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Ośrodek „REWA” to całoroczny ośrodek wypoczynkowo – wczasowy usytuowany 
w malowniczym miejscu oddalonym zaledwie 20 m od urokliwej plaży w samym 
centrum Rewy. Ośrodek jest idealny zarówno dla rodzin z dziećmi, które mogą spę-
dzać czas na świeżym powietrzu na dwuhektarowej działce, jak i dla zapracowanych 
osób pragnących wypoczynku oraz wyciszenia. Okolica posiada idealne warunki 
do uprawiania sportów wodnych, m. in. windsurfingu/kitesurfingu, a piaszczysty 
Cypel Rewski sprzyja długim spacerom zarówno w stronę Zatoki Puckiej, jak i Zatoki 
Gdańskiej. Rewa łączy w sobie ciszę i spokój małej miejscowości w otoczeniu morza 
i nadmorskich krajobrazów. Lubiący wycieczki piesze, rowerowe i kajakowe znajdą 
tutaj raj dla siebie, a poszukiwacze bursztynów także wiele ciekawych atrakcji tury-
stycznych. Żwirkowa plaża miejska w Rewie, znajdująca się 200 metrów od centrum 
miejscowości, ma długość aż 4 kilometrów (na 100 metrach wyznaczono strzeżone 
kąpielisko) i szerokość do 50 metrów. Można się tu dostać jednym z trzech oficjalnych 
wejść, przy których znajdują się bary, a w sezonie na plaży pojawią się atrakcje dla 
dzieci. Plażowicze mogą skorzystać ze stacjonarnej toalety. Zejście do wody jest ła-
godne. Można przejść się po pomoście.
Do dyspozycji Gości:
• 85 miejsc noclegowych, 1-, 2-, 3-, 4-osobowych pokojach oraz w komforto-

wych domkach apartamentowych, również dla osób niepełnosprawnych,
• restaurację z salą imprezową (od września do czerwca organizujemy wesela, 

chrzty, przyjęcia komunijne, spotkania rodzinne i zakładowe),
• ogrodzoną, dwuhektarową posesję, pole namiotowe, wiaty grillowe.
• bezpłatny parking w godzinach doby hotelowej (od 16:00 w dniu przyjazdu 

do 10:00 ostatniego dnia pobytu – 1 miejsce parkingowe na jeden pokój,
• duży plac zabaw dla dzieci, boisko piłkarskie, plac do siatkówki, stół  

do tenisa, trampolina.
Turnusy: 26.06. – 28.08.2022 
turnusy 7 dniowe do uzgodnienia
Cena:  
1453 zł / osoba – w pokoju 2-os.
1393 zł / osoba – w pokoju 3-os.
Cena poza sezonem  
(z wyłączeniem świąt):  
1330 zł / osoba – w pokoju 2-os.
1253 zł / osoba – w pokoju 3-os.
Cena zawiera:
• 7 noclegów w pokojach  

2-os. (nowy budynek) i 3-os.,
• wyżywienie 2 x dziennie  

(śniadanie w formie bufetu),  
obiadokolacja serwowana, 

• podatek VAT, 
• opłatę na TFG i TFP.
Zniżki dla dziec:
• dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS,
• dzieci 3-12 lat jako 3 osoba w pokoju 25% zniżki.
Uwagi:
• Dodatkowo płatna opłata klimatyczna w recepcji.

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
15.04. – 19.04.22 (Wielkanoc) 620 zł
15.06. – 19.06.22 (Boże Ciało) 540 zł
01.05. – 25.06.22  770 zł
25.06. – 08.07.22 1015 zł
08.07. – 27.08.22 1120 zł 
27.08. – 03.09.22  980 zł 
03.09. – 01.10.22  770 zł
01.10. – 25.10.22  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:
• 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). Dwupiętrowy budynek dysponuje pokojami 2-, 3-, 4-osobowymi 
(typu studio), z pełnym węzłem sanitarnym, ręcznikami, część z balkonem lub ta-
rasem 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: 
10.07. – 21.08.22  1676 zł / os.
26.06. – 10.07.22  1536 zł / os.
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.

Basen 
w cenie

MIELNO

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 zł / doba.
• przed zakwaterowaniem pobierana jest kaucja w domkach 3-, 4-os.  

500 zł – zwrotna w przypadku braku zniszczeń,
• dostawka – 50 zł / doba.

