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OŚRODEK WCZASOWY „PANORAMA”

OŚRODEK TURYSTYCZNO-SPORTOWY „ZAGROŃ”

PENSJONAT „OGRODZISKO”

DOM WCZASOWY „EWA”

HOTEL „ZIEMOWIT”

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KOLEJARZ”

DOM WYPOCZYNKOWO-LECZNICZY „JAGIELLONKA”

OŚRODEK LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY „SMREK”

POKOJE GOŚCINNE

DOM WCZASOWY „MORSKIE OKO”

DOM WYPOCZYNKOWY „HALNY”

PENSJONAT „POD GIEWONTEM”

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BORUTA”

DOM WCZASOWY „GRAŃ”

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KOLEJARZ”

PENSJONAT „SOŚNICA”

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SIWARNA”

OŚRODEK WCZASOWO-REKREACYJNY „RELAX”

WILLA „CECYLIA”

HOTEL „GWAREK”

PENSJONAT „AKACJA”

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SKARBNIK”

BIATHLON SPORT&RESORT

HOTEL „GÓRSKI”

PENSJONAT „AMELIA”

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „MUFLON”

KOMPLEKS REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY „DOLINA LEŚNICY”

HOTEL „ŚWIERADÓW”

OŚRODEK KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWY „KOCIERZ”

CENTRUM WCZASOWO-LECZNICZE „SOLAR SPA”

HOTEL „TATRA”

CENTRUM SZKOLENIOWO-REKREACYJNE „HOTEL KAROLINKA”

HOTEL „JANTAR”

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „JAWOR”

WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM

1. SZCZYRK

2. SZCZYRK

3. WISŁA

4. WISŁA

5. USTROŃ

6. USTROŃ

7. 

8. 

9. 

10. KRYNICA

11. PIWNICZNA

12. 

13. BIAŁKA TATRZAŃSKA

14. BUKOWINA TATRZAŃSKA

15. MURZASICHLE

16. 

17. ZAKOPANE

18. ZAKOPANE

19. ZAKOPANE

20. ZAKOPANE

21. ZAKOPANE

22. ZAKOPANE

23. SZCZYTNA

24. LĄDEK ZDRÓJ

25. KUDOWA ZDRÓJ

26. KUDOWA ZDRÓJ

27. 

28. KARPACZ

29

30. SZKLARSKA PORĘBA - JAKUSZYCE

31. USTRZYKI GÓRNE

32. IWONICZ  ZDRÓJ

33. 

34. 

USTROŃ

BRENNA

ŚWIERADÓW

KOCIERZ

SZCZAWNICA

ZAKOPANE

. KARPACZ

USTKA

SARBINOWO
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UWAGI:
szczegółowy opis każdego obiektu na wskazanych stronach w katalogu

• w cenie turnusu świątecznego uroczysta kolacja wigilijna, ubezpieczenie NNW  

• w cenie turnusu świąteczno-noworocznego w SARBINOWIE dodatkowo dla osób dorosłych: bal sylwestrowy oraz pakiet SPA. 
  Pakiet SPA zawiera 9 seansów aromaterapii w saunie, 9 wejść na basen wraz z jacuzzi, oczyszczający zabieg na ciało
  - pomarańczowy peeling solny, dla Pań masaż musem owocowym, dla Panów masaż kamieniami, dla Pań egzotyczny zabieg
  na dłonie, dla Panów zabieg na dłonie z lilią i bzem, żeton do kawiarenki ośrodka na czekoladową pokusę, dla Pań aqua aerobic
  w basenie. Klient może zamiast peelingu, masażu, zabiegu wybrać sobie dowolne 3 inne zabiegi z wyjątkiem masażu klasycznego 
  całego ciała.

• w cenie turnusu zimowego w KRYNICY - dodatkowo 10 zabiegów, karnet do pijalni wód mineralnych, inhalacje dla dzieci, 
  ubezpieczenie NNW

• 

500

490

515

515

535

900
1110

590

730

599

599

590

1510

CENA   

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO

4/FB

4/FB

4/HB

4/HB

4/HB

10/FB

ILOŚĆ 
DNI /
WYŻ.

23.12-27.12.14

23.12-27.12.14

23.12-27.12.14

23.12-27.12.14

23.12-27.12.14

 23.12-O2.01.15

    TERMIN  

KOLEJARZ

MUFLON

HALNY

GRAŃ

SIWARNA

JAWOR

NAZWA
OBIEKTU  

760

760

760

760

945

945

945

945

CENA   

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO

7/FB

7/FB

7/FB

7/FB

ILOŚĆ 
DNI /
WYŻ.

