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Zapraszamy na wypoczynek do Mielna – jednego z najatrakcyjniejszych kurortów 
nad polskim morzem. Jeśli myślisz o wypoczynku w komfortowych warunkach i po-
szukujesz przytulnego lokum w doskonałej lokalizacji – trafiłeś pod właściwy adres. 

„VILLA MAJA” w Mielnie 
Nasz pensjonat usytuowany jest przy zielonym skwerze bezpośrednio nad 
Jeziorem Jamno, a jednocześnie tylko 200 metrów od morza. Do ścisłego cen-
trum kurortu 500 m.
Do dyspozycji gości oddajemy pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, estetycznie urządzone. 
Nasze pokoje mają wysoki standard oraz powierzchnię do 25 m2. Każdy pokój 
posiada własną łazienkę oraz balkon. Na wyposażeniu pokoju jest TV, czajnik, 
szklanki, leżaki i parawan. Gwarantujemy dostęp do aneksu kuchennego. Dla 
wszystkich naszych gości nieodpłatnie dostępny jest internet przez sieć Wi-Fi. 
Termin: do uzgodnienia
07.04. – 11.04.23 (Wielkanoc) 720 zł
07.06. – 11.06.23 (Boże Ciało) 620 zł
01.05. – 23.06.23 875 zł
24.06. – 01.07.23 980 zł
01.07. – 08.07.23 1120 zł 
08.07. – 26.08.23 1260 zł
26.08. – 02.09.23 980 zł
02.09. – 01.10.23 875 zł
Cena zawiera:
• 7 noclegów (za wyjątkiem świąt i długich weekendów), 
• 7 śniadań bufet lub serwowanych i 7 obiadokolacji serwowanych (zupa,  

drugie danie, sok, deser), w dniu przyjazdu i w każdą niedzielę lampka  
wina do obiadu, 

• miejsce parkingowe, 
• podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 3 (wspólne miejsce do spania) – GRATIS, 
• dzieci od 3 do 8 lat – 50% ceny (przy 2 osobach pełnopłatnych).
Uwagi:
• taksa klimatyczna płatna na miejscu,
• doba hotelowa od godz. 15:00 do godziny 10:00  

(od obiadokolacji do śniadania). 

Pensjonat „BOSMAN”
Pensjonat „BOSMAN” położony jest na klifowym brzegu w bezpośrednim sąsiedz-
twie plaży (łagodne zejście do morza). Na ogrodzonym terenie 30 arów znajduje się 
stołówka, plac zabaw dla dzieci, ławeczki, miejsce do grillowania, parking bezpłat-
ny, bezpłatne Wi–Fi. Na terenie ośrodka znajduje się basen z podgrzewaną wodą  
(6 m x 12 m) i jacuzzi. Dwupiętrowy budynek dysponuje pokojami 2-, 3-, 4-osobo-
wymi (typu studio), z pełnym węzłem sanitarnym, ręcznikami, część z balkonem 
lub tarasem, TV i ogrzewaniem.
Nowe Domki Campingowe – składające się z dwóch niezależnych wejść  
do pokoi 3-, 4-osobowych. Każdy pokój posiada: łazienkę, TV, czajnik, szklanki, 
lodówkę, koc, parawan, leżak, tapczaniki 1-osobowe, szafę ubraniową, stolik, 
krzesełka. Domki są ogrzewane. 
Turnusy: od soboty do soboty lub do uzgodnienia 
Terminy: Lato 2023
Cena od osoby: 1860 zł
Cena zawiera:
• 7 noclegów, 
• 7 dni żywieniowych (śniadanie i obiadokolacja – bufet), 
• korzystanie z basenu z ławką masującą i jacuzzi,
• podatek VAT i opłatę na TFG i TFP.

Zniżki dla dzieci:
• dzieci do 3 lat bez świadczeń GRATIS, 
• dzieci od 3 do 10 lat płacą 70% ceny.

Basen 
w cenie

MIELNO

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

Wybrzeże Rewalskie – spełnia najważniejsze normy ekologiczne, woda morska I klasy czystości, nieskażone powietrze, specyficzny mikroklimat, szerokie piaszczyste plaże,  
18 kilometrów brzegu morskiego zwanego klifem.

REWAL

Uwagi:
• świadczenie zaczyna się o godz. 15:00 obiadokolacją pierwszego dnia  

pobytu, a kończy się o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu śniadaniem, 
• opłata klimatyczna dodatkowo płatna w ośrodku, 
• ośrodek przyjmuje małe zwierzęta – tylko w domkach za dodatkową  

odpłatnością – ok. 30-40 zł / doba.
• przed zakwaterowaniem pobierana jest kaucja w domkach 3-, 4-os.  

200 zł – zwrotna w przypadku braku zniszczeń.

HEL / Apartamenty
Niewiele jest w Europie tak pięknie położonych miejsc jak Hel. Najbardziej mor-
skie miasto Polski – usytuowane na cyplu Półwyspu Helskiego i z trzech stron 
otoczone wodami Bałtyku – każdego roku przyciąga tysiące turystów swoi-
mi walorami rekreacyjno–wypoczynkowymi. W Helu znajdują się dwie plaże  
– jedna od strony Zatoki Gdańskiej, nieopodal bulwaru. Druga, bardzo szero-
ka za lasem, nad pełnym morzem. Dla entuzjastów militariów proponujemy 
dłuższy spacer do zachowanych obiektów i fortyfikacji z czasów II wojny świa-
towej. Można tu zobaczyć przesympatyczne foki w Fokarium oraz zwiedzić  
Muzeum Rybołówstwa i Port Marynarki Wojennej.
Zakwaterowanie:
• apartament przeznaczony dla max 7-8 osób – 2 pokoje 3-osobowe, 1 pokój 

2-osobowy, TV, kuchnia z pełnym wyposażeniem na korytarzu, łazienka. 
Oddalony około 200 m od zatoki oraz 800 m od morza,

• apartament przeznaczony dla max 4-5 osób – pokój z aneksem kuchennym 
w pełni wyposażonym, TV, sypialnia, łazienka. Oddalony około 200 m  
od zatoki i 800 m od morza.

Turnusy: do uzgodnienia
Cena:  
za apartament 4-osobowy / 7 dób 2800 zł
za apartament 8-osobowy / 7 dób 3000 zł 
Uwagi:
• opłata klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu,
• doba rozpoczyna się od godz. 12:00 a kończy się o godz. 10:00,
• apartamenty należy pozostawić posprzątane lub uiścić opłatę w wysokości 100 zł,
• w przypadku przyjazdu większej ilości osób do apartamentu będzie pobierana 

dodatkowa opłata,
• możliwość wykupienia wyżywienia 2 razy dziennie w cenie 70 zł / osobę za dzień, 

tylko obiad 50 zł / osoba (posiłki w restauracji w centrum Helu).
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POBIEROWO

Pobierowo – to najbardziej wysunięta na zachód miejscowość Wybrzeża Re-
walskiego. Piaszczysta szeroka plaża oraz nasycenie w powietrzu związków jodu  
i magnezu są największymi atutami tej przepięknie położonej miejscowości.

Hotel PAULA WELLNESS & SPA
Wczasy z odnową biologiczną 

Obiekt Paula Wellness & Spa znajduje się w Pobierowie, zaledwie 300 metrów  
od piaszczystej plaży nad Bałtykiem. Zapewnia on bezpłatny dostęp do krytego 
basenu, jakuzzi, niecki solankowej, saun i łaźni parowej. Goście mogą bezpłatnie 
korzystać z WiFi. Do dyspozycji Gości są także leżaki i parawany.
Za dodatkową opłatą Goście mogą korzystać z wypożyczalni rowerów, centrum  
fitness oraz rozmaitych masaży i innych zabiegów na ciało. 
Posiłki w ramach opcji pełnego wyżywienia serwowane są w restauracji,  
która oferuje tradycyjne dania kuchni polskiej. Na miejscu dostępny jest sprzęt 
do grillowania.
Obiekt Paula Wellness & Spa położony jest 1 km od centrum Pobierowa. Oferuje 
Państwu komfortowy wypoczynek w jednym z 34 przytulnie zaaranżowanych  
i urządzonych pokoi. Oferujemy pokoje 2-osobowe, także z dostawkami, wypo-
sażonych w eleganckie i stylowe łazienki, wygodne łóżka, telewizor, radio oraz 
mini lodówkę.
Turnusy: 7-dniowe do uzgodnienia
Ceny: maj 2023
2093 zł / osoba w pokoju 1-os.
1855 zł / osoba w pokoju 2-os.
1813 zł / osoba w pokoju 3-os.
Ceny: czerwiec, wrzesień 2023  
2170 zł / osoba w pokoju 1-os. 
1995 zł / osoba w pokoju 2-os.
1953 zł / osoba w pokoju 3-os.
Ceny: lipiec, sierpień 2023  
2723 zł / osoba w pokoju 1-os. 
2240 zł / osoba w pokoju 2-os.
2205 zł / osoba w pokoju 3-os.
Cena zawiera:
• 7 noclegów, 
• 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane),
• 10 lekkich zabiegów – bez masaży i bez zabiegów wodnych (w dni robocze), 

korzystanie z basenu, sauny, jacuzzi, siłowni, 
• podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS, 
• dzieci 3-14 lat (przy 2 osobach pełnopłatnych) – 50% zniżki.
Dodatkowe usługi:
• wypożyczenie szlafroka: + 10 zł na cały pobyt,
• możliwość wypożyczenia roweru w cenie 10 zł / 1h lub 40 zł / cały dzień,
• zwierzęta mile widziane dopłata 40 zł za dobę.
• parking płatny 40 zł / dobę, bezpłatny parking rowerowy.
Uwagi:
• opłata klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu, 
• doba hotelowa zaczyna się od 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o 11:00  

w dniu wyjazdu.

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

Basen 
w cenie

ŚWINOUJŚCIE

Świnoujście posiada najpiękniejszą nad Bałtykiem plażę, miejsce wprost wyma-
rzone dla amatorów kąpieli wodnych i słonecznych. Czy to w letnim sezonie czy 
poza nim, przepiękna, nadmorska promenada o zmroku zamienia się w wielki ciąg 
muzyki i rozrywki. Otwierają się dziesiątki barów, kawiarni i ogródków, czynnych 
tak długo, jak długo są goście. Kursujące przez cały rok promy morskie w kilka go-
dzin przewiozą nas do Szwecji. Do Niemiec możemy wybrać się na spacer, rowerem 
lub transgranicznym autobusem. 

