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MIELNO

HEL / Apartamenty

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

Niewiele jest w Europie tak pięknie położonych miejsc jak Hel. Najbardziej morskie miasto Polski – usytuowane na cyplu Półwyspu Helskiego i z trzech stron
otoczone wodami Bałtyku – każdego roku przyciąga tysiące turystów swoimi walorami rekreacyjno–wypoczynkowymi. W Helu znajdują się dwie plaże
– jedna od strony Zatoki Gdańskiej, nieopodal bulwaru. Druga, bardzo szeroka za lasem, nad pełnym morzem. Dla entuzjastów militariów proponujemy
dłuższy spacer do zachowanych obiektów i fortyfikacji z czasów II wojny światowej. 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: 						2400 zł
lipiec, sierpień, weekend majowy, czerwcowy
za cały apartament – 7 dób 				
Cena poza sezonem: 		
80 zł / dobę od osoby
(ilość osób w apartamencie do uzgodnienia)
Uwagi:

„VILLA MAJA” w Mielnie
Nasz pensjonat usytuowany jest przy zielonym skwerze bezpośrednio nad
Jeziorem Jamno, a jednocześnie tylko 200 metrów od morza. Do ścisłego centrum kurortu 500 m.
Do dyspozycji gości oddajemy pokoje 1-, 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
02.04. – 06.04. (Wielkanoc)
499 zł
30.04. – 03.05. (Majówka)		335 zł
Dzieci do lat 3
04.05. – 01.06.			615 zł
GRATIS!!!
01.06. – 03.07.			770 zł
03.07. – 28.08.			945 zł
28.08. – 30.09.			665 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:

•
•
•
•

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 za osobę w wysokości 20 zł za dzień,
• możliwość wykupienia wyżywienia 2 razy dziennie w cenie 50 zł / osobę za dzień,
tylko obiad 30 zł / osoba (posiłki w restauracji w centrum Helu).

• taksa klimatyczna płatna na miejscu,
• doba hotelowa od godz. 15:00 do godziny 10:00
(od obiadokolacji do śniadania).

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

Pensjonat „BOSMAN”
Pensjonat „BOSMAN”położony jest na klifowym brzegu w bezpośrednim sąsiedztwie plaży (łagodne zejście do morza). Na ogrodzonym terenie 30 arów znajduje się
stołówka, plac zabaw dla dzieci, ławeczki, miejsce do grillowania, parking bezpłatny, bezpłatne Wi–Fi. Na terenie ośrodka znajduje się basen z podgrzewaną wodą
(6 m x 12 m). Dwupiętrowy budynek dysponuje pokojami 2-, 3-, 4-osobowymi
(typu studio), z pełnym węzłem sanitarnym, ręcznikami, część z balkonem lub tarasem i 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: 26.06. – 17.07.2021; 14.08. – 28.08.2021
Cena: 1300 zł za osobę dorosłą przy wykupieniu 7 dni pobytu
Cena zawiera:
•
•
•
•

7 noclegów,
7 dni żywieniowych (śniadanie i obiadokolacja – serwowane lub 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 płacą ryczałt 210 zł,
• dzieci od 3 do 10 lat płacą 70% ceny.
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Basen
w cenie

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 zł / doba.
• przed zakwaterowaniem pobierana jest kaucja: w pokojach 200 zł,
w domkach 3-, 4-os. 500 zł – zwrotna w przypadku braku zniszczeń.
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ŚWINOUJŚCIE

POBIEROWO

Świnoujście posiada najpiękniejszą nad Bałtykiem plażę, miejsce wprost wymarzone 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 godzin 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 odległości ok. 380 m od morza i ok. 300 m od granicy niemieckiej. Do dyspozycji pokoje 1-, 2-, 3-osobowe oraz studia i apartamenty. Na wyposażeniu pokoju znajduje się łazienka z prysznicem i WC, czajnik bezprzewodowy, TV. Do dyspozycji
gości: wypożyczalnie rowerów, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, kawiarnia, 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: 26.06. – 30.08.2021, Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało
Turnus wypoczynkowy – 7-dniowy do uzgodnienia
1225 zł / osoba w pokoju 2-os.
1155 zł / osoba w pokoju 3-os. i studio 4-os.
1855 zł / osoba w pokoju 1-os.
Wczasy zdrowotne – pakiet 7-dniowy:
1490 zł / osoba w pokoju 2-os.
1390 zł / osoba w pokoju 3-os.
1990 zł / osoba w pokoju 1-os. i w apartamencie 2-os.
Termin: poza sezonem
Turnus wypoczynkowy
999 zł / osoba w pokoju 2-os.
965 zł / osoba w pokoju 3-os. i studio 4-os.
1295 zł / osoba w pokoju 1-os.
Wczasy zdrowotne – pakiet 7-dniowy:
1190 zł / osoba w pokoju 2-os.
1150 zł / osoba w pokoju 3-os.
1490 zł / osoba w pokoju 1-os. i w apartamencie 2-os.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do 3 lat bez prawa do świadczeń - GRATIS,
Dzieci do lat 3
• dzieci do lat 12 – zniżka 20%.
GRATIS!!!
Cena zawiera:
• 7 noclegów,
• wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje – bufet),
• bon 50 zł / os. dorosłą na bazę rehabilitacyjną,
• korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny suchej
i łaźni parowej w godzinach otwarcia,
• przy wczasach zdrowotnych – 10 zabiegów
Basen
rehabilitacyjnych (2 zabiegi dziennie
w cenie
od poniedziałku do piątku),
• podatek VAT, opłatę na TFP i TFG.
Cena nie zawiera:
• opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4 zł za dobę.
Uwagi:
• na miejscu dodatkowo płatna taksa klimatyczna
4,40 zł / osoba dorosła / dzień (dzieci do lat 7 gratis),
• doba hotelowa zaczyna się od godz. 16:00
a kończy o godz. 11:00 (od obiadokolacji
w godzinach 17:00-19:00 do śniadania),
• niestrzeżony parking: 1 doba: 30 zł,
7 dni: 150 zł, 14 dni: 200 zł,
• opłata za zwierzęta 30 zł / dobę.