Ośrodek REWA w Rewie

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!
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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 „GRAND LAOLA SPA”
Wczasy z odnową biologiczną 

Hotel „GRAND LAOLA SPA” składa się z dwóch budynków położonych na ogro-
dzonym 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 re-
habilitacyjną – 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 2022 od osoby 
1780 zł turnus wypoczynkowy w pokoju 2 os. (pokój 1-os. standard: 2090 zł)
2030 zł turnus kuracyjny w pokoju 2 os. (pokój 1 osobowy: 2340 zł)
Cena poza sezonem: czerwiec, wrzesień 2022 od osoby 
1399 zł turnus wypoczynkowy w pokoju 2 os. (pokój 1-os. standard: 1650 zł)
1649 zł turnus kuracyjny w pokoju 2 os. (pokój 1 osobowy: 1900 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,
•  15 zabiegów tygodniowo + korzystanie 

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 
w pokoju – GRATIS,

• dzieci w wieku 4-11,99 lat – jako trzecia osoba 
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, czte-
rokomorówka, masaż suchy częściowy, masaż częściowy stóp, DDM, in-
terdyn, prądy Kotza, TENSA, jonoforaza z lekiem, elektrostymulacja, ul-
tradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia, solux, Sunlamp Professional, 
teraplus, inhalacje z solą fi zjologiczną, zawijanie borowinowe częściowe, 
okłady borowinowe, gimnastyka bloczkowa, cykloergometr.

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: 26.06. – 28.08.2022, Wielkanoc
Turnus wypoczynkowy – 7-dniowy do uzgodnienia
1365 zł / osoba w pokoju 2-os.
1295 zł / osoba w pokoju 3-os. i studio 4-os.
2065 zł / osoba w pokoju 1-os.
Wczasy zdrowotne – pakiet 7-dniowy:
1665 zł / osoba w pokoju 2-os. 
1595 zł / osoba w pokoju 3-os.
2365 zł / osoba w pokoju 1-os. 
Termin: 24.04. – 26.06.2022; 28.08. – 23.10.2022
Turnus wypoczynkowy 
1120 zł / osoba w pokoju 2-os.
1050 zł / osoba w pokoju 3-os. i studio 4-os.
1575 zł / osoba w pokoju 1-os.
Wczasy zdrowotne – pakiet 7-dniowy: 
1420 zł / osoba w pokoju 2-os.
1350 zł / osoba w pokoju 3-os.
1875 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 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 

4,40 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 50 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.):
27.05. – 26.06.22 1365 zł         
26.06. – 03.07.22 1435 zł
03.07. – 21.08.22 1603 zł 
21.08. – 28.08.22 1435 zł 
28.08. – 02.10.22 1365 zł
Cena obejmuje:
• 7 noclegów, 
• wyżywienie: 2 x dziennie śniadania i obiadokolacje (bufet szwedzki: 

26.06. – 28.08.22) 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
04.06. – 17.06.22       2138 zł
25.06. – 08.07.22       2376 zł
09.07. – 22.07.22       2376 zł
23.07. – 05.08.22       2376 zł
06.08. – 19.08.22       2376 zł
20.08. – 02.09.22       2090 zł
03.09. – 16.09.22       1929 zł
17.09. – 30.09.22       1805 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, jonofo-
reza, fonoforeza, elektrostymulacja, okłady borowinowe, masaż klasycz-
ny, aquavibron, lampa solux. 
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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 – 40 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: 320 zł / os. za tydzień (1 konsultacja lekarska, 20 zabiegów),
– Standard: 260 zł / os. za tydzień (1 konsultacja lekarska, 15 zabiegów),
– Mini: 180 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

06.05. – 24.06.22 1820 zł 1750 zł 1400 zł 1995 zł

24.06. – 10.07.22 2135 zł 2205 zł 1610 zł 2310 zł

10.07. – 20.08.22 2310 zł 2380 zł 1750 zł 2485 zł

20.08. – 31.08.22 2135 zł 2205 zł 1610 zł 2310 zł

31.08. – 30.10.22 1820 zł 1785 zł 1400 zł 1960 zł

Terminy Pokój  
3 osobowy

Pokój  
2 osobo-

wy

Pokój  
1 osobo-

wy 

maj, czerwiec, wrzesień 2022 1444 zł 1572 zł 1953 zł

lipiec, sierpień 2022 oraz 
Wielkanoc 15.04. – 18.04.22, 
Majówka 29.04. – 03.05.22  
i Boże Ciało 15.06. – 18.06.22,  
z wyłączeniem 21.07. – 24.07.22

1748 zł 1852 zł 2653 zł

październik 2022 1258 zł 1362 zł 1673 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 – informacja w biurze,  

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 – 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 – informacja w biurze, 
• opłata za łóżeczko dziecięce – 25 zł / za dobę,
• wypożyczenie lodówki – 20 zł / za dobę (tylko w pawilonach letnich),
• parking dodatkowo płatny – 25 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 50%,
• 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!!!
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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 fi tness, 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 (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. Lodówka na wy-
posażeniu domku.
Termin: pokoje hotelowe 25.06. – 26.08.2022
Cennik: pokoje hotelowe – pobyt 8-dniowy (7 noclegów)

Termin: domki campingowe 25.06. – 04.09.2022
Cennik: domki campingowe 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 szwedzkiego 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 do lat 11 – 50% zniżki przy 2 pełnopłatnych osobach, 

(przy HB dodatkowo ciepła zupa w godzinach 13,00-14,00),
• dzieci do lat 3 bez prawa do świadczeń – GRATIS.