03.01-10.01.15

10.01-17.01.15

14.03-21.03.15

21.03-28.03.15

    TERMIN  

JAGIELLONKA

JAGIELLONKA

JAGIELLONKA

JAGIELLONKA

NAZWA
OBIEKTU  

 KRYNICA

KRYNICA

KRYNICA

KRYNICA

Katowice, Tychy, Jaworzno

Katowice, Tychy, Jaworzno

 Katowice, Tychy, Jaworzno

Katowice, Tychy, Jaworzno

MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE WYJAZDU STR

1

2

3

4

7

7

7

7

Lp

DO 12 LAT DO 7 LAT

670

670

670

670

 (szczegółowy opis ośrodków wewnątrz katalogu)

 USTROŃ

USTROŃ

MURZASICHLE

ZAKOPANE

ZAKOPANE

SARBINOWO

Katowice, Chorzów, Siemianowice Śl., Tychy

Katowice, Chorzów, Siemianowice Śl., Tychy

 Katowice, Chorzów, Siemianowice Śl., Kraków

Katowice, Chorzów, Siemianowice Śl., Kraków

Katowice, Chorzów, Siemianowice Śl., Kraków

Katowice, Tychy

MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE WYJAZDU STR

1

2

3

4

5

6

5

6

10

12

13

19

Lp



SZCZYRK
beskidzka miejscowosc turystyczna znajdujaca sie 16 km od Bielska-Bialej. Otoczona pasmami
górskimi Skrzycznego, Malinowskiej Skaly, Magury i Klimczoka. Jest to znany osrodek narciarski,
liczba wszystkich tras i ich zróznicowanie sprawia, ze kazdy znajdzie odpowiednia trase dla swoich
umiejetnosci.

OŚRODEK WCZASOWY „PANORAMA”
położony na południowym stoku Klimczoka, oddalony od centrum miejscowości ok. 700 m.
Do dyspozycji gości jest jadalnia, sale wielofunkcyjne, kawiarenka czynna okresowo, bilard, stół
do tenisa stołowego, minisiłownia i sauna. W obrębie recepcji jest bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV. Czajniki bezprzewodowe dostępne na korytarzu. 

WYŻYWIENIE
2 lub 3 x dziennie, śniadania i kolacje typu bufet, obiady i obiadokolacje - serwowane. W turnusie
Świątecznym 3 x dziennie, od obiadu pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, a w turnusie
Sylwestrowym 2 x dziennie od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce na żywo, z pokazem sztucznych ogni i konsumpcją oraz lampką szampana i butelką
wódki na parę. Opłata za Bal wliczona w cenę turnusu Sylwestrowego dla osoby dorosłej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje poza wymienionymi terminami
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok.15PLN/ doba
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• parking niestrzeżony - GRATIS
• zwierzęta w obiekcie nie są akceptowane
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mogą przebywać grupy
   młodzieżowe
• w turnusie Sylwestrowym - ognisko z pieczeniem kiełbasek
   i wieczorek taneczny z "Bachusem"
• w turnusie Świątecznym - uroczysta Kolacja Wigilijna oraz wieczór
   z "Bachusem" i kolędowaniem, tego dnia goście nie otrzymują obiadu
• w okresie od 10.01-28.02.2015 - w cenie zawarte jest wyżywienie
   2 x dziennie. Istnieje możliwość wykupienia pobytów tylko
   ze śniadaniem lub z 3 posiłkami - cena wg. odrębnej kalkulacji

OSOBA DOROSŁATURNUS DZIECKO DO 12 
 
               

LAT

23.12 - 27.12.2014
27.12 - 01.01.2015
29.12 - 02.01.2015

435
550,-
460,-

565,-

,-540
875,-
770,-

705,-

,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

10.01-28.02.2015

SZCZYRK
beskidzka miejscowosc turystyczna znajdujaca sie 16 km od Bielska-Bialej. Otoczona pasmami
górskimi Skrzycznego, Malinowskiej Skaly, Magury i Klimczoka. Jest to znany osrodek narciarski,
liczba wszystkich tras i ich zróznicowanie sprawia, ze kazdy znajdzie odpowiednia trase dla swoich
umiejetnosci.

OSRODEK TURYSTYCZNO-SPORTOWY „ZAGRON” 
polozony na zboczu Klimczoka. Do dyspozycji gosci jest: przestronna jadalnia, kawiarnia, sauna,
silownia, gabinet masazu, bilard, tenis stolowy, sala gimnastyczna, sale konferencyjne i szkoleniowe,
stanowisko z dostepem do internetu, zadaszony taras z kominkiem oraz kryty basen o wymiarach
6 x 12,5 m z jacuzzi.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 4-osobowe z lazienkami, TV i telefonem. Pokoje od strony poludniowej posiadaja
balkony. Niektóre z mozliwoscia dostawek (wysuwana szuflada)

WYZYWIENIE
2 razy dziennie (sniadania i obiadokolacje) lub 3 razy dziennie. Sniadania typu szwedzki bufet.
Od kolacji lub obiadokolacji pierwszego dnia do sniadania ostatniego dnia turnusu.

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej, w ramach menu danie cieple i zimna plyta oraz lampka szampana
- oplata za bal zawarta w cenie turnusu sylwestrowego za osobę dorosłą

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• parking niestrzeżony - GRATIS
• korzystanie z basenu i jacuzzi dla gości obiektu - GRATIS
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-os. obowiązuje dopłata 30PLN/ doba
• zwierzęta w obiekcie nie są akceptowane
• obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje poza wymienionymi terminami 
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• opłata za osoby zakwaterowane na dostawce - wg odrębnego
   cennika
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

OSOBA DOROSŁA
TURNUS

DZIECI DO 10  

 
               

LAT Z 1\2 WYŻ.