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

Hotel „GRAND LAOLA SPA”
Wczasy z odnową biologiczną

Hotel „GRAND LAOLA SPA” składa się z dwóch budynków położonych na ogrodzonym i zalesionym terenie. Posiada pokoje 1, 2-os. – standard oraz pokoje 2-3-os.
– deluxe, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym i balkonem, wyposażone w TV,
radio, leżaki, koc plażowy. Hotel dysponuje bardzo dobrze rozbudowaną bazą rehabilitacyjną – Spa (basen kryty), kawiarenką, parkingiem (20 zł na dobę), boiskami
do siatkówki plażowej, placem zabaw dla dzieci oraz wieloma innymi atrakcjami.
Bezpłatne Wi–Fi. Odległość do morza – 50 m, do centrum – 200 m.
Turnusy: 7-dniowe do uzgodnienia
Ceny w sezonie: lipiec, sierpień 2021 od osoby
1490 zł turnus wypoczynkowy w pokoju 2 os. (pokój 1-os. standard: 1699 zł)
1599 zł turnus kuracyjny w pokoju 2 os. (pokój 1 osobowy: 1799 zł)
Cena poza sezonem: czerwiec, wrzesień 2021 od osoby
1199 zł turnus wypoczynkowy w pokoju 2 os. (pokój 1-os. standard: 1450 zł)
1385 zł turnus kuracyjny w pokoju 2 os. (pokój 1 osobowy: 1555 zł)
Cena turnusu wypoczynkowego zawiera:
• 7 noclegów w pokoju 1, 2-osobowym standard,
wyżywienie 2 x dziennie bufet,
• korzystanie z kompleksu basenowego,
• podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.
Cena turnusu kuracyjnego zawiera:
• 7 noclegów w pokoju 1, 2-osobowym standard,
wyżywienie 2 x dziennie bufet,
• wizyta lekarska,
Basen
• 10 zabiegów tygodniowo + korzystanie
w
cenie
z kompleksu basenowego (basen, jacuzzi,
jacuzzi solankowe, sauna sucha, sauna parowa),
• podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.
Zniżki dla dzieci:
• dzieci do 3,99 lat nie korzystające ze świadczeń,
przy dwóch osobach pełnopłatnych
Dzieci do lat 3
w pokoju – GRATIS,
• dzieci w wieku 4-11,99 lat – jako trzecia osoba
GRATIS!!!
w pokoju – zniżka 40%.
Uwagi:
• opłata klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu,
• doba hotelowa w sezonie od 16:00 do 11:00
(od obiadokolacji do śniadania).
Masaż wirowy kkd i kręgosłupa, kąpiel solankowa, kwasowęglowa, czterokomorówka, masaż suchy częściowy, masaż częściowy stóp, DDM, interdyn, prądy Kotza, TENSA, jonoforaza z lekiem, elektrostymulacja, ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia, solux, Sunlamp Professional,
teraplus, inhalacje z solą fizjologiczną, zawijanie borowinowe częściowe,
okłady borowinowe, gimnastyka bloczkowa, cykloergometr.
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SARBINOWO

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy
KAMYCZEK
OR-W Kamyczek położony jest w odległości 50 m od morza w centralnej części Sarbinowa. Ośrodek to dwukondygnacyjny obiekt na 160 miejsc. Pokoje 2-,
-3, -4-osobowe z łazienkami (pokoje 3-osobowe z balkonami), TV, radio, czajnik. Stołówka na 160 miejsc, duża świetlica, kino, sala dyskotekowa, kawiarnia.
Boiska sportowe (koszykówka, siatkówka, kometka), stół do tenisa, plac zabaw dla dzieci, wewnętrzny rekreacyjny dziedziniec, tzw. Patio, grill, ognisko.
Biblioteka oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego. Gabinet lekarski, całodobowa opieka pielęgniarska, lekarz wg potrzeb. Cały teren ośrodka ogrodzony,
parking i WI-FI gratis.
Terminy: cena za osobę w pokoju 2 os. z balkonem
05.06. – 18.06.21
1985 zł
19.06. – 02.07.21
2089 zł
17.07. – 30.07.21
2194 zł
31.07. – 13.08.21
2194 zł
Dzieci do lat 3
14.08. – 27.08.21
2089 zł
GRATIS!!!
28.08. – 10.09.21
1827 zł
11.09. – 24.09.21
1669 zł
25.09. – 08.10.21
1512 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,
• 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, przejażdżka ciuchcią, 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 – 40 zł / os.,
• warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest informacja
o stanie zdrowia.
Zabiegi terapeutyczne: tens, diadynamik, interdyn, galwanizacja, jonoforeza, fonoforeza, elektrostymulacja, okłady borowinowe, masaż klasyczny, aquavibron, lampa solux. Dodatkowo dla osób po COVID-19 – inhalacje
solankowe, gimnastyka, talasoterapia, sylwoterapia.

DZIWNÓWEK

Dziwnówek jest to niewielka miejscowość położona na zachodnim wybrzeżu.

Ośrodek Wypoczynkowy „MAXIMUS SPA”
Maximus Spa położony jest bezpośrednio przy plaży (50 m). Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia, sale i kąciki zabaw dla dzieci, tarasy zewnętrzne, lokal
taneczny, bezpłatny internet Wi–Fi, dział rehabilitacji i odnowy biologicznej, fitness, 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 pomieszczeń. 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.):
28.05. – 27.06.21
1260 zł
27.06. – 04.07.21
1365 zł
Dzieci do lat 3
04.07. – 22.08.21
1470 zł
GRATIS!!!
22.08. – 29.08.21
1365 zł
29.08. – 03.10.21
1260 zł
Cena obejmuje:
• 7 noclegów,
• wyżywienie: 2 x dziennie śniadania i obiadokolacje (bufet szwedzki – lipiec,
sierpień) lub 3 x dziennie (serwowane – czerwiec, wrzesień),
• 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.
Basen
Zniżki:
w cenie
• 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,
• dzieci na dostawce – do 12 lat – 50% zniżki, powyżej 12 lat – 30% zniżki.
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 za osobę
za dobę,
• łóżeczko dziecięce – 25 zł za dobę,
• pakiet kuracyjny – 150 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),
• pokoje 1-osobowe na zapytanie za dodatkową opłatą.
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POGORZELICA