Ośrodek Wypoczynkowy „GRAAL” 
Ośrodek „GRAAL” położony jest w cichej i spokojnej części Świnoujścia w odle-
głości ok. 380 m od morza i ok. 300 m od granicy niemieckiej. Do dyspozycji po-
koje 1-, 2-, 3-osobowe oraz studia i apartamenty. Na wyposażeniu pokoju znaj-
duje się łazienka z prysznicem i WC, czajnik bezprzewodowy, TV. Do dyspozycji 
gości: wypożyczalnie rowerów, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, ka-
wiarnia, sala konferencyjna, miejsce do grilla i na ognisko. Od wiosny 2021 roku 
będzie czynny na terenie ośrodka basen kryty z jacuzzi, sauną suchą i łaźnią par.
Terminy: 25.06. – 27.08.23
Turnus wypoczynkowy – 7-dniowy do uzgodnienia
1680 zł / osoba w pokoju 2-os.
1435 zł / osoba w pokoju 3-os. i studio 4-os.
2310 zł / osoba w pokoju 1-os.
Wczasy zdrowotne – pakiet 7-dniowy:
od 300 zł za osobę (doliczyć do ceny turnusu wypoczynkowego)
Termin: 31.03. – 25.06.23; 27.08. – 12.11.23
Turnus wypoczynkowy 
1365 zł / osoba w pokoju 2-os.
1295 zł / osoba w pokoju 3-os. i studio 4-os.
1820 zł / osoba w pokoju 1-os.
Wczasy zdrowotne – pakiet 7-dniowy: 
od 300 zł za osobę (doliczyć do ceny turnusu wypoczynkowego)
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do 3 lat bez prawa do świadczeń - GRATIS,
• dzieci do lat 12 – zniżka 20%.
Cena zawiera:
• 7 noclegów,
• wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje – bufet), 
• bon 50 zł / os. dorosłą na bazę rehabilitacyjną  

(dotyczy turnusu wypoczynkowego),
• korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny suchej  

i łaźni parowej w godzinach otwarcia,
• przy wczasach zdrowotnych – 10 zabiegów  

rehabilitacyjnych (2 zabiegi dziennie  
od poniedziałku do piątku),

• podatek VAT, opłatę na TFP i TFG.
Uwagi: 
• na miejscu dodatkowo płatna taksa klimatyczna  

4,80 zł / osoba dorosła / dzień  
(dzieci do lat 7 gratis),

• doba hotelowa zaczyna się od godz. 17:00  
a kończy o godz. 12:00 (od obiadokolacji  
do śniadania),

• niestrzeżony parking: 7 dni: 200 zł, 
• opłata za zwierzęta 70 zł / dobę.

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

Basen 
w cenie
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SARBINOWO

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

Basen 
w cenie

Dziwnówek jest to niewielka miejscowość położona na zachodnim wybrzeżu.

Ośrodek Wypoczynkowy „MAXIMUS SPA”
Maximus Spa położony jest bezpośrednio przy plaży (50 m). Do dyspozycji go-
ści: jadalnia, kawiarnia, sale i kąciki zabaw dla dzieci, tarasy zewnętrzne, lokal 
taneczny, bezpłatny internet Wi–Fi, dział rehabilitacji i odnowy biologicznej, fit-
ness, kompleks basenowy: basen pływacki, rekreacyjny, jacuzzi, kompleks SPA: 
łaźnie, sauny, grota lodowa i solna. W całym obiekcie, jak również w kawiarni 
obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Osoby palące mają do dyspozycji 
balkon lub taras zewnętrzny przy kawiarni.
Obiekt posiada ponad 60 przestronnych i przytulnie urządzonych pokoi  
2-, 3-osobowych oraz pokoi typu studio (4-, 5-osobowe) złożonych z dwóch po-
mieszczeń. Każdy z nich, oprócz wygodnych i komfortowych mebli wyposażony 
jest w pełen węzeł sanitarny z ręcznikami oraz telewizor LCD z DVD. Wszystkie 
pokoje posiadają balkony. Nie posiadają widoku na morze. Winda w budynku.

Turnusy: 7-dniowe (od soboty do soboty)
Terminy (osoba w pokoju 2-, 3-, 4-, 5-os.):
25.05. – 02.07.23 1883 zł
02.07. – 20.08.23 2065 zł 
20.08. – 27.08.23 1883 zł 
27.08. – 01.10.23 1743 zł
Cena obejmuje:
• 7 noclegów, 
• wyżywienie: 2 x dziennie śniadania i obiadokolacje (bufet szwedzki: 

25.05. – 27.08.23) lub 3 x dziennie (serwowane – poza sezonem),
• kompleks basenowy i jacuzzi, 
• kompleks SPA: łaźnia parowa, grota lodowa,  

kubeł zimnej wody, podgrzewana ławka  
z misami do moczenia stóp, mini fitness, 

• podatek VAT, opłatę na TFP i TFG.

Zniżki:
• dzieci do 3 lat w sezonie niskim nie korzystające    

ze świadczeń – GRATIS, 
• w sezonie wysokim dzieci do 1 roku nie korzystające    

ze świadczeń bez opłat, od 1 do 3 lat – 10 zł / za dobę, 
• dzieci od 3 do 12 lat – 20% zniżki, 
• osoba na miejscu dostawczym 30% zniżki.
Nie sumuje się zniżek np. z racji kryterium wiekowego i miejsca dostawczego.
Dodatkowo płatne:
• zabiegi odnowy biologicznej i rehabilitacji, sauna sucha, sauna  

na podczerwień, grota solna, solary „słoneczne niebo”, 
• miejsce postojowe w garażu podziemnym – 30 zł / za dobę, 
• miejsce postojowe przed obiektem – 20 zł / za dobę, 
• dopłata do pokoju 3-os. typu studio w sezonie wysokim – 10 zł / os. / za dobę, 
• łóżeczko dziecięce – 25 zł / za dobę, 
• pakiet kuracyjny – 190 zł / za tydzień (konsultacja lekarska przed zabiegami,  

2 zabiegi dziennie od poniedziałku do piątku).
Uwagi:
• opłata klimatyczna płatna wg stawek ustalonych przez Gminę, 
• obiekt nie przyjmuje zwierząt,
• doba zaczyna się o godz. 16:00 obiadokolacją, a kończy się śniadaniem  

o godz. 11:00 (poza sezonem o godz. 14:00 od obiadu),
• w całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia!
• pokoje 1-osobowe na zapytanie za dodatkową opłatą.

DZIWNÓWEK

Sarbinowo – wieś letniskowa w północno-zachodniej Polsce, położona na 
Wybrzeżu Słowińskim w odległości 7 km od Mielna i 17 km od Koszalina.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy 
KAMYCZEK

OR-W Kamyczek położony jest w odległości 50 m od morza w centralnej czę-
ści Sarbinowa. Ośrodek to dwukondygnacyjny obiekt na 160 miejsc. Pokoje 2-, 
3-, 4-osobowe z łazienkami (pokoje 3-osobowe z balkonami), TV, radio, czaj-
nik. Stołówka na 160 miejsc, duża świetlica, kino, sala dyskotekowa, kawiarnia. 
Boiska sportowe (koszykówka, siatkówka, kometka), stół do tenisa, plac za-
baw dla dzieci, wewnętrzny rekreacyjny dziedziniec, tzw. Patio, grill, ognisko. 
Biblioteka oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego. Gabinet lekarski, całodo-
bowa opieka pielęgniarska, lekarz wg potrzeb. Cały teren ośrodka ogrodzony, 
parking i WI-FI gratis.
Terminy: cena za osobę w pokoju 2 os. z balkonem
10.06. – 23.06.23       2890 zł
24.06. – 07.07.23       3290 zł
08.07. – 21.07.23       3290 zł
22.07. – 04.08.23       3290 zł
05.08. – 18.08.23       3290 zł
19.08. – 01.09.23       3290 zł
02.09. – 15.09.23       2790 zł
16.09. – 29.09.23       2590 zł
Cena obejmuje:
• 13 noclegów, 14 dni pobytu (dostępne są również pokoje 3 i 4 osobowe),
• wyżywienie 3 x dziennie (śniadania i kolacje bufet, obiady serwowane),
• 2 zabiegi indywidualne i 2 zabiegi grupowe w dni powszednie – zgodnie  

z zaleceniami lekarza,
• ognisko lub grill, wieczorek powitalny i pożegnalny, spotkania integracyjne, 

wycieczki piesze, wycieczka ciuchcią do Gąsek,
• podatek VAT i opłatę na TFP i TFG.
Zniżki:
• dzieci zdrowe do lat 3 bez świadczeń – 300 zł,
• dzieci 3-8 lat (całe spanie, ½ wyżywienia) – 75% ceny pełnej,
• rezygnacja z zabiegów – minus 100 zł.
Dodatkowo płatne:
• fakultatywnie – basen kryty, wycieczki autokarowe,
• obowiązkowo – opłata klimatyczna,
• dopłata do diety bezglutenowej – 250 zł,
• małe zwierzęta (do 2,5 kg) – 20 zł / dzień.
Uwagi:
• turnus rozpoczyna się obiadem, kończy kolacją + suchy prowiant,
• istnieje możliwość zakwaterowania w dniu poprzedzającym  

turnus – 60 zł / os.,
• warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest informacja  

o stanie zdrowia.

Zabiegi terapeutyczne: tens, diadynamik, interdyn, galwanizacja, jonofo-
reza, fonoforeza, elektrostymulacja, okłady borowinowe, masaż klasycz-
ny, aquavibron, lampa solux, inhalacje, krioterapia.
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Kołobrzeg – największe polskie uzdrowisko. Znana miejscowość wypoczynkowa. 
Port handlowy, rybacki i żeglarski. Gmina Kołobrzeg może poszczycić się jedną  
z najpiękniejszych plaż i kąpielisk na wybrzeżu.

MONALISA Medical Wellness & Spa 
Hotel oferuje 250 miejsc w pokojach i apartamentach z łazienką. Na miejscu  
do dyspozycji Gości jest zaplecze odnowy biologicznej z krytym basenem i wanną  
z hydromasażem. W całym obiekcie można bezpłatnie korzystać z WiFi.
Pokoje są ogrzewane i wyposażone w drewniane meble, w tym szafki nocne i biur-
ko. Wybrane pokoje zapewniają balkon. W łazience dostępny jest prysznic i suszarka 
do włosów. Każdy pokój został też wyposażony w telewizor.
Restauracja bufetowa zaprasza na potrawy kuchni polskiej.
Hotel oddalony jest od centrum Kołobrzegu o 6,8 km, dzięki czemu można w nim 
odpocząć z dala od tłumów. Odległość od plaży wynosi 450 metrów.
Terminy i ceny: cena z 2 posiłkami i przy wykorzystaniu wszystkich  
miejsc w pokoju
Pobyty sobota-sobota

Dostępne są również pokoje 4-, 5-, 6-osobowe – na zapytanie. 
Cena zawiera:
• 7 x nocleg,
• 7 x śniadanie bufet,
• 7 x kolacja bufet,
• korzystanie z basenu, sauny, jacuzzi,
• internet WLAN w Hotelu,
• sejf w recepcji,
• podatek VAT, opłatę na TFP i TFG.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS.
Uwagi:
• dopłata do obiadu – 50 zł / osobę za dobę,
• doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 11:00 (od obiadokolacji do śniadania),
• zwierzęta w hotelu nie są akceptowane,
• parking płatny 15 zł / dobę,
• opłata klimatyczna 5,4 zł / os. / dobę – płatna gotówką w recepcji hotelu,
• istnieje możliwość wykupienia na miejscu pakietów zabiegowych:

– Rozszerzony: 360 zł / os. za tydzień (1 konsultacja lekarska, 20 zabiegów),
– Standard: 280 zł / os. za tydzień (1 konsultacja lekarska, 15 zabiegów),
– Mini: 200 zł / os. za tydzień (1 konsultacja lekarska, 10 zabiegów),

• dopłata do zabiegów Wellness.