23.12 - 28.12.2014
28.12 - 02.01.2015

595
560,-

730,-

,-710
865,-

840,-

,- 740
900,-

910,-

,- 570
530,-

675,-

,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01-28.02.2015

HB FB HB FB

3

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



 
WISŁA
miejscowość położona w Beskidzie Śląskim nad rzeką Wisłą, często nazywana “Perłą Beskidów”.
Zarówno latem jak i zimą tętni życiem, posiada wspaniałe szlaki turystyczne i bogatą infrastrukturę
narciarską.
PENSJONAT „OGRODZISKO” ***
jest skategoryzowany, posiada trzy gwiazdki. Położony w Wiśle Malince na malowniczym stoku
Cieńkowa. W jego skład wchodzi budynek główny, boczny - „Szalbotówka” i budynek dolnej stacji
wyciągu narciarskiego. Do dyspozycji gości jest: jadalnia, kawiarnia, bilard, tenis stołowy, sala
szkoleniowa, sauna, jacuzzi, winda, przechowalnia nart. W obiekcie w obrębie recepcji jest dostęp
do bezprzewodowego internetu, a przed nim zadaszone miejsce na ognisko i grilla. Przy obiekcie
działa kompleks wyciągów narciarskich, kolej linowa 4-os., wyciągi talerzykowe i taśmowy
z oświetlonymi naśnieżanymi i ratrakowanymi trasami o różnej skali trudności.
ZAKWATEROWANIE
w budynku głównym pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z nowym wyposażeniem, wszystkie z pełnym
węzłem sanitarnym, TV-SAT i radiem. Niektóre z możliwością dostawki (tapczan bis lub fotel
rozkładany)
WYŻYWIENIE
3 x dziennie, śniadania i kolacje w formie bufetu. Od kolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia. W turnusie sylwestrowym (4-dniowym) od kolacji do obiadu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - ok. 15 PLN/ doba opłata w recepcji,
   można wykupić wyżywienie - dodatkowa opłata ok.16PLN/doba 
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• w obiekcie akceptowane są zwierzęta domowe w wydzielonych pokojach
   (szczepienia, kaganiec) - opłata w recepcji ok. 15 PLN/ doba
• obiekt jest całoroczny, możliwa rezerwacja poza wymienionymi
   terminami
• parking niestrzeżony za pensjonatem - GRATIS
• w okresie ferii w budynkach bocznych mogą przebywać grupy
   młodzieżowe
• wyżywienie 2 x dziennie - śniadania i kolacje jest możliwe w okresie
   03.01-28.02.2015, cena pomniejszona o 80 PLN dla osoby dorosłej
• turnusy krótsze niż 7-dniowe będą kalkulowane wg odrębnego cennika
• goście pensjonatu otrzymują zniżki na karnet narciarski
• osoby zakwaterowane na dostawce lub „wspólnym spaniu” zniżka
   40 PLN/ doba
• zniżka dla dzieci z 1/2 obiadu
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSACH
NOWOROCZNYCH OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM

OSOBA
DOROSŁATURNUS

DZIECI
DO 12 LAT

                 

23.12 - 28.12.2014
20.12 - 27.12.2014
23.12 - 02.01.2015
28.12 - 01.01.2015
27.12 - 03.01.2015

660
810,-

1100,-
565,-
870,-

650,-

880,-

,-

DZIECI DO 7 

                 

LAT

825
1015,-
1680,-
1015,-
1395,-

815,-

1100,-

,- 740
915,-

1235,-
640,-
980,-

735,-

990,-

,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01-17.01.2015
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

17.01-28.02.2015

WISŁA
miejscowość wypoczynkowa położona w dolinie rzeki Wisły i jej licznych dopływów, otoczona
górami Beskidu Śląskiego.W sąsiedztwie Wisły położone są znane z niepowtarzalnego folkloru
góralskiego Istebna i Koniaków. Głównym walorem Wisły jest piękny krajobraz oraz doskonały
klimat leczący górne drogi oddechowe.

DOM WCZASOWY „EWA”
położony  w dzielnicy Jawornik z dala od  miejskiego zgiełku ok 2 km od centrum miejscowości.
Składa się z dwóch budynków (każdy ogrodzony) oddalonych od siebie ok 100m. W jednym
z budynków znajduje się jadalnia i sala bilardowa, w drugim sale konferencyjne, tenis stołowy,
sauna sucha, gabinet masażu i siłownia. Na terenie obiektu jest również wypożyczalnia sprzętu
sportowego, wiata grillowa i miejsce na ognisko, jest też dostęp do bezprzewodowego internetu.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe  z łazienkami, radiami i TV, niektóre z balkonami

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania (typu szwedzki stół) i obiadokolacje serwowane do stolika. Od obiadokolacji
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu. W turnusach świątecznym i sylwestrowym
3 x dziennie, śniadania i kolacje typu szwedzki stół od kolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia.

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej, z bogatym menu oraz 0,5 l wódki na parę. Opłata za bal wliczona
w cenę skierowania osoby dorosłej w turnusie sylwestrowym.

UWAGI:
doba hotelowa od 14.00 do 12.00
obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje poza podanym okresem
na miejscu istnieje konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
w okresie ferii na terenie obiektu mogą przebywać grupy

  młodzieżowe
parking przy każdym z budynków na ogrodzonym terenie,

   niestrzeżony, monitorowany - GRATIS
zwierzęta w obiekcie są przyjmowane - opłata w recepcji ok.15PLN/

   doba
dzieci do 8 lat otrzymują 1/2 porcji obiadu lub obiadokolacji

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowiązuje dopłata
   ok.15PLN/ doba
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
  oraz kolędowanie z kapelą góralską, wspólne ubieranie choinki
  i kulig z pochodniami

OSOBA DOROSŁA
TURNUSY

23.12 - 27.12.2014

27.12 - 02.01.2015

POK. 2-OS. POK. 3-OS.