KOŁOBRZEG

Kompleks Wczasowy „SANDRA SPA”

Kompleks Wczasowy „SANDRA SPA” w Pogorzelicy położony jest wśród lasu sosnowego, 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 sanitarnym 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

31.05. – 26.06.21

1540 zł

1470 zł

1140 zł

1715 zł

26.06. – 10.07.21

1855 zł

1925 zł

1350 zł

2030 zł

10.07. – 16.08.21

2030 zł

2100 zł

1490 zł

2205 zł

16.08. – 30.08.21

1855 zł

1925 zł

1350 zł

2030 zł

30.08. – 04.10.21

1540 zł

1505 zł

1140 zł

1680 zł

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,
Dzieci do lat 3
poza sezonem zniżka 30% (osobne spanie),
GRATIS!!!
• dziecko od 3 do 14 lat na dostawce – zniżka 50%,
• dziecko powyżej 14 lat na dostawce – zniżka 30%.

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 biurko. 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

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),
• parking dozorowany dla samochodów osobowych – bezpłatnie,
• podatek Vat, opłatę na TFG i TFP.

Basen
w cenie

Uwagi:

• taksa klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu,
• możliwość wykupienia Pakietu kuracyjnego – 350 zł, 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 – 40-80 zł / za dobę – tylko w bungalowie i domku letnim,
• dopłata do pokoju typu studio – 20 zł / za dobę,
• w okresie objętym przez pakiety ceny z cennika nie obowiązują,
• możliwość wykupienia obiadów – od 210 zł / za tydzień,
• opłata za łóżeczko dziecięce – 25 zł / za dobę,
• wypożyczenie lodówki – 20 zł / za dobę (tylko w pawilonach letnich).

Pokój
3 osobowy

Pokój
2 osobowy

Pokój
1 osobowy

08.05. – 26.06.21

1262 zł

1433 zł

1610 zł

26.06. – 04.09.21
oraz weekend
majowy

1597 zł

1850 zł

2350 zł

29.05. – 05.06.21
(Boże Ciało)

1597 zł

1850 zł

2350 zł

04.09. – 02.10.21

1262 zł

1433 zł

1610 zł

Terminy

Dostępne są również pokoje 4-, 5-, 6-osobowe – na zapytanie
Cena zawiera:
• 7 x nocleg,
• 7 x śniadanie bufet,
Basen
• 7 x obiadokolacja bufet,
w
cenie
• korzystanie z basenu, sauny, jacuzzi,
• internet WLAN w Hotelu,
• sejf w recepcji,
• podatek VAT, opłatę na TFP i TFG.
Dzieci do lat 4
Zniżki dla dzieci:
GRATIS!!!
• dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS.
Uwagi:
dopłata do obiadu – 25 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 10 zł / dobę,
opłata klimatyczna 4,4 zł / os. / dobę – płatna gotówką w recepcji hotelu,
istnieje możliwość wykupienia na miejscu pakietów zabiegowych:
– Rozszerzony: 280 zł / os. za tydzień (1 konsultacja lekarska, 20 zabiegów),
– Standard: 220 zł / os. za tydzień (1 konsultacja lekarska, 15 zabiegów),
– Mini: 160 zł / os. za tydzień (1 konsultacja lekarska, 10 zabiegów),
• dopłata do zabiegów Wellness.
•
•
•
•
•
•

EURO 90 TRAVEL – tel. 75 76 75 080/090; 514 556 670; 514 591 676; euro90@euro90-travel.pl, www.euro90-travel.pl, www.wakacjedlaseniorow.pl
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USTKA

USTKA

Basen
w cenie
Dzieci do lat 3

GRATIS!!!
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 korzystnemu klimatowi otrzymała status uzdrowiska.

Ośrodek Wypoczynkowy „AGA”
Wczasy rehabilitacyjne

Ośrodek Wypoczynkowy Aga położony na ogrodzonym terenie, 800 m do morza.
Obiekt przygotowany do przyjęcia 70 osób. Ośrodek posiada: miejsce na grilla,
boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci, nieodpłatny parking, stołówkę, gabinety zabiegowe, świetlicę. W sąsiedztwie ośrodka znajduję się: latarnia morska, port
rybacki, jazda konna.

Zakwaterowanie:
Pokoje: 2-, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym z balkonami na I i II piętrze; w pokojach nie ma ręczników. Wyposażenie pokoi hotelowych: tapczaniki,
stolik, krzesła, szafa ubraniowa, TV, czajnik bezprzewodowy, WiFi.
Terminy i ceny:
08.05. – 21.05.21
1575 zł
22.05. – 04.06.21
1627 zł
05.06. – 18.06.21
1733 zł
19.06. – 02.07.21
1890 zł
03.07. – 16.07.21
1984 zł
17.07. – 30.07.21
1984 zł
14.08. – 27.08.21
1984 zł
28.08. – 10.09.21
1890 zł
11.09. – 24.09.21
1733 zł
25.09. – 08.10.21
1627 zł
Cena zawiera:
• 13 noclegów, 14 dni pobytu, (świadczenie zaczyna się śniadaniem
a kończy kolacją),
• wyżywienie 3 x dziennie,
• opiekę medyczną, 30 zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniem
lekarza,
• spotkania przy grillu, wieczorki taneczne, spotkania integracyjne, wycieczki
piesze. Transport na plażę w wyznaczonych godzinach,
• podatek VAT, opłatę na TFP i TFG.

