Czantoria. Goście mają możliwość skorzystania z siłowni, sauny suchej(płatna), 
bilardu, tenisa stołowego, pokoju zabaw dla dzieci, mini Spa, gabinetu masażu(masaże płatnbe) oraz ogólnodostępnego aneksu 
kuchennego. Wokół Ośrodka jest 2ha terenu zielonego z wyznaczonym miejscem na ognisko. Sprawdź wyciągi na : www.ustron.com

Góry  USTROŃ JASZOWIEC HB
Beskid Śląski  D.W.„GLOBUS”                                  basen kryty 

UWAGI: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od  16:00 do 10:00.  Opłata za ps 10 zł/doba, parking bezpłatny Święta: 4 noclegi , wy. HB, w dni świteczne 3 po-
siłki, uroczysta kolacja wigilijna, kulig 25.12, transport autokarem, ubezpieczenie NNW.  Sylwester : 5 noclegów , wy. HB, bal sylwestrowy przy muzyce mechanicznej - Dj 
z menu: zimna płyta-bufet, 3 dania na gorąco, deser, kawa herbata, napoje, 0,5 l wódki/4 os, 0,5 l szampana na 4 os,  transport autokarem, ubezpieczenie NNW. 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem 

Święta
23.12-27.12

Sylwester+bal
29.12-3.01

os dorosła w pokoju 1 os 840 zł          1165 zł
os dorosła w pokoju 2 os 730 zł          1025 zł

dzieci 3-8 lat, nocleg w pokoju 2 os z ½  wyż. 475 zł             545 zł
dzieci 3-8 lat, nocleg w pokoju 2 os na dostawce z 1/2 wyż. 465 zł             535 zł

dzieci 8-14 lat nocleg w pokoju 2 os , pełne wyż. 565 zł             700 zł
dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis      Dzieci do lat 3 dopłata za transport-Święta 70 zł

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

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

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

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem 

Święta
23.12-27.12

 Sylwester+bal 
29.12-3.01

os dorosła w pokoju 1 os 945 zł          1060 zł
os dorosła w pokoju 2, 3 , 4 os 875 zł            975 zł

dzieci 3-10 lat, nocleg z ½  wyż. 710 zł            710 zł
dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis    Dzieci do lat 3 dopłata za transport-Święta 70 zł

C.W.S „GWAREK” –  pokoje 1,2,3,4 os lub typu studio 2+2 z pełnym węzłem sanitarnym, z widokiem na szczyt Wielkiej 
Czantorii , wyposażone w TV-SAT, telefon, Wi-Fi. Na miejscu jadalnia,, smaczna kuchnia. Gościemogą korzystać z sau-
ny(10zł/os) solarium(6zł/5min),tenisa stołowego,bilardu, cymbergaja, piłkarzyków, fotela do masażu,
pokoju zabaw dla dzieci. Najbliższy wyciag krzesełkowy 100 m od ośrodka.
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UWAGI:  klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od  12:00(obiad) do 10:00(śniadanie). Święta: 4 noclegi,  wyżywienie FB, uroczysta kolacja wigilijna, świąteczne 
posiłki, koncert kolęd, spotkanie z Mikołajem, zabawa taneczna w II dzień Świąt, transport, ubezpieczenie NNW. Sylwester:  5 noclegów,  wyżywienie FB, bal sylwestrowy 
przy orkiestrze w menu: przystawka, danie gł, zimna płyta, deser, przekąski, danie ciepłe, napoje , kawa, herbata, 0,5 l wódki/2os, lampka szampana. Kulig w I dzień Świąt 
Dolina Białej Wisełki płatny dodatkowo 60zł/os  

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

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

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem

             Święta
23.12-27.12

Sylwester
29.12 - 3.01

os dorosła w pokoju 2, 3 os studio 2+2             595 zł                 850 zł
dzieci 3-7 lat, nocleg z ½  wyż. bez balu             505 zł                 430 zł

dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis    Dopłata za dziecko do lat 3  za transport  70 zł