DZIECKO
DO 8 LAT

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

4

turnusy 6-dniowe
(sobota-piątek)

03.01 - 27.02.2015

460

605,-

405,-

,-760

1160,-

680,-

,- 715

1115,-

670,-

,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KOLEJARZ”
położony w cichym, spokojnym miejscu w Ustroniu Jaszowcu, oddalony około 3 km od centrum
Ustronia. Obiekt całkowicie odnowiony, do dyspozycji gości jest przestronna jadalnia, kawiarnia,
sala kominkowa, biblioteka, bilard, stół do tenisa stołowego, gry zręcznościowe, a przed obiektem
jest miejsce na ognisko. W holu recepcyjnym jest bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami, część z balkonami, wyposażone w TV i radio.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje. Śniadania typu szwedzki bufet. Od obiadokolacji
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. W turnusie świątecznym i sylwestrowym
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia turnusu - wszystkie posiłki 
serwowane do stolika.

BAL SYLWESTROWY
disco-dancing przy DJ z pokazem sztucznych ogni. W trakcie Balu bogate menu. Opłata za bal
wliczona jest w cenę skierowanie osoby dorosłej.

USTROŃ
górskie uzdrowisko położone u stóp Równicy i Czantorii nad rzeką Wisłą. Świetna baza wypadowa
na górskie szlaki, a zimą jedno z najlepszych miejsc do uprawiania wszelkich sportów zimowych.
W centrum miejscowości działa Zakład Przyrodoleczniczy oferujący szeroką gamę zabiegów.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• zmotoryzowanych gości prosimy o zabranie łańcuchów na koła
• zwierzęta są akceptowane w obiekcie - opłata w recepcji
   ok. 15 PLN/ doba 
• obiekt całoroczny, możliwa rezerwacja również w innych terminach
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• parking niestrzeżony - GRATIS
• w okresie ferii zimowych (od 11.01.2015) pobyty mogą być krótsze
   min. 3-dniowe
• w ramach turnusu sylwestrowego kulig i ognisko z pieczeniem
   kiełbasek i góralską herbatą
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
   i wieczór kolęd

OSOBA DOROSŁATURNUS DZIECKO DO 10 LAT

                 23
30.12 - 04.01.2015

.12 - 28.12.2014 615,-
930,-

625,-

510,-
510,-

540,-

turnusy 7-dniowe
(niedziela-niedziela)

11.01 - 01.03.2015

USTROŃ
górskie uzdrowisko położone u stóp Równicy i Czantorii nad rzeką Wisłą. Świetna baza wypadowa
na górskie szlaki, a zimą jedno z najlepszych miejsc do uprawiania wszelkich sportów zimowych.
W centrum miejscowości działa Zakład Przyrodoleczniczy oferujący szeroką gamę zabiegów.

HOTEL „ZIEMOWIT” ***
jest skategoryzowany i posiada trzy gwiazdki, położony w malowniczej dzielnicy Ustroniu-Zawodziu
na skarpie Wiślanej. Do dyspozycji gości jest baza zabiegowa, winda, a także jadalnia, sauna,
solarium, kawiarnia z drink-barem, 2 sale konferencyjne. Można także skorzystać z usług
fryzjerskich. Przed obiektem zadaszone miejsce na ognisko i grilla.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, i 4-osobowe z łazienkami, w każdym TV, telefon, w niektórych możliwość dostawki
-„wspólne spanie” na tapczanie typu „bis” lub sofie rozkładanej. Niektóre pokoje przystosowane
są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia (śniadania i kolacje typu bufet).
Turnus Sylwestrowy 4-dniowy od kolacji do obiadu.

 

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata w recepcji ok.15 PLN/doba
   można wykupić wyżywienie, dodatkowa opłata ok.16 PLN/doba
• psy akceptowane w wydzielonych pokojach (tylko na 3 piętrze)
   - opłata na miejscu ok. 20 PLN/ doba (konieczne szczepienia)
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• obiekt całoroczny, możliwe pobyty również poza wymienionymi
   terminami
• w okresie od 03.01-28.02.2015 istnieje możliwość skorzystania
   z wyżywienia 2 x dziennie (śniadania i kolacje), cena pomniejszona 
   o 95 PLN/ osoba dorosła
• parking ogrodzony, oświetlony monitorowany - opłata na miejscu
• turnusy krótsze niż 7-dniowe będą kalkulowane wg odrębnego cennika
• osoby zakwaterowane na dostawce lub „wspólnym spaniu” zniżka
   40 PLN/ doba
• zniżka dla dzieci z 1/2 obiadu
• pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania - dopłata
    32PLN/ doba
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

27.12 - 03.01.2015
28.12 - 01.01.2015

OSOBA DOROSŁATURNUS

880,-
540,-

660,-

755,-

1405,-
985,-

825,-

940,-

990,-
610,-

740,-

845,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 17.01.2015

CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSACH
NOWOROCZNYCH OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

17.01 - 28.02.2015

DZIECI DO 12 

                 

LAT DZIECI DO 7 

                 