POGORZELICA

Kompleks Wczasowy „SANDRA SPA” 
Kompleks Wczasowy „SANDRA SPA” w Pogorzelicy położony jest wśród lasu sos-
nowego, około 200 m od morza. Zakwaterowanie: pawilony letnie nieogrzewane  
i bungalowy 1 i 2-poziomowe (strefa zielona), budynek główny Sandry (strefa turkusowa), 
Sandra Spa (strefa pomarańczowa). Pokoje 2, 3 i 4-osobowe z pełnym węzłem sanitar-
nym wyposażone w telewizor, telefon, ręczniki, matę plażową, parawan, czajnik, szklanki.

Turnusy 8-dniowe: od soboty do soboty lub inny do ustalenia  
(7 noclegów), cena: od osoby

Terminy Budynek 
główny Bungalow Pawilony 

letnie Sandra Spa

03.05. – 23.06.23 od 2170 zł* od 2310 zł* – od 2310 zł*

23.06. – 07.07.23 od 2496 zł* od 2576 zł* od 1820 zł* od 2576 zł*

07.07. – 20.08.23 od 2905 zł od 3045 zł od 2030 zł* od 3045 zł

20.08. – 31.08.23 od 2443 zł* od 2583 zł* od 1820 zł* od 2583 zł*

31.08. – 29.10.23 od 2205 zł* od 2345 zł* – od 2345 zł*

Terminy Pokój  
3-osobowy

Pokój  
2-osobowy

Pokój  
1-osobowy 

maj, czerwiec do 15.06.23,  
październik 23  1608 zł 1712 zł 2163 zł

lipiec, sierpień 23,  
z wyłączeniem 20-23.07. 23 1981 zł 2097 zł 2723 zł

czerwiec od 16.06.23,  
wrzesień 23 1818 zł 1922 zł 2723 zł

Cena zawiera:
• 7 noclegów, pokoje wyposażone w łazienkę, TV–Sat, telefon,
• wyżywienie 2 x dziennie, śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu – bardzo 

bogaty asortyment potraw, zarówno na śniadanie jak i na obiadokolację (napoje 
do obiadokolacji dodatkowo płatne), 

• korzystanie z Aqua Parku Sandra Spa *** (basen kryty, odkryty, solankowy,  
dwie zjeżdżalnie 60 i 130 m, jacuzzi), 

• wodny plac zabaw dla dzieci – „WODNA DŻUNGLA”, basen – dzika rzeka, sauna 
Bania, zjeżdżalnia z zapadnią, pełnowymiarowy basen.

• baseny termalne z wodospadem (basen z zimną wodą 18°C, basen z ciepłą wodą  
35-38°C, basen odpowiedni do ćwiczeń w wodzie – aerobic wodny, rehabilitacja),  
ze stanowiskami do masażu brzucha i barku, ścieżką do masażu całego ciała   
oraz wodną ścieżką do masażu stóp, 

• dwa odkryte baseny (w sezonie letnim):  
wodny plac zabaw ze ścianką wspinaczkową  
i basen pływacki ze sztuczną falą, 

• fitness, 
• wieczorki taneczne przy muzyce „na żywo”, 
• sala zabaw i programy animacyjne dla dzieci (w sezonie letnim),
• podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.

Uwagi:
• taksa klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu, 
• możliwość wykupienia Pakietu kuracyjnego – 420 zł przy 7 dniach,  

pakiet zawiera wizytę lekarską + do 3 zabiegów dziennie (w dni robocze), 
• doba hotelowa w sezonie od godz. 16:00 do 11:00 (pierwszym świadczeniem   

jest obiadokolacja, ostatnim śniadanie); poza sezonem doba hotelowa od 14:00, 
• opłata za psa – 50-100 zł / za dobę, 
• dopłata do pokoju typu studio – 20 zł / za dobę, 
• możliwość wykupienia obiadów – informacja w biurze, 
• opłata za łóżeczko dziecięce – 30 zł / za dobę,
• wypożyczenie lodówki – 20 zł / za dobę (tylko w pawilonach letnich),
• parking dodatkowo płatny – 30 zł / dobę,
• w okresie objętym przez pakiety ceny z cennika nie obowiązują.

Zniżki od powyższych cen przysługują dla:
• dziecko do 3 lat nie korzystające ze świadczeń – GRATIS  

(przy 2 os. pełnopłatnych),
• dzieci od 3 do 14 lat – zniżka 15% w sezonie letnim,  

poza sezonem zniżka 30% (osobne spanie),
• dziecko od 3 do 14 lat na dostawce – zniżka 45%,
• dziecko powyżej 14 lat na dostawce – zniżka 30%.

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

Basen 
w cenie

Basen 
w cenie

KOŁOBRZEG

Dzieci do lat 4

GRATIS!!!

* Oferta bezzwrotna – rabat przy rezerwacji na min. 60 dni przed turnusem, 
30% wpłaty zadatku, bez możliwości wykupienia opłaty gwarancyjnej.
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Ośrodek Wczasowo–Konferencyjny 
„JANTAR”

Ośrodek Wczasowo–Konferencyjny „JANTAR” znajduje się w sąsiedztwie lasu 
sosnowego, zaledwie 500 m od centrum miasta i 300 m od plaży. Do dyspo-
zycji gości basen, jacuzzi, aqua aerobik, zajęcia fitness, szeroki wybór masaży, 
zabiegi odnowy biologicznej. Ośrodek zapewni Państwu mile spędzone chwile 
oraz kompleksową rewitalizację. Nadmorski klimat, otoczenie lasu sosnowego 
pomoże Państwu oderwać się od codzienności. 
Pokoje wyposażone w kabinę prysznicową, bezpłatny Internet Lan, TV Sat, te-
lefon, mini lodówkę, suszarkę do włosów, sprzęt na plażę (pokoje Komfort więk-
sze z balkonami i klimatyzacją). W hotelu jest winda.
Domki 2-, 3-, 4-osobowe wyposażone w kabinę prysznicową, TV, czajnik, sprzęt 
na plażę. Domki 3-osobowe – jedno pomieszczenie, domki 4-osobowe – dwa 
pomieszczenia. Brak ręczników w domkach. Lodówka na wyposażeniu domku.
Termin: pokoje hotelowe 24.06. – 26.08.23
Cennik: pokoje hotelowe – pobyt 8-dniowy (7 noclegów)

Cennik: domki campingowe 2-, 3-, 4-osobowe

Cena zawiera:
• noclegi i wyżywienie zgodnie z wybraną opcją (HB – śniadania  

i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego z napojami wliczonymi  
w cenie; All Inclusive – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkie-
go z napojami wliczonymi w cenę, lunch serwowany, słodka przekąska oraz 
pakiet wybranych alkoholi i koktajli bezalkoholowych), 

• podatek VAT, opłata na TFP i TFG,
• dostęp do basenu, jacuzzi, brodzika dla dzieci oraz sauny, 
• WLAN dostępny w miejscach ogólnodostępnych oraz w pokojach i domkach,
• kijki do nordic walking, animacje.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci 3-12 lat na dostawce – tylko w pokojach familijnych i komfort  

– szczegóły w biurze, 
• dzieci do lat 3 bez prawa do świadczeń – GRATIS.
Uwagi:
• pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa 

rozpoczyna się o 16:00, kończy o 11:00, 
• opłata parkingowa: 20 zł / poza sezonem), 30 zł / doba  

w terminie 24.06. – 26.08.23 – wcześniejsza rezerwacja miejsc, 
• cena pokoju 1-osobowego 3110 zł z HB / tydzień,
• dodatkowo płatna taksa klimatyczna, 
• pobyt psa do 10 kg – 40 zł / dobę, powyżej 10 kg – 60 zł / dobę.

Ustka – to miasto położone u ujścia rzeki Słupi do Morza Bałtyckiego. Jest miastem 
portowym oraz uzdrowiskiem, a nade wszystko jest kąpieliskiem morskim. Dzięki 
licznym sanatoriom, ośrodkom wczasowym, pensjonatom i oczywiście korzystne-
mu klimatowi otrzymała status uzdrowiska. 

Ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny 
„PRZYLESIE” 

Ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny „PRZYLESIE” położony jest w malowni-
czo pięknej, miejscowości – Ustka. Ze względu na osłonięcie wydmami oraz bogatymi  
w tlen nadmorskimi lasami, stanowi doskonałe miejsce dla osób ceniących sobie ci-
szę i spokój.

Zakwaterowanie: 
Pokoje: 2-,3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV, studia przejściowe 2+1 
i 2+2 (winda w obiekcie). W ośrodku dostępna jest sala konsumpcyjna, siłow-
nia, altana rekreacyjna, miejsce na grilla, wypożyczalnia ręczników plażowych, 
parking gratis, bezprzewodowy internet w obiekcie. Na Państwa życzenie oraz 
po wcześniejszym uzgodnieniu oferujemy dowóz naszych Gości do ośrodka  
z dworców PKP i PKS (ok. 1700 m od morza).
Terminy i ceny za osobę:
05.06. – 18.06.23   2400 zł
18.06. – 01.07.23   2550 zł
01.07. – 14.07.23   2850 zł
14.07. – 27.07.23   2850 zł
27.07. – 09.08.23   2850 zł
09.08. – 22.08.23   2750 zł
22.08. – 04.09.23   2450 zł
04.09. – 17.09.23   2400 zł
17.09. – 30.09.23   2350 zł
Cena zawiera:
• 13 noclegów, 
• wyżywienie 3 razy dziennie  

+ podwieczorek wydawany  
przy obiedzie,

• opiekę medyczną,
• 3 serie zabiegów rehabilitacyjnych  

(w tym 2 zabiegi indywidualne  
i 1 grupowy),

• spotkania przy grillu,
• wieczorki taneczne,
• spotkania integracyjne,
• warsztaty gliniarskie i malarskie,
• busy i meleksy dowożące na plażę,
• podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do 1 roku bez świadczeń – GRATIS (do lat 3 – ryczałt 300 zł),
• dzieci zdrowe do lat 7 zniżka 20% (wspólne spanie, ½ wyżywienia).
Uwagi:
• dopłata do pokoju 1-osobowego – 300 zł,
• turnus rozpoczyna się obiadem, kończy śniadaniem (brak możliwości zakwa-

terowania w dniu poprzedzającym turnus),
• opłata klimatyczna dodatkowo płatna,
• warunkiem uczestnictwa w turnusie jest informacja o stanie zdrowia.

Zabiegi: masaż klasyczny i limfatyczny, inhalacje, okłady borowinowe, 
elektroterapia, laseroterapia, ultradźwięki, hydroterapia, Nordic Walking, 
rowery, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, magnetoterapia, aquavi-
bron, fala uderzeniowa.

