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TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

13.06 - 05.09.2020 975,-

DZIECKO DO 10 LAT

490,-

OSOBA DOROS£A
Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A.

w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus
trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

JURA KRAKOWSKO-CZÊSTOCHOWSKA - ZAWIERCIE
kraina zamków, ska³ i jaskiñ, po³o¿ona w bliskiej odleg³oœci du¿ych aglomeracji - Katowice
- 40 km, Kraków 70 km, Czêstochowa 50 km, Warszawa 240 km. Wspania³e miejsce dla 
mi³oœników bia³ych ostañców i wspinaczki ska³kowe.
HOTEL VILLA VERDE CONGRESS & SPA ****
obiekt po³o¿ony w sercu Jury Krakowsko-Czêstochowskiej na obrze¿ach miasta Zawiercie. 
Do dyspozycji goœci: 2 restauracje, browar rzemieœlniczy, ekskluzywne Centrum                                  
SPA & Wellness wraz z wewnêtrznym Parkiem Wodnym, saun¹, a tak¿e basen zewnêtrzny. 
Ponadto krêgielnia, korty tenisowe, boisko do pi³ki no¿nej i siatkówki pla¿owej, plac zabaw, 
wewnêtrzna sala zabaw z ma³pim gajem i tenisem sto³owym. Udogodnienia dla 
niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe (z mo¿liwoœci¹ dostawki), pokoje rodzinne typu studio (2+2), 
apartamenty. Wszystkie z ³azienkami  (w apartamentach wanny), TV, telefonem i suszark¹
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.
Posi³ki serwowane (w przypadku ma³ej iloœci Goœci) lub w formie szwedzkiego sto³u
(w przypadku wiêkszej iloœci Goœci).

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

27.06 - 29.08.2020 1746,-

OSOBA
DOROS£A

OSOBA
DOROS£A
DOSTAWKA

1638,- 1092,- 6335,-

DZIECKO
DO 12 LAT
DOSTAWKA

POKÓJ RODZINNY
DLA 2 OSÓB
 DOROS£YCH

i 2 DZIECI DO 16 LAT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS
do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00 
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS 
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka (po wczeœniejszym
   zamówieniu) - op³ata w recepcji ok 20 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, ogrodzony - GRATIS 
• dop³ata do zakwaterowania w pokoju 1 osobowym - 520 z³/turnus
   7-dniowy
• korzystanie z basenów - GRATIS
• w okresie wakacji bêd¹ prowadzone animacje dla dzieci (w dni
   powszednie w godzinach popo³udniowych)
• istnieje mo¿liwoœæ sprzeda¿y pobytów krótszych ni¿ 7-dniowe
  - po wczeœniejszym uzgodnieniu
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• ma³e zwierzêta s¹ akceptowane (tylko w domkach) - op³ata
   w recepcji ok. 10 z³/doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• w trakcie turnusu ognisko z pieczeniem kie³basek
• mo¿liwe zakwaterowanie w pokojach i domkach o podwy¿szonym
   standardzie - obowi¹zuje dop³ata
• mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi w tabelce.

MYCZKOWCE OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „BIESZCZADY”

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 12.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS 
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS 
• zwierzêta  s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok 50 z³/ doba
• parking dozorowany, monitorowany - GRATIS
• dostawka - ³ó¿ko polowe hotelowe - mo¿liwa tylko w pokojach typu
   studio (5 osoba)
• w trakcie pobytu realizowany jest bardzo bogaty program
   animacyjny dla dzieci i doros³ych m.in. biesiada z kapel¹,
   ogl¹danie zachodu s³oñca na górze Zborów (spacer
   z przewodnikiem), aqua aerobik, zajêcia w parku linowym
   z instruktorem, kulinarne zajêcia dla dzieci.

PODLESICE K/KROCZYC
niewielka miejscowoœæ po³o¿ona w sercu Jury Krakowsko-Czêstochowskiej wœród bia³ych 
wapiennych ska³ w otoczeniu zieleni, z dala od wielkomiejskiego zgie³ku u stóp Góry Zborów
- rezerwatu przyrody, stanowi¹cego raj dla wspinaczy i groto³azów
HOTEL „OSTANIEC” ***
po³o¿ony w centrum miejscowoœci na rozleg³ym terenie wœród zieleni, ca³kowicie ogrodzony.
Do dyspozycji goœci jest restauracja z ogrodem zimowym i zewnêtrznym tarasem, sala 
kominkowa z drink barem, sale konferencyjne, sala bilardowa i sala gier (pi³karzyki, darts, 
gry multimedialne, tenis sto³owy), sala zabaw dla dzieci oraz strefa SPA z saun¹ fiñsk¹, 
³aŸni¹ parow¹, jacuzzi, gabinetami kosmetycznymi i masa¿u a tak¿e wypo¿yczalnia rowerów. 
Na terenie wokó³ obiektu jest basen letni wraz ze stref¹ wypoczynkow¹, kort tenisowy, 
boisko wielofunkcyjne, kominek plenerowy, kr¹g ogniskowy, park linowy i dmuchany plac 
zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z ³azienkami i balkonami oraz pokoje 4-osobowe typu studio (2+2) 
równie¿ z ³azienkami bez balkonów.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u, od obiadokolacji 
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, dodatkowo poczêstunek kaw¹ i ciastem
W przypadku ma³ej iloœci Goœci posi³ki bêd¹ serwowane.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A.

w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus
trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

ZAWIERCIE
JURA KRAKOWSKO-CZÊSTOCHOWSKA

HOTEL
VILLA VERDE CONGRESS & SPA ****

OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE

PARK

 WODNY

PODLESICE k/KROCZYC ***HOTEL „OSTANIEC”  OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE

7-dniowe
4-dniowe

OSOBA

1410
805,-

,-

PAKIETY W OKRESIE
22.06.-31.08.2020 POK. 2-OS.

DZIECKO
DO 9 LAT

DOSTAWKA

1395
800,-

,- 710
405,-

,-

POK. 4-OS. STUDIO

DOSTAWKA
DOROS£Y

940
540,-

,-

MYCZKOWCE
miejscowoœæ turystyczna po³o¿ona w pêtli Sanu w samym sercu Bieszczad nad Zalewem 
Myczkowskim, drugim po Solinie akwenie wodnym w tym regionie. Ukszta³towanie terenu 
wokó³ miejscowoœci stwarza wspania³e warunki do rekreacji i turystyki, a tak¿e daje 
sposobnoœæ do uprawiania licznych sportów wodnych oraz wêdkarstwa.
OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „BIESZCZADY”
obiekt po³o¿ony nad Zalewem Myczkowskim. Do dyspozycji goœci jest budynek g³ówny
z kawiarenk¹, jadalni¹, salami konferencyjnymi oraz 4-5 osobowe bungalowy. Ponadto na 
terenie oœrodka jest plac zabaw, sala bilardowa, tenis sto³owy, boisko sportowe, du¿y teren 
rekreacyjny z miejscem na grill i ognisko. Bezprzewodowy internet w budynku g³ównym.
ZAKWATEROWANIE
• budynek g³ówny: pokoje standard 2, 3 i 4-osobowe (2+2) typu studio z mo¿liwoœci¹
   dostawki (wspólne spanie na wersalce) oraz ³azienk¹, TV, wiêkszoœæ z balkonami
• domki 4-5 osobowe standardowe  - murowane, piêtrowe w zabudowie bliŸniaczej.
   Parter: przedpokój, pokój dzienny z kompletem wypoczynkowym (2 fotele + 2-os. kanapa) 
   oraz mini aneksem kuchennym z lodówk¹ i czajnikiem elektrycznym.
   Piêtro: 3-osobowa otwarta sypialnia oraz ³azienka. Przed ka¿dym domkiem taras.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.