Zniżki dla dzieci:
• dzieci zdrowe do lat 3 pobyt bez prawa do świadczeń, ryczałt 400 zł,
• dzieci zdrowe do lat 10 – minus 20% (całe spanie, ½ wyżywienia,
bez zabiegów).
Uwagi:
• dopłata do pokoju 1-osobowego – 80% ceny turnusu,
• dopłata do diety bezglutenowej, wegetariańskiej 18 zł / dobę
• na miejscu dodatkowo płatna taksa klimatyczna gotówką,
• istnieje możliwość zakwaterowania w dniu poprzedzającym turnus
– dopłata 60 zł / os.,
• warunkiem uczestnictwa w turnusie jest „Informacja o stanie zdrowia”,
• ośrodek nie akceptuje zwierząt.
Dodatkowo płatne: basen kryty, przejażdżka Ciuchcią Ustecką,
wejście do Muzeum Chleba, zwiedzanie bunkrów Bluchera.
Zabiegi: leczenie klimatyczne, światłolecznictwo, inhalacje, hydroterapia, masaż klasyczny, masaż mechaniczny, okłady borowinowe, nordic
walking, kąpiel wirowa kończyn dolnych i górnych, elektroterapia, masaż
limfatyczny, gimnastyka, drenaż limfatyczny, sylwoterapia.

6

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 dyspozycji 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, telefon, mini lodówkę, suszarkę do włosów, sprzęt na plażę (pokoje Komfort większe z balkonami i klimatyzacją). W hotelu jest winda.
Domki 2 (za dopłatą), 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. Lodówk na wyposażeniu domku.
Termin: pokoje hotelowe 26.06. – 28.08.2021
Cennik: pokoje hotelowe – pobyt 8-dniowy (7 noclegów)
wyżywienie

Pokój 2-3 os.
ekonomiczny

Pokój 2 os.
standard

Pokój 2 os.
komfort

HB

1930 zł / osoba

2050 zł / osoba

2200 zł / osoba

All–inclusive

2420 zł / osoba

2540 zł / osoba

2690 zł / osoba

Termin: domki campingowe 26.06. – 28.08.2021
Cennik: domki campingowe 3-, 4-osobowe
wyżywienie

Pobyt 8-dniowy
(7 noclegów)

HB

1400 zł / osoba

All–inclusive

1890 zł / osoba

Cena zawiera:

• noclegi w domkach 3-, 4-osobowych lub pokojach hotelowych zgodnie z wybraną
opcją i ilością,
• HB – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego z napojami wliczonymi
w cenę,
• All Inclusive – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego z napojami
wliczonymi w cenę, lunch serwowany, słodka przekąska oraz open bar na wybrane
alkohole: whisky, wódka, wino białe, czerwone, piwo, napoje ciepłe i zimne, koktajle
alkoholowe i bezalkoholowe, podatek VAT, opłatę na TFP i TFG,
• nieograniczony 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 do lat 12 – 50% zniżki przy 2 pełnopłatnych osobach,
(przy HB dodatkowo ciepła przekąska w godzinach lunchu),
• 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 25.06. – 31.08.21
- wcześniejsza rezerwacja miejsc,
• cena pokoju 1-osobowego 2300 zł / tydzień,
• dodatkowo płatna taksa klimatyczna,
• pobyt psa do 10 kg – 40 zł / dobę, powyżej 10 kg – 60 zł / dobę.

EURO 90 TRAVEL – tel. 75 76 75 080/090; 514 556 670; 514 591 676; euro90@euro90-travel.pl, www.euro90-travel.pl, www.wakacjedlaseniorow.pl

MIĘDZYWODZIE

ŁUKĘCIN

Ośrodek Wypoczynkowy „PORTUS”

Łukęcin to mała miejscowość wypoczynkowa między Pobierowem a Dziwnowem.
Zlokalizowana wśród lasu iglastego oddzielającego morze od miejscowości, dodając powietrzu żywicznych aerozoli, jakie razem z morskim jodem pozytywnie
wpływają na nasz układ oddechowy.

Miejscowość Międzywodzie położona jest we wschodniej części Wyspy Wolin,
pomiędzy Bałtykiem a Zalewem Kamieńskim. Jest to miejscowość wypoczynkowa,
rekreacyjna i rehabilitacyjna. Ośrodek położony jest w sosnowym lesie, bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży. Na obszarze o powierzchni 5,7 ha znajdują się domki campingowe 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 skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanego kącika zabaw, w którym
będą rysować, bawić się i grać. Specjalnie dla naszych małych gości, pełna energii i pomysłów animatorka 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
domki z łazienką i tarasem ok. 25 m2, wyposażone w dwa tapczaniki 1-osobowe,
2-osobową 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.
Domek standard – (Kampinos) starsze, dwupokojowe domki z łazienką i tarasem
ok. 30 m2, wyposażone w trzy tapczaniki jednoosobowe, 2-osobową 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. Domek 2-osobowy typu bliźniak jest 1-pokojowy z dwoma pojedynczymi łóżkami z łazienką i tarasem ok. 18 m2. Wyposażenie, jak powyżej.

Terminy i ceny:

Domki z łazienkami
Standard Kampinos

Standard Plus Jagoda

4 lub 5
osobowe

3
osobowy

3 lub 4
osobowe

2
osobowy

790 zł

860 zł

930 zł

1140 zł

od 10.07.2021

860 zł

999 zł

1070 zł

1280 zł

od 14.08.2021

680 zł

750 zł

799 zł

880 zł

od 01.07.2021

Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 3 bez prawa do świadczeń 10 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.
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 – 10 zł / za dobę,
• wypożyczenie grzejnika – 15 zł / za dobę,
• pobyt zwierząt – 15 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).