USTKA USTKA

Basen 
w cenie

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

termin 24.06. – 14.07,23;  
20.08. – 09.09.23 15.07. – 19.08.23

wyżywienie Pobyt 8-dniowy (7 noclegów)

HB 1305 zł / osoba 1620 zł / osoba

All–inclusive 1960 zł / osoba 2280 zł / osoba

Dzieci do lat 1

GRATIS!!!

wyżywienie Pokój 2-os. 
ekonomiczny 

Pokój 2-os.
standard

Pokój 2-os.  
komfort

HB 2363 zł / osoba 2455 zł / osoba 2520 zł / osoba 

All–inclusive 3098 zł / osoba 3190 zł / osoba 3255 zł / osoba 
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MIĘDZYWODZIE

Ośrodek Wypoczynkowy „PORTUS” 
Miejscowość Międzywodzie położona jest we wschodniej części Wyspy Wolin, po-
między Bałtykiem a Zalewem Kamieńskim. Jest to miejscowość wypoczynkowa, rekre-
acyjna i rehabilitacyjna. Ośrodek położony jest w sosnowym lesie, bezpośrednio przy 
szerokiej, piaszczystej plaży. Na obszarze o powierzchni 5,7 ha znajdują się domki cam-
pingowe z łazienkami typu standard i standard plus (łącznie ok. 300 miejsc w domkach 
2-5-osobowych). 
Na terenie ośrodka znajduje się wypożyczalnia rowerów i kijków do nordic walking 
oraz dobrze wyposażony plac zabaw dla dzieci, na którym i starsze i młodsze dzieci 
znajdą coś dla siebie. Można szaleć w piaskownicy, na zjeżdżalni, trampolinie lub na 
huśtawce. W czasie deszczu dzieci się nudzą... ale nie w PORTUSIE… Mogą tutaj sko-
rzystać ze specjalnie dla nich przygotowanego kącika zabaw, w którym będą rysować, 
bawić się i grać. Specjalnie dla naszych małych gości, pełna energii i pomysłów ani-
matorka zorganizuje zabawy muzyczne, tańce integracyjne, gry i zabawy ruchowe, 
zabawy chustą animacyjną, zabawy plastyczne, gry i zabawy na skuteczną integrację 
grupy, no i konkursy z nagrodami... a to przecież nie wszystkie przewidziane atrakcje. 
Dla rodziców w letnie ciepłe wieczory organizowane są koncerty w kawiarni a także 
pokazy i prelekcje. A w sobotni wieczór można potańczyć przy dźwiękach muzyki na 
żywo lub zagrać w bilard. W sezonie letnim organizujemy ogniska i grilla przy muzyce 
lub biesiadę z karaoke. 
W ośrodku PORTUS znajduje się mała biblioteka oraz wypożyczalnia drobnego 
sprzętu sportowego i gier planszowych. Na terenie ośrodka funkcjonuje także 
bezprzewodowa sieć Wi–Fi. Dla naszych miłych gości jest ona bezpłatna. Po login  
i hasło prosimy zgłaszać się do recepcji.
Domek standard plus – (Jagoda) o podwyższonym standardzie, dwupokojowe do-
mki z łazienką i tarasem ok. 25 m2, wyposażone w dwa tapczaniki 1-osobowe, 2-oso-
bową rozkładaną kanapę, szafę, komodę, szafkę, stolik, krzesełka, lampkę nocną, radio, 
TV, czajnik elektryczny, kubki i łyżeczki, lodówkę, parawan, koce plażowe i leżaki oraz 
meble ogrodowe. Domki 2-osobowe – wolnostojące (wyposażenie, jak powyżej).
Domek standard – (Kampinos) starsze, dwupokojowe domki z łazienką i tarasem  
ok. 30 m2, wyposażone w trzy tapczaniki jednoosobowe, 2-osobową rozkładaną kana-
pę, szafę, komodę, szafkę, stolik, krzesełka, lampkę nocną, radio, TV, czajnik elektryczny, 
kubki i łyżeczki, lodówkę, parawan, koce plażowe i leżaki oraz meble ogrodowe. Domek 
2-osobowy typu bliźniak jest 1-pokojowy z dwoma pojedynczymi łóżkami z łazienką  
i tarasem ok. 18 m2. Wyposażenie, jak powyżej.

Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 3 bez prawa do świadczeń 15 zł za dobę (przy zakwaterowaniu  

w domku minimum 3 osób płacących),
• dzieci od 3 do 12 lat na osobnym spaniu z ½ wyżywienia 25% rabatu  

(nie dotyczy domków 2 os.). 
Cena zawiera:
• 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie + podwieczorek podawany do obiadu  

(pobyt zaczyna się obiadem wydawanym do godz. 16.30 a kończy się  
śniadaniem), podatek VAT i opłatę na TFP i TFG.

Uwagi:
• dodatkowa płatna opłata klimatyczna na miejscu w ośrodku,
• miejsce parkingowe przy domku lub na parkingu – 15 zł / za dobę,
• wypożyczenie grzejnika – 25 zł / za dobę,
• pobyt zwierząt – 25 zł / za dobę (należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji),
• doba hotelowa od godz. 15:00 do 10:00,
• podczas posiłków dla najmłodszych gości – stół ze smakołykami (tosty, płatki  

śniadaniowe, gofry, jogurty, serki owocowe).

VICTORIA SPA 
Centrum Wypoczynku Victoria SPA w Grzybowie zaprasza Państwa przez cały  
rok na wypoczynek połączony z odnową biologiczną. Proponujemy Państwu 
komfortowe i przytulne pokoje, relaksujące masaże oraz pobudzające zmysły  
SPA. Obiekt znajduje się w malowniczej nadmorskiej miejscowości Grzybowo 
leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie uzdrowiskowego miasta Kołobrzeg w oto-
czeniu zieleni. Do Państwa dyspozycji są 22 przestrzenne i komfortowe pokoje. 
Każdy pokój posiada łazienkę, piękne nowoczesne wnętrze, przestrzenny taras, 
TV Sat. Bezprzewodowy internet Wi-Fi jest dostępny na terenie obiektu. Na par-
terze znajduje się recepcja, restauracja-bar, baza odnowy biologicznej, sauna, 
jacuzzi, natrysk doznań, fontanna lodowa, podgrzewane leżanki do wypoczywa-
nia, basen kryty.
Obiekt jest monitorowany, na terenie obiektu znajduje się także parking dozoro-
wany, mini plac zabaw dla dzieci, grill. W bezpośrednim sąsiedztwie jest ogólno-
dostępny Zespół Boisk Sportowych wraz z profesjonalnym placem zabaw. Plaża 
w odległości około 800 metrów. Do morza prowadzi nowa promenada bałtycka 
na końcu której jest szeroka, piaszczysta i czysta plaża z bezpiecznym strzeżonym 
przez WOPR kąpieliskiem. W Grzybowie znajdują się także różne szlaki rowerowe 
oraz ścieżki zdrowia. Dla naszych Gości możliwość wypożyczenia rowerów, go-
kartów, sprzętu do nordic walking. 
Terminy i ceny:
28.04. – 03.06.23 i 03.09. – 23.09.23 
osoba w pokoju 2-os. 1470 zł 
pokój 1-os.  1715 zł 
04.06. – 01.07.23 i 20.08. – 02.09.23  
osoba w pokoju 2-os. 1575 zł
pokój 1-os.  1925 zł
02.07. – 19.08.23
osoba w pokoju 2-os.  1855 zł
pokój 1-os.   2485 zł (przyjazd sobota lub niedziela)
Zniżki dla dzieci: 
• dzieci do lat 3 bez świadczeń śpiące z rodzicami – GRATIS,
• dzieci 4-12 lat – 50% zniżki (śpiące na dostawce przy 2 pełnopłatnych osobach). 
Cena zawiera:
• 7 noclegów w komfortowym pokoju, 7 śniadań  

i 7 obiadokolacji w formie bufetu, drink powitalny, WIFI,
• korzystanie z kompleksu SPA 18:30-22:00  

(sauna, jacuzzi, basen),
• 2 lekkie zabiegi. 
Dodatkowo płatne w ośrodku:
• wynajęcie łóżeczka turystycznego 15 zł / doba,
• małe zwierzęta domowe każdorazowo na zapytanie (z ważną kartą szczepień  

i własnym legowiskiem) 45 zł / doba,
• wypożyczenie roweru 10 zł / godzina,
• parking monitorowany 50 zł / doba,
• opłata klimatyczna,
• zabiegi fizjoterapeutyczne – okłady borowinowe, krioterapia miejscowa, 

lampa solaris, ultradźwięki, diadynamik, interdyn, tens.
Uwagi:
• doba hotelowa w sezonie od godz 15:00 do 11:00.

GRZYBOWO

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

I – od 24.06.23 1015 zł 1085 zł 1155 zł 1400 zł

II – od 08.07.23 1085 zł 1225 zł 1330 zł 1540 zł

III – od 12.08.23 840 zł 945 zł 1015 zł 1085 zł

Terminy i ceny:
TURNUSY
od soboty 
lub od niedzieli 

Standard Kampinos Standard Plus Jagoda

Domki z łazienkami

4 lub 5 
osobowe

3  
osobowy

3 lub 4  
osobowe

2  
osobowy

Basen 
w cenie
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Darłówko HOTEL JAN ****
Hotel Jan położony w spokojnym miejscu Darłowa przy przepięknej piaszczy-
stej plaży. Na terenie znajdują się: kryty basen z podgrzewaną wodą, jacuzzi, 
sauna, zadaszone miejsce do grillowania, kort tenisowy i plac zabaw dla dzieci, 
gabinety odnowy biologicznej z bogatą ofertą relaksującą, kręgielnia, parking.  
Do Państwa dyspozycji oddajemy 98 przytulnych i komfortowo urządzo-
nych pokoi ulokowanych w Budynku Głównym oraz w budynku Centrum 
Konferencyjnego, który oddalony jest od głównej części zaledwie o 40 m.
Każdy z pokoi w Budynku Głównym wyposażony jest w: łazienkę z pełnym 
wyposażeniem (kabina prysznicowa lub wanna, suszarka do włosów, ręczniki, 
mydło i szampon), biurko, satelitarną TV, telefon, lodówkę, sejf, Wi–Fi. Pokoje  
w budynku Centrum Konferencyjnego są wyposażone w lodówki i sejfy (poko-
je typu studio, lux, delux).

Zakwaterowanie: 
• 8 pokoi typu studio 3-, 4-osobowe – jest to układ dwóch pokoi na jednym pozio-

mie. Jeden z pokoi to sypialnia z łożem małżeńskim, drugi to pokój dzienny  
z rozkładaną kanapą bądź narożnikiem.

• 62 pokoje dwuosobowe z łożem małżeńskim lub z dwoma łóżkami (brak dostawek), 
• 22 pokoje 3-, 4-osobowe z antresolą. Są to pokoje dwupoziomowe, gdzie na górze 

jest sypialnia a na dole pokój dzienny. Może być również konfiguracja, gdzie na 
górze są dwa pojedyncze łóżka, a na dole jest rozkładany narożnik.

Turnusy 7-dniowe (do ustalenia) w terminie: 23.06. – 31.08.23
Ceny od osoby:
Pokój dwuosobowy standard  2940 zł / os.
Studio / antresola (minimum 2 osoby)   3115 zł / os.
Cena obejmuje:
• 7 noclegów, 
• wyżywienie 2 x dziennie, (obiadokolacja od 17.00–20.00, śniadanie 08.00–11.00 

szwedzki stół), 
• korzystanie z basenu hotelowego (12 m x 5 m x 1,40 m), sauny oraz jaccuzi,  

od 9:00–22:00,
• korzystanie z kompleksu basenów w Parku Wodnym JAN a w nim: (basen sportowy 

25 m x 12,5 m, basen rekreacyjny duży i mały, basen zewnętrzny, basen dla dzieci, 
dzika rzeka, dwie zjeżdżalnie 104 m i 70 m TURBO, dwie ślizgawki wewnętrzne),

• korzystanie z kortu do tenisa ziemnego,
• mini plac zabaw dla dzieci, animacje dla dzieci,
• Wi-Fi bezprzewodowy Internet w hotelu oraz Parku Wodnym,
• podatek VAT i opłatę na TFG i TFP.