Uwagi:
• pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa rozpo-

czyna się o 16:00, kończy o 11:00, 
• opłata parkingowa: 20 zł / poza sezonem), 30 zł / doba w terminie 25.06. – 26.08.22 

– wcześniejsza rezerwacja miejsc, 
• cena pokoju 1-osobowego 2700 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. – 18.06.2022    1958 zł
18.06. – 01.07.2022    2100 zł
01.07. – 14.07.2022    2385 zł
14.07. – 27.07.2022    2385 zł
27.07. – 09.08.2022    2385 zł
09.08. – 22.08.2022    2195 zł
22.08. – 04.09.2022    2005 zł
04.09. – 17.09.2022    1958 zł
17.09. – 30.09.2022    1910 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

wyżywienie Pokój 2-3 os. 
ekonomiczny 

Pokój 2 os.
standard

Pokój 2 os. 
komfort

HB 2100 zł / osoba 2300 zł / osoba 2450 zł / osoba 

All–inclusive 2700 zł / osoba 2900 zł / osoba 2999 zł / osoba 

USTKA

Basen
w cenie

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

domki 3-, 4-osobowe 2-osobowe

wyżywienie Pobyt 8-dniowy (7 noclegów)

HB 1400 zł / osoba 1600 zł / osoba

All–inclusive 1999 zł / osoba 2150 zł / osoba

Dzieci do lat 1

GRATIS!!!
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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 huśtaw-
ce. 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 zor-
ganizuje zabawy muzyczne, tańce integracyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy chustą 
animacyjną, zabawy plastyczne, gry i zabawy na skuteczną integrację grupy, no i kon-
kursy 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 drobne-
go 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.

I – od 25.06.022 860 zł 930 zł 999 zł 1190 zł

II – od 09.07.2022 930 zł 1050 zł 1120 zł 1330 zł

III – od 13.08.2022 720 zł 790 zł 860 zł 930 zł

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).

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:
01.05. – 04.06.22 i 04.09. – 24.09.22 
osoba w pokoju 2-os. 1225 zł 
pokój 1-os.  1393 zł 
05.06. – 02.07.22 i 21.08. – 03.09.22  
 osoba w pokoju 2-os. 1295 zł
pokój 1-os.  1505 zł
03.07. – 20.08.22
 osoba w pokoju 2-os.  1540 zł
pokój 1-os.   2065 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 10 zł / doba,
• małe zwierzęta domowe każdorazowo na zapytanie (z ważną kartą szczepień 

i własnym legowiskiem) 45 zł / doba,
• wypożyczenie roweru 5 zł / godzina,
• parking monitorowany 40 zł / doba,
• opłata klimatyczna,
• zabiegi fi zjoterapeutyczne – 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!!!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 biologi–cznej 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: 24.06. – 04.09.22
Ceny od osoby:
Pokój dwuosobowy (do pojedynczego wykorzystania) 3080 zł / os.
Pokój dwuosobowy standard   2310 zł / os.
Studio / antresola (minimum 2 osoby)    2450 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 (czynny zgodnie z ob-

ostrzeniami) 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,
• dyskoteka (w sezonie).

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 4-7 lat cena – 770 zł, 
• dzieci 8–12 lat – cena 1120 zł,
• dzieci do lat 4 przy zakwaterowaniu z osobami dorosłymi – GRATIS.

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. – 03.06.2022  2135 zł / os.
03.06. – 24.06.2022  2240 zł / os.
24.06. – 21.08.2022  2765 zł / os.
21.08. – 04.09.2022  2485 zł / os.
04.09. – 27.11.2022  2275 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, opłata 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 50 zł / dobę.
Dodatkowo płatne:
• obiadokolacja bufet – 490 zł / osoba / tydzień (dzieci do lat 13 – 385 zł),
• opłata za parking przy hotelu 25 zł / dobę,
• opłata za miejsce w garażu podziemnym 40 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 30 zł / dzień / osobę.