LAT

5

23.12 - 27.12.2014 590,- 500,-

TURNUS
CENA Z DOJAZDEM AUTOKAROWYM

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 10 LAT

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



USTROŃ
górskie uzdrowisko położone u stóp Równicy i Czantorii nad rzeką Wisłą. Świetna baza wypadowa
na górskie szlaki, a zimą jedno z najlepszych miejsc do uprawiania wszelkich sportów zimowych.
W centrum miejscowości działa Zakład Przyrodoleczniczy oferujący szeroką gamę zabiegów.
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „MUFLON”
położony w dzielnicy Ustronia - Zawodziu, na zboczu Równicy (w kształcie piramidy), oddalony
od centrum miejscowości ok. 1 km. Do dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarnia z drink barem,
sale konferencyjne, bilard, stół do tenisa stołowego i kawiarenka internetowa. Ponadto w obiekcie
jest bogate zaplecze rehabilitacyjne, gdzie można korzystać z szerokiej gamy zabiegów.
Do dyspozycji jest sauna, siłownia, jacuzzi i łóżko Aqua Med (hydromasaż na sucho). Na terenie
obiektu znajduje się zadaszone miejsce do grillowania. Obiekt jest częściowo przystosowany
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami, TV, dostępem do internetu i telefonem oraz pokoje
3 i 4-osobowe typu studio. W pokojach typu studio istnieje możliwość zakwaterowania na dostawce
(fotel rozkładany). Niektóre pokoje z balkonami i widokiem na góry.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od obiadu pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia lub 2 x dziennie
od obiadokolacji do śniadania w okresie od 10.01.2015. Śniadania typu szwedzki stół, pozostałe
posiłki serwowane. W turnusie Świątecznym 3 x dziennie, od kolacji do śniadania.
W dniu 24.12.2014 będzie podane śniadanie i Kolacja Wigilijna.

UWAGI:
doba hotelowa od 13.00 do 10.00

• obiekt całoroczny - możliwe pobyty poza wymienionymi terminami
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• zwierzęta w obiekcie  są akceptowane - opłata w recepcji
   ok. 25 PLN/ doba
• parking - GRATIS
• do zakwaterowania w pokojach 1-os. obowiązuje dopłata
• od 10.01. do 06.03.2015 osoba dorosła ma 15 zabiegów oraz
   konsultacje z rehabilitantem
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• w ramach turnusu świątecznego oprócz uroczystej Kolacji
   Wigilijnej 2 masaże Aqua Med
 

• 

OSOBA DOROSŁATURNUS DZIECKO DO 10 LAT
Z 1/2 WYŻ.

                 23.12 - 27.12.2014 645,- 415,-

turnusy 6-dniowe
(sobota-piątek)

10.01 - 06.03.2015 830,- 705,- 500,- 425,-

OSOBA DOROSŁA
Z ZABIEGAMI

DZIECKO DO 10 LAT
BEZ ZABIEGÓW

                 
FB HB FB HB

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje poza wymienionymi terminami
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• parkingi niestrzeżone - GRATIS
• psy są akceptowane tylko w domkach - GRATIS
• na terenie obiektu i w najbliższej okolicy nie działają telefony
   komórkowe za wyjątkiem sieci PLUS
• goście zakwaterowani w apartamentach w budynku SPA
   mogą korzystać bez ograniczeń z basenu, jacuzzi oraz sauny
   suchej i parowej, a goście zakwaterowani w pozostałych
   pomieszczeniach mają możliwość jedynie 2 godzinnego
   korzystania
• dzieci maja zniżki od cen podanych w tabelce - od 3 do 7 lat
   - 50%, od 7 do 12 lat 25%
• w cenie turnusu Świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

BRENNA
malownicza miejscowość w Beskidzie Śląskim, położona wzdłuż rzeki Brennicy, rozpoczyna się 
tam wiele szlaków turystycznych np. na Błatnią, Stary Groń czy Trzy Kopce. Zimą panują 
doskonałe warunki narciarskie.

KOMPLEKS  REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWY „DOLINA  LEŚNICY”
położony nad górskim potokiem, na rozległym terenie, w pięknym miejscu u stóp Świniorki, z dala
od zgiełku, oddalony od centrum miejscowości ok. 8 km. Do dyspozycji gości są dwie restauracje,
przeszklone patio, sala konferencyjna, stół do tenisa stołowego, bilard, sala fitness, siłownia, sauny
sucha i parowa, gabinety masażu i fizjoterapeutyczne, a także jacuzzi i basen z dyszami masującymi
i przeciwprądem. Jest również stacja narciarska na stoku Świniorki z trzema wyciągami orczykowymi,
wypożyczalnią sprzętu  narciarskiego i szkółką dla początkujących narciarzy, stok jest sztucznie
naśnieżany, ratrakowany i oświetlony. Obiekt jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Na terenie obiektu jest bezprzewodowy  internet.

ZAKWATEROWANIE
w kilku budynkach znajdują się:  
- apartamenty w budynku SPA - 1, 2 i 3-pokojowe (przeznaczone dla 2-6 osób) z łazienkami i TV
- apartamenty 6 osobowe, z możliwością dwóch dostawek, dwupoziomowe z kominkiem, łazienką,
  dodatkowym wc na piętrze, TV i wyposażonym aneksem kuchennym (bez możliwości gotowania)
- pokoje 2-osobowe z łazienkami i TV
- domki drewniane typu Brda (ogrzewane) - 4-osobowe, z możliwością dwóch dostawek, z łazienką
   i wyposażonym aneksem kuchennym (bez możliwości gotowania)

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego
dnia pobytu.