Dodatkowo płatne: 
• opłata klimatyczna – 2,15 zł os. / doba,
• łóżeczko dla dzieci z wyposażeniem – 20 zł / doba,
• szlafrok – wypożyczenie 10 zł / doba, 
• zabiegi w gabinetach odnowy biologicznej – zapisy,
• sauny w Parku Wodnym JAN, kręgielnia, bilard hotelowy,
• zwierzęta 50 zł / dzień (aktualna książeczka szczepień, kaganiec).

Zniżki dla dzieci: 
• dzieci 0-3 lata – opłata 40 zł / dobę,
• dzieci 4-7 lat – opłata 175 zł / dobę,
• dzieci 8-12 lat – opłata 225 zł / dobę.

Uwagi:
• doba hotelowa od godz. 15.00 rozpoczyna się obiadokolacją do godz.11.00,  

kończy się śniadaniem, przedłużenie doby hotelowej, w miarę dostępności  
pokoju, prosimy zgłaszać najpóźniej do godz. 10.00 w dniu wyjazdu,

• parking 20 zł / doba (monitorowany, zamknięty),
• w hotelu obowiązuje zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

DARŁOWO

Hotel ZALEWSKI ****
Nowo wybudowany luksusowy Hotel 4* położony jest zaledwie 100 m od morza 
w nadmorskim leśnym pasie.
Do dyspozycji gości komfortowe pokoje: pokoje 1-osobowe: 19 m2, pokoje 
2-osobowe: 21 m2, pokoje 2-osobowe z dostawką: 23 m2, pokoje 2-os. deluxe: 
26 m2, apartamenty 2-osobowe 42 m2, pokoje familijne: 42 m2. Część pokoi  
z widokiem na las i możliwością dostawki.
Na miejscu: restauracja, kawiarnia, strefa spa, kompleks saun i łaźni, kręgielnia, 
sala fitness oraz aquapark (6 basenów, wodny plac zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie, 
sauna sucha, jacuzzi). 
Turnusy 7-dniowe lub do uzgodnienia 
Terminy:
03.05. – 07.06.23  od 2415 zł / os. 
07.06. – 23.06.23  od 2625 zł / os.
23.06. – 07.07.23  od 3045 zł / os.
07.07. – 15.08.23  od 3360 zł / os. 
15.08. – 01.09.23  od 3045 zł / os. 
01.09. – 27.10.23  od 2625 zł / os.
Cena zawiera:
• 7 noclegów w pokoju 2-osobowym (łazienka,  

TV, lodówka, ręczniki, suszarka do włosów,  
czajnik, sejf, telefon, balkon, klimatyzacja), 

• 7 śniadań bufet, 
• aquapark, sauna fińska zewnętrzna, siłownia zewnętrzna, fitness, 
• podatek VAT i opłatę na TFG i TFP.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 2 bez świadczeń – GRATIS (przy 2 osobach pełnopłatnych),
• dzieci 3-13 lat pobyt w pokoju 2-osobowym na dostawce, opłata obligatoryj-

na ze śniadaniem 150 zł / dobę.
Dodatkowo płatne:
• obiadokolacja bufet – 630 zł / osoba / tydzień (dzieci do lat 13 – 490 zł),
• opłata za parking przy hotelu 30 zł / dobę,
• opłata za miejsce w garażu podziemnym 45 zł / dobę,
• opłata za psa – 50 zł / dobę (małe do 5 kg), 100 zł / dobę (powyżej 5 kg),
• łóżeczko turystyczne z pościelą 50 zł / dobę,
• szlafrok 15 zł / dobę / osoba,
• opłata klimatyczna – płatne gotówką w recepcji,
• całodzienny wstęp do kompleksu saun i łaźni 60 zł / dzień / osobę,
• doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 11:00.

MRZEŻYNO

Dzieci do lat 2

GRATIS!!!

Basen 
w cenie

Basen 
w cenie
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Hotel BURSZTYN  
MEDICAL SPA & WELLNESS 

Hotel Bursztyn Medical Spa & Wellness zlokalizowany w cichym i spokojnym miejscu 
na pograniczu miejscowości Dąbki i Bobolin, posiada komfortowe i funkcjonalne po-
koje 1,2,3 osobowe oraz rodzinne pokoje 4-osobowe typu studio wyposażone w pełny 
węzeł sanitarny, 32 calowe telewizory LED z ponad 20 programami, bezprzewodowy 
internet WiFi dostępny w całym obiekcie, lodówka, czajnik i filiżanki, parawany plażowe, 
sejf. Pokoje w większości posiadają własne tarasy lub balkony. W hotelu znajduje się 
basen z jacuzzi, przeciwprądem, biczem wodnym i masażem podwodnym, sauna 
fińska, sauna infrared, gabinet kosmetyczny, gabinety odnowy biologicznej, gabinety 
masażu, zabiegi rehabilitacyjne, kawiarnia, kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej, 
boisko do koszykówki, plac zabaw dla dzieci, chata grillowi, parking. 

Turnusy: letnie pakiety zdrowotne lub wellness w terminach:  
(niedziela-niedziela lub sobota-sobota)
Ceny od osoby:

Świadczenia zawarte w cenie dla wszystkich pakietów:
• 7 noclegów w komfortowych pokojach DeLuxe (2-, 3-osobowych i STUDIO 2+2), 

śniadania i kolacje w formie bufetu z daniami ciepłymi, 
• tematyczna kolacja włoska, wieczorek taneczny z muzyką na żywo lub DJ- em,
• kolacja grillowa z ogniskiem, 
• korzystanie z basenu, jacuzzi i sali fitness, 
• 6 x poranna AQUA-gimnastyka, sauna fińska (17:00-20:00), 
• plac zabaw dla dzieci z trampoliną i tyrolką,
• WiFi.
Dodatkowe świadczenia zawarte w cenie  
pakietu wypoczynkowo-zdrowotnego:
• 3-daniowe obiady serwowane, konsultacja lekarska, 
• 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie w dni powszednie.
Dodatkowe świadczenia zawarte w cenie  
pakietu wypoczynkowego-wellness:
• 2 x masaż relaksujący częściowy, 2 x odprężające okłady z borowiny, manicure 

lub pedicure (do wyboru), zabieg kosmetyczny do wyboru: dla pań: maska algo-
wa modelująca owal twarzy z drobinkami złota lub Antystres Man nawilżająco-
-oczyszczająca maska dla mężczyzn.

Zniżki dla dzieci: 
• dzieci do 3 lat: 40 zł za dobę w łóżku z rodzicami lub we własnym łóżeczku tury-

stycznym,
• dzieci 4-7 lat: 25% rabat (bez zabiegów).
Dodatkowe uwagi: 
• opłata uzdrowiskowa: 3,50 zł od osoby za dobę,
• pobyty rozpoczynają się od kolacji i kończą śniadaniem w dniu wyjazdu,
• doba hotelowa od 16:00-11:00,
• opcjonalnie można dokupić 3-daniowy obiad serwowany w cenie 60 zł / dzień  

(dotyczy pakietu wellness),
• parking dozorowany 20 zł / dobę,
• opłata za psa – 20-40 zł / dobę.

BOBOLIN k/DĄBEK

Miejscowość Międzywodzie położona jest we wschodniej części Wyspy Wolin, 
pomiędzy Bałtykiem a Zalewem Kamieńskim. Międzywodzie to miejscowość wypo-
czynkowa, rekreacyjna i rehabilitacyjna.

Ośrodek „GRYF”
Ośrodek Gryf położony jest przy głównej ulicy, 350 m od plaży. Całkowicie  
odremontowany wewnątrz, z 50 przestronnymi i dobrze wyposażonymi pokojami  
z łazienką, radiem, TV, lodówką, czajnikiem bezprzewodowym. Pokoje 1-, 2-, 3-, 
4-osobowe o standardzie 3*. Większość z balkonami. W recepcji można wypożyczyć  
ręczniki i sprzęt plażowy. Na terenie ośrodka znajduje się: basen kryty z przeciw-
prądem, masażami oraz ścieżką wodną do masażu stóp, jacuzzi, plac zabaw dla dzieci 
do lat 7, bezpłatne WiFi w recepcji, sala konferencyjna wyposażona w rzutnik i ekran, 
jadalnia, płatny dozorowany parking (20 zł / doba).

Turnusy: 7-dniowe od soboty do soboty lub od niedzieli do niedzieli:
Ceny od osoby:

Cena obejmuje:
• 7 noclegów w komfortowym pokoju, 
• 7 śniadań bufet, 7 obiadokolacji serwowanych, 
• korzystanie z basenu krytego i jacuzzi, 
• salę do gier i zabaw,
• podatek VAT, opłatę TFG i TFP.

Zniżki dla dzieci:
• jedno dziecko do lat 3 (bez świadczeń) – GRATIS  

(drugie dziecko do 3 lat w pokoju rodziców – 50% zniżki).
Uwagi:
• opłata klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu tylko gotówką,
• doba hotelowa od godziny 17:00 do godziny 11:00  

(od obiadokolacji do śniadania),
• opłata za zwierzęta 50 zł / dobę.

MIĘDZYWODZIE

Basen 
w cenie

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

Termin Pokój 1-os. DeLuxe Pokój 2,3,4-os. DeLuxe

Maj 2037 zł 1729 zł

Czerwiec / wrzesień 2128 zł 1918 zł

Lipiec / sierpień 3948 zł 3052 zł 

Basen 
w cenie

Termin Pokój 1-os. Pokój 2-os. Pokój 3-os. 

01.04. – 18.06.23, 
01.10. – 31.12.23 1470 zł 1050 zł 887 zł 

18.06. – 08.07.23, 
19.08. – 01.10.23 1820 zł 1435 zł 1214 zł

08.07. – 19.08.23 2100 zł 1610 zł 1354 zł 
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Hotel Amber Port **** 
 Pobyt profilaktyczno – zdrowotny z odnową biologiczną

Hotel Amber Port to idealne miejsce dla poszukujących wytchnienia i regene-
racji. Świetnie położony – zaledwie 300 metrów pięknej, piaszczystej plaży i przy 
głównych atrakcjach turystycznych Darłówka, jest gwarancją niezapomnianych 
wakacji lub ferii nad morzem. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz.
Spragnionych wypoczynku gościmy w 59 pokojach 2-, 3, 4- i 5-osobowych z ła-
zienką, TV SAT, klimatyzacja, zestawem kawowym, Wi-Fi, ręcznikami, szlafroka-
mi, lodówka. Hotelowe pokoje oferują niepowtarzalne widoki – na morze, głów-
ną promenadę lub port w Darłówku. Poczuj kojącą siłę natury – odkryj nasze 
wyjątkowe rytuały i zabiegi. 
Doświadczenie błogiego wypoczynku czeka w samym sercu Darłówka,  
w unikalnej strefie wellness z dostępem do:
• basenu o wymiarach 12x5 m, z przeciwprądem, wylewką do masażu karku  

i stanowiskami do masażu wodnego całego ciała,
• saun – fińskiej i infrared,
• tężni ze ścianą solankową z soli himalajskiej.
Termin i ceny w pokoju 2-os.:                                    
10.06. – 23.06.23  3040 zł
24.06. – 07.07.23  3340 zł
19.08. – 01.09.23  3340 zł
02.09. – 15.09.23  3040 zł
16.09. – 29.09.23  2760 zł
Cena zawiera:
• 13 noclegów,
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje bufet,  

regeneracyjna zupa w środku dnia,
• całodobową opiekę medyczną,
• pakiet zabiegów rehabilitacyjnych w turnusie zgodnie z zaleceniami lekarza  

(gimnastyka, inhalacje, bioptron, hydromasaż, strefa Cardio, fotele masujące).
• korzystanie ze Strefy Wellness: basen z przeciwprądem, wylewką do masażu 

karku i stanowiskami do masażu wodnego całego ciała, sauna: fińska i infra-
red, tężnia ze ścianą solankową z soli himalajskiej,

• program KO: spotkania przy grillu, wieczorki taneczne, spotkania integracyj-
ne, spacer z przewodnikiem,

• parking, sprzęt plażowy, kije do Nordic Walking, rowery.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS,
• dzieci do lat 7 zdrowe (całe spanie, ½ wyżywienia) – 20% zniżki.
Uwagi:
• opłata klimatyczna – obowiązkowo płatna gotówką na miejscu,
• zwierzęta – 30 zł / dobę,
• brak możliwości zakwaterowania w dniu poprzedzającym turnus
• turnus rozpoczyna się obiadokolacją a kończy śniadaniem,
• doba hotelowa od godz. 17:00 do godz. 10:00.