37

OSOBA DOROS£ATURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

06.06 - 05.09.2020 970,- 585,-

DZIECKO DO 12 LAT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

USTRZYKI GÓRNE
osada turystów i leœników, po³o¿ona nad Potokiem Wo³osatym, w centralnej czêœci 
Bieszczad, w otoczeniu Ustrzyk s¹ najwy¿sze bieszczadzkie szczyty - Po³onina Caryñska, 
Wielka Rawka i Tarnica.
HOTEL „GÓRSKI” 
obiekt po³o¿ony w centrum Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Do dyspozycji goœci 
jest bilard, tenis sto³owy, mini plac zabaw i k¹cik zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki
oraz zadaszone miejsce na grilla. W hotelu jest równie¿ kawiarnia po³¹czona z restauracj¹. 
Latem istnieje mo¿liwoœæ pla¿owania nad Potokiem Wo³osatym. W odleg³oœci 5 km znajduje
siê stadnina koni. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami i TV.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Obiadokolacja wydawana 
w godz. 13.00-21.00.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - obowi¹zkowa op³ata za œniadanie
   80 z³/turnus 7-dniowy
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 15 z³/doba
• parking - GRATIS
• personel obiektu pomaga w organizacji ciekawych wycieczek
   np. wycieczki do Lwowa czy sp³ywu Dolin¹ Sanu
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

USTRZYKI GÓRNE HOTEL „GÓRSKI”

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

IWONICZ ZDRÓJ
najwiêksze uzdrowisko w po³udniowo - wschodniej Polsce, w dorzeczu Wis³oka, 16 km                            
na po³udnie od Krosna. Wystêpuj¹ liczne lasy bukowo-jod³owe, Ÿród³a lecznicze, odwierty 
solanek jodobromowych i panuje specyficzny mikroklimat (zbli¿ony do morskiego).
W uzdrowisku leczy siê choroby narz¹dów ruchu, uk³adu trawiennego, reumatologiczne, 
dróg oddechowych i kobiece. Blisko st¹d na górskie szlaki Beskidu Niskiego. Liczne 
zabytki, piêkny park z Domem Zdrojowym uprzyjemniaj¹ pobyt w tej miejscowoœci.
PENSJONAT „AMELIA” ** 
po³o¿ony ok 200 m od od centrum miejscowoœci na zazielenionym terenie. Do dyspozycji 
goœci jest jadalnia, sale konferencyjne, sala bilardowa, tenis sto³owy, sauna z mini 
hydromasa¿em, wypo¿yczalnia kijów do Nordic Walking. Mo¿na równie¿ korzystaæ z wiaty 
grillowej znajduj¹cej siê przy obiekcie. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienkami i TV. Niektóre z balkonami. Pokoje na 3 piêtrze ze 
skosami.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania (w formie szwedzkiego sto³u) i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 35 z³/doba
• parking niestrze¿ony znajduje siê ok. 30 m od obiektu - GRATIS
• do zakwaterowania w pokoju 1-os. obowi¹zuje dop³ata
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

IWONICZ ZDRÓJ PENSJONAT „AMELIA” **

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KRYNICA ZDRÓJ
zwana „per³¹ polskich uzdrowisk” z licznymi Ÿród³ami mineralnymi i borowinami. Jest
uzdrowiskiem o œwiatowej s³awie, z wieloma obiektami sanatoryjnymi i nowoczesnym 
zak³adem przyrodoleczniczym. Pijalnia wód mineralnych z teatrem oraz liczne obiekty 
sportowo-rekreacyjne i rozrywkowe umilaj¹ pobyt w tym kurorcie. Atrakcj¹ jest równie¿ 
kolejka szynowa na Górê Parkow¹.
HOTEL *** NAT (JAGIELLONKA)
obiekt usytuowany w centrum uzdrowiska, niedaleko parku zdrojowego i pijalni wód. 
Oddalony od stacji kolejki szynowej na Górê Parkow¹ ok. 600 m. Do dyspozycji goœci jest 
restauracja „Tu i Teraz”, jadalnia, baza zabiegowa oraz winda, sala konferencyjna, tenis 
sto³owy i taras widokowy. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami, telefonem i TV-SAT. Pokoje s¹ w dwóch 
kategoriach: standard i komfort. Pokoje na ostatniej kondygnacji ze skosami.
WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. Œniadania
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• dzieci do 14 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking, niestrze¿ony, monitorowany (25 stanowisk) - op³ata
   w recepcji ok. 10 z³/doba, ok. 800 m od obiektu ogólnodostêpne
   parkingi
• dostawka to sofa lub tapczan bis
• opcja HB to œniadania i kolacje
• ceny podane w tabelce dotycz¹ zakwaterowania w pokojach
   standard, do zakwaterowania w pokojach komfort obowi¹zuje
   dop³ata: osoba doros³a 150 z³/turnus 7-dniowy, dziecko do
   14 lat 75 z³/turnus 7-dniowy
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

23.05
20.06 - 05.09.
05.09 - 26.09.

 - 20.06.2020
2020
2020

1090
1200,-
1090,-

,- 920
1005,-
920,-

,-
1005,-
920,-

920,-
HB FB HB FB HB FB

1170
1280,-
1170,-

,- 980
1070,-
980,-

,- 980
1070,-
980,-

,- 465
540,-
465,-

,-
HB FB

540
615,-
540,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

KRYNICA ZDRÓJ HOTEL  NAT (JAGIELLONKA)***

POK. 2-OS.

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

13.06 - 05.09.2020 775,- 585,-

DZIECKO W POKOJU 3-OS.

845,-

OSOBA DOROS£A

POK. 3-OS. DO 8 LAT DO 12 LAT

660,-



UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 15 z³/doba
• dzieci do 14 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, monitorowany - op³ata w recepcji ok.10 z³/doba
• dostawka to rozk³adane ³ó¿ko z materacem
• korzystanie z basenu w godz. 19.30-21.30 - GRATIS
• opcja HB to œniadania i kolacje
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

PIWNICZNA OŒRODEK LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY „SMREK”

Podstawowy program rekreacyjny:
zawiera m.in. rozruch poranny, wyjœcie w góry z przewodnikiem, opiekê pielêgniarsk¹ 
oraz saunê i basen (w wyznaczonych godzinach).
Nale¿y koniecznie zabraæ:
buty trapery, strój sportowy i gimnastyczny, obuwie sportowe, kurtkê przeciwdeszczow¹ 
du¿y rêcznik i obuwie na salê gimnastyczn¹.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A.

w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus
trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

BIA£KA TATRZAÑSKA
górska miejscowoœæ po³o¿ona w pobli¿u Zakopanego. Doskona³a baza wypadowa w Tatry, 
Pieniny i Gorce. S³ynie z kompleksu basenów termalnych i œwietnie zorganizowanej stacji 
narciarskiej na Kotelnicy.
DOM WYPOCZYNKOWY „MARYNA”   
po³o¿ony w centrum miejscowoœci, na dobrze zagospodarowanym, ca³kowicie ogrodzonym 
terenie. Do Kotelnicy i kompleksu basenów termalnych jest ok. 400 m. Do dyspozycji goœci 
jest jadalnia, sala regionalna z barkiem, bilard, gry zrêcznoœciowe, salka zabaw - ma³pi gaj, 
œwietlica, sauna, a w ogrodzie wiata grillowa i plac zabaw dla dzieci. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje  2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami i TV, niektóre z balkonami oraz pokoje 
typu studio (2+2) i (2+3).
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane, od 
obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.

