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zakwaterowanie:  eleganckie murowane pawilony trzykondygnacyjne. 
Pokoje 2,3,-osobowe oraz typu studio (2+2)-osobowe z łazienkami  
/umywalka, prysznic, WC/ i balkonami. Pokoje nowocześnie urządzone  
i wyposażone. W każdym pokoju TVSAT, ręczniki, czajnik bezprzewodowy, 
lodówka.

Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 2 posiłki; 
   Śniadanie - BUFET z obsługą kelnerską 
   Obiadokolacja  BUFET z obsługą kelnerską  
• Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją od godz.17.00.  i kończy śniadaniem do godz.11.00.
• Doba hotelowa od 16.00. do 11.00. 
• Ceny dla dzieci 4-12 lat z ½ żywienia.
• Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS
• Opłata uzdrowiskowa 4,40 zł/dziennie płatna na miejscu 
• Opłata za parking 150 zł/turnus
• Sprzęt plażowy (parawany, leżaki, koce) do pobrania w recepcji ośrodka
• przy zakupie 2 turnusów po sobie następujących upuST: osoba dorosła 80 zł; dziecko 60 zł
• obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt  
    -(kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)

ośrodek wczasowy GraaL - położony w zachodniej części Świnoujścia, 300 m od 
pieszego przejścia granicznego z Niemcami, w odległości ok. 400 m od morza. Teren 
ośrodka całkowicie ogrodzony i oświetlony z zielenią parkowo-ogrodową – urokliwe 
jeziorko, architektura ogrodowa. Do DYSpozYcji GoŚci: nowoczesna jadalnia, 
restauracja noTabene z kawiarnią, zadaszona altana do spotkań i grillowania, 
sala konferencyjna, baza zabiegowa (fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, 
masaże lecznicze, magnetoterapia, krioterapia, okłady borowinowe), nowoczesny 
KrYTY baSen, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa, boisko do siatkówki, plac 
zabaw dla dzieci, wiata grillowa, wypożyczalnia rowerów, wiFi, parking.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

Nowość !
 basen kryty

ŚWINOUJŚCIE - jedno z najatrakcyjniejszych uzdrowisk i kąpielisk w Polsce. Położone 
na ponad 40 wyspach, z których największe to Uznam i Wolin. Łagodny klimat i duże 
nasłonecznienie. Plaża ma około 10 km długości, miejscami do 70 m szerokości. aTraKcje: 
park zdrojowy na nadmorskich wydmach, promenada z molo, muszla koncertowa, liczne 
restauracje, kawiarnie i bary, przystań żeglarska, rejsy statkami białej floty m.in. po 44 
wyspach, do Kopenhagi i na bornholm, ścieżki rowerowe, wypożyczalnie rowerów, park 
linowy, bogaty program imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w mieście 
i na plaży. Kąpielisko z certyfikatem bŁĘKiTnej FLaGi.

ŚwinoujŚCie zachwycające bezkresne plaże

zakwaterowanie: 
Pokoje 2-, 3-, 4 –osobowe oraz studia (2+2) –osobowe z łazienkami (umywalka, 
prysznic, WC), komplet ręczników – tylko do użytku w pokojach).Większość pokoi 
z balkonami. Wyposażenie: meble hotelowe o wysokim standardzie, TVSAT, radio, 
sejf (za dodatkową opłatą), sprzęt plażowy.

Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 2 posiłki: śniadanie BUFET  8.00.-11.00;
   obiadokolacja serwowana + bufet surówkowy 16.30.-18.30.
• Doba hotelowa od godz.16.00. do godz.10.00.
• Cena dla dzieci 2-15 lat 
• Dzieci do lat 2 bez świadczeń wspólny pokój z rodzicami opłata 25 zł/dzień
• Opłata klimatyczna  płatna na miejscu 
• Opłata za parking dozorowany 15 zł/doba  
• Sprzęt plażowy (ręczniki, leżaki, koce) do wypożyczenia w recepcji ośrodka
• Przyjazd ze zwierzętami domowymi po uzgodnieniu za dopłatą  20-40 zł/doba/sztuka
• Wypożyczalnia rowerów – 7 zł/godzina ; ręczniki na basen – 10 zł/sztuka.
• Suszarka do włosów, żelazko, deska do prasowania dostępne w recepcji
• przy zakupie 2 turnusów po sobie następujących upust: osoba dorosła 100 zł; dziecko 50 zł
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 4zł/os (doliczany 
   w momencie dokonania rezerwacji)

oŚroDeK wYpoczYnKowY „aLceST” - znajduje się nad samym morzem, 
tuż przy wysokim, klifowym brzegu, blisko wejścia na plażę. Teren ośrodka 
oświetlony, ogrodzony i strzeżony. Do DYSpozYcji GoŚci:  restauracja, 
kawiarnia, teren rekreacyjny, basen letni ze słonecznym tarasem z leżakami 
i parasolami, brodzik dla dzieci z podgrzewaną wodą, plac zabaw dla dzieci, 
pokój zabaw dla dzieci na niepogodę, krąg ogniskowy, grill ogrodowy, ogrodowe 
jacuzzi, fitness na powietrzu, wypożyczalnia rowerów, dozorowany parking. 

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

rewaL najpiękniejszy klif nad Bałtykiem !!!

REWAL - jeden z większych  nadmorskich kurortów w zachodniopomorskim, położony na 
wysokim klifie z bogatą i rozbudowaną infrastrukturą dla wypoczywających.
aTraKcje: czyste plaże, klifowy brzeg – unikatowy na wybrzeżu bałtyku, bogata 
infrastruktura na plaży /zjeżdżalnie, bary, grille/, platforma widokowa, sieć ścieżek 
rowerowych i liczne wypożyczalnie rowerów, pLac wieLorYbÓw z kolorową fontanną, 
parK wieLorYba, rzeźba rybaka, aleja zakochanych i aleja różana, Kompleks 
Sportowy, park Linowy „Gibon”, skatepark, Hala widowiskowo-Sportowa. W sezonie 
letnim REWAL jest „rozrywkową stolicą” tej części wybrzeża - organizuje się tu wiele 
koncertów  popularnych gwiazd, imprez kabaretowych, masowych imprez sportowych 
dla dorosłych i dzieci, festynów i pokazów. LETNI KALENDARZ IMPREZ w każdy 
dzień zapewnia zabawę lub rozrywkę. Kąpielisko z Certyfikatem BŁĘKITNEJ FLAGI.       



zakwaterowanie: 
poKoje TYpu STanDarD+: 2-,3-,4-osobowe oraz studio (2+2) – łoże małżeńskie 
plus pojedyncze łóżka, łazienka (umywalka, prysznic, wc, bez ręczników ), aneks 
śniadaniowy z lodówką, zlewem, czajnikiem i zestawem naczyń. 
wyposażenie pokoi: meble hotelowe o wysokim standardzie, TVSaT. 
 
Uwagi:                                 
• Wyżywienie: śniadanie w formie bardzo urozmaiconego bufetu
• Doba hotelowa od godz.16.00. do godz.11.00.
• Dzieci 2-15 lat jako 3-cia lub 4-ta osoba w pokoju
• Zniżki dla dzieci: 2 -12 lat  50%; 12-15 lat  25%
• Dzieci do lat 2 bez świadczeń wspólny pokój z rodzicami opłata 25 zł/dzień
• Opłata klimatyczna 2 zł/dzień płatna na miejscu
• Opłata za parking dozorowany 10 zł/doba
• Przyjazd ze zwierzętami domowymi po uzgodnieniu za dopłatą od 25 zł/doba
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 4 zł/os 
   (doliczany w momencie dokonania rezerwacji)

DoM wczaSowY „KLiper” - to nowoczesny, wspaniale ulokowany obiekt. 
Położony w zacisznej, malowniczej części Niechorza, w niewielkim oddaleniu od 
centrum i plaży. Teren ośrodka oświetlony ,ogrodzony i strzeżony. Do DYSpozYcji 
GoŚci: restauracja, bar serwujący napoje, teren rekreacyjny, baSen LeTni ze 
słonecznym tarasem z leżakami i parasolami, plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw 
dla dzieci, krąg ogniskowy, grill ogrodowy, ogrodowe jacuzzi, wypożyczalnia 
rowerów i skuterów, bezpłatne wiFi, dozorowany parking. 

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

NIECHORZE - urocza miejscowość nadmorska położona na Pobrzeżu Szczecińskim, pomiędzy Bałtykiem, a jeziorem Liwia – Łuża. aTraKcje: szeroka, czysta, piaszczysta plaża, latarnia morska z tarasem widokowym, ruiny kościoła w pobliskim Trzęsaczu, kolej wąskotorowa, ścieżki rowerowe do Kołobrzegu, pogorzelicy i Mrzeżyna ze specjalnymi miejscami odpoczynku, skatepark, korty tenisowe, park Miniatur Latarni Morskich, Muzeum rybołówstwa, Muzeum wikingów, Motylarnia, Magiczny Domek, wystawa Figur woskowych, liczne smażalnie ryb, kawiarenki, lodziarnie, bary, restauracje, jarmark różności i imprezy rozrywkowe przez całe wakacje. Kąpielisko z certyfikatem bŁĘKiTnej FLaGi.

nieCHorze gwarancja udanych wakacji !

................................................

Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie ;śniadania i kolacje w formie BUFETU, obiady serwowane
• Pobyt rozpoczyna się o godz.16.30. kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.
• Doba hotelowa od godz.15.30. do godz.10.00.
• Ceny dla dzieci 3 – 13 lat z ½ żywienia
• Dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata ryczałtowa 28 zł/dzień
• w paKiecie: kąpiele w basenie: KrYTY  2 x 1 godz., zewnętrzny bez ograniczeń, mini    
  golf, sale gier, siłownia zewnętrzna bez ograniczeń, sala fitness, animacje dla dzieci  
    lipiec-sierpień.
• Odpłatnie: basen-osoba dorosła 12 zł/godz., dziecko do l.10 -6zł/godz.; sauna sucha,  
   półparowa, ziołowa - 24 zł/ pół godz.; kabina Infrared - 24 zł/pół godziny; kort tenisowy 
   -12 zł/godz.; kajaki 25 zł/4godz.;bilard - 5zł/godz.; siłownia 5 zł/godz., lodówka 42 zł/turnus.
• Ośrodek nie przyjmuje zwierząt
• Opłata klimatyczna na miejscu 
• Ręczniki kąpielowe w pokojach na życzenie
• Parking monitorowany niestrzeżony – GRATIS
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt  
   (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)
• przy zakupie 2 turnusów po sobie następujących upuST: osoba dorosła 100 zł; dziecko 80 zł

zakwaterowanie: pokoje 2-,3,4-osobowe. Wszystkie pokoje z łazien-
kami /umywalka, prysznic i WC/ oraz balkonem. W każdym pokoju 
2 tapczany jednoosobowe i wersalka, TVSAT, sprzęt plażowy /leżaki, 
wiatrochron/.

Dwa baseny!
ANIMACJE

ośrodek wczasowy aLGa acTiV - Położony ok.80 m od morza bezpośrednio przy 
zejściu na plażę. Rozległy /ok.2,5 ha/ zalesiony teren jest całkowicie ogrodzony. 
Do DYSpozYcji wYpoczYwajĄcYcH: jadalnia, sale rekreacyjne, bajKowY poKÓj 
i plac zabaw dla dzieci, sauna, sala fitness, kabina infrared, bilard, wypożyczalnia 
sprzętu sportowego, boisko sportowe, 2 baSenY – zewnĘTrznY z brodzikiem dla 
dzieci i bezpłatnymi leżakami; baSen KrYTY z wylewnicami i masażownicami, KorT 
TeniSowY z paraboliczną ścianą treningową, stoły do tenisa stołowego, siłownia  
wewnętrzna i zewnętrzna, minigolf, Mega Szachy na tarasie, wiFi w lobby.

MRZEŻYNO - miejscowość wypoczynkowa położona 18 km na zachód od Kołobrzegu 
na Wybrzeżu Trzebiatowskim, u ujścia Regi do Bałtyku. Znane kąpielisko morskie  
z piękną, szeroką plażą z bogatą infrastrukturą. aTraKcje: port żeglarski, przystań 
rybacka oraz chaty rybackie z XViii i XiX wieku, rezerwat przyrody naDMorSKi bÓr 
baŻYnowY, pomnik „Tym którzy nie powrócili z morza”, kino janTar (w starym 
stylu ), aquapark LaGuna, park Linowy Gibon, cykliczne imprezy rozrywkowe m.in. 
Festyn rybny czyli ŚwiĘTo FLĄDrY. Kąpielisko z certyfikatem bŁĘKiTnej FLaGi.

mrzeŻYno aquarelaks niezależny od pogody !

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:



zakwaterowanie: pokoje 2-,3-osobowe STANDARD+ i pokoje familijne dla 4-ch, 5-ciu 
osób w budynku hotelowym oraz apartamenty i pokoje 2-3-osobowe w domkach.
Pokoje funkcjonalnie urządzone i wyposażone. W każdym pokoju: łazienka 
(umywalka, prysznic, WC, ręczniki), tapczany jednoosobowe lub łóżko małżeńskie, 
ława,fotele,lodówka, TVSAT, czajnik, sprzęt plażowy.
Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 2 x dziennie  - śniadanie i obiadokolacja w formie BUFETU
• Możliwość wykupienia obiadów forma stołu szwedzkiego : dorośli 30 zł/dzień;dzieci 3-12 lat   
   20 zł/dzień.
• Doba hotelowa od 16.00. do 10.00.
• Dzieci do lat 3 na wspólnym spaniu z rodzicami GRATIS
• Ceny dla dzieci 3-12 lat
• w pakiecie: 2 x wejście do aquaparku Helios (dojazd we własnym 
   zakresie), 1 x dziennie inhalacja z kołobrzeskiej solanki dla dzieci  
   w wieku 3-12 lat, rejs statkiem po bałtyku z portu w Kołobrzegu,
   animacje dla dzieci o dorosłych.
• Możliwość korzystania z usług pawilonu odnowy biologicznej i rehabilitacji
• Parking ogrodzony, monitorowany ,niestrzeżony – 15 zł/dzień
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt 
-(kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)
• przy zakupie 2 turnusów upust: osoba dorosła 100 zł; dziecko 80 zł

FaMiLY reSorT burSzYTnowe wzGÓrze - elegancki ośrodek położony 
ok. 100 m od morza na dużym zielonym terenie, ogrodzonym, oświetlonym  
i dozorowanym. W skład kompleksu wchodzą: budynek hotelowy z pokojami 
2-,3-,4-osobowymi  oraz komfortowe domy parterowe (murowane,ogrzewane)  
z apartamentami, pokojami 2-,3-osobowymi  z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz.  
Do DYSpozYcji GoŚci:restauracja, kawiarnia,plac zabaw dla dzieci, boisko do 
siatkówki i koszykówki, miejsce do grillowania, internet, wypożyczalnia rowerów  
i sprzętu sportowego, program animacyjny, baza zabiegowo-rehabilitacyjna,  
parking. w sąsiedztwie ośrodka stadnina koni.

SIANOŻĘTY i USTRONIE MORSKIE - to kiedyś  dwa sąsiadujące nadmorskie  
kąpieliska, a obecnie trudno ustalić gdzie zaczyna się jedno, a kończy drugie. 
Położone nad otwartym morzem, ok. 15 km od Kołobrzegu przy czystej, szerokiej 
piaszczystej plaży. aTraKcje: rozległe, żółtopiaszczyste plaże, centrum 
rozrywki - weSTern parK, SKY parK - najwyższa wieża widokowa w kraju! 
Ścieżki edukacyjne, wystawy, revita natur park, plac zabaw dla dzieci, tyrolka 
i wiele innych atrakcji, robLanD parK - ekstremalny lunapark, aQuaparK 
HeLioS, liczne tawerny, kawiarnie, smażalnie ryb i lodziarnie, wakacyjne  
jarmarki, atrakcyjne tereny spacerowe, nowa promenada nadmorska 
łącząca Sianożęty z ustroniem Morskim i Kołobrzegiem.

ANIMACJE

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

sianoŻĘTY rodzinna laba w zacisznym letnisku

................................................

zakwaterowanie: pokoje 2- osobowe z łazienkami /umywalka, prysznic i WC/. 
Pokoje wyposażone w tapczany jednoosobowe, stolik, fotele, telewizor, czajnik 
bezprzewodowy, lodówkę.

ośrodek wypoczynkowy DozaMeL - położony w uzdrowiskowej części miasta 
w odległości ok.150 m od morza, na rozległym ,ładnie zagospodarowanym terenie 
,całkowicie ogrodzonym, monitorowanym i oświetlonym. Dysponuje miejscami 
noclegowymi w nowocześnie urządzonych i wyposażonych pawilonach wypoczynkowych: 
Alina, Beata, Celina i Dorota .Obecny styl zabudowy, specyfika położenia, jak również 
miła obsługa tworzą atmosferę sprzyjającą rodzinnemu wypoczynkowi.
Do DYSpozYcji GoŚci oDDaje: nowoczesną jadalnię, kawiarenkę, bar letni, miejsce 
do grillowania, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnię rowerów i kijków  nordic walking, 
saunę, bilard, zielony ogród, teren rekreacyjny, wiFi na terenie całego ośrodka, miejsce 
do zaparkowania.

ANIMACJE

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

kołoBrzeg recepta na wyjątkowe wakacje !

KOŁOBRZEG - kurort nazywany „PERŁĄ BAŁTYKU”. Szerokie piaszczyste plaże 
z bogatą infrastrukturą, malowniczy park nadmorski oraz nasycone jodem 
powietrze przyciągają liczne rzesze turystów i kuracjuszy. aTraKcje: latarnia 
morska, dwa mola wysunięte daleko w morze, aQuaparK MiLLeniuM, park 
Linowy, Miasto Myszy, baSTion – centrum atrakcji wojskowych, Miasteczko 
indiańskie, bindaż, Muzeum 6D, Muzeum oręża, rejsy statkami po morzu. 
Latem w mieście liczne imprezy kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne 
m.in. „Lato Muzyczne”, „interfolk”, regaty jachtów itp.

Uwagi:                                 
• wyżywienie: 3 x dziennie; śniadania i kolacje - BUFET, obiady -. serwowane, 
• pobyt od obiadu od godz.14.00. do śniadania do godz.10.00.
• w trakcie turnusu zajęcia rekreacyjno-rozrywkowe z animatorem
• dzieci do lat 4 bez świadczeń GRATIS
• ceny dla dzieci 4-7 lat z ½ żywienia 
• ogrodzony parking GRATIS
• opłata klimatyczna płatna na miejscu
• obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt 
   (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)



...............................................