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

Góry  WISŁA  HB
Beskid Śląski  HOTEL „IZABELA”  

Hotel „Izabela”  po generalnym remoncie w 2014 r., usytuowany w dzielnicy Wisła-Uzdrowisko na stoku góry Jarzębatej ok. 2 
km od centrum. D ysponuje pokojami 1, 2, 3, 4 os. z dostawkami oraz w apartamencie. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym i 
TV, czajnik bezprzewodowy, ręczniki. Do dyspozycji gości: sala konferencyjna, jadalnia, kawiarenka internetowa, sauna fińska, 
sala ping-pongowa,  barek z napojamizadaszony krąg grillowy. 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Świeta
23.12-27.12

Sylwester + bal
29.12 - 3.01 

os dorosła w pokoju 1 os                   900 zł                  1125 zł
os dorosła w pokoju 2 os                   810 zł                  1020 zł
os dorosła w pokoju 3 os                   790 zł                    990 zł
os dorosła w pokoju 4 os                   770 zł                    960 zł

dzieci 4-12 lat, wsp spanie z ½  wyż. bez balu                   580 zł                    695 zł
dzieci do lat 4 przy 2 os pełnopłatnych gratis        Dopłata za dziecko do lat 4  za transport 70 zł

UWAGI:  klimatyczne płatne na miejscu 2 zł/doba, doba hotelowa od  14:00 do 10:00 . Opłata za psa 20zł/doba. Parking bezpłatny, Święta:  4 noclegi, wyżywienie HB, uro-
czysta kolacja wigilijna z kolędami, Mikołaj dla dzieci, wieczór filmowy dla dzieci, wieczór kolęd, internet, wifi transport autokar, ubezpieczenie NNW. Sylwester : 5 noclegów 
, wy. HB, ,bal sylwestrowy przy muzyce disco-dance z Dj z menu, transport autokarem, ubezpieczenie NNW.  

Góry  WISŁA  HB
Beskid Śląski  D.W. „BESKIDY”            basen kryty

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

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem HB

Świeta
23.12-27.12

os dorosła w pokoju 1 os                 1230 zł
os dorosła w pokoju 2,3 os                 1060 zł

dzieci 6-12 lat, nocleg z ½  wyż.                    695 zł
dzieci do lat 6 przy 2 os pełnopłatnych gratis        Dopłata za transport na 70 zł

UWAGI:  klimatyczne płatne na miejscu 2 zł/doba, doba hotelowa od  14:00 do 10:00 , opłata za psa 15 zł/doba. Święta:  4 noclegi, wyżywienie HB, 
uroczysta kolacja wigilijna z kolędami ikapelą góralską, zimowy kulig na saniach z pochodniami i ogniskiem z pieczeniem kiełbasek, Mikołaj dla dzieci, transport 
autokar, ubezpieczenie NNW. 
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Góry  ZAKOPANE HB
Tatry  WILLA „GRONIK”
WILLA GRONIK - położona jest w dzielnicy Zakopanego - Olcza. Pokoej 2, 3, 4 os z łazienką z natryskiem i 
toaletą. Posiłki przygootwywane są przez wykwalifikowanych kucharzy z wieloletnim doświadczeniem. 
Śniadania serwowane są w formie bufetu szwedzkiego. Na miejscu: duża jadalnia, bilard, stół do teni-
sa stołowego, słiownia, sala dyskotekowa, duży piękny ogród, zadaszony taras z grillem, ogromny plac 
zabaw dla dzieci, w okresie letnimb asen. Dostęp do internetu bezprzewodowego Wi-Fi, ogrodzony                       
bezpłatny parking

Rodzaj świadczeń
noclegi + 

wyżywieniee HB

Święta
23.12-27.12.