20.06 - 26.09.2020 875,-

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

OSOBA DOROS£A

615,-

DZIECKO

DO 10 LAT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

BIA£KA TATRZAÑSKA DOM WYPOCZYNKOWY „MARYNA”

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

23.05
27.06 - 29.08.
29.08 - 19.09.

 - 27.06.2020
2020
2020

1210
1300,-
1210,-

,- 965
1040,-
965,-

,- 965
1040,-
965,-

,-1285
1375,-
1285,-

,- 1030
1100,-
1030,-

,- 1030
1100,-
1030,-

,- 460
540,-
460,-

,-
615,-
540,-

540,-
HB FB HB FB HB FB HB FB

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

PIWNICZNA

OŒRODEK LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY „SMREK”
po³o¿ony wœród lasów w dolinie potoku Czercz w Piwnicznej Kosarzyskach, oddalony
ok. 3,5 km od centrum miejscowoœci. Do dyspozycji goœci jest basen (12 m x 6 m), jadalnia, 
kawiarenka, gabinety zabiegowe i odnowy biologicznej, gabinet kosmetyczny, salka do 
æwiczeñ, sauna, mini si³ownia, wypo¿yczalnia rowerów, a przed obiektem zadaszona wiata 
grillowa i si³ownia zewnêtrzna. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym. Obiekt przygotowywany 
jest do kategoryzacji.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2-osobowe z ³azienkami, TV i telefonem. Wszystkie pokoje s¹ s³oneczne (po³o¿one
od strony po³udniowej) z balkonami.
WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie, od kolacji do œniadania. Œniadania w formie szwedzkiego sto³u, pozosta³e 
posi³ki serwowane.

 
miejscowoœæ uzdrowiskowa po³o¿ona w Beskidzie S¹deckim w malowniczej dolinie Popradu. 
Wystêpuj¹ tutaj Ÿród³a mineralne o w³aœciwoœciach leczniczych i unikalny mikroklimat. 
Piwniczna stanowi doskona³¹ bazê wypadow¹ do górskich wêdrówek.

BUKOWINA TATRZAÑSKA

HOTEL *** NAT
komfortowy obiekt w stylu góralskim, po³o¿ony na wzniesieniu w bliskiej odleg³oœci od 
centrum miejscowoœci i Kompleksu Basenów Termalnych. Z tarasu budynku podziwiaæ 
mo¿na piêkn¹ panoramê Tatr. Do dyspozycji goœci jest restauracja, lobby bar, mini spa
- jacuzzi, sauny, strefa relaksu. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami, TV, radiem, lodówk¹ i czajnikiem. Niektóre  pokoje                             
3-osobowe typu studio. W niezale¿nym budynku znajduj¹ siê te¿ rodzinne apartamenty 
dwupoziomowe z aneksem kuchennym i dwoma sypialniami (4-6 os.) oraz pokoje 2-osobowe
z tarasem.
WY¯YWIENIE
• 2 x dziennie w okresie od 27.06.2020 do 29.08.2020, od obiadokolacji pierwszego dnia
   do œniadania ostatniego dnia turnusu, obydwa posi³ki w formie szwedzkiego sto³u
• 1 x dziennie w pozosta³ym okresie, tj œniadania w formie szwedzkiego sto³u.

turystyczna miejscowoœæ po³o¿ona na Podhalu, w odleg³oœci ok 15 km od Zakopanego.
To st¹d rozpoœciera siê przepiêkny widok na ³añcuch Tatr. Kompleks Basenów Termalnych, 
czyni¹ pobyt w tej miejscowoœci niezwykle atrakcyjnym.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji  ok. 30 z³/ doba
• parking monitorowany, niestrze¿ony - op³ata w recepcji ok. 25 z³/doba
• dostawka to sofa lub kanapa rozk³adana
• w obiekcie mo¿na zakupiæ bilety do Termy Bukowina ze zni¿k¹
• ceny podane w tabelce dotycz¹ zakwaterowania w pokoju
   2-osobowym, do zakwaterowania w pozosta³ych pokojach
   obowi¹zuje dop³ata 
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROS£ATURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

06.06
27.06 - 29.08.
29.08 - 03.10.

 - 27.06.2020
2020
2020

885
1270,-
885,-

,-

DZIECKO DO 14 LAT

615
925,-
615,-

,-
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BUKOWINA TATRZAÑSKA
MINI-SPA

HOTEL  NAT***

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata na miejscu
   ok. 10 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony monitorowany, niestrze¿ony - GRATIS
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.



UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 2 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 25 z³/doba
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• parking ogrodzony niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• na terenie obiektu w okresie wakacji bêd¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe 
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

MURZASICHLE
du¿a wioska po³o¿ona u podnó¿a tatrzañskich regli, na skraju Tatrzañskiego Parku 
Narodowego na wysokoœci 820-950 m, pomiêdzy Bukowin¹ Tatrzañsk¹, a Zakopanem.
DOM WYPOCZYNKOWY „U ANIO£KA”
po³o¿ony na du¿ym terenie ca³kowicie ogrodzonym. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, 
kawiarenka, œwietlica, sto³y do bilarda i tenisa sto³owego, sauna, si³ownia i basen.
Ponadto sza³as góralski do biesiadowania przy grillu oraz dwa boiska sportowe.
W odleg³oœci ok. 200 m od obiektu znajduje siê Budzowy Wierch. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4 i 5-osobowe, wszystkie z ³azienkami, TV, niektóre z balkonami. Czajniki
i szklanki dostêpne na korytarzach.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.

06.06 - 12.09.2020 770,-

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota) OSOBA DOROS£A

655,-

DZIECKO DO 12 LAT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

MURZASICHLE DOM WYPOCZYNKOWY „U ANIO£KA”

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

PENSJONAT „POD GIEWONTEM” **
obiekt oddalony od Krupówek o 2,5 km, po³o¿ony w malowniczej dzielnicy Zakopanego
- Skibówkach, naprzeciw Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Do dyspozycji jest 
restauracja, drink-bar, miejsce do biesiadowania i grillowania, bilard oraz sauna i gabinet 
masa¿u.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe z ³azienk¹ i TV (niektóre 4-osobowe sk³adaj¹ siê z dwóch 
przechodnich pokoi).

WY¯YWIENIE
3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia, 2 x dziennie
od obiadokolacji do œniadania lub 1 x dziennie tylko œniadania. Œniadania w formie 
szwedzkiego sto³u, pozosta³e posi³ki serwowane.

ZAKOPANE
najwy¿ej po³o¿one miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr. Tutaj folklor przeplata siê z nowoczesnoœci¹, a popularnoœæ miasta wci¹¿ wzrasta, dziêki wielu
mo¿liwoœciom aktywnego spêdzania czasu. Zim¹ panuj¹ tam doskona³e warunki do uprawiania narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów
czekaj¹ górskie szlaki, od spacerowych (Dolina Bia³ego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu nieska¿onej tatrzañskiej przyrody.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 13.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do lat 10 maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• ma³e zwierzêta s¹ akceptowane - GRATIS
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

ZAKOPANE PENSJONAT „POD GIEWONTEM” **

OSOBA DOROS£ATURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

13.06 - 05.09.2020 930,-

DZIECKO DO 10 LAT

725,-850,- 685,-
FB HB FB HB

725,-
BB

645,-
BB

OSOBA DOROS£ATURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

27.06 - 29.08.2020 1105,-

DZIECKO DO 10 LAT

950,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „KOLEJARZ”
obiekt po³o¿ony w samym centrum, niedaleko Krupówek i w bliskiej odleg³oœci dworca PKP
i PKS. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, œwietlica z bilardem i sto³em do ping-ponga, a tak¿e 
mini klub „Bajlandia” dla dzieci. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z ³azienkami, lodówk¹, czajnikiem elektrycznym, radio i TV. Niektóre 
z mo¿liwoœci¹ dostawki. Czêœæ pokoi z balkonami od strony ulicy.  