23.12 - 27.12.2014 730,- 490,-

TURNUS
CENA Z DOJAZDEM AUTOKAROWYM

OSOBA DOROSŁA W POK. 2-3 OS. DZIECKO DO 10 LAT

6

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

740,-

OSOBA DOROSŁA

TURNUS

23.12 - 27.12.2014 -

940,-

665,-

1055,-

665,-

900,-

870,-

1410,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01-28.02.2015

W POKOJU W DOMKU
„BRDA”

W APARTAMENCIE
W BUD. SPA

W APARTAMENCIE
Z KOMINKIEM

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



UWAGI:
• doba hotelowa od godz. 15.00 do 12.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• obiekt całoroczny, możliwe pobyty również w okresie niewymienionym
   w tabeli
• 3 parkingi monitorowane, niestrzeżone (ochrona jest w nocy) - GRATIS
• można przyjechać z psem (tylko w wyznaczonych pokojach) - opłata
   w recepcji ok. 50 PLN/ doba
• gościom zmotoryzowanym zalecamy zabranie łańcuchów na koła
• zniżka tylko dla dzieci towarzyszących dwóm osobom dorosłym
• w ramach turnusu sylwestrowego animacje dla dzieci i dorosłych
• w dniu 31.12.2014 zamiast obiadokolacji zostanie podany lunch
• w ramach turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna,
   animacje dla dzieci, spotkanie z św. Mikołajem, a dla dorosłych
   zumba i aqua aerobic 
• w ramach pakietu 6-dniowego feryjnego masaż na łóżku wodnym,
   a także animacje dla dzieci i dorosłych
• korzystanie z basenu, jacuzzi i sauny - GRATIS
• dodatkowe dni przed 24.12.2014, po 26.12.2014 i po 02.01.2015
   267 PLN/osoba dorosła w pokoju 2-osobowym
• dla wszystkich gości obiektu 10% rabatu na zabiegi SPA, karnety
   narciarskie i wypożyczanie sprzętu sportowego 

KOCIERZ- PRZEŁĘCZ KOCIERSKA
750 m n.p.m., 18 km stąd do Żywca, 20 km do Wadowic, a u jej stóp leży Andrychów
OŚRODEK KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWY „KOCIERZ”  
komfortowy obiekt położony na wysokości 750 m n.p.m. Składa się z 2 budynków hotelowych.
Stąd rozpościera się wspaniały widok na panoramę Beskidów oraz leżący u ich podnóża Andrychów
i okoliczne miejscowości. Czeka tu na gości profesjonalne zaplecze konferencyjne, nowoczesne
Centrum SPA oferujące kompleksową odnowę biologiczną i fizyczną w gabinetach kosmetycznych,
jacuzzi, saunach i basenie. Ponadto w ramach Centrum: Well System - urządzenie do hydromasażu
na sucho, kapsuła służąca do modelowania sylwetki oraz Beauty Zone Professional - służy do
zabiegów odmładzających i wielu innych. Do dyspozycji gości jest również „Villa Lamus” - stylowa
sala konferencyjno-bankietowa, Karczma Góralska dwukondygnacyjna, Club K2 z dyskoteką
- znajduje się w przestronnych wnętrzach piwnicznych oraz duża sala konferencyjna, ogromny taras
widokowy i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Przy obiekcie znajduje się wyciąg orczykowy,
stok jest oświetlony, trasa ma długość 700 metrów. Na terenie całego obiektu jest bezprzewodowy
internet.
ZAKWATEROWANIE
komfortowe pokoje 1 i 2-osobowe z możliwością dostawki z łazienkami, TV-SAT, telefonem oraz
pokoje typu studio i apartamenty 1 i 2-poziomowe. Wszystkie pokoje są przestronne i stylowo
urządzone.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, w formie szwedzkiego
stołu.
BAL SYLWESTROWY
w Karczmie Góralskiej, do tańca będzie grał zespół muzyczny, wyśmienite menu na zasadzie
all inclusive. Równolegle będzie odbywał się balik dla dzieci z profesjonalną opieką i wieloma
atrakcjami. Opłata za Bal wliczona jest w cenę turnusu sylwestrowego.

OSOBA DOROSŁA
TURNUS

DZIECKO DO 15 
NA DOSTAWCE

                 

LAT

24.12 - 26.12.2014

30.12 - 01.01.2015
lub

31.12 - 02.01.2015

290,-

570,-

turnusy 6-dniowe
(poniedziałek-niedziela)

19.01-01.03.2015
2170,- 920,-1430,-

POK 1-OS.

845,-

1420,-

POK 2-OS.

590,-

1135,-

turnusy 3-dniowe
w okresie

19.01-01.03.2015
1125,- 475,-755,-

KRYNICA
zwana „perłą polskich uzdrowisk” położona na skraju Beskidu Sądeckiego w dolinie Kryniczanki
i Palenicy, z licznymi źródłami mineralnymi i borowinami, jest uzdrowiskiem o światowej sławie
oraz jednym z najważniejszych ośrodków sportów zimowych.
DOM WYPOCZYNKOWO-LECZNICZY „JAGIELLONKA”
obiekt położony w centrum uzdrowiska, blisko parku zdrojowego, stacji kolejki szynowej
na Górę Parkową i pijalni wód. Do dyspozycji gości jadalnia, restauracja, sala konferencyjna, baza
zabiegowa, bilard, tenis stołowy, winda i taras widokowy. W części pokoi jest bezprzewodowy
internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem, radiem i TV-SAT oraz pokoje
typu studio 2+2 lub 2+1. W niektórych pokojach możliwość dostawki - „wspólne spanie” na
tapczanie typu „bis” lub fotelu rozkładanym. 
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia (śniadania i kolacje typu bufet).
W turnusie Sylwestrowym 4-dniowym od kolacji do obiadu.