Dom Wczasowy Polana
Dom Wypoczynkowy Polana położony jest w lesie sosnowym. Do plaży 250 m
prowadzi szeroka przyjemna droga przez las. Kameralna rodzinna atmosfera, strefa
SPA- wszystko otoczone naturą, która może zachwycić. Las, świeże powietrze, morze, szeroka plaża. Ukryty w lesie Dom Wypoczynkowy to prawdziwy raj spokoju
i jednocześnie usytuowany w pobliżu popularnych nadmorskich miejscowości.
W kompleksie wypoczynkowym znajdziesz różnego rodzaju pokoje, również przestronne, klasycznie urządzone (niektóre z tarasami), z panoramicznymi oknami,
które po otwarciu pięknie zapraszają naturę do środka. Wszystkie pokoje posiadają
własną łazienkę z prysznicem oraz telewizor.
Obiekt oferuje:
• spa i odnowę biologiczną, zabiegi kosmetyczne,
• rehabilitację, masaże,
• jacuzzi, wanna z hydromasażem, sauna, solarium,
• siłownie „pod chmurką”,
• rowery,
• zajęcia z Jogi.
Kompleks rekreacyjny:
• boisko do gry w piłkę siatkową lub badminton,
• stół do gry w piłkarzami oraz do tenisa stołowego.
Terminy i ceny:
Pobyty sobota – sobota
05.06. – 03.07.2021		
1100 zł / os.
03.07. – 21.08.2021		
1255 zł / os.
21.08. – 11.09.2021		
1190 zł / os.
Cena zawiera:
• 7 x nocleg w komfortowo wyposażonych pokojach,
• 7 x śniadania w formie bufetu, 7 x obiad, 7 x kolacja,
• 1 x w tygodniu projekcje filmowe lub wieczorki taneczne,
• boisko do gry w piłkę siatkową i badmintona, stół do tenisa i piłkarzyków,
plac zabaw dla dzieci,
• siłownie „pod chmurką”,
• trampoliny,
• bibliotekę, gry towarzyskie, puzzle i kolorowanki dla dzieci,
• Internet bezprzewodowy.
Cena nie zawiera:
Dzieci do lat 3
• opłaty klimatycznej: 1,80 zł / doba / osoba.
Zniżka:
GRATIS!!!
• dziecko do 2,9 lat niezajmujące dodatkowego
miejsca, bez świadczeń żywieniowych – GRATIS,
• łóżeczko dla małego dziecka kosztuje 100 zł na cały pobyt.
Uwagi:
• zwierzęta są akceptowane: od 15 zł do 25 zł za dobę – do uzgodnienia
na miejscu (wymagana książeczka szczepień, smycz i kaganiec),
• parking: 12 zł doba,
• opłata za chłodziarkę wynosi 12 zł za dobę,
• doba hotelowa od godz. 16:00 do 11:00.
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7

SIERAKÓW WIELKOPOLSKI

KRĄG

OSW„KAMA Park ”

Hotel Podewils Zamek

Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy „KAMA Park***” położony jest w malowniczej 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 prysznicem, 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 bezprzewodowy internet i parking.
Turnusy: 7-dniowe od soboty do soboty lub do ustalenia
Termin: 01.07. – 31.08.2021

Urocze pomorskie jezioro, otoczone lasem i nieskażoną przyrodą, to piękne miejsce na sielski wypoczynek. Idealne dla aktywnych, jak i tych, którzy
szukają wrażeń estetycznych i niczym niezmąconego spokoju. Około 37 km
od Darłówka, 55 km do Mielna i 40 km od Koszalina.
Hotel jest położony nad samym brzegiem jeziora, obiekt otoczony dziką przyrodą, z tarasem widokowym tuż nad wodą.
Zakwaterowanie:
Goście są zakwaterowani w podzamczu. Podstawowe informacje o pokoju:
• metraż: 25 m2, max osób: 2,
• metraż: 41 m2, max osób: 3.
Pokoje w Podzamczu oddalone od Zamku Rycerskiego 50 m.
Wyposażenie:
• biurko, szafa, łóżka,
• suszarka do włosów, ręczniki,
• TV-SAT, radio, telefon, Internet,
• łazienka z wanną lub prysznicem.
Posiłki serwowane są w zamkowej restauracji. Tutejsza kuchnia usatysfakcjonuje zwolenników zdrowych i lekkich potraw, pełnych świeżych warzyw, owoców
i aromatycznych ziół.
Dodatkowo obiekt oferuje:
• saunę,
• duży ogród,
• wypożyczalnię rowerów,
• wypożyczalnię sprzętu wodnego na jeziorze (łódki, rowery wodne, kajaki).
Terminy i ceny: pokoje w Podzamczu
Pobyty sobota – sobota
03.04. – 19.06 i 28.08. – 20.11.2021
685 zł / os.
19.06. – 28.08.2021			
785 zł / os.
Cena zawiera:
• 7 x noclegi,
• 7 x śniadania w formie bufetu 8:00-10:00,
• 7 x obiadokolacja serwowana 18:00-21:00.
Cena nie zawiera:
• opłaty za parking: 16 zł / doba,
• zwierzęta są akceptowane – dodatkowa opłata za dobę i zwierzę:
– do 12 kg – 40 zł / dobę,
– 12-15 kg – 60 zł / dobę,
– od 16 kg – 72 zł / dobę.
• opłaty za saunę fińską – 20 zł / osoba,
• opłaty za rowery – do 3 h – 16 zł, do 8 h – 38 zł,
• opłaty za wypożyczenie łódek, rowerów wodnych,
kajaków – 20 zł / godzina, każda następna 15 zł.
Dzieci do lat 6
Zniżki dla dzieci:
GRATIS!!!
• do 6 lat – bezpłatnie (bez świadczeń,
śpiące z rodzicami, dodatkowe łóżko
w cenie 20 zł / doba) – śniadanie 10 zł, obiadokolacja 20 zł,
• od 6 do 7 lat – 44 zł / doba (nocleg + wyżywienie),
• od 7 lat do 16 lat – 100 zł / doba (nocleg + śniadanie).
Uwagi:

miejsce

dla 4 osób

dla 3 osób

dla 2 osób

domek SOSNOWY

2950 zł

2550 zł

2100 zł

domek
AKACJOWY, BRZOZOWY
JARZĘBINOWY

3250 zł

2800 zł

2400 zł

Pokój w budynku hotelowym

–

–

1900 zł

Pokój studio

4 osoby dorosłe – 3250 zł
2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 12 – 3000 zł

Cena zawiera:
• 7 noclegów (za cały domek),
• wyżywienie 2 x dziennie – śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolację 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
Dzieci do lat 3
przy zakwaterowaniu min. 2 osób pełnopłatnych
GRATIS!!!
– GRATIS (wypożyczenie łóżeczka gratis
po wcześniejszej rezerwacji).
Uwagi:

• opłata klimatyczna płatna na miejscu,
• leżaki, suszarki do suszenia odzieży, sprzęt sportowy i bilard wydawane za pobraniem 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 15:00 do 11:00, kaucja 200 zł za domek płatna w dniu przyjazdu.
Kaucje zwracamy w dniu wyjazdu – ewentualne zniszczenia odliczamy od kaucji.
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• doba hotelowa: rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15:00
i kończy w dniu wyjazdu o godz. 11:00.