FerrY reSorT  - to nowoczesny kompleks z niebanalną stylistyką  tworząca 
spójną kompozycję lekkości, nowoczesności i luksusu. Wnętrza zaaranżowane  
z niezwykłą starannością oraz liczne udogodnienia zapewnią komfort nawet najbardziej 
wymagającym Gościom. W części bufetowej Goście FERRY RESORT zasmakują 
codziennie przygotowywanych, pysznych i zdrowych śniadań, składających się m.in. 
z propozycji minimum dwóch dań ciepłych, świeżego pieczywa, wyboru wędlin  
i serów, mięs pieczonych i ryb wędzonych, warzyw, sałatek oraz past. Wśród propozycji 
obiadokolacji znajdują się codziennie inne dania kuchni polskiej i międzynarodowej 
podane w towarzystwie warzyw sezonowych i sałatek.
zakwaterowanie: komfortowe klimatyzowane pokoje 2-osobowe z łazienkami (umy-
walka, prysznic, WC, ręczniki, suszarka do włosów, zestaw kosmetyków) i balkonem lub 
tarasem. W każdym pokoju funkcjonalne umeblowanie: wygodne łóżka, które można 
konfigurować jako małżeńskie lub jednoosobowe oraz sofa pełniąca funkcję dostawki,  
Smart TV, bezprzewodowy dostęp do Internetu. Część pokoi można łączyć w pary wygłusza-
nymi drzwiami między pokojami, by stworzyć pokój typu studio polecany dla rodzin (2 + 2).
Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 2 x dziennie: urozmaicone śniadanie i obiadokolacja 
   serwowana wg menu szefa kuchni
• Napoje do obiadokolacji wg upodobań płatne dodatkowo
• Doba hotelowa od godz.15.00.do godz.11.00.
• Dzieci do lat 4 wspólne spanie z rodzicami GRATIS
• Ceny:  dostawka osoba 13 lat i więcej dostawka dziecko w wieku 5-12 lat z ½ żywienia
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu
• Parking  na ogrodzonym terenie GRATIS
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt    
   (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)

ośrodek wypoczynkowy rÓŻa wiaTrÓw - W skład kompleksu wchodzą: 
budynek recepcyjny z jadalnią, budynek hotelowy, domki o standardzie hotelowym, 
pawilon wczasowy, domki wczasowe. Położony na rozległym zielonym terenie  
z architekturą ogrodową, mnóstwo kwiatów i kwitnących krzewów. Teren ośrodka 
jest całkowicie ogrodzony, oświetlony i całodobowo monitorowany. Do DYSpozYcji 
wYpoczYwajĄcYcH: jadalnia, sala dyskotekowa, stoły do tenisa stołowego, 
boisko do piłki siatkowej i nożnej, piłkarzyki, bilard, zewnętrzne urządzenia fitness, 
Hala Sportowa z nawierzchnią tartanową z boiskami wielofunkcyjnymi, duży plac 
zabaw dla dzieci, mini golf, pokój zabaw dla dzieci, kamienny krąg na ognisko, wiata 
biesiadna, baSen poD KopuŁĄ z podgrzewaną wodą, wypożyczalnia rowerów, 
miejsce parkingowe.

Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 2 x dziennie - śniadanie i obiadokolacja w formie BUFETU 
   Pobyt od obiadokolacji do śniadania
• Doba hotelowa od 16.00. do 10.00.
• w trakcie pobytu: DLa DoroSŁYcH - Grill party z muzyką, karaoke, wieczorki taneczne,   
   turnieje sportowe, DLa Dzieci - codzienne programy animacyjne, Kids party, program  
   sportowo - rekreacyjny prowadzony przez animatora.
• Możliwość korzystania z usług pawilonu odnowy biologicznej i rehabilitacji
• Łóżeczko dla niemowlęcia wypożyczenie 10 zł/doba
• Miejsce parkingowe niestrzeżone na terenie ośrodka GRATIS
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
• Przy zakupie 2 turnusów po sobie następujących upust: osoba dorosła 80 zł; dziecko 60 zł
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt   
    -(kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)

zakwaterowanie: 
pawilon wczasowy jednopiętrowy. Pokoje   2- osobowe i 2-osobowe z dostawką 
(pełnowymiarowy 1-osobowy  tapczan) z tarasem i  łazienką, TVSAT, zestawem plażowym, 
ręcznikami, dostępem do Internetu. 
Komfortowe domki letniskowe  - klasy wczasowej jednopokojowe 2-,3-,4-osobowe 
z łazienką, TVSAT, lodówką, czajnikiem, zestawem plażowym, ręcznikami, dostępem 
do Internetu. Położone ok.150 m od plaży i ok.100 m od jadalni i budynku recepcyjnego.

za wczesną rezerwację: 
do 31.03.2021 - 50 zł
Stały Klient - 50 zł

proMocje:

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

MIELNO - jedno z najbardziej atrakcyjnych kąpielisk na polskim wybrzeżu . Letnisko położone  jest  ok. 5 km od KOSZALINA na mierzei pomiędzy  Bałtykiem, a Jeziorem Jamno. aTraKcje: wielokilometrowy pas szerokich, piaszczystych i czystych plaż, stacjonarny LunaparK, park linowy TuKan, nadmorska widokowa promenada, kluby dyskotekowe i nocne, puby, tawerny, restauracje na plaży - to atuty tego miejsca, aby spędzić tu wakacje. Miejscowość pełna słońca i rozrywki przez całe lato.

BASEN
i ANIMACJE

mieLno Dlaczego warto zatrzymać się właśnie u nas...

DarłÓwko gościnne miejsce dla każdego

DARŁÓWKO - miejscowość wypoczynkowa i znane kąpielisko na środkowym 

Bałtyku, nieopodal Koszalina, pomiędzy jeziorem Bukowo a jeziorem Kopań. 

Duża szeroka i piaszczysta plaża. aTraKcje: rozsuwany most na wieprzy, 

przedzielającej Darłówko na wschodnie i zachodnie, rejsy statkiem, rejsy 

tramwajem wodnym, długie betonowe molo, latarnia morska, aQuaparK 

baLTicLanDia, parK woDnY jan, park linowy, szlaki kajakowe, szlaki 

piesze i rowerowe, wędkarstwo morskie. w okresie wakacji liczne imprezy 

rozrywkowe przy porcie i na plaży. Kąpielisko z certyfikatem bŁĘKiTnej FLaGi.



...............................................

roYaL parK HoTeL & Spa *** - ekskluzywny hotel  zlokalizowany  na malowniczym 
terenie w cichej i spokojnej okolicy niedaleko centrum Mielna. Kompleksowy  
i wszechstronny charakter hotelu zapewniają: eleganckie pokoje o wysokim standardzie, 
rozbudowane, wielofunkcyjne Centrum Konferencyjne, restauracja z klimatyczną 
oranżerią, zewnętrznym tarasem, nadmorska chata grillowa, a przede wszystkim 
nowoczesny inSTYTuT Spa & weLLneSS  z KrYTYM baSeneM. Z myślą o komfortowym 
wypoczynku gości do dyspozycji atrakcyjnie zaaranżowana przestrzeń rekreacyjna. 
Zadbana roślinność, taras przy fontannie, strefa kąpieli słonecznych, zaciszne zakątki dla 
miłośników porannej jogi lub tai chi sprawią, że każdy odnajdzie swoją ulubioną formę 
relaksu. Osoby preferujące aktywne formy wypoczynku zapraszamy na całoroczny 
kryty basen oraz jacuzzi. Najmłodszych klientów hotelu zachwyci kolorowy plac zabaw  
z trampoliną oraz inne dedykowane atrakcje.
zakwaterowanie: komfortowe pokoje 2-osobowe z łazienkami (umywalka, prysznic, 
WC, suszarka do włosów, ręczniki, zestaw kosmetyków) i balkonem. W każdym pokoju: 
funkcjonalne umeblowanie, TVSAT, Internet bezprzewodowy,
Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadanie i obiadokolacja;
• Napoje do obiadokolacji wg upodobań płatne dodatkowo
• Doba hotelowa od godz.15.00.do godz.11.00.
• W pakiecie: BASEN i JACUZZI  
• Cena dla dziecka 5-12 lat z ½ żywienia
• Dziecko do lat 5 na wspólnym łóżku z rodzicami nocleg + śniadanie GRATIS
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu
• Wypożyczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking
• RABAT 10% na zabiegi w Instytucie SPA&Wellness
• Bezpłatny monitorowany parking na ogrodzonym terenie
• obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt   
   (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji) 

za wczesną rezerwację: 
do 31.03.2021 - 50 zł
Stały Klient - 50 zł

proMocje:

 Basen kryty

mieLno wysoki standard i gwarancja komfortu

Hotel jan *** - elegancki obiekt położony w Darłówku Wschodnim, na monitorowanym, 
ogrodzonym, zielonym terenie blisko nadbałtyckiej plaży. Do DYSpozYcji GoŚci: nowoczesna 
restauracja z kuchnią polską i międzynarodową, bar serwujący egzotyczne drinki, KrYTY baSen, 
sauna sucha dwutorowa, automatyczna kręgielnia, bilard, wypożyczalnia rowerów, kort tenisowy, 
cenTruM oDnowY bioLoGicznej, całoroczny parK woDnY z wodą morską (basen sportowy,  
2 baseny rekreacyjne, basen zewnętrzny, basen dla dzieci, dzika rzeka, 2 zjeżdżalnie Turbo, 2 ślizgawki 
wewnętrzne, sauny, grota solna, tężnia solankowa), centrum Konferencyjne z profesjonalnym 
wyposażeniem, wiFi, mini plac zabaw dla dzieci, parking.