DARŁOWO

Dzieci do lat 4

GRATIS!!!

Basen 
w cenie

USTRONIE MORSKIE

Ustronie Morskie – to miejscowość położona w północnej części województwa  
zachodniopomorskiego i zajmuje jeden z najpiękniejszych fragmentów środkowe-
go wybrzeża.

Wczasy rehabilitacyjne w OW „EVA”
OW „EVA” posiada 76 pokoi w jednopiętrowych murowanych segmentach. 
Każdy segment posiada niezależne wejście i składa się z dwóch pokoi 2- i 3-oso-
bowego, każdy z własną łazienką, TV, radiem, sprzętem plażowym i lodówką 
(należy zabrać ze sobą ręcznik). Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw dla 
dzieci, bezpłatny parking i WiFi. Ośrodek jest położony 500 m od morza.
Terminy i ceny na osobę: 
03.06. – 16.06.23      2590 zł
17.06. – 30.06.23      2590 zł
01.07. – 14.07.23      2890 zł
15.07. – 28.07.23      2890 zł
29.07. – 11.08.23      2890 zł
12.08. – 25.08.23      2890 zł
26.08. – 08.09.23      2590 zł  
09.09. – 22.09.23      2590 zł 
Cena zawiera:
• 13 noclegów, 14 dni pobytu, wyżywienie 3 x dziennie (od obiadu w dniu 

przyjazdu do kolacji w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę), 
• opiekę pielęgniarską, 
• 3 x dziennie zabiegi rehabilitacyjne zgodnie z zaleceniem lekarza  

od poniedziałku do piątku + basen i gimnastyka, 
• program animacyjny: wieczorki taneczne, spotkanie przy grillu, wycieczki 

piesze i rowerowe, integracje, przejażdżka turystyczną ciuchcią – zwiedzanie 
Ustronia Morskiego i okolic,

• opłatę klimatyczna, TFP i TFG. 
Zniżki dla dzieci:
• dzieci zdrowe do 3 lat – 400 zł ryczałt bez prawa do świadczeń, 
• opiekun bez zabiegów, dziecko do lat 10 z zabiegami – minus 250 zł  

od ceny uczestnika.
Uwagi:
• przedłużenie pobytu do godziny 08.00 następnego dnia po zakończeniu 

turnusu 70 zł – po wcześniejszym zgłoszeniu,
• dopłata do pokoju 1 osobowego + 30%,
• warunkiem uczestnictwa w turnusie jest: „Informacja o stanie zdrowia”
• turnus rozpoczyna się w sobotę od godziny 14:00, kończy w piątek  

do godziny 22:00,
• dopłata do diety bezglutenowej i wegetariańskiej + 210 zł,
• ośrodek nie akceptuje zwierząt. 

Zabiegi: sucha kąpiel, krioterapia, diadynamik, isodynamik, jonoforeza, 
galwanizacja, interdyn, prądy tensa, laseroterapia, ultradźwięki, magne-
toterapia, lampy sollux, lampy solaris, masaż mechaniczny, mata masują-
ca, masaż suchy, masaż limfatyczny, masaż wodny, masaż wibracyjny stóp, 
inhalacje solankowe, tlenoterapia, okłady borowinowe, kąpiel perełkowa, 
hydromasaż, masaż wirowy kończyn, bicze wodne.
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OSW „KAMA Park”
Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy „KAMA Park***” położony jest w ma-
lowniczej okolicy Jezior Jaroszewskiego i Lutomskiego, na terenie Sierakowskiego 
Parku Krajobrazowego. Oddalony jest 350 m od plaży. Ośrodek posiada domki 
campingowe 2-4 osobowe oraz pokoje 2-osobowe, studia 4-osobowe z łazienkami  
w budynku hotelowym.
Domek SOSNOWY wyposażony jest w dwa pokoje (pokój dzienny z rozkładaną 
kanapą, 2 fotele, ławę, telewizor oraz sypialnię z dwoma łóżkami), łazienkę z prysz-
nicem, szafę, szklanki, czajnik, talerze i sztućce. Przed domkiem krzesełka i stolik 
plastikowy. Domek jest ogrzewany. 
Domek AKACJOWY (Jarzębinowy, Brzozowy) 2-pokojowe domki murowane  
o powierzchni 32 m2, ocieplone, z ogrzewaniem podłogowym. W domku znajduje 
się łazienka, pokój oraz salon z aneksem kuchennym (lodówka, czajnik, elektryczna 
płyta grzewcza). Przed domkiem zadaszony taras z meblami ogrodowymi.
Na terenie ośrodka: restauracja, drink bar, miejsce na biesiadę przy ognisku, sauna, 
siłownia, solarium, plac zabaw, bilard, piłkarzyki, nordic walking, bezpłatny bezprze-
wodowy internet i parking.
Turnusy: 7-dniowe od soboty do soboty lub do ustalenia 
Termin: 01.07. – 31.08.23

Cena zawiera:
• 7 noclegów (za cały domek), 
• wyżywienie 2 x dziennie – śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiado-

kolację 3-daniową (pobyt zaczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem), 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
• spacer nordic walking z instruktorem, 
• siłownię, bilard, boisko do siatkówki, 
• warsztaty plastyczne dla dzieci, bajkowe kino dla dzieci, 
• podatek VAT i opłatę na TFP i TFG.

Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 3 bez prawa do świadczeń  

przy zakwaterowaniu min. 2 osób pełnopłatnych  
– GRATIS (możliwość bezpłatnego wypożyczenia  
łóżeczka po wcześniejszym uzgodnieniu).

Uwagi:
• opłata klimatyczna płatna na miejscu, 
• leżaki, suszarki do suszenia odzieży, sprzęt sportowy i bilard wydawane za po-

braniem kaucji od 10 zł do 20 zł (przy zwrocie sprzętu sprawnego kaucja zostaje 
oddana),

• ośrodek przyjmuje zwierzęta za opłatnością 30 zł za dobę,
• doba hotelowa od 16:00 do 10:00, kaucja 200 zł za domek płatna w dniu przyjazdu. 

Kaucje zwracamy w dniu wyjazdu – ewentualne zniszczenia odliczamy od kaucji.

SIERAKÓW WIELKOPOLSKI

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

miejsce dla 4 osób dla 3 osób dla 2 osób

domek SOSNOWY 4000 zł 3300 zł 2750 zł

domek
AKACJOWY, BRZOZOWY

JARZĘBINOWY
4370 zł 3800 zł 3200 zł

Pokój w budynku hotelowym – – 2500 zł

Pokój studio 4 osoby dorosłe – 4370 zł 
2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 12 – 4130 zł 

Hotel Biathlon Sport & Spa 
Hotel Biathlon zlokalizowany jest w Jakuszycach, dzielnicy Szklarskiej Poręby w pobliżu 
wielu atrakcyjnych szlaków pieszych i rowerowych w polskich i czeskich Karkonoszach 
oraz Górach Izerskich. Wyposażony jest w pokoje z łazienkami i czajnikami 1-, 2-, 3-oso-
bowe oraz w studia 4-osobowe a także pokoje deluxe. W hotelu znajduje się restaura-
cja, sala biesiadna z kominkiem, sala konferencyjna, wypożyczalnia rowerów.
Pakiet Wiosna/Lato (8-dniowy): obowiązujący 15.04. – 29.10.23  
W cenie pakietu:
• 7 noclegów w komfortowych pokojach, 7 śniadań bufet (8:00-10:00),  

7 obiadokolacji 3-daniowych serwowanych (17:00-19:30), napoje dodatkowo płatne,
• możliwość korzystania z boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą,  

siłownia, sauna, jacuzzi (17:00-21:00),
• Wi-Fi, TV, podatek VAT i opłata na TFP i TFG.
Cennik za pokój:
Pokój 1-os. – 1860 zł
Pokój 2-os. standard plus – 2255 zł; comfort – 2299 zł; deluxe – 2600 zł 
Pokój 3-os. comfort – 2999 zł; deluxe – 3290 zł
Pokój 4-os. deluxe-studio – 4400 zł
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 5 bez świadczeń śpiące z rodzicami – GRATIS,
• dzieci 3-12 lat – 25% zniżki przy 2 osobach pełnopłatnych.
Uwagi:
• za dodatkową opłatą istnieje możliwość skorzystania ze strefy wellness, 
• opłata klimatyczna płatna na miejscu w ośrodku gotówką,
• doba hotelowa od 15:00 (od obiadokolacji) do 11:00 (do śniadania),
• opłata za zwierzęta 50 zł / doba,
• wypożyczenie łóżeczka dla dziecka 50 zł / dobę,
• monitorowany parking w cenie 20 zł / dobę.

JAKUSZYCE
Dzieci do lat 5

GRATIS!!!