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, œniadania
w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane.

ZAKOPANE OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „KOLEJARZ” OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do lat 10 maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane (w wydzielonych pokojach) - GRATIS
• parking ogrodzony, monitorowany, niestrze¿ony - GRATIS
• dostawka to wspólne spanie na wersalce
• zni¿ka za dostawkê 200 z³/turnus 7-dniowy
• w trakcie turnusów  dwie wycieczki: spacer po Zakopanem
   z przewodnikiem - Muzeum Oscypka Muzeum Edukacji
   Przyrodniczej Tatrzañskiego Parku Narodowego oraz wycieczka
   autokarowo - piesza (Toporowa Cyrhla, Kopieniec Wielki, Polana
   Olczyska, Kaplica na Jaszczurówce), a tak¿e 2-godzinny pobyt
   w  Aqua Parku, zajêcia animacyjne dla dzieci do 12 roku ¿ycia
   i wieczór z folklorem góralskim
• w obiekcie mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
   - identyfikator, noszenie go jest obowi¹zkowe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.
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OSOBA DOROS£ATURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

06.06 - 05.09.2020 1250,-

DZIECKO DO 10 LAT

805,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

DOM WCZASOWY „GRAÑ” 
obiekt w stylu podhalañskim, po³o¿ony w centrum Zakopanego. Do dyspozycji goœci
jest stylowa jadalnia, sala klubowa z aneksem kuchennym wyposa¿onym w kuchenkê 
mikrofalow¹, bilard, pokój i plac zabaw dla dzieci, sauna sucha i ³aŸnia parowa, wanna
z hydromasa¿em i grota solna. Internet Wi-Fi. W pobli¿u oœrodka znajduje siê park wodny 
bazuj¹cy na naturalnych Ÿród³ach geotermalnych. 

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami,TV, lodówk¹, czajnikiem elektrycznym               
i suszark¹ do w³osów. Niektóre pokoje z widokiem na panoramê Tatr. Pokoje na trzeciej 
kondygnacji ze skosami. 

WY¯YWIENIE
tylko œniadania w formie szwedzkiego sto³u. 

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• zwierzêta nie s¹ akceptowane 
• parking ogrodzony, monitorowany - GRATIS
• w trakcie 7-dniowego turnusu dwa seanse 1-godzinne w strefie
   SPA - GRATIS
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

13.06 - 05.09.2020

OSOBA DOROS£A DZIECKO DO 7 LAT
DOSTAWKA

POKÓJ COMFORTPOKÓJ STANDARD POKÓJ COMFORT

BB HB BB HB BB HB

1195,- 595,-1035,- 1430,- 715,-1315,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

HOTEL „TATRA” ***
najwy¿ej po³o¿ony hotel w Zakopanem - na wysokoœci 1080 m n.p.m., usytuowany
w sercu Tatr w malowniczej dzielnicy Cyhrla, jego architektura wpisuje siê w styl zakopiañski. 
W komfortowych wnêtrzach do dyspozycji goœci s¹ klimatyzowana restauracja, drink bar
z krêgielni¹ i bilardem, basen z systemem hydromasa¿u, brodzik dla dzieci, jacuzzi, solarium, 
gabinety masa¿u i kosmetyczny, sauny fiñska i parowa, a tak¿e si³ownia, sale konferencyjne 
oraz k¹cik i plac zabaw dla dzieci. Ponadto boisko do siatkówki pla¿owej oraz miejsce na grilla. 
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda, podjazd. Bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe „standard” bez balkonów z oknami dachowymi i pokoje 2-osobowe 
„comfort” z balkonami i mo¿liwoœci¹ dostawki (rozk³adana sofa). Wszystkie z ³azienkami
i TV. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego sto³u lub tylko œniadania. 

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata
   w recepcji ok. 50 z³ turnus
• dzieci do 11 lat (zakwaterowane na dostawce w pokojach comfort)
   - zni¿ka  20% od ceny osoby doros³ej
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• dostawka dla osoby doros³ej - zni¿ka 10% od cen podanych w tabelce
• basen, jacuzzi, sauna i si³ownia - GRATIS

• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowi¹zuje dop³ata

ZAKOPANE HOTEL „TATRA” ***

ZAKOPANE DOM WCZASOWY „GRAÑ”
MINI-SPA

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „SIWARNA”
usytuowany jest w Koœcielisku z widokiem na Giewont. Jego po³o¿enie stanowi doskona³¹ 
bazê wypadow¹ na szlaki turystyczne prowadz¹ce na Giewont, Kasprowy Wierch, do Doliny 
Koœcieliskiej, Chocho³owskiej i Piêciu Stawów. Do dyspozycji goœci:  jadalnia, k¹cik 
czytelniczy, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego, tenis sto³owy, bilard i pi³karzyki oraz salka 
zabaw dla dzieci. Na terenie wokó³ obiektu  zadaszone miejsce na grilla, plac zabaw dla 
dzieci, wielofunkcyjne boisko z kortem tenisowym, boiskiem do pi³ki siatkowej, koszykówki
i pi³ki no¿nej. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE 
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ³azienk¹ i TV. Wszystkie pokoje 2 i 3-osobowe oraz czêœæ  pokoi
1-osobowych z balkonami. Niektóre z mo¿liwoœci¹ dostawki

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia, œniadania
w formie szwedzkiego sto³u, obiadokolacje serwowane.UWAGI:

• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane, po wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata
   w recepcji ok. 10 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• w trakcie turnusów wieczór góralski przy ognisku: dobra
   zabawa z degustacj¹ grzañca i wystêpem kapeli góralskiej,
   wycieczka piesza z przewodnikiem do Doliny Koœcieliskiej
• w okresie wakacyjnym na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe
• goœcie obiektu w dniu przyjazdu otrzymuj¹ kolorow¹ opaskê
   - identyfikator, noszenie go jest obowi¹zkowe.
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

ZAKOPANE-KOŒCIELISKO OŒRODEK WYPOCZYNKOWY „SIWARNA”

OSOBA DOROS£ATURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

27.06 - 04.07.
04.07 - 15.08.
15.08 - 29.08.

2020
2020
2020

995,-
1030,-
995,-

845,-
875,-
845,-

DZIECKO DO 10 LAT
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

HOTEL *** NAT (OGRODZISKO)
po³o¿ony w Wiœle Malince na stoku Cieñkowa. Do dyspozycji goœci jest jadalnia,
sala szkoleniowa na 50 osób. W obiekcie jest równie¿ sauna, jacuzzi i kabina infrared 
oraz bilard i tenis sto³owy. Przed obiektem si³ownia zewnêtrzna, ma³y plac zabaw
i zadaszone miejsce na ognisko. Latem stanowi doskona³¹ bazê do pieszych
i rowerowych wycieczek górskich. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda, 
podjazdy. Internet Wi-Fi w holu recepcyjnym.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe, wszystkie z ³azienkami, TV i radiem. Kilka pokoi 
przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. Pokoje 1-osobowe na
4 piêtrze ze skosami.

WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie, œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u. Od kolacji 
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• dzieci do 14 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking monitorowany, niestrze¿ony - op³ata w recepcji
   10 z³/doba
• dostawka to tapczan bis, fotel rozk³adany lub sofa
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• opcja wy¿ywienia HB zawiera œniadania i kolacje   
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

BRENNA                  
miejscowoœæ w Beskidzie Œl¹skim po³o¿ona na wysokoœci ok. 420 m n. p. m. 
w dolinie rzeki Brennicy. Liczne szlaki górskie, zabytki architektury drewnianej
i Park Turystyki to g³ówne  jej atrakcje. 

OŒRODEK „REGOR” 
po³o¿ony ok. 800 m od centrum miejscowoœci nad rzek¹ Brennic¹, ogrodzony,
sk³ada siê z dwóch budynków wczasowych. W budynku g³ównym do dyspozycji
goœci jest  jadalnia, basen (12 x 6 m), baza zabiegowa, gabinet lekarski,  grota solna, 
sauna sucha i parowa, si³ownia, œwietlica, figlopark dla dzieci, bilard, tenis sto³owy
i gry zrêcznoœciowe. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami i TV,  niektóre z balkonami.

WY¯YWIENIE
3 x dziennie - posi³ki serwowane, czêœæ potraw na szwedzkim stole, od obiadu 
pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia. 

UWAGI: 
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS (dotyczy turnusów
   wypoczynkowych, w turnusach leczniczych dzieci do 3 lat
   nie s¹ przyjmowane)
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta s¹ akceptowane, op³ata w recepcji ok. 10 z³/doba
• parking niestrze¿ony - GRATIS 
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowi¹zuje
   dop³ata 32 z³/doba w turnusach wypoczynkowych oraz
   440 z³/turnus rehabilitacyjny 
• ceny podane w tabelce dotycz¹ zakwaterowania w pokojach
   bez balkonu, dop³ata do zakwaterowania w pokojach
   z balkonem 32 z³/turnus wypoczynkowy oraz 63 z³/turnus
   rehabilitacyjny 
• w turnusach wypoczynkowych wieczorek taneczny
   i ognisko zamiast jednej kolacji
• w turnusach leczniczych 2 zabiegi dziennie w dni
   robocze, badanie lekarskie (mile widziane zabranie
   w³asnych wyników badañ), gimnastyka poranna, spacery
   z kijami Nordic Walking, wycieczka autokarowa, wieczorki
   taneczne, ognisko z pieczeniem kie³basek, przeja¿d¿ka
   wozem konnym i zajêcia kulturalno-rekreacyjne
• w okresie wakacji na terenie obiektu bêd¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROS£A

TURNUSY
WYPOCZYNKOWE

7-dniowe
(sobota-sobota)

06.06 - 12.09.2020 790,- 675,-

DZIECKO DO 10 LAT

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

23.05
27.06 - 29.08.
29.08 - 26.09.

 - 27.06.2020
2020
2020

980
1080,-
980,-

,- 785
865,-
785,-

,- 785
865,-
785,-

,-
HB FB HB FB HB FB

1060
1155,-
1060,-

,- 845
925,-
845,-

,- 845
925,-
845,-

,- 465
540,-
465,-

,-
HB FB

540
615,-
540,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

BRENNA OŒRODEK „REGOR”
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WIS£A
miejscowoœæ wypoczynkowa po³o¿ona w dolinie rzeki Wis³y i jej licznych dop³ywów, otoczona górami Beskidu Œl¹skiego. W s¹siedztwie Wis³y po³o¿one 
s¹ znane z niepowtarzalnego folkloru góralskiego Istebna i Koniaków. G³ównym walorem Wis³y jest piêkny krajobraz oraz doskona³y klimat lecz¹cy 
górne drogi oddechowe.

WIS£A HOTEL  NAT (OGRODZISKO)***

OSOBA DOROS£A
W POKOJU 2-3-4-OSOBOWYM

BEZ BALKONU

TURNUSY
LECZNICZE

09.05
24.05 - 07.06.
08.06 - 22.06.

 - 23.05.2020
2020
2020

27.06 - 11.07.2020
12.07 - 26.07.2020
27.07 - 10.08.2020
11.08 - 25.08.2020
26.08 - 09.09.2020
10.09 - 24.09.2020

2050
2050,-
2115,-

,-

2235,-
2295,-
2295,-
2295,-
2235,-
2175,-

1800
1800,-
1865,-

,-

1985,-
2045,-
2045,-
2045,-
1985,-
1925,-

DZIECKO DO 10 LAT
W POKOJU 2-3-4-OSOBOWYM

BEZ BALKONU
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Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

WIS£A APARTAMENTY NAD WIS£¥

APARTAMENTY NAD WIS£¥
obiekt po³o¿ony nad Wis³¹ u podnó¿a góry Czantoria, w dzielnicy Jawornik, na ca³kowicie 
ogrodzonym terenie. Do centrum miasta jest ok. 2 km (mo¿na dojœæ œcie¿k¹ wzd³u¿ rzeki). 
W obiekcie do dyspozycji goœci jest klimatyzowana restauracja, k¹cik zabaw dla dzieci, 
przechowalnia baga¿u a na zewn¹trz niewielki plac zabaw dla dzieci oraz wiata grillowa
i miejsce do palenia ognisk. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
apartamenty 2-4 osobowe, wszystkie z ³azienkami, TV, balkonami oraz aneksami 
kuchennymi wyposa¿onymi w lodówkê, czajnik, zastawê sto³ow¹ i sztuæce.

WY¯YWIENIE
tylko œniadania  lub 2 x dziennie œniadania i obiadokolacje, obydwa posi³ki w formie 
szwedzkiego sto³u.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczko dla dziecka - op³ata w recepcji
   ok. 15 z³/doba
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony, zamykany, monitorowany, niestrze¿ony - GRATIS
• dla goœci obiektu zni¿ki na basen i krêgielniê w odleg³ym
   ok. 2 km Hotelu Stok
• w ka¿dy wtorek integracyjne ognisko z pieczeniem kie³basek
• recepcja czynna do godziny 20.00
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

OSOBA DOROS£A

13.06 - 05.09.2020

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

750,-

HBBB

875,- 600,- 700,-

DZIECKO DO 12 LAT

HBBB

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

SZCZYRK
beskidzka miejscowoœæ turystyczna po³o¿ona 460 m n.p.m. w dolinie ̄ ylicy, znajduje siê
16 km od Bielska-Bia³ej. Otoczona pasmami górskimi Skrzycznego, Malinowskiej Ska³y, 
Magury i Klimczoka. Doskonale zorganizowana baza rozrywkowo-gastronomiczna oraz 
s¹siedztwo szlaków górskich
uatrakcyjniaj¹ pobyt w tej miejscowoœci.

OŒRODEK WCZASOWY „PANORAMA”  
po³o¿ony na po³udniowym stoku Klimczoka, oddalony od centrum miejscowoœci ok. 700 m
Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sale wielofunkcyjne, bilard, stó³ do tenisa sto³owego, 
boisko do siatkówki pla¿owej oraz letni basen. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami i TV. Czajniki elektryczne dostêpne na korytarzu. 