Uwagi:                                 
• wyżywienie: 2 x dziennie - śniadanie i obiadokolacja w formie BUFETU
• pobyt od obiadokolacji do śniadania
• doba hotelowa od 15.00. do 11.00.
• w paKiecie: kąpiele w basenie hotelowym, seanse w saunie suchej, kąpiele w parku  
   wodnym jan, kort tenisowy, animacje dla dzieci i dorosłych na terenach rekreacyjnych 
   i w barze. 
• dzieci do lat 3 wspólne spanie opłata ryczałtowa 20 zł/dziennie
• zniŻKi DLa Dzieci dzieci 4-12 lat  
• łóżeczko dla niemowlęcia z wyposażeniem wypożyczenie 20 zł/doba
• możliwość korzystania z usług CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ 
• opłata klimatyczna  płatna gotówką w recepcji
• obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt   
   (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)
uSŁuGi DoDaTKowe : 
parking  10 zł/doba, 
pies z aktualną książką szczepień i kagańcem  50 zł/dzień, 
bilard 2 zł/gra, rower  5zł/1 h, szlafrok 10 zł/pobyt, kręgielnia 50 zł/tor/1 h.

zakwaterowanie: 
Hotel oferuje różne standardy zakwaterowania od pokoju standard do dwupoziomowego apartamentu  
w części głównej lub konferencyjnej. w ofercie pokoje standard, LuX i  studio lub antresola.                      
poKÓj STanDarD Pokój  o powierzchni ok. 16 m2. Występują dwa układy: łoże małżeńskie lub dwa 
oddzielne łóżka. Wszystkie pokoje wyposażone w łazienki z prysznicem. Większość pokoi posiada balkon.  
na wyposażeniu pokoju: TV LCD, biurko, lodówka, telefon, łazienka z prysznicem, suszarka do włosów, ręczniki 
do użytku hotelowego, balkon - część pokoi, na życzenie gości wypożyczenie czajnika oraz odpłatnie szlafroka.
poKÓj LuX. Duży przestronny pokój ok. 30m2. W pokoju: łoże małżeńskie lub dwa osobne łóżka z rozkładaną 
sofą lub z możliwością dostawienia typowej jednoosobowej dostawki dla dziecka. Każdy z  pokoi posiada 
łazienkę z wanną i prysznicem oraz balkon. 
na wyposażeniu pokoju: TV LCD, biurko, lodówka, fotele, zestaw do parzenia kawy i herbaty, telefon, łazienka 
z prysznicem i  wanną, suszarka do włosów, zestaw kosmetyków hotelowych, ręczniki do użytku hotelowego, 
szlafroki dla dorosłych, balkon, woda mineralna. 
poKÓj STuDio. Funkcjonalny pokój rodzinny z dwoma pomieszczeniami o łącznej powierzchni ok 25m2. 
Sypialnia z łożem małżeńskim oraz pokój dzienny z rozkładanym narożnikiem lub sypialnia z dwoma osobnymi 
łóżkami a pokój dzienny z rozkładaną kanapą. Część pokoi posiada balkony. 
na wyposażeniu pokoju: TV LCD, biurko, lodówka, zestaw do parzenia kawy i herbaty, telefon, łazienka  
z prysznicem, suszarka do włosów, ręczniki do użytku hotelowego, szlafroki dla dorosłych, balkon - część 
pokoi, woda mineralna. 
anTreSoLa Dwupoziomowy pokój rodzinny ze schodami. Idealne rozwiązanie dla rodzin ze starszymi 
dziećmi. Przytulny pokój około 24m2 o różnych układach: Sypialnia na piętrze z łożem małżeńskim oraz 
osobnymi łóżkami, na  parterze  pokój dzienny z TV oraz wyjściem na balkon - nie wszystkie pokoje. Sypialnia 
na piętrze z dwoma osobnymi łóżkami, na parterze  pokój dzienny z rozkładaną sofą. Pokoje nie posiadają 
balkonów.
pokoje typu antresola nie są wyposażone w bramki zabezpieczające schody.
na wyposażeniu pokoju: TV LCD, biurko, lodówka, telefon, łazienka z prysznicem, suszarka do włosów, 
ręczniki  do użytku hotelowego, balkon - część pokoi, na życzenie gości wypożyczenie czajnika oraz odpłatnie 
szlafroki.

BASEN
i ANIMACJEDarłÓwko Cudowne miejsce dla rodzin !

DARŁÓWKO - miejscowość wypoczynkowa i znane kąpielisko na środkowym 

Bałtyku, nieopodal Koszalina, pomiędzy jeziorem Bukowo a jeziorem Kopań. Duża 

szeroka i piaszczysta plaża. aTraKcje: rozsuwany most na wieprzy, przedzielającej 

Darłówko na wschodnie i zachodnie, rejsy statkiem, rejsy tramwajem wodnym, 

długie betonowe molo latarnia morska, aquapark baLTicLanDia, park wodny 

jan, park linowy, szlaki kajakowe, szlaki piesze i rowerowe, wędkarstwo 

morskie. w okresie wakacji liczne imprezy rozrywkowe przy porcie i na plaży.

Kąpielisko z certyfikatem bŁĘKiTnej FLaGi.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

MIELNO - jedno z najbardziej atrakcyjnych kąpielisk na polskim wybrzeżu. Letnisko 

położone jest ok.5. km od KOSZALINA na mierzei pomiędzy Bałtykiem a Jeziorem 

Jamno. Jedna z najczęściej odwiedzanych nadmorskich miejscowości w tej części 

Wybrzeża Bałtyku. aTraKcje: wielokilometrowy pas szerokich, piaszczystych  

i czystych plaż, stacjonarny LunaparK, park linowy TuKan, kluby dyskotekowe  

i nocne, puby, tawerny, restauracjena plaży - to atuty tego miejsca, aby właśnie tu 

spędzić wakacje. Miejscowość pełna słońca i rozrywki przez całe lato.

opcjonaLne proGraMY Spa (dodatkowo płatne)                                
• Programy SPA dla Pań:
   - Program Relaksacyjny
   - Program Wyciszający
   - Program Odżywczo - nawilżający

• Programy SPA dla Panów:
   - Program Regenerujący
   - Program Odprężający
   - Program Energetyzujący



...............................................

Kompleks wypoczynkowy LecH reSorT Spa - Położony na 4 hektarach 
ogrodzonej i strzeżonej powierzchni rekreacyjnej wśród zieleni leśno-parkowej, tylko 
300 metrów od pięknej piaszczystej plaży. Do DYSpozYcji wYpoczYwajĄcYcH: 
budynki hotelowe MonSun – jednopiętrowy z salą konsumpcyjną; zeFir – 
dwupiętrowy, pokoje z balkonami na i i ii kondygnacji; paSaT – pokoje z balkonami; 
elegancka jadalnia, kawiarnia arT caFe z bilardem, biblioteka, sala kominkowa, duży 
teren rekreacyjno-sportowy z boiskami do siatkówki plażowej, koszykówki, kometki  
i piłki nożnej, zewnętrzny stół do gry w tenisa stołowego, zewnętrzna siłownia, 
baSen KĄpieLowY  z poDGrzewana woDĄ i brodzikiem dla dzieci oraz słonecznym 
tarasem z leżakami, dostęp do internetu wiFi w wyznaczonych miejscach, MeDi Spa 
z gabinetami masażu, magnetoterapii, elektroterapii, laseroterapii i innymi, centrum 
odnowy biologicznej z sauną, jacuzzi, solarium i gabinetami kosmetycznymi, 
wypożyczalnia rowerów i kajaków. 
zakwaterowanie: Komfortowe pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami /umywalka, 
prysznic i WC/ funkcjonalnie urządzone i wyposażone. W każdym pokoju: łóżka 
hotelowe pojedyncze lub podwójne, TVSAT, radio, chłodziarka, sprzęt plażowy (koc, 
leżak i parawan), sejf (dodatkowa opłata 5 zł/dzień ).
Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 2 x dziennie; śniadania i obiadokolacja – bogaty BUFET.
• Doba hotelowa od godz.17.00. do 10.00.
• Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją i kończy śniadaniem
• Możliwość wyżywienia 3 x dziennie  - dodatkowa opłata 105.-zł/osoba dorosła; 
   85 zł/dziecko 3-10 lat
• W trakcie pobytu: codziennie program animacyjny ,nieograniczony dostęp do basenu i siłowni   
   zewnętrznej, wieczorki taneczne, ognisko z kiełbaskami, dostęp do Internetu, program animacyjny  
   dla dzieci lipiec-sierpień.
• Ceny dla dzieci 4-10 lat z ½ żywienia
• Dzieci do 3 lat bez świadczeń opłata ryczałtowa 20 zł/dzień
• Miejsce parkingowe 10 zł/doba
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu
• Ośrodek przyjmuje zwierzęta po uzgodnieniu; opłata  25 zł/doba
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
   i Pomocowy- 4 zł /os./pobyt - (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)
• Przy zakupie 2 turnusów po sobie następujących UPUST: osoba dorosła 80 zł; dziecko 60 zł

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

ANIMACJE

łeBa gościnna i miła strefa relaksu

karwia największa plaża nad Bałtykiem

ŁEBA - popularne kąpielisko nazywane „Letnią Stolicą Polski”, położone na skraju 

Słowińskiego Parku Narodowego, między jeziorami Łebsko i Sarbsko. 

aTraKcje: „ruchome wydmy – piaskowe góry” przepiękny park krajobrazowy 

z wysokimi wydmami sięgającymi nawet 42 m, liczne restauracje, kawiarnie, 

lodziarnie,cukiernie, smażalnie ryb, wesołe miasteczko, parK DinozaurÓw, 

LabirYnT parK, aDVenTure GoLF parK, power parK z parkiem linowym  

i torem gokartowym, park Linowy Tarzan, stadniny koni z możliwością nauki jazdy 

konnej, wakacyjne jarmarki, rejsy statkiem, kutry na połów ryb, port jachtowy  

i rybacki, bogata infrastruktura na plaży: punkty gastronomii, pijalnie, 

zjeżdżalnie, dmuchańce.