Hotel Mir-Jan***
Hotel Mir-Jan*** z basenem położony jest w lesie tuż nad brzegiem rzeki, na skraju 
części zdrojowej Lądka. Oferuje pokoje, które odznaczają się klasycznym wystrojem, 
posiadają telefon, łazienki z kabiną prysznicową. Z okien pokoi od strony drogi rozpo-
ściera się widok na malownicze leśne ścieżki spacerowe, natomiast z drugiej strony na 
górską rzekę. Smakowite posiłki podawane są w hotelowej restauracji, która wyróżnia 
się oryginalnym i ciepłym wystrojem wnętrza. Posiłki można spożywać także na du-
żym letnim tarasie. Obiekt dodatkowo oferuje: bar z szerokim wyborem trunków  
i salą do tańca, salę kominkową, Strefę Relaksu (basen, sauna, jacuzzi).
Turnusy rehabilitacyjne – pobyt 7 i 14 dni (termin do uzgodnienia od niedzieli)
Cena za turnus 7 dni – 1800 zł / os. (pokój 1-osobowy 2100 zł)
Cena za turnus 14 dni – 3620 zł / os. (pokój 1-osobowy 4220 zł)
Cena zawiera:
• 6 (13) noclegów w pokojach standard, 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje),
• 10 (20) zabiegów od poniedziałku do piątku,
• poranną gimnastykę na basenie, korzystanie z basenu z wodą solankową o tem-

peraturze 30°C, wannę z hydromasażem z wodą solankową o temperaturze 35°C, 
saunę infrared, salę ćwiczeń i fitness, bilard,

• parking monitorowany, podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.
Turnus wypoczynkowy 6-dniowy (termin do uzgodnienia)
Cena: 1250 zł / os. / w pokoju 2-os. standard (pokój 1-os. na zapytanie)
Cena zawiera:
• 5 noclegów, 5 śniadań, 5 obiadokolacji z napojem i deserem, 
• po 1 zabiegu: na twarz, masaż pleców gorącymi kamieniami bazaltowymi,  

relaksująca kąpiel perełkowo-magnezowa, sauna parowa lub sucha, pobyt  
w komorze normobarycznej tlenowej, 

• Wi-Fi, podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.
Cena nie zawiera:
• opłaty klimatycznej: 4,70 zł / doba / osobę,
• opłaty za zwierzęta: 50 zł / doba.
Zniżki dla dzieci (przy pobycie wypoczynkowym):
• dzieci do lat 3 (bez świadczeń w pokoju rodziców) – GRATIS.
Uwagi:
• pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu 

wyjazdu. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00.

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

LĄDEK ZDRÓJ

Basen 
w cenie
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Pensjonat „POD GIEWONTEM”
Pensjonat „Pod Giewontem" w Zakopanem jest nowoczesnym i komfortowym 
obiektem kategorii **. Położony jest w malowniczej części Zakopanego, naprzeciw 
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, w bezpośredniej bliskości Tatrzańskiego Parku 
Narodowego.
W pensjonacie posiadamy 83 miejsca w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych, a także stu-
diach 2+2 oraz 2+3, w każdym pokoju znajduje się łazienka oraz telewizor.
Serdecznie zapraszamy do restauracji i znajdującego się przy niej drink baru.
Wolny czas można spędzić przy stole bilardowym lub tenisowym.
Do dyspozycji gości jest sauna oraz gabinet masażu. Przed pensjonatem znajduje się 
zamykany nocą parking samochodowy. Z tyłu zaś można mile spędzać czas przy ko-
minku obserwując bawiące się pociechy na placu zabaw.
Termin: do uzgodnienia
Cena: od 910 zł / os.
Cena zawiera:
• 7 noclegów,
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
• parking,
• podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS,
• dzieci 5-10 lat – 15% zniżki.
Uwagi: 
• opłata klimatyczna płatna gotówką na miejscu,
• doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 12:00 (od obiadokolacji do śniadania).

ZAKOPANE

Dzieci do lat 4

GRATIS!!!

LUBRZA k/ŚWIEBODZINA

Ośrodek Wypoczynkowy „DZIERŻONIÓW”
OW „DZIERŻONIÓW” znajduje się w lesie nad jeziorem Lubie (pierwsza klasa czystości, 
o głębokości do 38 m). Wspaniałe miejsce dla amatorów nurkowania. Na terenie ogro-
dzonym znajdują się domki campingowe, wyposażone w łazienkę i TV plus aneks ku-
chenny (pokoje 2-, 3-os., domki 2-os., domki/segment/2-pokojowe dla 3-, 4-os.). Ośrodek 
posiada świetlicę, kawiarnię, wypożyczalnię sprzętu wodnego, plac zabaw dla dzieci  
z brodzikiem, boiska do gier, tenis stołowy, Wi-Fi.

Terminy turnusów: 7 dniowych do uzgodnienia (maj-wrzesień 2023)
Ceny: 500 zł / os.
Cena obejmuje:
• 7 noclegów, 
• podatek VAT i opłatę na TFG i TFP.

Cena nie obejmuje:
• opłaty licznikowe wg wskazań (prąd, woda, ścieki), płatne na miejscu w ośrodku.

Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 7 zniżka 50%.
Uwagi:
• za pobyt na terenie ośrodka zwierząt domowych kota lub psa pobiera się opłatę  

w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą dobę pod warunkiem, że zwierzę posiada 
odpowiednie szczepienia, nie biega luzem i nie jest uciążliwe dla innych osób 
przebywających w ośrodku,

• doba pobytowa zaczyna się od godz. 16:00 i kończy w ostatnim dniu o godz. 10:00,  
• dodatkowo pobierana jest opłata klimatyczna – na miejscu płatne gotówką,
• stołówka nieczynna (możliwość korzystania z cateringu). 

Dom „POTOK”
Malowniczo położony nad potokiem, na skraju lasu, na wysokości 685 metrów 
n.p.m Dom Potok zaprasza przez okrągły rok.
Położony tuż obok szlaku prowadzącego na Śnieżkę i zaledwie 5 minut od cen-
trum oferuje doskonałe warunki do wypoczynku w Karpaczu.
Nasi Goście korzystać mogą z bezpłatnego parkingu, przestronnych pokoi 
łazienką, TV, zestawami do parzenia kawy lub herbaty oraz bezpłatnym Wi-Fi. 
Wszystkie pokoje ( 2-, 3-, 4-os. z antresolą) wyposażone zostały w antyalergiczną 
pościel, a większość z nich wykończono w indywidualnym stylu. Nasz kuchnia 
oferuje zarówno śniadania jak i obiadokolacje serwując dania tradycyjnej kuch-
ni polskiej.
Wieczorem zrelaksować się można w saunie (godzina 70 zł / wejście max 4 os.). 
Oferujemy pakiety wypoczynkowe i dla seniorów (szczegóły w biurze).
Cena za pokój za dobę z wyżywieniem  HB – śniadania i obiadokolacje:

W gabinecie odnowy biologicznej można skorzystać odpłatnie z masaży:
• relaksacyjny – cena od 100 zł,
• gorącymi kamieniami cena od 140 zł,
• miodem cena od 100 zł,
• gorącą czekoladą cena od 140 zł,
• ciepłą aromatyczną świecą cena od 140 zł,
• masaże stóp, dłoni, głowy, twarzy, peeling ciała i inne.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS.
Uwagi:
• opłata klimatyczna 2,70 zł / os.  

– płatna gotówką na miejscu,
• doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 11:00  

(od obiadokolacji do śniadania).

KARPACZ

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

Termin Pokój 2-os.  
standard

Pokój 2-os. 
lux

Pokój 3-os.  
z antresolą   

Pokój 4-os.  
z antresolą

Majówka  
28.04. – 03.05.23
(min. 3 noclegi)

600 zł 650 zł 795 zł 980 zł

Boże Ciało  
08.06. – 11.06.23
(min. 3 noclegi)

600 zł 650 zł 795 zł 980 zł

11.06. – 02.09.23 430 zł 450 zł 595 zł 740 zł

02.09. – 31.10.23 410 zł 430 zł 585 zł 720 zł
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Karpacz – usytuowany jest w Sudetach (Karkonosze). W rejonie Karpacza grzbiet 
Karkonoszy wznosi się na wysokość 1400 m n. p. m. Najwyższym szczytem masywu jest 
Śnieżka licząca 1603 m n.p.m, jest to najzimniejszy punkt w Europie na tej szerokości geo-
graficznej. Śnieg na szczycie Śnieżki utrzymuje się przez 176 dni w roku.

Kompleks Wypoczynkowy „SANDRA SPA”
Zapraszamy do nowoczesnego Kompleksu Sandra SPA w samym centrum Karpacza 
na terenie o powierzchni 3 ha. Ten nowoczesny Kompleks stanowić będą – obiekt 
hotelowy na 550 miejsc w 260 komfortowych pokojach, centrum odnowy biologicz-
nej, baza rehabilitacyjna, kompleks basenowo – rekreacyjny z sześcioma basenami  
i zjeżdżalniami.

Turnusy: 8-dniowe od soboty do soboty lub do uzgodnienia (7 noclegów):
Terminy i ceny od osoby:
03.05. – 15.06.23           od 2100 zł*    
23.06. – 09.07.23           od 2380 zł*
09.07. – 31.08.23           od 2625 zł* 
31.08. – 29.10.23           od 2380 zł*
* Oferta bezzwrotna – rabat przy rezerwacji na min. 60 dni przed turnusem, 
30% wpłaty zadatku, bez możliwości wykupienia opłaty gwarancyjnej.
Cena zawiera: 
• nocleg (pokoje wyposażone w łazienkę, TV–Sat, telefon, sejf ),
• wyżywienie: 2 x dziennie (śniadanie i obiadokolacja  

w formie bufetu, napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne),
• korzystanie z kompleksu basenowego  

(7 basenów ze zjeżdżalniami),
• basen pływacki 25 m, basen odkryty  

i jacuzzi (tylko w sezonie letnim),
• basen do ćwiczeń (aerobik wodny),
• sztuczną rzekę,
• basen z gorącą wodą (ze stanowiskami do masażu – jacuzzi),
• basen z zimną wodą z wodospadem, basen ze sztuczną falą, 
• basen dla dzieci, 3-poziomy z zabawkami tzw. „wodna dżungla”,
• 4 zjeżdżalnie z efektami akustycznymi, plaża z piaskiem morskim, 
• saunę „Bania”, siłownię, łaźnię parową dla dzieci, kącik zabaw dla dzieci, 
• podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.
Zniżki dla dzieci:
• dziecko do 3 lat nie korzystające  

ze świadczeń – GRATIS  
(przy 2-os. pełnopłatnych),

• dzieci od 3 do 14 lat (osobne miejsce do spania)  
– zniżka 25% (30% poza sezonem),

• dzieci od 3-14 lat na dostawce – zniżka 45% (50% poza sezonem)
• dzieci powyżej 14 lat na dostawce – zniżka 30%.
Uwagi:
• na miejscu dodatkowo płatna taksa klimatyczna, 
• pokoje 1-osobowe na zapytanie – dopłata 80 zł / doba,
• możliwość wykupienia pakietu kuracyjnego – 420 zł za tydzień.  

Pakiet zawiera wizytę lekarską + do 3 zabiegów dziennie (w dni robocze), 
• łóżeczko dziecięce – 35 zł / doba, 
• pobyt psa – 50-100 zł / doba, 
• doba hotelowa od godz. 15:00 do 11:00 (od obiadokolacji do śniadania), 
• miejsce postojowe zewnętrzne 30 zł / dobę,
• w okresie objętym przez pakiety, ceny z cennika nie obowiązują.

KARPACZ

Basen 
w cenie

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

Świeradów–Zdrój – malowniczo położony kurort nad rzeką Kwisą pomiędzy Grzbietami 
Wysokim a Kamienickim Gór Izerskich, na granicy trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech, 
oddalony jedynie o 50 km od Zgorzelca.

Hotel „ŚWIERADÓW”
Hotel „ŚWIERADÓW” wybudowany w 1879 r jest jednym z najstarszych budynków 
w Świeradowie-Zdroju. Po gruntownym remoncie w 2004 roku hotel nabrał no-
wego blasku. Hotel*** dysponuje 32 pokojami o różnej wielkości i usytuowaniu,  
wszystkie posiadają łazienki i wyposażone są TV–Sat, telefon, lodówki, suszarki. 
Parking gratis. Obiekt posiada nowoczesną bazę zabiegową jak również własną grotę 
solno-jodową.