 

 UWAGI:
• doba hotelowa od godz. 17.00 do godz. 10.00
• dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata w recepcji ok.15 PLN/doba
   można wykupić wyżywienie, dodatkowa opłata ok.16 PLN/doba  
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• obiekt jest całoroczny, możliwe pobyty również poza wymienionymi
   terminami
• psy akceptowane w wydzielonych pokojach - opłata na miejscu
   ok. 15 PLN/ doba (konieczne szczepienia)
• w okresie ferii zimowych istnieje możliwość skorzystania z wyżywienia
   2 x dziennie (śniadania i kolacje) cena obniżona o 95 PLN/ osoba
   dorosła/ turnus 7 dni
• niewielki parking (15 stanowisk) na ogrodzonym terenie niestrzeżony,
   opłata na miejscu ok. 10 PLN/ doba. W odległości 800 m od obiektu
   znajduje się ogólnodostępny parking niestrzeżony, płatny
• turnusy krótsze niż 7-dniowe będą kalkulowane wg odrębnego cennika
• w okresie 03.01-17.01.2015 osoby korzystające z wyżywienia 3 x 
   dziennie mają dodatkowo 5 zabiegów
• osoby zakwaterowane na dostawce lub „wspólnym spaniu” zniżka
   40 PLN/ doba
•  zniżka dla dzieci z 1/2 obiadu
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

CENA DLA OSOBY DOROSLEJ W TURNUSACH
NOWOROCZNYCH OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM

OSOBA DOROSŁATURNUS

23
20.12 - 27.12.2014
22.12 - 03.01.2015
27.12 - 03.01.2015
28.12 - 01.01.2015

.12 - 28.12.2014 760
1015,-
1835,-
1360,-

960,-

,-

770,-

950,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 17.01.2015
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

17.01 - 28.02.2015

610
810,-

1225,-
845,-
525,-

,- 535
710,-

1070,-
740,-
460,-

,-

620,-

760,-

540,-

665,-

DZIECI DO 12 

                 

LAT DZIECI DO 7 

                 

LAT

7

03.01 - 10.01.2015
10.01 - 17.01.2015
14.03 - 21.03.2015
21.03 - 28.03.2015

945,- 670,-

TURNUS

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAROWYM
WYŻYWIENIEM 3 X DZIENNIE, 10 ZABIEGAMI I KARNETEM
DO PIJALNI WÓD DLA DOROSŁYCH, A DLA DZIECI Z INHALACJAMI

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 12 LAT DZIECKO DO 7 LAT

760,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus
trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów

rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



SZCZAWNICA 
to górskie uzdrowisko położone w malowniczej dolinie potoku Grajcarek na pograniczu Pienin i Beskidu
Sądeckiego. Dzięki wybitnym walorom klimatycznym i krajobrazowym oraz licznym źródłom wód
mineralnych już od ponad 200 lat jest jednym z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce
CENTRUM WCZASOWO-LECZNICZE „SOLAR-SPA”
Składa się z kompleksu czterech położonych blisko siebie niezależnych budynków zlokalizowanych
w centrum miasta

HOTEL „SOLAR-SPA” ****
komfortowy obiekt o wysokim standardzie, usytuowany w centrum miejscowości, ok. 200 m. od wyciągu
na Palenicę. Do dyspozycji jest klimatyzowana restauracja, kawiarnia z drink barem, park wodny z licznymi
atrakcjami, gabinety SPA baza rehabilitacyjna oraz winda. Dla małych gości pokój zabaw oraz animator   
ZAKWATEROWANIE

2pokoje 1 i 2-osobowe z możliwością dostawki, pokoje studio - LUX oraz apartamenty o pow. ok 70 m ,
wszystkie z łazienkami, lodówką, sejfem, łączem internetowym i TV-SAT.

WILLA „JULIA”
odrestaurowany budynek z niewielką przytulną jadalnią.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami, TV, telefonem i czajnikiem bezprzewodowym, niektóre z balkonami.

WILLA „SYLWIA”
zewnętrznie odrestaurowana w stylu góralskim, wnętrze nowoczesne, duże przestronne hole i stylowa
jadalnia
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1 i 2-osobowe z łazienkami, TV i telefonem, większość z balkonem, na wyposażeniu czajnik
bezprzewodowy; we wszystkich pokojach jest dostęp do internetu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 12.00
• dziecko do 3 lat bez świadczeń towarzyszące 2 osobom dorosłym
   - GRATIS
• obiekty są całoroczne, możliwe pobyty również w innych terminach
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• zwierzęta akceptowane jedynie w hotelu Solar - opłata w recepcji
   80 PLN/ doba
• parking monitorowany, niestrzeżony - GRATIS
• 1 godzina w Parku Wodnym codziennie - GRATIS, dla klientów
   hotelu Solar możliwość korzystania bez ograniczeń
• można skorzystać z zabiegów relaksacyjno-upiększających i SPA
   za dodatkowa odpłatnością
• dla klientów hotelu Solar w turnusie świątecznym - dla dzieci 
   podarunki pod choinkę i słodki bufet
• zniżki dla dzieci tylko zakwaterowanych z dwoma osobami dorosłymi
• do zakwaterowania w pokojach 1-os. w willach obowiązuje dopłata
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

PIWNICZNA 
miejscowość uzdrowiskowa położona w Beskidzie Sądeckim w malowniczej dolinie Popradu.
Występują tutaj źródła mineralne o właściwościach leczniczych i unikalny mikroklimat. Piwniczna
stanowi doskonałą bazę wypadową do górskich wędrówek jak również do uprawiania narciarstwa.