DoM wczaSowY pauLina - położony  ok.100 m od morza i 2 m ponad jego poziom.
Elegancki obiekt oddaje do Państwa dyspozycji: recepcję, restaurację serwująca pyszne 
dania kuchni europejskiej i regionalnej, salę konferencyjną ze sprzętem multimedialnym, 
windę, pokój zabaw dla dzieci i zewnętrzny plac zabaw, taras widokowy, miejsce do 
grillowania, parking, WiFi na terenie całego obiektu.
zakwaterowanie: 
pokoje 2- osobowe (łoże małżeńskie lub 2 wersalki) z balkonem i  łazienką, TVSAT, 
czajnikiem, chłodziarką, zestawem plażowym (leżak, koc plażowy, parawan) ręcznikami, 
naczyniami, dostępem do Internetu. 
pokoje 3-osobowe (łoże małżeńskie i wersalka) z balkonem i łazienką, TVSAT, czajnikiem, 
chłodziarką, zestawem plażowym (leżak, koc plażowy, parawan), ręcznikami, naczyniami, 
dostępem do Internetu.                                      

Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 2 x dziennie - śniadanie BUFET;  obiadokolacja - serwowana
   Pobyt od obiadokolacji do śniadania
• Doba hotelowa od 15.00. do 10.00.
• Łóżeczko dla niemowlęcia wypożyczenie 10 zł/doba
• Miejsce parkingowe lipiec-sierpień płatne 10 zł/doba, poza sezonem parking GRATIS
• Cena dla dziecka wspólne łóżko 3-12 lat z ½ wyżywienia
• Dziecko do lat 3 na wspólnym łóżku bez wyżywienia opłata ryczałtowa 140 zł/turnus 
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
• Przy zakupie 2 turnusów po sobie następujących upust: osoba dorosła 80 zł; dziecko 60 zł
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 4zł/os
   (doliczany w momencie rezerwacji)

KARWIA - kąpielisko morskie i ośrodek wypoczynkowy nad Bałtykiem ok. 10 km 

na zachód od Władysławowa. Słynie z najatrakcyjniejszej plaży, która ma ok. 80 m 

szerokości i rozciąga się na 3 km długości. Oddzielona jest od lądu pasmem wydm, 

które porośnięte są sosnowym lasem. O uroku Karwi decyduje jej usytuowanie 

w Nadmorskim Parku Krajobrazowym oraz w sąsiedztwie rezerwatów przyrody: 

PRZYLĄDEK ROZEWIE i BIELAWA. Często morze wyrzuca na brzeg plaży muszelki oraz 

piękne, złociste bursztyny, które są niezapomnianym wspomnieniem z nadmorskich 

wakacji. aTraKcje: trzy trasy nordic walking ,Letnia Scena Kulturalna gdzie 

odbywają się imprezy rozrywkowe, wesołe miasteczko, liczne bary, kawiarnie, 

puby, ogródki piwne, smażalnie ryb kuszące zapachami świeżo złowionych szprotek, 

śledzi i dorsza, wakacyjne jarmarki, infrastruktura rekreacyjna na plaży.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:



Sanatorium uzdrowiskowe „KaMiennY poToK” -Położone na ogrodzonym 
zielonym terenie w odległości ok. 200 m od plaży, w sąsiedztwie rozległego 
nadmorskiego parku z trasami spacerowymi i rowerowymi ,które ciągną się aż do 
Gdańska-Brzeźna. Vis a vis sanatorium znajduje się  nowoczesny AQUAPARK SOPOT 
oferujący wodne atrakcje od rana do wieczora. Sanatorium przyjmuje gości na pobyty 
wczasowe i rehabilitacyjne. Do DYSpozYcji GoŚci: nowoczesna jadalnia, kawiarnia 
z mini barem, teren rekreacyjny, miejsce na ognisko i do grillowania, nowoczesna 
baza zabiegowa, miejsce do parkowania. Sanatorium prowadzi rehabilitację  
w zakresie: chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 
balneologii i medycyny fizykalnej, kardiologii, choroby płuc, reumatologii. 
zakwaterowanie: Pokoje 1,2,3-osobowe z łazienkami /umywalka, prysznic lub wanna  
i WC/, wyposażone w tapczany jednoosobowe, ławę, fotele, szafki nocne, radio i tele-
wizor, Wi-Fi.
Uwagi:                                 
• Wyżywienie: Turnus zdrowotny: 3 x dziennie, możliwość diety wg wskazań  
    lekarza za dopłatą 15 zł/dzień
    Turnus wypoczynkowy: 2 x dziennie; śniadania - bufet 7.30.-10.30.; 
    obiad  14.00.-16.00. - serwowany.
• Pobyt od obiadu  do śniadania (od 14.00. do 11.00.)
• paKieT zDrowoTnY (osoba dorosła)  - obejmuje: wstępne badanie lekarskie,  
   opiekę pielęgniarki w godz.8-14., 10 zabiegów fizykalnych wykonywanych  
   od poniedziałku do piątku (po 2 dziennie), Voucher do AQUAPARKU, spacer 
   z przewodnikiem po Sopocie, 2 x seans w saunie suchej, 2 x gimnastyka na Sali.
• Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS
• Ceny dla dzieci 4-9 lat z ½ żywienia
• Turnus wypoczynkowy : dzieci 10-15 lat zniżka 100 zł od ceny osoby dorosłej
• Prosimy o zabranie ręczników, zapasu leków i pasków glutenowych
• Opłata klimatyczna płatna w recepcji
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł os./
   pobyt (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)
• Pokój 1-osobowy dopłata 300 zł/turnus
• Doba łącząca turnusy dopłata 140 zł/osoba
• Zniżki i upusty: 20% wstęp do AQUAPARKU,

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

soPoT Czas na niezwykłą przygodę... i wakacyjną kurację

DoM wYpoczYnKowY rzeMieŚLniK - Przepięknie położony w sąsiedztwie 
plaży, przy alei spacerowej łączącej molo w Sopocie z parkiem w Gdańsku – Jelitkowie, 
otoczony lasem sosnowym. Odległość do molo w Sopocie 3,8 km, spacerkiem 45 min. 
Historyczny wystrój wnętrz tworzy wyjątkową atmosferę obiektu. Do DYSpozYcji 
GoŚci: hol recepcyjny, restauracja, kawiarnia, przeszklona część wypoczynkowa  
z widokiem na ogród, 3 sale konferencyjne , wi-Fi ,rozległy zielony ogród z kominkiem 
do grillowania, plac zabaw dla dzieci, parking. Standard pokoi zróżnicowany – 
proponujemy tzw. standard.
zakwaterowanie: Pokoje standard  2,3,4 –osobowe i studio (2+2) z łazienkami 
(umywalka, prysznic, WC), TV SAT, balkonem z widokiem na ogród i fotelami 
ogrodowymi. W każdym pokoju czajnik elektryczny, ręczniki.

Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje z deserem lub 3 posiłki:  
   śniadanie, obiad, kolacja – do ustalenia przy rezerwacji
• Pobyt od kolacji do śniadania
• Doba hotelowa od godz.16.00. do 11.00.
• Ceny dla dzieci 3-10 lat z ½ wyżywienia
• Dzieci do lat 3 wspólne spanie bez żywienia – GRATIS
• Parking monitorowany i ubezpieczony  płatny na miejscu: 99 zł/turnus 8 dni,  
   140 zł/turnus 10 dni
• Opłata klimatyczna płatna gotówką na miejscu 
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 4zł/os/pobyt 
   (doliczana w momencie rezerwacji)

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

Przy plaży !

gDaŃsk-jeLiTkowo
relaks i wypoczynek w cichym zakątku Trójmiasta

GDAŃSK - JELITKOWO - urokliwa nadmorska miejscowość, wypoczynkowa 

dzielnica Gdańska, przepięknie otoczona NADMORSKIM PARKIEM KRAJOBRAZOWYM.  

Czysta woda, piękna, szeroka plaża z bogatą infrastrukturą oraz bliska odległość  

do centrum Gdańska, Sopotu i Gdyni - to niewątpliwe atuty Jelitkowa. Turyści mogą 

korzystać również z wielokilometrowej nadmorskiej ścieżki rowerowej łączącej 

Gdańsk Jelitkowo z Gdańskiem- Brzeźno i Sopotem. Kąpielisko z certyfikatem 

bŁĘKiTnej FLaGi.