EURO 90 TRAVEL – tel. 75 76 75 080/090; 514 556 670; 514 591 676; euro90@euro90-travel.pl, www.euro90-travel.pl, www.wakacjedlaseniorow.pl

MIKOŁAJKI

PISZ

Hotel nad Pisą
Basen
w cenie

Mikołajki – miasto nad Jeziorem Mikołajskim zwane Żeglarską Stolicą Polski lub
też Perłą Jezior. Wzdłuż brzegu Jeziora Mikołajskiego ciągnie się malownicza promenada, która przebiega wzdłuż portu jachtowego i przystani Żeglugi Mazurskiej.
Przy promenadzie działają liczne smażalnie, kawiarenki. Z przystani odpływają
stateczki wycieczkowe do Giżycka, Rucianego, Popielna. W pobliskiej wiosce żeglarskiej można wypożyczyć sprzęt pływający a w tawernie napić się piwa i posłuchać
„morskich opowieści”.

Hotel „GOŁĘBIEWSKI”
Hotel położony jest nad brzegiem jeziora Tałty na obrzeżach miasta Mikołajki
(przy trasie Mikołajki-Olsztyn). Położenie hotelu, rozmaitość atrakcji oferowanych gościom a także niezapomniana atmosfera sprawiają, że Hotel
Gołębiewski stanowi wspaniałe miejsce dla wszystkich, którzy pragną wypocząć i zrelaksować się na Mazurach niezależnie od pory roku i pogody.
W Klubie dla Dzieci organizowane są wesołe gry i zabawy, zajęcia plastyczne
i muzyczne oraz poranki filmowe. Zapraszamy do nowego, powiększonego
o wiele nowych atrakcji Parku Wodnego „Tropikana”. Do dyspozycji gości są
m.in. 3 restauracje: Czerwona, Zielona, Pomarańczowa oraz 2 kawiarnie – Patio
i Galeria z kominkiem, a także „Oberża u Markiza” przy Klubie Jeździeckim,
stajnia oraz przystań hotelowa z grill barem.
Termin: 01.03. – 24.06.2021 (w terminach późniejszych ceny i pełna informacja w biurze)
Cena:
1995 zł / os. w pokoju 2-osobowym (cena first minute 1855 zł / os.)
2660 zł / os. w pokoju 1-osobowym (cena first minute 2474 zł / os.)
Cena zawiera:
• 7 noclegów w pokoju 2-osobowym z widokiem na jezioro i baseny 		
zewnętrzne (pozostałe pokoje – 5% rabatu),
• wyżywienie 2 x dziennie (bufet szwedzki) – śniadanie + obiad lub kolacja,
• klub dla dzieci w godz. 10:00-17:00,
• korzystanie z atrakcji Parku Wodnego „Tropikana” w godz. 08:00-21:00,
• wstęp na całoroczne lodowisko (wypożyczenie łyżew 10 zł / godzinę),
• podatek VAT i opłatę na TFG i TFP.
Zniżki dla dzieci:
Dzieci do lat 7
• dzieci do lat 7 w pokoju rodziców – GRATIS,
• dzieci od lat 7 do 14 lat na dostawce – 1001 zł
GRATIS!!!
(przy dwóch osobach pełnopłatnych).
Uwagi:
• doba hotelowa trwa od 15:00 w dniu przyjazdu do 12:00 w dniu wyjazdu
(od obiadu lub kolacji do śniadania),
• opłata klimatyczna płatna na miejscu,
• parking dodatkowo płatny,
• dopłata do trzeciego posiłku 294 zł / os. za 7 dób (147 zł / tydzień dzieci),
• w terminach objętych przez pakiety, w/w ceny nie obowiązują (dotyczy
Wielkanocy, Majówki, Bożego Ciała … ),
• cena first minute – wpłata 30% zadatku na min. 14 dni przed przyjazdem.
• opłata za zwierzęta (100 zł-200 zł / dobę).

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO HOTELI W KARPACZU I WIŚLE
– oferta w biurze!

Mazurskie jeziora to jeden z najpiękniejszych zakątków naszego kraju. Raj dla amatorów
sportów wodnych, ale i miłośników wypoczynku na łonie natury. Stąd już zaledwie krok
do wszystkich atrakcji mazurskiej krainy. Ten komfortowy Hotel to doskonała baza
noclegowa oraz wspaniałe miejsce do wypoczynku na Mazurach. Usytuowany jest
w bliskiej odległości od jeziora Roś. Z okien Hotelu podziwiać można widoki na park
i rzekę Pisę. Hotel dysponuje pokojami, które zapewniają wysoki poziom wypoczynku. Wyposażenie każdego z nich obejmuje: łazienkę z prysznicem, TV, telefon, stałe
łącze internetowe. Posiłki serwowane są w hotelowej restauracji, która umożliwia
skosztowanie wyśmienitej kuchni tradycyjnej i staropolskiej. Dogodne położenie
umożliwia zwiedzanie Pisza bez konieczności używania samochodu.

Obiekt dodatkowo oferuje:
• saunę, usługi fryzjerskie, salon kosmetyczny, plac zabaw.
Terminy i ceny: pobyty sobota-sobota
10.04. – 19.06.2021		
709 zł / os.
26.06. – 28.08.2021		
1250 zł / os.
28.08. – 18.12.2021		
709 zł / os.
Cena zawiera:

• 7 x noclegi w komfortowych pokojach, 7 x śniadania w formie bufetu 7:15-10:00
– stół szwedzki; niedziela 8:00-10:30, 7 x obiadokolacja serwowana 16:00-19:00.

Cena nie zawiera:

• opłaty za parking,
• opłaty klimatycznej: 2 zł / doba / osoba,
• zwierzęta nie są akceptowane.