MRZEŻYNO

Dzieci do lat 2

GRATIS!!!

Dzieci do lat 4 

GRATIS!!!

Basen 
w cenie

Basen 
w cenie
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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. Kuchnia przygotowuje pyszne wypieki 
mięsne i cukiernicze. Posiłki można spożywać także na dużym letnim tarasie. Obiekt 
dodatkowo oferuje: bar z szerokim wyborem trunków i salą do tańca, salę kominko-
wą, Strefę Relaksu (basen, sauna, jacuzzi).
Turnusy rehabilitacyjne – pobyt 7 i 14 dni (termin do uzgodnienia od niedzieli)
Cena za turnus 7 dni – 1390 zł / os. (pokój 1-osobowy 1690 zł)
Cena za turnus 14 dni – 2790 zł / os. (pokój 1-osobowy 3390 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 temperaturze 30°C,
• wanna 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 7-dniowy (termin do uzgodnienia)
Cena: 1155 zł / os. / tydzień w pokoju 2-osobowym standard od drogi  
(pokój 1-osobowy 1330 zł)
Cena zawiera:
• 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, dostęp do strefy SPA (basen, sauna infra-

red, wanna z hydromasażem, siłownia), podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.
Cena nie zawiera:
• opłaty klimatycznej: 4,00 zł / doba / osobę,
• opłaty za zwierzęta: 35 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.

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: 
04.06. – 17.06.2022  2186 zł / os.
18.06. – 01.07.2022  2186 zł / os.
02.07. – 15.07.2022  2376 zł / os.
16.07. – 29.07.2022  2376 zł / os.
30.07. – 12.08.2022  2376 zł / os.
13.08. – 26.08.2022  2376 zł / os.
27.08. – 09.09.2022  2186 zł / os.    
10.09. – 23.09.2022  1967 zł / os.    
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 medyczną, 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 – 300 zł ryczałt bez prawa do świadczeń (200 zł  

za turnus 7-dniowy), 
• 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 

35 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 (turnusy 7 – dniowe rozpoczynają się w sobotę od godz. 16 od kolacji  
do soboty do godz. 10:00 – ostatni posiłek śniadanie),

• dopłata do diety bezglutenowej i wegetariańskiej + 160 zł,
• ośrodek nie akceptuje zwierząt.

Turnusy profilaktyczno-zdrowotne 7-dniowe 2022
Terminy: do uzgodnienia – szczegóły w biurze!

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.

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 od 04.04. – 31.10.2022   
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),
• dostęp do bezprzewodowego internetu, TV, 
• podatek VAT i opłatę na TFP i TFG.
Cennik za pokój:
Pokój 1-os. – 1555 zł
Pokój 2-os. – standard plus: 1885 zł – comfort: 1990 zł – deluxe: 2280 zł  
Pokój 3-os. – comfort: 2445 zł – deluxe: 2760 zł
Pokój 4-os. – deluxe-studio: 3700 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,
• parking w cenie 10 zł / dobę.

JAKUSZYCE
Dzieci do lat 5

GRATIS!!!

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

LĄDEK ZDRÓJ

Basen 
w cenie
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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. – 15.06.22                     1715 zł        
24.06. – 10.07.22                     2030 zł
10.07. – 28.08.22                     2170 zł 
28.08. – 30.10.22                     1820 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, 
• 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 30%,

• 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 od godz. 15:00 do 11:00 (od obiadokolacji do śniadania), 
• miejsce postojowe zewnętrzne 25 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:
10.04. – 24.04. – 2049 zł / os. / Wielkanoc
24.04. – 08.05. – 1895 zł / os.
08.05. – 22.05. – 1995 zł / os.
22.05. – 05.06. – 2165 zł / os.
05.06. – 19.06. – 2165 zł / os.
19.06. – 05.07. – 2165 zł / os.
05.07. – 19.07. – 2165 zł / os.
19.07. – 03.08. – 2165 zł / os.
03.08. – 17.08. – 2165 zł / os.
17.08. – 31.08. – 2165 zł / os.
31.08. – 14.09. – 2125 zł / os.
14.09. – 28.09. – 2125 zł / os.
28.09. – 11.10. – 1865 zł / os.
11.10. – 25.10. – 1865 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: 1250 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 w wieku 4-12 lat śpiące z rodzicami  

bez zabiegów – 560 zł (na dostawce 620 zł),
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 4 zł / osoba / dobę,
• opłata za zwierzęta – 15 zł / dobę.

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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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. – 31.08.2022

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 (wypożyczenie łóżeczka gratis  
po wcześniejszej rezerwacji).

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.