................................................

SOPOT - znany kurort nadmorski, serce TRÓJMIASTA. Miasto z piękną zabudową, |ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi, parkami, skwerami, bulwarami, nieodłącznie związane z morzem i plażą. aTraKcje: słynny DepTaK MonciaK  z galeriami, kawiarniami, restauracjami z kuchniami świata, Krzywym Domkiem wiodący wprost na najdłuższe w europie drewniane molo; z molo rejsy pirackim statkiem, rozbudowana sieć tras rowerowych w mieście oraz do Gdańska  i Gdyni, liczne wypożyczalnie rowerów. SopoT gościnny  przez okrągły rok oferuje wypoczywającym mnóstwo niespodzianek i cyklicznych imprez m.in. Święto Monciaka, Festiwal Top Trendy, Sopocki Festiwal operowy,  Sopot jazz Festiwal, orkiestrada. wzdłuż plaży oczekują na dzieci i dorosłych: zjeżdżalnie, place zabaw, punkty małej gastronomii, lodziarnie, pijalnie piwa, bary i restauracje rybne, wśród nich najpopularniejsza bar przystań - najLepSze Dania rYbne !!!Kąpielisko z certyfikatem bŁĘKiTnej FLaGi.



HoTeL MazurY*** - elegancki obiekt położony na rozległym ogrodzonym terenie 
bogatym w zieleń i kwiaty, z własnym zarybionym stawem i terenem rekreacyjnym, 
blisko malowniczej zatoki Jeziora Kisajno i Kanału Łuczańskiego. Spokojna okolica, 
cisza, poczucie sielskości sprzyjają udanemu wypoczynkowi. Do DYSpozYcji GoŚci: 
klimatyzowana restauracja z wyśmienitą kuchnią, Strefa Spa, sala zabaw dla dzieci, 
miejsce na ognisko, parking, bilard, kije do nordic walking, piłkarzyki, stół do tenisa 
stołowego, STreFa cHiLLouT nad hotelowym stawem, zadaszone wiaty grillowe, 
wiFi ogólnodostępne, wypożyczalnia rowerów turystycznych oraz sprzętu sportowego.
Recepcja pośredniczy w organizacji rejsów statkiem po Jeziorach Mazurskich, lotów 
balonem, pikników, ognisk z grillem, przejazdów bryczką i wycieczek minibusem po 
Mazurach.
zakwaterowanie: pokoje 2-,3-osobowe oraz studio 4-os. z łazienkami (umywalka, 
prysznic, WC, ręczniki) i balkonami. Wyposażenie  pokoju: łóżka pojedyncze i małżeńskie, 
eleganckie meble, TVSAT, łącze WiFi.
Uwagi:                                 
• Wyżywienie w restauracji: śniadanie – BUFET, obiadokolacja – serwowana.
• Doba hotelowa od 14.00. do 12.00.
• Ceny dla dzieci 4-10 lat z ½ żywienia 
• Dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS
• paKieT obejmuje: rejs statkiem,  ognisko z pieczeniem kiełbaski, sobotni koncert 
   rozrywkowy z art.&bas nad hotelowym stawem, rowery turystyczne 1 dzień, 
   zarybiony staw – możliwość wędkowania, bilard, piłkarzyki, leżaki plażowe, wi-Fi, 
   kije nordic walking, 10% zniżki na zabiegi Spa, 10% zniżki na dania z karty menu.
• Parking monitorowany GRATIS
• Możliwość pobytu z psem- opłata 30 zł/doba
• Pokój 1-osobowy za dopłatą.
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
• Istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia pobytu
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
   i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt -(kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)

za wczesną rezerwację: 
do 31.03.2021 - 50 zł
Stały Klient - 50 zł

proMocje:

ATRAKCJE
w cenie !

giŻYCko mazurskie lasy, mazurskie pola
               wiwat mazury, wiwat jeziora !

................................................

krYniCa morska

oŚroDeK wczaSowY Murena - położony jest w odległości ok. 300 m od 
plaży na ogrodzonym zielonym terenie. Składa się z dwóch pawilonów mieszkalnych 
i pawilonu z zapleczem rekreacyjnym. Do dyspozycji gości: recepcja, jadalnia, sala 
bilardowa, sala komputerowa, sala do tenisa stołowego i konferencyjna, plac 
zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, parking monitorowany. idealne miejscem 
na odpoczynek dla całej rodziny, a w szczególności dla dzieci, gwarantuje wczasy 
w ciepłej atmosferze z przyjazną obsługą i smacznymi posiłkami. ośrodek po 
gruntownej renowacji i wymianie wyposażenia.
zakwaterowanie: pokoje  2,3, –osobowe z łazienkami (umywalka, prysznic, WC ), TV SAT 
i balkonem. Pokoje standard i pokoje standard + z lodówką i czajnikiem.
Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje –BUFET, obiady - serwowane
• Pobyt od obiadu do śniadania
• Doba hotelowa od godz.15.00. do 10.00.
• Ceny dla dzieci do lat 7 z ½ wyżywienia
• Parking monitorowany płatny od 15-20 zł/doba
• Opłata klimatyczna płatna gotówką na miejscu 
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
   i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt -(kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)
• przy zakupie 2 następujących po sobie turnusów upuST:  
   osoba dorosła 100 zł , dziecko 80 zł

za wczesną rezerwację: 
do 31.03.2021 - 50 zł
Stały Klient - 50 zł

proMocje:

GIŻYCKO - urocze miasteczko nazywane „stolicą polskiego żeglarstwa” położone na 

Mazurach, pomiędzy jeziorami KISAJNO i NIEGOCIN. aTraKcje:  m.in. rejsy po Krainie 

wielkich jezior, park Linowy wiewiÓra, trasy rowerowe i szlaki turystyczne, 

waKe parK, imprezy rozrywkowe przez cały sezon letni, pamiątki historii regionu: 

Twierdza boyen, most obrotowy na Kanale Łuczańskim (jeden z dwóch w europie), 

Krzyż brunona,wieża ciśnień. Liczne porty jachtowe i żeglugi pasażerskiej 

w otoczeniu nieskażonych mazurskich lasów pełnych unikatowych okazów 

flory i fauny.

najcieplejsze wody Bałtyku

KRYNICA MORSKA - najbardziej znany kurort na Mierzei Wiślanej nad Bałtykiem 
położony na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Malownicze lasy sosnowe 
otaczają Krynicę ze wszystkich stron. Łagodnie obniżające się morskie dno i cieplejsza 
woda niż w innych nadbałtyckich miejscowościach stwarzają idealne warunki do kąpieli. 
aTraKcje MiejScowoŚci: szerokie bezkresne plaże usłane drobniutkim piaskiem, 
wielbłądzi Garb – najwyższa stała wydma w europie –ulubiona trasa spacerowa gości 
z niezwykłą panoramą na zalew wiślany i bałtyk, latarnia morska, przystań pasażerska 
przy zalewie oferująca wycieczkowe rejsy i rejsy szybką motorówką, park rozrywki - 
nowoczesne karuzele, dmuchańce, zjeżdżalnie, samochodziki, kolejka górska, diabelski 
młyn, pontony na wodzie, pajączki bungee, automaty do gry i wiele innych, park 
linowy, wypożyczalnie rowerów, liczne trasy rowerowe i spacerowe, kafejki kawiarnie, 
smażalnie ryb, restauracje, wakacyjne jarmarki.



................................................

KoMpLeKS wYpoczYnKowY SKaLnY Spa - Położony w centrum 
uzdrowiska na rozległym zielonym terenie w otoczeniu drzew, krzewów i zieleni 
parkowej. Wokół architektura ogrodowa w stylu góralskim. Do DYSpozYcji GoŚci: 
restauracja poD ŻaGLaMi, stylowa wiata ogniskowa ze stołami biesiadnymi 
i grillem – DYMna cHaTa, pub & KrĘGieLnia czarne zŁoTo, rozległy teren 
rekreacyjny, plac zabaw, bilard, piłkarzyki, baSen z brodzikiem dla dzieci, STreFa 
Spa&weLLneSS, sala fitness, kawiarnia SKaLne TaraSY, ściana wspinaczkowa, 
segway, quady, rowery, rejsy hotelowym jachtem ze sternikiem, wi-Fi na terenie 
całego kompleksu.
zakwaterowanie: Komfortowe pokoje 2,3-osobowe z łazienkami /umywalka, prysznic, 
WC, ręczniki/.Większość pokoi posiada taras lub balkon z widokiem na Jezioro Solińskie. 
Pokoje nowocześnie urządzone i wyposażone, w każdym telewizor LCD i TV Sat.
Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 2 posiłki dziennie - 7 x śniadanie (BUFET) i 6 x obiadokolacji 
    serwowanych w restauracji POD ŻAGLAMI + 1 x REGIONALNA KOLACJA GRILLOWA 
    z muzyką na żywo
• Pobyt od obiadokolacji do śniadania
• w paKiecie: weLcoMe DrinK w pubie czarne zŁoTo, wejściówka na biletowane  
   imprezy w pubie ,codzienny dostęp do strefy Spa & wellnes: basen z brodzikiem 
   i jacuzzi, sauna, strefa schładzania i wypoczynku, codzienny dostęp do salki fitness:  
   bieżnia, rowerek, ławeczka do sztangi, dip wolnostojący, dostęp do nowoczesnej  
   ekomariny z bezpiecznymi basenami na jeziorze Solińskim, łącze wi-Fi. DLa Dzieci:  
   plac zabaw na świeżym powietrzu i w pełni wyposażona sala zabaw
• Ceny dla dzieci 4-14 lat z ½ żywienia
• Dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS
• proGraM FaKuLTaTYwnY: rejsy jachtem kabinowym, spływ pontonami doliną  
   Sanu, Traperska wyprawa w bieszczady, 
• Opłata klimatyczna pobierana na miejscu 
• Miejsce parkingowe GRATIS
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
   i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt -(kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)
• przy zakupie 2 turnusów po sobie następujących upuST: osoba dorosła 80 zł; dziecko 60 zł