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia lub tylko œniadania.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 5 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok.15 z³/doba
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking niestrze¿ony - GRATIS
• pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - dop³ata
   ok. 40 z³/doba
• w okresie wakacji na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy
   m³odzie¿owe
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

SZCZYRK OŒRODEK WCZASOWY „PANORAMA”

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

HOTEL *** NAT  (ZIEMOWIT)
po³o¿ony w malowniczej dzielnicy - Ustroniu - Zawodziu na skarpie Wiœlanej. Do dyspozycji 
goœci jest jadalnia, 2 sale konferencyjne, baza zabiegowa, a tak¿e basen z jacuzzi, sauna, 
sala do æwiczeñ, bar kawowy, zadaszone miejsce na ognisko. Udogodnienia dla 
niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe z ³azienkami, TV, telefonem, radiem. Kilka pokoi przystosowanych
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu (œniadania
i kolacje w formie szwedzkiego sto³u, obiady serwowane).

USTROÑ
to popularna miejscowoœæ uzdrowiskowo - wypoczynkowa usytuowana w Beskidzie Œl¹skim, w otoczeniu szczytów Równicy i Czantorii. Wspania³y
górski krajobraz, gêste lasy bukowo - œwierkowe, liczne szlaki turystyczne i obiekty rekreacyjno-sportowe oraz wyci¹g krzese³kowy na Czantoriê,
to g³ówne walory Ustronia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 20 z³/doba
• dzieci do 14 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking niestrze¿ony, monitorowany - op³ata w recepcji ok. 10 z³/doba  
• dostawka to rozk³adana sofa
• opcja wy¿ywienia HB zawiera œniadania i kolacje
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

1300
1410,-
1300,-

,- 1040
1130,-
1040,-

,- 1040
1130,-
1040,-

,- 1100
1190,-
1100,-

,-1100
1190,-
1100,-

,-1375
1485,-
1375,-

,-
HB FB HB FB HB FB

23.05
27.06 - 29.08.
29.08 - 26.09.

 - 27.06.2020
2020
2020

465
540,-
465,-

,- 540
615,-
540,-

,-
HB FB

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

04.07 - 29.08.2020 925,-
BB HB

1210,-

OSOBA DOROS£A
W APARTAMENCIE 2-OS.

860,-
BB HB

1150,-

OSOBA DOROS£A
W APARTAMENCIE 3-4 OS.

USTROÑ HOTEL  NAT (ZIEMOWIT)***
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UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta niewielkie s¹ akceptowane, op³ata w recepcji ok.20 z³/doba
• parking niestrze¿ony, monitorowany - GRATIS
• korzystanie z basenu - 1 godzina dziennie - GRATIS
• na terenie obiektu mog¹ przebywaæ grupy m³odzie¿owe
• do zakwaterowania w pokojach „DeLux” obowi¹zuje dop³ata  
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

USTROÑ OŒRODEK WCZASOWY „GLOBUS”

OSOBA DOROS£A

13.06-12.09.2020

DZIECKO DO 12 
 
               

LAT

1045,- 845,-

POK. 2-OS.
ECONOMY

APART.
2-OS.

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

APART.
3-OS.

APART.
4-OS.

1290,- 1200,- 1130,- 735,- 790,-

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota) POK. 2-OS.
ECONOMY

OSOBA DOROS£A Z ZABIEGAMI DZIECKO DO 10 LAT 

                 

BEZ ZABIEGÓW

06.06 - 19.09.2020
FBHB

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

1065,- 640,-1210,- 730,-
FBHB

USTROÑ OŒRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „MUFLON”

OŒRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „MUFLON”
po³o¿ony w dzielnicy Ustronia - Zawodziu, na zboczu Równicy, oddalony od centrum 
miejscowoœci ok. 1 km. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, kawiarnia, 3 klimatyzowane
sale konferencyjne, zaplecze rozrywkowo-rekreacyjne: bilard, pi³karzyki, wypo¿yczalnia 
rowerów i kijów do Nordic Walking oraz plac zabaw dla dzieci i chata grillowa. Ponadto 
FIZJO SFERA - odnowa biologiczna i rehabilitacja, zabiegi relaksacyjne, rewitalizacja 
cia³a (masa¿e klasyczne, hydromasa¿e, wirówki koñczyn górnych i dolnych, diadynamika, 
jonoforeza, gimnastyka lecznicza) sauna i si³ownia oraz zewnêtrzne jacuzzi. Udogodnienia 
dla niepe³nosprawnych - winda wewnêtrzna i zewnêtrzna. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, TV i telefonem. Pokoje 3 i 4-osobowe typu studio. 
Wiêkszoœæ pokoi z balkonami i widokiem na góry. Kilka pokoi przystosowanych dla potrzeb 
osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia lub 2 x dziennie 
od obiadokolacji do œniadania. Œniadania w formie szwedzkiego sto³u.

UWAGI:
• doba hotelowa od 13.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - op³ata w recepcji
   ok. 10 z³/doba   
• dzieci do 10 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê ¿ywieniow¹
• zwierzêta nie s¹ akceptowane 
• parking monitorowany - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania - obowi¹zuje
   dop³ata - ok. 40 z³/doba
• w trakcie pobytu konsultacja z lekarzem oraz 10 zabiegów
   w turnusie 7-dniowym
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• zwierzêta nie s¹ akceptowane
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• korzystanie z basenu - GRATIS 
• w trakcie turnusu 20 zabiegów leczniczych, opieka medyczna
   oraz wieczorki taneczne i ognisko
• profil leczenia - choroby uk³adu kr¹¿enia i oddechowego, schorzenia
   neurologiczne, reumatologiczne, endokrynologiczne, cukrzyca
   i oty³oœæ
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami
   wymienionymi w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

JARNO£TÓWEK 
niewielka miejscowoœæ po³o¿ona w gminie G³ucho³azy w Górach Opawskich w dolinie 
Z³otego Potoku, w województwie opolskim. Liczne szlaki turystyczne, doskona³y klimat
i bliskoœæ przejœcia granicznego z Czechami to niew¹tpliwe atuty tej miejscowoœci.
OŒRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY „ZIEMOWIT”
po³o¿ony na wzgórzu wœród lasów, oddalony ok. 1,5 km od centrum wioski. Jest siedmio- 
kondygnacyjny. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, tenis sto³owy, basen, baza zabiegowa, 
gabinet masa¿u i kosmetyczny, sauna fiñska, ³aŸnia parowa, jacuzzi, wypo¿yczalnia 
rowerów i kijów do Nordic Walking, sale konferencyjne i 2 pokoje zabaw dla dzieci. 
Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe  z ³azienkami i TV, niektóre z balkonami  i mo¿liwoœci¹ dostawki. 
Czajniki dostêpne na korytarzach.
WY¯YWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia. Œniadania w formie 
szwedzkiego sto³u.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

OŒRODEK WCZASOWY „GLOBUS”
po³o¿ony w malowniczej dzielnicy Ustronia - Jaszowcu, oddalony od centrum ok. 5 km
i ok. 700 m od wyci¹gu na Czantoriê. W sk³ad obiektu wchodzi 6 budynków - 5 hotelowych
i budynek g³ówny, wszystkie s¹ po³¹czone holami. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, bilard, 
tenis sto³owy, k¹cik zabaw dla dzieci a tak¿e basen (6 x 9 m) z hydromasa¿em, biczami 
szkockimi, sauna sucha, gabinety masa¿u i niewielka baza zabiegowa. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
• pokoje 2-osobowe Economy i DeLux (zwiêkszony metra¿) z ³azienkami, TV i balkonami,
   w pokojach s¹ czajniki bezprzewodowe
• apartamenty 2-pokojowe (pokoje przechodnie) z ³azienkami,TV i balkonami dla 2, 3 lub
   4 osób sk³adaj¹ siê z pokoju dziennego i sypialni (do spania jest wersalka 2-osobowa,
   ³ó¿ko ma³¿eñskie i pojedyncze).
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane (w godzinach
15.00 - 16.30). Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu. 