Turnusy rehabilitacyjne
Terminy i ceny:
02.04. – 16.04.23 – 2356 zł / os. Wielkanoc
16.04. – 30.04.23 – 2179 zł / os.
30.04. – 14.05.23 – 2294 zł / os.
14.05. – 28.05.23 – 2294 zł / os.
28.05. – 11.06.23 – 2489 zł / os.
11.06. – 25.06.23 – 2489 zł / os.
25.06. – 09.07.23 – 2489 zł / os.
09.07. – 23.07.23 – 2489 zł / os.
23.07. – 06.08.23 – 2489 zł / os.
06.08. – 20.08.23 – 2489 zł / os.
20.08. – 03.09.23 – 2489 zł / os.
03.09. – 17.09.23 – 2489 zł / os.
17.09. – 01.10.23 – 2489 zł / os.
01.10. – 15.10.23 – 2145 zł / os.
Dopłata do pokoju jednoosobowego – 200 zł / turnus. 
Pobyt z wyżywieniem 2 x dziennie – minus 200 zł / turnus. 
Cena zawiera:
• 14 noclegów, 
• wyżywienie 3 x dziennie (od obiadokolacji do śniadania),
• 2 wizyty lekarskie (na początku i na zakończenie) + 20 zabiegów,
• 1 wieczorek taneczny lub wieczorek grillowy.
Tygodniowe pobyty lecznicze (terminy do uzgodnienia, sugerowany   
dzień rozpoczęcia turnusu sobota lub niedziela).
Cena: 1500 zł / osoba / tydzień. 
Cena zawiera:
• 7 noclegów 
• wyżywienie 2 x dziennie (śniadania: szwedzki bufet, 3-daniowe obiadokolacje),
• 10 zabiegów od poniedziałku do piątku, wizyta lekarska,
• wieczorek taneczny.
• podatek VAT i opłatę na TFG i TFP.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS,
• dzieci śpiące na osobnym łóżku – 50 zł / dobę.

Uwagi:
• dopłata do pełnego wyżywienia – 200 zł,
• pobyt bez zabiegów – 200 zł zniżki,
• dopłata do pokoju 1-osobowego – 150 zł,
• doba hotelowa od godziny 14:00 do 12:00,
• opłata klimatyczna 5 zł / osoba / dobę,
• opłata za zwierzęta – 20 zł / dobę (do 10 kg).

Kąpiel perełkowa, masaż podwodny, wirówka kończyn górnych, wirówka 
kończyn dolnych, aromaterapia, hydromasaż, okłady borowinowe częścio-
we, okłady parafinowe, masaż suchy częściowy, Prądy–Tensa, pole mag-
netyczne, ultradźwięki, diatermia krótkofalowa, diadynamik, inhalacje 
lekowe, Sollux + Kwarcówka, inhalacje jodowo–bromowe, jonoforeza, gal-
wanizacja, tlenoterapia, laser.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

Dzieci do lat 4

GRATIS!!!
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PRZYKŁADOWE WYCIECZKI DLA GRUP  
– POWIEDZ NAM, GDZIE CHCESZ POJECHAĆ A MY TO ZORGANIZUJEMY

Cena od 1390 zł – 3 dni

BUDAPESZT 
Zwiedzanie Budapesztu i Zakola Dunaju, przejazd autokarem, 2 noclegi  
ze śniadaniami, 2 obiadokolacje, 1 obiad, rejs statkiem, impreza w Czardzie, 
opieka pilota, przewodnik lokalny, ubezpieczenie.

Cena od 200 zł – 1 dzień

Cena od 990 zł – 3 dni

CZESKI RAJ 
Zwiedzane Czeskiego Raju, Miasta Rumcajsa – Jiczin i Detenic (zamek, browar), 
przejazd autokarem, opieka pilota, ubezpieczenie.

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA
Zwiedzanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej: Ojcowski Park Narodowy, Olkusz, 
Pustynia Błędowska, Ogrodzieniec, Bobolice, Przejazd autokarem, 2 noclegi,  
2 śniadania, 2 kolacje i 1 obiad, opieka pilota i przewodnika lokalnego, ubezpieczenie.

BAJKOWA PRAGA
Zwiedzanie Kutnej Hory i Pragi, przejazd autokarem, 2 noclegi z śniadaniami  
i obiadokolacjami, rejs po Wełtawie, opieka pilota i przewodnika lokalnego, 
ubezpieczenie.

Cena od 1100 zł – 3 dni

SANDOMIERZ – KAZIMIERZ DOLNY – 
JANOWIEC – BARANÓW SANDOMIERSKI
Zwiedzanie Sandomierza, Janowca i Baranowa Sandomierskiego, przejazd autokarem, 
2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad, opieka pilota i przewodnika lokalnego, 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie.

Cena od 1190 zł – 3 dni

ŁÓDŹ
Zwiedzanie Łodzi, przejazd autokarem, opieka pilota i przewodnika miejskiego, 
bilet wstępu do Muzeum Kinematografii lub Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu 
Poznańskiego, ubezpieczenie.

Cena od 300 zł – 1 dzień

SREBRNA GÓRA
Zwiedzanie Srebrnej Góry (pakiet Armata) z przewodnikiem, przejazd autokarem, 
opieka pilota, ognisko z kiełbaskami, ubezpieczenie.

Cena od 220 zł – 1 dzień

COTTBUS I SZPREWALD
Zwiedzanie Cottbus i Szprewaldu (rejs kanałem, skansen), przejazd autokarem, 
opieka pilota i przewodnika, ubezpieczenie.

  Cena od 180 zł – 1 dzień
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Wszystkie oferty w katalogu i na stronach internetowych nie stanowią oferty  
w zrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a mają charakter informacyjny.

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI DLA GRUP  
– POWIEDZ NAM, GDZIE CHCESZ POJECHAĆ A MY TO ZORGANIZUJEMY

OBOZY MŁODZIEŻOWE  PORT GRIMAUD
Lazurowe Wybrzeże  Francja

Wielkanoc w Prowansji 03–12.04.23
Zakwaterowanie na campingu Les Prairies de la Mer***** w Port Grimaud k/Saint 
Tropez, przejazd autokarem klasy LUX, wycieczka na targ prowansalski w Port 
Grimaud, popołudniowa wycieczka do Saint Tropez albo trekingowa wycieczka 
na San Peire – 416 m npm (do wyboru), opieka pilota – przewodnika górskiego, 
ubezpieczenie.

Cena od 1590 zł – 8 dni

BYDGOSZCZ – TORUŃ –  
GOLUB DOBRZYŃ – CIECHOCINEK
Zwiedzanie Bydgoszczy, Torunia, Golubia Dobrzynia i Ciechocinka, przejazd  
autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania i 2 obiadokolacje, 1 obiad, bilety wstępu,  
opieka pilota i przewodników miejskich, ubezpieczenie.

Cena od 940 zł – 3 dni

TRÓJMIASTO – MALBORK
Zwiedzanie Sopotu, Gdańska, Oliwy, Gdyni i Malborka, przejazd autokarem,  
4 noclegi w hotelu, 4 śniadania i 4 obiadokolacje, 1 obiad, opieka pilota i prze-
wodników miejskich, ubezpieczenie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

Cena od 1500 zł – 5 dni

Piątek – przedwieczorny wyjazd z Polski, nocny przejazd przez Czechy, Niemcy,
Austrię, Włochy do Francji.
Sobota – popołudniowy przyjazd do Port Grimaud k/Saint Tropez, zakwatero-
wanie, kolacja, nocleg.
Pobyt do kolejnej soboty, pełne wyżywienie. W trakcie pobytu wypoczynek, 
plażowanie.
Wycieczka do Saint Tropez i starego prowansalskiego Grimaud oraz wycieczki 
fakultatywne, na życzenie grupy, dodatkowo płatne.
Sobota – śniadanie, opuszczenie mobilhomów, zwiedzanie Arles – miasta ma-
larzy i Avignon – miasta papieży, zakwaterowanie, nocleg.
Niedziela – śniadanie, wyjazd do kraju.
Poniedziałek – poranny przyjazd do Polski.
Terminy i ceny:
23.06. – 03.07.23   2890 zł / os.
30.06. – 10.07.23   3190 zł / os.
Cena zawiera:
• 7 noclegów na campingu z basenem Les Prairies de la Mer*****  

w Port Grimaud, mobilhomy,
• dwupokojowe z klimatyzacją, aneksem kuchennym, łazienką, WC,  

lodówką, tarasem, młodzież kwaterujemy po 6 osób, 
• 7 śniadań, 6 lunchy jednodaniowych, 7 kolacji,
• 1 nocleg w Avignon lub Orange w hotelu Formuły 1, pokoje 3-osobowe 

(jedno łóżko podwójne i jedno pojedyncze, podwieszane),
•  1 śniadanie,
•  opiekę rezydenta,
• ubezpieczenie od kosztów leczenia zagranicą KL do 20000 Euro  

i od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do 9000 zł,
• autokar lux (klimatyzacja, WC, barek, DVD).

Uwagi:
• należy zabrać z sobą pościel i środki czystości,
• wyżywienia w wersji cateringowej – przygotowywane w kuchni poza cam-

pingiem, przywożone do mobilhomów i tamże spożywane,
• należy mieć z sobą 12 Euro / os. na kolację w Avignon (na życzenie), 
• dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 

Pomocowy + 20 zł / os.,
• organizator pobiera kaucję w wysokości 10 Euro / os., zwracaną po opusz-

czeniu mobilhomu wysprzątanego i bez zniszczeń.
Cena nie zawiera: 
• kosztu biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
• Wycieczki fakultatywne, na życzenie grupy, dodatkowo płatne:

a) do Monaco, Monte Carlo, Cannes i perfumerii w Eze – 35 Euro / os.,
b) do Wielkiego Kanionu du Verdon – 30 Euro / os. + koszt wynajęcia łódek  

(8 Euro / os.),
c) do Marsylii – 30 Euro / os. + kolejka – 8 Euro / os.

Polecamy również kolonie/obozy młodzieżowe  
w Albanii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji,  
Czarnogórze, Hiszpanii,  Włoszech, Anglii, 
Czechach, Malcie, Turcji oraz w Polsce  
– szczegóły w biurze! 



U NAS KUPISZ OFERTY:

Słoneczne Wakacje Samolotem
Oferujemy szeroką gamę hoteli – wyloty z całej Polski.

Kierunki – Albania, Bułgaria, Cypr, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Malta, Maroko, Egipt, Emiraty 
Arabskie,Tunezja, Turcja, Włochy, Kuba, Meksyk, Zanzibar, Dominikana, Kenia, Tajlandia i inne.

Pełna oferta w biurze i na stronach internetowych.

Ciesz się wyjątkowymi chwilami,
a my zadbamy o Twoje bezpieczeństwo podczas podróży! 

SIGNAL IDUNA od ponad 20 lat ubezpiecza Polaków.

www.signal-iduna.pl

EURO 90 TRAVEL Marek Ciechanowski, ul. Grabowskiego 2/2, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 76 75 080/090; 514 556 670; 48 514 591 676; e-mail: euro90@euro90-travel.pl

www.euro90-travel.pl