OW „Helena”
Ośrodek Wczasowy "Helena" zlokalizowany jest bezpośrednio nad jeziorem 
Gołdopiwo w miejscowości Jeziorowskie, objętym strefą ciszy, które słynie  
ze swej wyjątkowej czystości. Położenie naszego obiektu zapewnia prawdziwy 
odpoczynek w ciszy, z dala od zgiełku aglomeracji. Doskonała baza wypadowa  
– 18 km od Giżycka – centrum turystycznego Wielkich Jezior Mazurskich. 
Na rozległym 2 ha terenie znajdują się dwa budynki hotelowe, murowane domki 
letniskowe, a także infrastruktura stwarzająca możliwości aktywnego wypo-
czynku: piaszczysta plaża z pomostem, boisko do gry w siatkówkę i koszyków-
kę, plac zabaw dla dzieci. Wieczory można miło spędzać w kawiarni ze stołem 
do gry w bilard, na tarasie widokowym, przy grillu bądź ognisku. Całość łączą 
przepięknie ukwiecone aleje, ogród z rabatami i skalniakami, krzewy i drzewa,  
a pośród tego znaleźć można altanki, ławeczki i huśtawki. Zachęcamy również 
do korzystania z naszych atrakcji wewnątrz obiektu, jak kręgielnia, siłownia, 
sauny i jakuzzi.
Termin: 26.06. – 31.08.2022 (do uzgodnienia) 
Ceny:                                                                        
w pokoju 1 os. (budynek główny) 2450 zł / os.
w pokoju 2 os. (budynek główny) 1890 zł / os. 
w pokoju 3 os. (budynek główny) 1704 zł / os. 
apartament 4 os. (budynek główny) 1820 zł / os. 
w domku 2 os.   1715 zł / os. 
w domku 3/4 os. (dla 3 os.)  1750 zł / os.  
Cena w domku 3/4 os. (dla 4 os.) 1505 zł / os. 
Zakwaterowanie:
Pokoje 2-osobowe i typu studio (dwa pomieszczenia) 3-, 4-osobowe oraz apar-
tamenty wyposażone są w TV/TV SAT, telefon, internet, łazienkę z pełnym wę-
złem sanitarnym, niektóre pokoje posiadają również samodzielne sauny i bal-
kony (za dopłatą).
Murowane domki letniskowe z pełnym węzłem sanitarnym składające się z jed-
nego pokoju. Wyposażenie pokoju: łóżka, szafki nocne, szafa ubraniowa, stolik, 
krzesła, telewizor, lodówka, czajnik bezprzewodowy, szklanki, dwa leżaki.    
Zniżki dla dzieci:  
• dzieci do 3 roku życia na dostawce  

przy zakwaterowaniu w pokoju  
z dwiema osobami pełnopłatnymi – GRATIS  
(dokupienie wyżywienia 15 zł / dzień),

• dzieci od 3-12 lat (z 1/2 wyżywienia) – 50% ceny wyżywienia.
Cena zawiera:
• 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (śniadania, obiadokolacje – bufet), 
• korzystanie ze sprzętu wodnego: rowerów, kajaków, łodzi wiosłowych, leża-

ków, kijków do nordic walking oraz siłowni i tenisa stołowego, 
• internet bezprzewodowy,
• nocne saunowanie w ruskiej bani (raz w tygodniu), 
• kolacje grillowe z DJ-em i ogniskiem (raz w tygodniu),  
• opłatę klimatyczną, podatek VAT, opłatę na TFG i TFP.
Dodatkowo płatne:
• łóżeczko dla dziecka – 10 zł / doba (konieczność wcześniejszej rezerwacji),
• wypożyczenie rowerów turystycznych 10 zł / godzina,  

kręgielnia 30 zł / godzina / tor, sauna i jacuzzi 50 zł / godzina,
• parking dozorowany 10 zł / doba,
• opłata za zwierzęta domowe – 30 zł / doba (zwierzęta mile widziane  

tylko w domkach).
Uwagi:
• doba hotelowa trwa w sezonie od godz. 16:00 do godz. 11:00 – zaczyna się 

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

SIERAKÓW WIELKOPOLSKI JEZIOROWSKIE

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

Dzieci do lat 3

GRATIS!!!

miejsce dla 4 osób dla 3 osób dla 2 osób

domek SOSNOWY 3550 zł 2900 zł 2400 zł

domek
AKACJOWY, BRZOZOWY

JARZĘBINOWY
3800 zł 3300 zł 2800 zł

Pokój w budynku hotelowym – – 2200 zł

Pokój studio 4 osoby dorosłe – 4200 zł 
2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 12 – 3590 zł 



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.

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