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

SPA
basen, bowling

PoLaŃCzYk Przebojowe miejsce w Bieszczadach

SanaToriuM uzDrowiSKowe  buDowLani 
- Najpiękniejszy architektonicznie obiekt wypoczynkowy Pienin, położony w centrum 
uzdrowiskowej części Szczawnicy na słonecznym, południowym stoku Góry Bryjarka ze 
wspaniałym widokiem na całą Szczawnicę oraz Pieniny. W bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektu znajduje się Pijalnia Wód Mineralnych. Do DYSpozYcji GoŚci: elegancka   
restauracja ze wspaniałą domową kuchnią, kawiarenka, sala gier: bilard, tenis 
stołowy, sala wielofunkcyjna wyposażona w sprzęt do różnych zajęć i imprez: 
nauka tańca, dyskoteki, ćwiczenia; siłownia, baza zabiegowa, zadaszona wiata  
grillowa, teren rekreacyjny, plac zabaw, wiFi ogólnodostępne, baSen – nowa 
niecka o wymiarach 8mx16,5m i głębokości od 105 do 145 cm z wodą o temp. 29 oC  
i atrakcjami: przeciwprąd, gejzer powietrzny, masaż ścienny, kaskada wodna. 
przy basenie: sauna sucha, łaźnia parowa, sauna aroma, prysznic wrażeń, wiadro 
bosmańskie, słoneczna łączka, jacuzzi, strefa relaksu. 
zakwaterowanie: 
HoTeL***:  pokoje 2-osobowe z łazienkami (umywalka, prysznic, WC, ręczniki, suszarka 
do włosów). Wyposażenie pokoi: czajnik elektryczny, TV LCD 32”, WiFi, sejf.
SanaToriuM: pokoje 2, 3-osobowe oraz typu studio /2+2/-osobowe z łazienkami 
(umywalka, prysznic, WC, ręczniki). Wyposażenie pokoi: czajnik elektryczny, TVSAT, WiFi.

SZCZAWNICA -  jedna z najbardziej znanych i lubianych  miejscowości  uzdrowiskowych w Polsce, położona na pograniczu PIENIN i BESKIDU SĄDECKIEGO na wysokości 435- 520 m n.p.m. Szczawnica  posiada 10 źródeł wód mineralnych. Mikroklimat i czyste powietrze  stwarzają wymarzone  warunki do aktywnego  odpoczynku. aTraKcje: niewątpliwie tym co stanowi największe walory - to przyroda: góry, lasy, liczne szlaki turystyczne, zdrowe górskie powietrze, specyficzny mikroklimat, wody mineralne, spływ Dunajcem, liczne przejścia graniczne - turystyczne ze Słowacją, dobre warunki do uprawiania sportów: kajakarskich, rowerowych, lotniarskich, turystyki pieszej.

za wczesną rezerwację: 
do 31.03.2021 - 50 zł
Stały Klient - 50 zł

proMocje:

Uwagi:                                 
• Doba hotelowa od godz.14.00. do godz.10.00. 
• paKieT  KuracYjnY: wyżywienie 3 x dziennie, 1 wizyta  
   lekarska, 10 zabiegów leczniczych (2 dziennie) zleconych  
   przez lekarza z zakresu inhalacji i fizykoterapii, 3 masaże  
   mechaniczne, 2 masaże ręczne (15 minut każdy),  
   5 gimnastyk w basenie.
• paKieT reGeneracYjnY: wyżywienie 3 x dziennie,  
   1 konsultacja fizjoterapeutyczna na początku pobytu  
   10 zabiegów leczniczych (2 dziennie) z zakresu inhalacji  
   i fizykoterapii, 5 gimnastyk w basenie.
• paKieT wYpoczYnKowY: wyżywienie 2 x dziennie,  
   kąpiele w basenie, tenis stołowy, kije norDic waLKinG.
• Doba hotelowa od godz.14.00. do godz.11.00.
• Dzieci do lat bez świadczeń GRATIS
• Opłata klimatyczna 3 zł/dzień płatna na miejscu 
• Opłata parkingowa 5 zł/doba
• Hotel*** pok.1-osobowy za dopłatą 
• Zabiegi w dni powszednie w godz.8.00.-15.30.  
   z wyjątkiem dnia przyjazdu i wyjazdu
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
   i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt -(kwota doliczana w momencie  
   dokonania rezerwacji)

szCzawniCa rozkosz dla ciała, wytchnienie dla zmysłów

POLAŃCZYK - miejscowość uzdrowiskowa położona w sercu Bieszczad na 
zachodnim brzegu Zalewu Solińskiego /pow.21 km kw./ zwanego „Bieszczadzkim 
Morzem”. Miejscowość czysta ekologicznie. Doskonały punkt wyjściowy w 
okoliczne góry po dobrze oznakowanych szlakach turystycznych oraz świetne 
miejsce do kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Znajduje się tutaj kompleks 
domów wypoczynkowych i sanatoryjnych, pensjonaty i campingi. aTraKcje: 
kąpielisko nad zalewem, rejsy statkiem lub jachtem, park Linowy LeMur, 
przejażdżki na quadach, liczne przystanie, wypożyczalnie sprzętu pływającego 
i szkółki żeglarskie. nowoŚĆ !!! eKo-Marina nad Soliną. nowoczesna Marina 
ze smażalnią ryb, słonecznym tarasem,  pływającymi basenami i wypożyczalnią 
ekskluzywnych łodzi motorowych z napędem elektrycznym, katamaranów 
spacerowych oraz jachtów żaglowych.



ośrodek wypoczynkowy LwiGrÓD - Położony w centrum Krynicy Zdroju na 
zboczu Góry Jasiennik w sąsiedztwie Parku Nitribitta. Aktualni właściciele zadbali w 
czasie gruntownego remontu obiektu, aby nowoczesny standard i jakość obsługi 
zachowały ducha i klimat Lwigrodu z przedwojennych czasów świetności. Goście 
mogą korzystać z  klimatyzowanej sali jadalnianej, kawiarni, nowoŚĆ !!!  zaKŁaD 
przYroDoLeczniczY z baSeneM (28 różnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych), 
gabinetów masażu, saunarium a w nim: sauna fińska, sauna aromatyczna, sauna 
na podczerwień, łaźnia fińska, natryski wrażeń oraz ścieżka Kneippa. profesjonalna 
kadra medyczna czuwa nad prawidłowym przebiegiem pobytu i świadczy usługi na 
najwyższym poziomie. ośrodek prowadzi działalność sanatoryjną i wypoczynkową.
zakwaterowanie: Pokoje 1,2,3-osobowe z łazienkami /umywalka prysznic, WC/. 
Wszystkie pokoje wyposażone w telefon, TV SAT, czajnik bezprzewodowy, ręczniki. Pokoje 
komfortowo urządzone i wyposażone.
Uwagi:                                 
• doba hotelowa od 14.00. do 10.00.
• wyżywienie: 3  dziennie, śniadanie w formie bufetu. 
• Pierwsze świadczenie: obiad, ostatnie świadczenie: śniadanie.
• w paKiecie: wyżywienie 3 x dziennie, opieka lekarsko-pielęgniarska, 
  do 21 zabiegów leczniczych wg wskazań lekarza, 10 wejść na basen 
  i strefę relaksacyjną, pogadanki i prelekcje, spacery po Krynicy i wycieczki po okolicy
• parking monitorowany opłata  90 zł/turnus
• opłata klimatyczna płatna gotówką na miejscu
• ośrodek nie przyjmuje zwierząt
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt  
  (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)

KRYNICA ZDRÓJ - sławne uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim znane przede wszystkim 
dzięki wodom leczniczym z miejscowych źródeł: Słotwinka, Zuber, Jan, Józef, 
Mieczysław, Tadeusz. aTraKcje: pijalnie wód mineralnych, DepTaK z muszlą 
koncertową i fontannami,orKieSTra zDrojowa  (koncerty w Głównej pijalni  
i w muszli przy deptaku), park zdrojowy, liczne kawiarnie, kafejki, karczmy i oberże, 
TaXi-bryczki, widokowe trasy spacerowe m. in. na Górę parkową, kolej gondolowa 
na jaworzynę Krynicką, kolej szynowo-linowa na Górę parkową, park Linowy, Hala 
Lodowa, letni tor saneczkowy, nowoŚĆ! wieża widokowa ze ścieżką edukacyjną 
w koronach drzew. na miejscu możliwość udziału w „zielonym kuligu” z góralskim 
ogniskiem, wycieczce krajoznawczej po okolicy, na węgry lub Słowację. 

krYniCa zDrÓj Perła polskich uzdrowisk
                             kuracja bez wyrzeczeń

................................................