Sylwester 
29.12 - 3.01

       Wczasy 8 dniowe
               transport + ubezpieczenie
          31.07-7.02 , 7.02-14.02

os dorosła w pokoju 2,3,4 os       505 zł 610 zł 560 zł
dzieci 3-12 lat, nocleg z ½  wyż.       405 zł    500 zł 465 zł

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

Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 16.00 do 10:00. Obiekt przyjmuje zwierzęta - oplata 5 zł/doba.  
Święta: 4 noclegi,  wyżywienie HB, uroczysta kolacja wigilijna, świąteczne posiłki, wspólne kolędowanie, transport, ubezpieczenie NNW. Sylwester:  5 noclegów,  
wyżywienie HB, transport, ubezpieczenie NNW.  Wczasy:  7 noclegów,  wyżywienie HB, transport autokar, ubezpieczenie NNW
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Góry  ZAKOPANE HB
Tatry  O.W. „API1” , „API 3” , „API 4”
O.W. API 3  to trzypiętrowy budynek w stylu regionalnym, otoczony pięknym, dużym ogrodem, z którego roztacza się widok na Tatry. Jest wy-
marzonym miejscem dla osób lubiących wypoczywać w kameralnej atmosferze: dla rodzin z dziećmi, grup turystycznych konferencyjnych i 
biznesowych. Pokoje 2, 3,  4, 5 os z łazienkami i TV. Na miejscu jadalnia, zadaszony góralski namiot z miejscem na ognisko, boiska do koszyków-
ki, siatkówki, piłki nożnej, pole namiotowe, plac zabaw dla dzieci, parking ogrodzony, dostęp do Internetu. Do centrum 30 min pieszo, do Kuź-
nic –Stacji PKL na Kasprowy Wierch 20 min. Najbliższe wyciągi oddalone 5 min pieszo od obiektu. Wyśmienita domowa i regionalna kuchnia. 
Sprawdź wyciągi: www.narty.ezakopane.pl. Pensjonat Api 1 to trzypiętrowy budynek, otoczony pięknym, dużym ogrodem, z którego roztacza 
się widok na Tatry. Jest wymarzonym miejscem dla osób lubiących wypoczywać w kameralnej atmosferze. Do dyspozycji gości są miejsca noc-
legowe w pokojach 2, 3 osobowych, 2 osobowe pokoje z szerokim łożem. Pensjonat  Api 4 oddany do użytku w 2009 roku, położony na Starej 
Pardałówce. Komfortowe nowoczesne pokoje 2,3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym i TV-SAT, suszarka do włosów, bezprzewodowy Internet.

Rodzaj świadczeń
noclegi + 

wyżywieniee HB
Święta

23.12-27.12.
Sylwester 

29.12 - 3.01

       Wczasy 8 dniowe
            transport + ubezpieczenie

                  31.01-7.02 , 7.02-14.02
Ośrodek      API  3    API 1 API 1 , API3  API4 API 1 API3      API 4

os dorosła w pokoju 2,3,4 os        590 zł 870 zł 870 zł 735 zł 695 zł    780 zł
dzieci 3-10 lat, nocleg z ½  

wyż.        490 zł 615 zł 615 zł 650 zł 605 zł    695 zł
dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych gratis    dopłata za transport -Święta +90 zł          dzieci do lat 3 opłata za transport  90 zł 

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

SŁOWACJA HB
Niskie Tatry DONOVALY - PARK SNOW - Hotel Górski ”Vesel”

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

Rodzaj świadczeń 
noclegi z wy. HB 

Wczasy 8 dni 
 31.01-7.02, 7.02-14.02

os. dorosła w pokoju 2 os             930 zł
os. dorosła w pokoju 3 os             895 zł
os. dorosła w pokoju 4 os             860 zł

UWAGI:  Doba hotelowa od 16:00 do 10:00. Obiekt nie przyj-
muje zwierząt.  W  CENIE: 7 noclegów z wyżywieniem HB, trans-
port, ubezpieczenie KL, NNW, amatorskie uprawianie sportów 
zimowych, bagaż.
CENY KARNETÓW: 6 dniowy skipass dorosli 131 Euro, Junio-
rzy 105 Euro Dzieci 91,5 Euro , urodzonych w okresie Juniorzy: 
osoby urodzone od 1.1.1997 – 31.12.2002 , Dzieci urodzone od 
1.1.2003 do 31.12.2008 więcej informacji na www.parksnow.sk 