TURNUSY LECZNICZE
14-dniowe

1920
1920,-
1980,-

,-

1980,-
1980,-
1980,-
1920,-
1920,-

2280
2280,-
2400,-

,-

2400,-
2400,-
2400,-
2280,-
2280,-

POK. 3-OS.

01.06
16.06 - 30.06.
01.07 - 15.07.

 - 15.06.2020
2020
2020

16.07 - 30.07.2020
31.07 - 14.08.2020
15.08 - 29.08.2020
01.09 - 15.09.2020
16.09 - 30.09.2020

OSOBA DOROS£A Z ZABIEGAMI W

POK. 2-OS. POK. 1-OS.

1980
1980,-
2100,-

,-

2100,-
2100,-
2100,-
1980,-
1980,-

JARNO£TÓWEK
 
OŒRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY „ZIEMOWIT”



44

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 10 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• pokoje na poddaszu - cena ni¿sza o ok. 80 z³/turnus 7-dniowy.

POLANICA ZDRÓJ
miejscowoœæ uzdrowiskowa po³o¿ona w województwie dolnoœl¹skim w malowniczej
dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, u podnó¿a masywu Piekielnej Góry, na pograniczu
Gór Sto³owych i Bystrzyckich. Odbywa siê tam wiele imprez kulturalnych i jest doskona³a 
baza uzdrowiskowa.
PENSJONAT „BEATA”
obiekt ca³kowicie ogrodzony, po³o¿ony ok. 400 m od centrum miasta i ok. 700 m od Parku 
Zdrojowego. Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sala konferencyjna, sala fitness, tenis sto³owy, 
mini SPA, sauna oraz baza zabiegowa z gabinetami  w których wykonuje siê zabiegi 
z zakresu magnetoterapii, masa¿e, k¹piele, ok³ady borowinowe, inhalacje i wiele innych. 
Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe (w tym pokoje na poddaszu) z ³azienkami, TV, radiem i czajnikiem. 
Kilka pokoi przystosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia pobytu. 
Œniadania w formie szwedzkiego sto³u i serwowane obiadokolacje.

06.06 - 12.09.2020

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

855,-

OSOBA DOROS£A

POK. 4-OS. POK. 3-OS. POK. 2-OS. POK. 1-OS.

920,- 1015,- 1135,-

PENSJONAT  „BEATA”POLANICA ZDRÓJ
MINI-SPA

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

SZCZYTNA 
miejscowoœæ wypoczynkowa w Kotlinie K³odzkiej, niedaleko Dusznik Zdroju. Dobry punkt 
wypadowy do odbywania pieszych wêdrówek po górach, jak te¿ do odwiedzenia stolicy 
Czech Pragi (do przejœcia granicznego w Kudowie-S³onem ok. 10 km).

OŒRODEK WCZASOWO-REKREACYJNY „RELAX”
obiekt po³o¿ony na zalesionym terenie o ³¹cznej powierzchni 10 ha. Do dyspozycji goœci
jest jadalnia, kawiarnia, si³ownia, œwietlica z bilardem i tenisem sto³owym, kompleks boisk, 
stylowa altanka z ro¿nem. Internet Wi-Fi w obrêbie recepcji.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, TV, niektóre z balkonami, wiêkszoœæ z lodówkami. 
Czajniki na korytarzu. Pokoje usytuowane w trzech budynkach wczasowych.

WY¯YWIENIE
2 lub 3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu, 
œniadania i kolacje w formie szwedzkiego sto³u,  obiad serwowany.

SZCZYTNA  K/DUSZNIK ZDROJU

 
OŒRODEK WCZASOWO-REKREACYJNY „RELAX”

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 7 lat (opcja HB zmniejszona porcja obiadokolacji) - zni¿ka
   ok 100 z³/turnus 7-dniowy
• zwierzêta  s¹ akceptowane - op³ata na miejscu ok. 15 z³/doba
• parking ogrodzony - op³ata na miejscu ok. 7 z³/doba
• pokoje rodzinne 4-osobowe wg odrêbnej kalkulacji
• w trakcie tygodniowego pobytu wycieczka krajoznawcza (wykaz
   proponowanych wycieczek dostêpny w recepcji), trzy 1 godzinne
   wejœcia do Aquaparku, jeden seans w jaskini solno-jodowej
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami 
   wymienionymi w tabelce.

KUDOWA ZDRÓJ PENSJONAT „AKACJA” ***

09.05 - 26.09.2020

OSOBA DOROS£A

POKÓJ 2-OS. POKÓJ 3-OS. POKÓJ 1-OS.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

1535,- 1135,- 1020,-

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KUDOWA ZDRÓJ
uzdrowisko górskie o naj³agodniejszym klimacie w polskich górach po³o¿one jest u podnó¿a 
Gór Sto³owych o wyj¹tkowo dogodnej lokalizacji, blisko granicy z Czechami. Uzdrowisko 
s³ynie z piêknego Parku Zdrojowego i pijalni wód mineralnych. Góry Sto³owe z licznymi 
trasami turystycznymi, nowoczesny Aqua Park, twierdza w K³odzku to tylko niektóre atrakcje 
tego wspania³ego terenu. 

PENSJONAT „AKACJA” ***
zabytkowy obiekt z prze³omu wieków po ca³kowitej rekonstrukcji, po³o¿ony w centrum
Starego Zdroju w odleg³oœci ok. 150 m od parku i pijalni oraz ok. 300 m od Aqua Parku.
Do dyspozycji goœci jest jadalnia, sala konferencyjna, pokój klubowy, grill i miejsce na 
ognisko. Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE:
stylowo urz¹dzone pokoje 1, 2, 3-osobowe i rodzinne typu studio w nowo dobudowanym
skrzydle budynku. Wszystkie z ³azienkami i TV-SAT.

WY¯YWIENIE
2 x dziennie, œniadania w formie szwedzkiego sto³u (8.00 - 10.00 i obiadokolacje 
serwowane (17.30),od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.

TURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

23.05
27.06 - 29.08.
29.08 - 26.09.

 - 27.06.2020
2020
2020

795
850,-
795,-

,- 635
680,-
635,-

,- 635
680,-
635,-

,-
HB FB HB FB HB FB

870
925,-
870,-

,- 695
740,-
695,-

,- 695
740,-
695,-

,- 465
540,-
465,-

,-
HB FB

540
615,-
540,-

,-

OSOBA
DOROS£A

DZIECKO
DO 14 LAT

OSOBA DOROS£A
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

DZIECKO DO 14 LAT
DOSTAWKA

/WSPÓLNE SPANIE

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - op³ata w recepcji ok. 15 z³/doba
• dzieci do 14 roku ¿ycia maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadu
• zwierzêta s¹ akceptowane w wydzielonych pokojach, po
   wczeœniejszym uzgodnieniu - op³ata w recepcji ok. 30 z³/doba
• parking ogrodzony, op³ata w recepcji ok.10 z³/ doba
• dostawka to rozk³adany fotel lub wspólne spanie na wersalce
• korzystanie z si³owni - GRATIS
• opcja wy¿ywienia HB zawiera œniadania i kolacje
• obiekt jest ca³oroczny - mo¿liwe równie¿ pobyty poza wymienionymi
   terminami.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS
do kwoty 10.000 PLN w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.



Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

KARPACZ ***HOTEL „ARISTON”

OSOBA DOROS£A
TURNUSY 7-dniowe
(niedziela-niedziela) POKÓJ 2-OS.