muszYna uzdrawiająca terapia w Beskidach

Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 3 x dziennie z możliwością doboru diety
• Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.
   Możliwość diety bezglutenowej dopłata 10 zł/doba
• Opłata za „pupila” 15 zł/doba 
• Opłata klimatyczna gotówką w recepcji
• paKieT wYpoczYnKowY: ognisko z kiełbaskami, kąpiele w basenie, popołudniowy aquaaero 
   bik, 2 godz. na korcie tenisowym, sprzęt do Nordic Walking, tenisa stołowego, badmintona,  
   woda ze źródełka Złockie VIII, dostęp do Wifi.
• paKieT zDrowoTnY: 10 zabiegów z zakresu fizyko i hydroterapii (zalecone po konsultacji  
   lekarskiej), 5 masaży klasycznych częściowych, popołudniowy aquaaerobik, kuracja pitna,   
   kąpiele w basenie, sprzęt do Nordic Walking, tenisa stołowego, Wifi.
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt  
   (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)

MUSZYNA - miejscowość turystyczna ze statusem uzdrowiska położona w Beskidzie 
Sądeckim w dolinie rzeki Poprad oraz dwóch potoków Szczawnik i Muszynka (dopływów 
Popradu). Leży na wysokości 450 m. n.p.m. Od granicy ze Słowacją Muszynę dzieli 5 
km. W Muszynie panuje klimat górski, który sprawia, że zimy bywają mroźne i śnieżne, 
a lata gorące. aTraKcje MiejScowoŚci: liczne źródła wód mineralnych m.in. 
słynnej Muszynianki, podzamkowy zespół Dworski z Muzeum regionalnym, Kościół  
Św. jakuba, ruiny zamku starostów, ogród biblijny, park zdrojowy zapopraDzie, ogród 
sensoryczny, trasy spacerowe.
cenTruM zDrowia i reKreacji  GeoViTa zŁocKie - Elegancki obiekt położony na 
rozległym zielonym terenie starannie zaprojektowanym i urządzonym. 
Do DYSpozYcji GoŚci: restauracja, kawiarnia, sale konferencyjne, bilard, tenis stołowy, 
bogata baza odnowy biologicznej z salą gimnastyczną, źródełko i pijalnia wody leczniczej 
złockie Vii, KrYTY baSen, sauna, chata grillowa, miejsce na ognisko, dwa korty tenisowe, 
teren rekreacyjny z placem zabaw, sala zabaw dla dzieci, parking, bezprzewodowy internet.
zakwaterowanie: Przestronne pokoje 2-,3-osobowe oraz rodzinne typu studio funkcjonalnie 
urządzone i wyposażone. W każdym pokoju: łazienka z prysznicem, suszarka do włosów, płaszcz 
kąpielowy, ręczniki, TVSAT, czajnik bezprzewodowy, telefon, WiFi.

za wczesną rezerwację: 
do 31.03.2021 - 50 zł
Stały Klient - 50 zł

proMocje:

Basen kryty !!!

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:



zakoPane Do zobaczenia pod giewontem

Busko-zDrÓj wypoczynek i kuracja na Ponidziu

................................................
Uwagi:                                 
• wyżywienie: śniadanie –BUFET, obiadokolacja - serwowana
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• ceny dla dzieci 3-12 lat z ½ żywienia
• dzieci do 3 lat bez świadczeń GRATIS
• parking dozorowany, niestrzeżony GRATIS
• opłata klimatyczna płatna na miejscu
• termin pobytu można skrócić lub wydłużyć

willa „czTerY porY roKu” - Nowoczesny obiekt w zakopiańskim stylu, położony 
na dużym zielonym terenie w zacisznym miejscu z widokiem na Tatry Zachodnie 
z masywem Giewontu i Czerwonych Wierchów na czele. Do dyspozycji gości: elegancka  
jadalnia ze wspaniałą domową kuchnią, sala gier: 2 bilardy, tenis stołowy, piłkarzyki;  
stylowa góralska sala wyposażona w sprzęt do różnych zajęć i imprez: nauka tańca, 
dyskoteki, ćwiczenia; sala kominkowa, zadaszona GÓraLSKa wiaTa na grille i ogniska, 
wiFi, teren rekreacyjny z placem zabaw i boiskiem. 
zakwaterowanie: Pokoje 2-, 3-,4-osobowe z łazienkami /umywalka, prysznic i WC/, 
telewizor LCD, TV SAT. Eleganckie wnętrza budynku, cisza, spokój i rodzinna atmosfera 
oraz wspaniała domowa kuchnia, na pewno dostarczą niezapomnianych wrażeń każ-
demu z gości.

KoŚcieLiSKo - kiedyś piękna malownicza miejscowość podhalańska położona 
blisko Zakopanego, dziś stanowi jego część. Do słynnych zakopiańskich 
KRUPÓWEK jest tylko 5 kilometrów. Blisko stąd do dwóch największych  
dolin tatrzańskich: Chochołowskiej i Kościeliskiej. Jest to przepiękny zakątek 
u podnóża Tatr.

ZAKOPANE - KaŻDY powinien bYĆ TuTaj przYnajMniej 1 raz !!! 
To piękne miasto w otoczeniu Tatr i główna baza sportów górskich w Polsce pielęgnuje  
i kultywuje folklor i tradycję  polskich górali, jednocześnie idzie z duchem czasu wykorzystując 
bogactwo naturalne przyrody i ziemi. aTraKcje: skocznie narciarskie zakopanego zna  
i podziwia cały świat, wody termalne to nowoczesny aQuaparK zaKopane i Kąpielisko 
SzYMoSzKowa, kolej na KaSprowY wiercH, kolej na GubaŁÓwKĘ, kolej krzesełkowa 
na butorowy wierch, parki linowe na szczycie Gubałówki, szlaki turystyczne dla 
relaksowiczów i fanów wysokogórskich wędrówek, dobrze przygotowane ścieżki i szlaki 
rowerowe. Słynny DepTaK KrupÓwKi z całorocznym jarMarKieM zaKopiaŃSKiM, 
Muzeum Tpn, liczne galerie sztuki, karczmy i chaty regionalne, stoiska z kierpcami  
i oscypkami  - to swojski niepowtarzalny klimat zaKopaneGo. 

za wczesną rezerwację: 
do 31.03.2021 - 50 zł
Stały Klient - 50 zł

proMocje:

Uwagi:                                 
• Wyżywienie: 3 x dziennie, śniadanie bufet, obiad, kolacja bufet. 
• Pobyt rozpoczyna się obiadem od godz.14.00. i kończy śniadaniem do godz.10.00.
• w paKiecie: 1 badanie lekarskie; 3 zabiegi dziennie przez 6 dni zabiegowych, bezpłatne  
   wypożyczenie rowerów, kijów do nordic walking, leżaków.
• Możliwość dodatkowych zabiegów za opłatą.
• Opłata uzdrowiskowa płatna gotówką na miejscu
• Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 zł /os./pobyt  
   -(kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)

HoTeL GroMaDa *** - położony w cichej dzielnicy uzdrowiska przy zabytkowym Parku 
Zdrojowym.  Czterokondygnacyjny budynek, posiadający windę i podjazd, co umożliwia pobyt 
osobom niepełnosprawnym. W pobliżu hotelu znajdują się: hala sportowa, stadion, korty 
tenisowe oraz pływalnia miejska. Do DYSpozYcji GoŚci: recepcja, elegancka restauracja, 
kawiarnia, ogródek letni, room service, baza zabiegowa nowocześnie wyposażona z fachowym 
personelem, wypożyczalnia rowerów, kije do nordic walking, wiFi na terenie całego hotelu.
zakwaterowanie: Pokoje 1,2-osobowe z łazienkami /umywalka, prysznic i WC/. 
Pokoje wyposażone w tapczany jednoosobowe, stolik, fotele, telewizor, czajnik 
bezprzewodowy.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

BUSKO-ZDRÓJ - jest jednym z głównych uzdrowisk polskich. Położone w południowej części woj. świętokrzyskiego, w odległości 

50 km na południe od Kielc i 80 km na północ od Krakowa. Leży na wysokości 220-250 m n.p.m. w regionie zwanym PONIDZIE 

i rozciąga się na zboczach Garbu Wójczańsko-Pińczowskiego. Bioklimat charakteryzuje się największą liczbą dni słonecznych. 

Bogactwem uzdrowiska są unikatowe wody siarczkowo-siarkowodorowe, solanki i borowiny stosowane w dolegliwościach 

reumatycznych, gośćcowych i układu krążenia. To spowodowało, że w miasteczku stworzono odpowiednie warunki do kuracji 

i relaksu. Znajdują się tu liczne domy sanatoryjne i pensjonaty z nowoczesną bazą zabiegową, Piękny Park Zdrojowy z alejami 

spacerowymi, Promenada z Aleją Gwiazd, w parku koncerty słynnej Buskiej Orkiestry Zdrojowej. Aktualnie w Busku buduje się 

potężna tężnia (największy tego typu obiekt w Polsce), nowoczesna pijalnia wód, oranżeria i wspaniałe fontanny – oddanie do 

użytku wiosną 2021 r. ogółem buskie sanatoria dysponują ponad 2000 miejsc. przyjeżdżający do buska kuracjusze znajdują 

troskliwą opiekę, a wysokospecjalizowana kadra lekarska, pozostająca w ścisłym kontakcie z klinikami i akademiami 

medycznymi wielu uznanych ośrodków naukowych, zapewnia fachową i wszechstronną opiekę medyczną. 