WŁOCHY HB
Alpy VAL DI SOLE - PEJO FONTI - Hotel Zanella *** 

Rodzaj świadczeń 
noclegi z wy. HB 

Wczasy 8 dni 
 31.01-7.02 , 7.02-14.02

os. dorosła w pokoju 2 os             1650 zł
os. dorosła w pokoju 3 os             1650 zł
os. dorosła w pokoju 4 os             1650 zł
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VAL DI SOL E to jeden z najbardziej znanych regionów narciarskich we Włoszech. Dolina Słońca znajduje się w zachodnim Trentino, 
w samym sercu Dolomitów . Region ten słynie z dużych opadów śniegu, pięknej, słonecznej  pogody i długich tras zjazdowych. Val di 
Sole to renomowane ośrodki narciarskie, które zadowolą z pewnością wszystkich narciarzy i snowboardzistów od początkujących po 
zaawansowanych amatorów białego szaleństwa. Pejo Fonti - miejscowość położona 1400 m n.p.m. dosłownie zawieszona w górach, 
wraz z otaczającymi ją szczytami stwarza wręcz bajkową scenerię. Otwarta w sezonie 2010/2011 kolejka górska z Pejo Tarlenta na Ortles 
Cevedale, której górna stacja znajduje się ponad 3000 m n.p.m. i z której rozpoczyna się obfitująca we wspaniałe widoki 8 km narto-
strada, trasy narciarskie jakie oferuje Pejo to głównie długie i widokowe zjazdy, świetnie dla początkujących i średnio zaawansowanych 
narciarzy ale i zaawansowani nie będą się tu nudzili. Zobacz wyciągi i stacje narciarską na http://www.skipejo.it/index.php?id=1&L=1.  
Atrakcją jest Cirmolino Club: plac zabaw na sniegu tuz przy trasach zjazdowych  http://www.dossdeigembri.it/. Hotel Zanella *** , któ-
rego tradycje sięgają 1880 roku wykończono i utrzymano w klimacie początków ubiegłego stulecia. Zakwaterowanie w pokojach 2 
,3 4 os wyposażone w telewizję satelitarną, łazienkę z wc, ręczniki, telefon.W hotelu znajduje się również restauracja gdzie skosztować 
można specjałów miejscowej kuchni, bar oraz narciarnia. Dodatkowo w hotelu można korzystać bezpłatnie z WiFi. W odległości 500 m 
od hotelu  znajdują się baseny termalne www.termepejo.it. Odległość od stacji wyciągów w Pejo 450 m. 
6 DNIOWY SKIPASS Combi 3+( 3 x Pejo, 1 x Marilleva, 1 x Folgarida , 1 x Passo Tonale: obejmuje 3 znane ośrodki narciarskie: Pejo 18 km 
tras, Marilleva -Folgarida 62 km tras, Passo Tonale 12 km tras    

Cena zawiera:  zakwaterowanie 7 noclegów, przejazd autokarem  (TV, WC, klimatyzacja), wyżywienie 2 razy dziennie serwowane do stolika(śnia-
dania, 2-daniowa obiadokolacja , deser, bufet sałatkowy, opieka pilota-rezydenta, dojazd autokarem na stoki, ubezpieczenie Signal Iduna/Amator-
skie uprawianie sportów zimowych/ KL 10000 euro, koszty ratownictwa /5000 euro, bagaż  800 zł. 
Cena nie zawiera: opłaty za skipass COMBI 3+3 obejmujący jazdy na stacjach: 3 x Pejo,  1 x Marilleva, 1 x Folgarida, 1 x Passo Tonale -142 Euro dzieci 
ur. p 30.11.1998, dorosły i młodzież urodzona przed 30.11.1998 201 Euro., kaucji zwrotnej za skipass (5€), + zdjęcię do wyrobienia skipassu. 