875
950,-
875,-

,-1165
1265,-
1165,-

,-1220
1325,-
1220,-

,-

DZIECKO DO 12 LAT
W POK. 3-OS.

07.06
28.06 - 06.09.
06.09 - 27.09.

 - 28.06.2020
2020
2020

POKÓJ 3-OS.

KARPACZ
jedna z najpopularniejszych miejscowoœci w Karkonoszach po³o¿ona u stóp Œnie¿ki,
na wysokoœci od 500 do 1375 m n.p.m. - ró¿nica wzniesieñ stwarza szerokie mo¿liwoœci
w uprawianiu turystyki górskiej. Du¿¹ atrakcj¹ Karpacza jest norweska œwi¹tynia Wang, 
pochodz¹ca z XII wieku, która jest jednym z nielicznych œwiadectw kultury Wikingów
na terenie Polski.
HOTEL  „ARISTON” *** 
po³o¿ony w centrum miejscowoœci. Do dyspozycji goœci jest restauracja, drink bar i sauna 
sucha. Udogodnienia dla niepe³nosprawnych - winda. Internet Wi-Fi.                                                                                               
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z ³azienkami i TV.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane.
Od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia turnusu.UWAGI:

• doba hotelowa od  od 16.00 do 11.00 
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka op³ata w recepcji
   ok. 20 z³/turnus 7 dniowy
• zwierzêta  s¹ akceptowane (po wczeœniejszym uzgodnieniu)
   - op³ata w recepcji ok. 20 z³ doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania - dop³ata
   od 140 z³ do 220 z³/turnus 7-dniowy
• jedno wejœcie do sauny w trakcie turnusu 7-dniowego - GRATIS
• obiekt ca³oroczny mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
  w tabelce.

ŒWIERADÓW ZDRÓJ HOTEL „ŒWIERADÓW” ***

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

ŒWIERADÓW ZDRÓJ
uzdrowisko w po³udniowo-zachodniej czêœci Dolnego Œl¹ska, w Górach Izerskich.
Góry te zamykaj¹ od zachodu Kotlinê Jeleniogórsk¹. Urocza kotlina, w której le¿y 
miasteczko, zamkniêta jest zboczami Stogu od po³udnia, Zajêcznika od pó³nocnego 
zachodu oraz Sêpiej Góry od strony pó³nocno-wschodniej. W przeciwieñstwie do szeregu 
innych uzdrowisk i wczasowisk Dolnego Œl¹ska nie le¿y w pobli¿u ¿adnego wiêkszego
miasta. Po³o¿enie uzdrowiska w spokojnej kotlinie, z dala od miejskiego gwaru, pozwala
na wspania³y wypoczynek w ciszy górskiego lasu.
HOTEL „ŒWIERADÓW” ***
jeden z najstarszych budynków w kurorcie, zosta³ wybudowany w 1865 roku. Do dyspozycji 
goœci jest restauracja, du¿y zadaszony grill i nowoczesna baza zabiegowa, gdzie mo¿na 
skorzystaæ z szeregu zabiegów z zakresu elektroterapii np. z jonoforezy, laseroterapii, 
ultradŸwiêków, a tak¿e z masa¿y wodnych i klasycznych oraz ok³adów borowinowych
i parafinowych. Bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z ³azienkami, TV-SAT, lodówk¹ i telefonem. Kilka pokoi 
przystosowanych dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i obiadokolacje serwowane,
od obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 12.00
• na miejscu koniecznoœæ uiszczenia op³aty klimatycznej
• dzieci do 4 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• dzieci do 12 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane (po wczeœniejszym uzgodnieniu) - op³ata
   w recepcji ok. 20 z³/doba
• parking ogrodzony, niestrze¿ony - GRATIS
• pokoje 1-osobowe - obowi¹zuje dop³ata, do 20.06.2020 - 175 z³/turnus
   7-dniowy, w okresie 20.06-05.09.2020 - 205 z³/turnus 7-dniowy
• w trakcie turnusu kuracyjnego - 10 zabiegów wykonywanych
   od poniedzia³ku do pi¹tku zgodnie ze wskazaniem lekarza
   po uprzedniej konsultacji lekarskiej
• obiekt ca³oroczny - mo¿liwe rezerwacje poza terminami wymienionymi
   w tabelce.

Do powy¿szych cen proponujemy dodaæ koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEÑ S.A. w zakresie NWI i NWS do kwoty 10.000 PLN

w wysokoœci 5z³/os/turnus trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  z  imprezy turystycznej, w wysokoœci 3% ceny imprezy.

SZKLARSKA PORÊBA
miasto w województwie dolnoœl¹skim, niedaleko Jeleniej Góry, po³o¿one w dolinie rzeki 
Kamiennej na stokach Karkonoszy i Gór Izerskich. Nad miastem góruje Szrenica. Warunki 
klimatyczne s¹ porównywane z panuj¹cymi w miejscowoœciach alpejskich. Doskona³a 
lokalizacja, bliskoœæ tras turystycznych i rowerowych oraz bogata infrastruktura czyni¹ to 
miejsce bardzo atrakcyjnym.
HOTEL „POD SZRENIC¥”***
obiekt po³o¿ony ok. 450 m od dolnej stacji wyci¹gu na Szrenicê i ok. 400 m od centrum miasta. 
Do dyspozycji goœci jest restauracja, mini SPA TROPICANA z saun¹ sucha, parow¹ i jacuzzi,
a tak¿e brodzik, plac i k¹cik zabaw dla dzieci oraz sala gier z bowlingiem, bilardem, grami 
zrêcznoœciowymi i mini si³ownia. Na zewn¹trz jest chata grillowa. Internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe, niektóre z mo¿liwoœci¹ dostawki (rozk³adany fotel) i pokoje 3-4 osobowe
- 2 pomieszczenia w pierwszym 2 ³ó¿ka pojedyncze w drugim ³o¿e ma³¿eñskie. Wszystkie
z ³azienkami, TV i telefonem, niektóre z balkonami.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie - œniadania w formie szwedzkiego sto³u i serwowane obiadokolacje, od 
obiadokolacji pierwszego dnia do œniadania ostatniego dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa  od 15.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez œwiadczeñ - GRATIS
• mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ó¿eczka dla dziecka - GRATIS - nale¿y
   dokonaæ rezerwacji
• dzieci do 14 lat maj¹ zmniejszon¹ porcjê obiadokolacji
• zwierzêta s¹ akceptowane - op³ata w recepcji ok. 50 z³/doba      
• parking  monitorowany, niestrze¿ony - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1 osobowych obowi¹zuje dop³ata
   ok. 36 z³/doba.

20.06 - 12.09.2020

OSOBA
DOROS£A

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

1250,-

DZIECKO
DO 14 LAT

925,-

OSOBA
DOROS£A
DOSTAWKA

DZIECKO
DO 14 LAT
DOSTAWKA

880,- 795,-

SZKLARSKA PORÊBA  ***HOTEL „POD SZRENIC¥”
MINI-SPA

BRODZIK
DLA DZIECI

OSOBA DOROS£ATURNUSY
7-dniowe

(sobota-sobota)

DZIECKO DO 12 LAT
TYLKO W POKOJU 3 i 4-OS.

09.05 - 20.06.2020
20.06 - 05.09.2020

985,-
1035,-

790,-
865,-

915,-
970,-

690,-
810,-

POBYT
KURACYJNY

POBYT
WYPOCZYNKOWY

POBYT
KURACYJNY

POBYT
WYPOCZYNKOWY