Zniżki dla dzieci:

• do 3 lat – (bez świadczeń, śpiące z rodzicami) GRATIS,
• od 3 do 10 lat – 90 zł / doba (nocleg + wyżywienie),
• od 10 lat – jak osoba dorosła.

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

Uwagi:

• doba hotelowa: 16:00 (dzień przyjazdu) - 10:00 (dzień wyjazdu).

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
ogrodzonym znajdują się domki campingowe, wyposażone w łazienkę i TV plus aneks
kuchenny (domki 2-osobowe, domki 2-pokojowe dla 3-4 os.). Ośrodek posiada stołówkę, świetlicę, kawiarnię, wypożyczalnię sprzętu wodnego, plac zabaw dla dzieci z brodzikiem, boiska do gier, tenis stołowy, bezpłatny bezprzewodowy Internet.

Terminy turnusów: 7 dniowych do uzgodnienia (lipiec – sierpień 2021)
Ceny: 650 zł / os.
Ceny w czerwcu i we wrześniu – nocleg taniej do 20%!
Cena obejmuje:

• 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (pierwsze świadczenie obiad, ostatnie śniadanie), 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 3 płacą 140 zł za 7 dni bez prawa do świadczeń (wspólne spanie
jako 3 i 5 osoba w danym domku),
• dzieci do lat 12 z ½ wyżywienia – minus 63 zł.

Uwagi:

• dopłata do kolacji – 90 zł / os. za tydzień,
• doba pobytowa: 16:00 (dzień przyjazdu) - 10:00 (dzień wyjazdu),
• za pobyt na terenie ośrodka zwierząt domowych (kota lub psa) pobiera się opłatę
w wysokości 20 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.

EURO 90 TRAVEL – tel. 75 76 75 080/090; 514 556 670; 514 591 676; euro90@euro90-travel.pl, www.euro90-travel.pl, www.wakacjedlaseniorow.pl
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JAKUSZYCE

LĄDEK ZDRÓJ

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-osobowe oraz w studia 4-osobowe a także pokoje deluxe. W hotelu
znajduje się restauracja, sala biesiadna z kominkiem, sala konferencyjna, wypożyczalnia rowerów.

Izerska promocja (pakiet 8–dniowy): obowiązujący 30.04. – 31.10.2021
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 (17:00-21:00),
• dostęp do bezprzewodowego internetu, TV,
• miejsce parkingowe (w sezonie letnim płatny 10 zł / dobę),
• podatek VAT i opłatę na TFP i TFG.
Cennik za pokój:
pokój 1-os.

1451 zł

pokój 2-os.
standard plus

1675 zł

comfort

1780 zł

deluxe

2072 zł

pokój 3-os.

comfort

2445 zł

deluxe

2613 zł

pokój 4-os.

deluxe-studio

3285 zł

Zniżki dla dzieci:
• dzieci do lat 5 bez świadczeń
śpiące z rodzicami – GRATIS
(powyżej 5 lat płacą, jak osoba dorosła),
• dzieci 3-12 lat – 25% zniżki
przy 2 osobach pełnopłatnych.
Uwagi:
•
•
•
•
•

Dzieci do lat 5

GRATIS!!!

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 / pobyt.

Hotel Mir-Jan
W dolinie, wśród zalesionych wzgórz ukryte jest miasteczko o ogromnych walorach
wypoczynkowych. Wody lecznicze, znane już w średniowieczu oraz niezwykłe otoczenie, sprzyjają wytchnieniu i osiągnięciu pełnego relaksu.
TRZYGWIAZDKOWY HOTEL z basenem położony jest w lesie tuż nad brzegiem rzeki, na skraju części zdrojowej Lądka. Kurort leży w wyjątkowo atrakcyjnym regionie
Kotliny Kłodzkiej.
Hotel oferuje pokoje, które odznaczają się klasycznym wystrojem, wszystkie posiadają telefon, telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, łazienki z kabiną
prysznicową.
Z okien pokoi od strony drogi rozpościera 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. Kuchnia przygotowuje smakowite wypieki mięsne
jak również cukiernicze. Posiłki można spożywać także na dużym letnim tarasie z widokiem na rzekę i las.
Obiekt dodatkowo oferuje: bar z szerokim wyborem trunków i salą do tańca, salę
kominkową, Strefę Relaksu (basen, sauna, jacuzzi).

Terminy i ceny:
Pobyty sobota – sobota:
06.03. – 19.06 i 28.08. – 18.12.2021
998 zł / os.
19.06. – 28.08.2021				
1098 zł / os.
Cena zawiera:
• 7 x noclegi, 7 x śniadania w formie bufetu 8:00-10:00,
7 x obiadokolacja serwowana 15:00-18:00,
• Strefa Relaksu: basen, sauna na podczerwień,
Basen
jacuzzi, siłownia.
w cenie
• opłata na TFP i TFG.
Cena nie zawiera:
• opłaty klimatycznej: 4 zł / doba / osoba,
• posiłki dodatkowe: śniadanie 20 zł, obiadokolacja 25 zł – pół porcji,
• opłaty za zwierzęta: 35 zł / doba.
Zniżki dla dzieci:
• do 3 lat – GRATIS
• (bez świadczeń, śpiące z rodzicami),
Dzieci do lat 3
• od 3 lat 16 lat – 90 zł / doba
GRATIS!!!
(nocleg + wyżywienie),
• od 16 lat – 110 zł / doba (nocleg + wyżywienie).

PORONIN

Góralskie tradycje, ścieżki spacerowe z niezwykłymi widokami i bliskość wielu atrakcji Podtatrza, a zarazem spokój sprzyjający wypoczynkowi, to niewątpliwe zalety Poronina.
To również doskonały punkt wypadowy na tatrzańskie wędrówki.

Ośrodek Wypoczynkowy Elżbieta
Ośrodek Wczasowy znajduje się w Poroninie, jednej z najpiękniejszych miejscowości
Podtatrza, 6 km od Zakopanego. Jest to region, który zachwyca swoim urokiem i pozwala na bezpośrednie obcowanie z pięknem natury.
Ośrodek oferuje przytulne pokoje wyposażone w meble z litego drewna sosnowego,
telewizor, czajnik elektryczny i łazienkę z kabiną prysznicową. Z okien rozciąga się
wspaniały widok na góry.
W jadalni można zasmakować dania tradycyjnej kuchni polskiej przeplatane potrawami regionalnymi. Wieczorki przy kapeli góralskiej pozwolą spróbować pieczonego
prosiaka czy baraninę.

Obiekt dodatkowo oferuje:
• boisko sportowe, plac zabaw, stół do tenisa,
• pomoc w organizacji imprez i wycieczek fakultatywnych, m.in. kuligu,
spływu Dunajcem i wycieczek na Słowację,
• bezpłatny parking,
• ogród, prywatne zejście do strumyka górskiego.
Terminy i ceny:
Pobyty sobota – sobota:
10.04. – 26.06.2021		
600 zł / os.
26.06. – 04.09.2021		
700 zł / os.
04.09. – 23.10.2021		
600 zł / os.
Cena zawiera:
• 7 x noclegi, 7 x śniadania w formie bufetu 08:00-09:00, 7 x obiadokolacja
serwowana 17:00-18:00
• boisko sportowe, plac zabaw, basen zewnętrzny,
• stół do tenisa, bilard,
• bezpłatny parking,
• ogród, prywatne zejście do strumyka górskiego,
• opłatę na TFP i TFG.
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Cena nie zawiera:
• opłaty klimatycznej: 1,50 zł / doba / osoba.
Zniżki dla dzieci:
• do 3 lat – 70 zł opłata za media za cały pobyt 7/14dni,
• od 3 do 10 lat – 65 zł / doba (nocleg + wyżywienie).
Uwagi:
• doba hotelowa: rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16:00
i kończy w dniu wyjazdu o godz. 10:00,
• zwierzęta nie są akceptowane.

EURO 90 TRAVEL – tel. 75 76 75 080/090; 514 556 670; 514 591 676; euro90@euro90-travel.pl, www.euro90-travel.pl, www.wakacjedlaseniorow.pl

KARPACZ

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

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.
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 geograficznej. 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 biologicznej, 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. – 27.06.21
1400 zł
27.06. – 20.07.21
1750 zł
Basen
20.07. – 29.08.21
1890 zł
w
cenie
29.08. – 31.10.21
1540 zł
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,
• parking zewnętrzny dla samochodów osobowych – bezpłatnie,
• programy animacyjne (w okresie polskich wakacji letnich i ferii zimowych),
• 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 15% w sezonie letnim,
• dzieci od 3 do 14 lat (osobne miejsce do spania)
Dzieci do lat 3
– zniżka 30% poza sezonem letnim,
GRATIS!!!
• dzieci od 3-14 lat na dostawce – zniżka 50%,
• dzieci powyżej 14 lat na dostawce – zniżka 30%.
Uwagi:
• na miejscu dodatkowo płatna taksa klimatyczna,
• pokoje 1-osobowe na zapytanie,
• możliwość wykupienia pakietu kuracyjnego – 350 zł za tydzień.
Pakiet zawiera wizytę lekarską + do 3 zabiegów dziennie (w dni robocze),
• łóżeczko dziecięce – 25 zł / doba,
• pobyt psa – 40-80 zł / doba,
• garaż podziemny – 40 zł / doba,
• doba hotelowa w sezonie od godz. 16:00 do 11:00
(od obiadokolacji do śniadania), poza sezonem od godz. 14:00 do 11:00
(od obiadokolacji do śniadania),
• w okresie objętym przez pakiety, ceny z cennika nie obowiązują.

Hotel „ŚWIERADÓW”

Hotel „ŚWIERADÓW” wybudowany w 1879 r jest jednym z najstarszych budynków
w Świeradowie-Zdroju. Po gruntownym remoncie w 2004 roku hotel nabrał nowego 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 od osoby:
28.03. – 11.04.21		
11.04. – 25.04.21		
25.04. – 09.05.21		
09.05. – 31.05.21		
23.05. – 06.06.21		
06.06. – 20.06.21		
20.06. – 04.07.21		
04.07. – 18.07.21		
18.07. – 01.08.21		
01.08. – 15.08.21		
15.08. – 29.08.21		
29.08. – 12.09.21		
12.09. – 26.09.21		
26.09. – 10.10.21		
10.10. – 24.10.21		

1849 zł / osoba / Wielkanoc
1745 zł / osoba
1845 zł / osoba
2015 zł / osoba
2015 zł / osoba
2015 zł / osoba
2015 zł / osoba
2015 zł / osoba
2015 zł / osoba
2015 zł / osoba
2015 zł / osoba
1865 zł / osoba
1715 zł / osoba
1645 zł / osoba
1615 zł / osoba

Dopłata do pokoju jednoosobowego – 160 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: 950 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.
Uwagi:
•
•
•
•
•
•
•

dopłata do pełnego wyżywienia – 170 zł,
pobyt bez zabiegów – 100 zł zniżki,
dopłata do pokoju 1 osobowego – 90 zł,
dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS,
dzieci w wieku 4-12 lat śpiące z rodzicami – 350 zł,
doba hotelowa od godziny 14:00 do 12:00,
opłata klimatyczna 4 zł / osoba / dobę.

Dzieci do lat 4

GRATIS!!!

Kąpiel perełkowa, masaż podwodny, wirówka kończyn górnych, wirówka
kończyn dolnych, aromaterapia, hydromasaż, okłady borowinowe częściowe, okłady parafinowe, masaż suchy częściowy, Prądy–Tensa, pole magnetyczne, ultradźwięki, diatermia krótkofalowa, diadynamik, inhalacje
lekowe, Sollux + Kwarcówka, inhalacje jodowo–bromowe, jonoforeza, galwanizacja, tlenoterapia, laser.

Wszystkie oferty w katalogu i na stronach internetowych nie stanowią oferty w zrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a mają charakter informacyjny.

EURO 90 TRAVEL – tel. 75 76 75 080/090; 514 556 670; 514 591 676; euro90@euro90-travel.pl, www.euro90-travel.pl, www.wakacjedlaseniorow.pl
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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.

U NAS KUPISZ OFERTY:

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, www.wakacjedlaseniorow.pl