OŚRODEK LECZNICZO-WYPOCZYNKOWY „SMREK”
położony wśród lasów w dolinie potoku Czercz w Piwnicznej Kosarzyskach, oddalony ok. 3,5 km
od centrum miejscowości. Do dyspozycji gości jest basen (12 m x 6 m), jadalnia, kawiarenka,
gabinety zabiegowe i odnowy biologicznej, gabinet kosmetyczny, salka do ćwiczeń, sauna, mini
siłownia, taras a przed obiektem miejsce na ognisko. 

ZAKWATEROWANIE 
pokoje 1 i 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV i telefonem. Wszystkie pokoje są słoneczne
(położone od strony południowej) z balkonami.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, od kolacji do śniadania (śniadania typu bufet). 

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00

• ośrodek całoroczny, możliwość pobytu poza w/w terminami
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• parking na ogrodzonym terenie, monitorowany, opłata na miejscu
• w ośrodku zwierzęta nie są przyjmowane
• turnusy krótsze niż 7-dniowe będą kalkulowane wg odrębnego cennika

• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

• dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata w recepcji ok.15 PLN/doba
   można wykupić wyżywienie, dodatkowa opłata ok.16 PLN/doba  

• zniżka dla dzieci z 1/2 wyżywienia
• osoby zakwaterowane na dostawce lub „wspólnym spaniu” zniżka
  40 PLN/ doba
• dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-os. 43 PLN/ doba

CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSACH NOWOROCZNYCH
OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM

23
20.12 - 27.12.2014
23.12 - 02.01.2015
27.12 - 03.01.2015
30.12 - 03.01.2015

.12 - 27.12.2014

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 17.01.2015

TURNUS

WYŻYWIENIE
2 razy dziennie od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia. Śniadania typu szwedzki stół

OSOBA DOROSŁA DZIECI
DO 12 LAT

                 

DZIECI
DO 7 LAT

                 
910,-

1520,-
1215,-

835,-

835,-

940,-

550,-
820,-

1095,-
820,-
475,-

750,-

845,-

495,- 440
730,-
970,-
730,-
425,-

670,-

755,-

,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

17.01 - 28.02.2015

OSOBA
DOROSŁA

TURNUS

22.12 - 27.12.2014

28.12 - 02.01.2015

DZIECKO
DO 10 LAT
Z 1\2 WYŻ.

                 
760,-

„SYLWIA” i „JULIA” 

415,-

795,-

-

-

440,-

-

-

HOTEL „SOLAR”

OSOBA DOROSŁA DZIECKO
DO 10 LAT
Z 1\2 WYŻ.

                 

POK. 1-OS
STANDARD

POK. 2-OS
STANDARD

1395,-

1520,-

1953,-

1120,-

1340,-

1455,-

1875,-

1080,-

775,-

940,-

615,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 28.02.2015
turnusy 4-dniowe

w okresie
03.01 - 28.02.2015

8

805,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

27.12 - 01.01.2015
lub



BUKOWINA TATRZAŃSKA
turystyczna miejscowość położona na Podhalu, w odległości ok 15 km od Zakopanego. To stąd
rozpościera się przepiękny widok na łańcuch Tatr. Liczne wyciągi i urozmaicone trasy narciarskie,
a także oddany do użytku w 2008 roku Kompleks Basenów Termalnych, czynią pobyt w tej
miejscowości niezwykle atrakcyjnym.
DOM  WCZASOWY "MORSKIE  OKO"
położony na wzniesieniu w  bliskiej odległości od centrum miejscowości i Kompleksu Basenów
Termalnych. Z tarasu budynku podziwiać można piękną panoramę Tatr. Do dyspozycji gości jest
jadalnia, kawiarnia, kącik zabaw dla dzieci, bilard, sauna, tenis stołowy i sala konferencyjna.
Przed obiektem jest miejsce do grillowania.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1,2,3,4, i 5 osobowe z łazienkami, TV i radiem, w niektórych pokojach istnieje możliwość
dostawki (rozkładany fotel lub wysuwany tapczan typu bis, bądź wspólne spanie na wersalce) oraz
pokoje typu studio (2+2). 
WYŻYWIENIE
2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje), śniadania typu szwedzki stół od obiadokolacji pierwszego
dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu. Istnieje możliwość dokupienia trzeciego posiłku, opłata
dla osoby dorosłej 16 PLN/doba, dla dziecka 11 PLN/doba 
 

UWAGI:

• obiekt całoroczny - możliwe pobyty poza wymienionymi terminami
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata w recepcji ok.15 PLN/doba
   można wykupić wyżywienie, dodatkowa opłata ok.16 PLN/doba 
• dwa niewielkie parkingi ogrodzone niestrzeżone zamykane o 22.00
   - GRATIS
• zwierzęta domowe są akceptowane w obiekcie (w wydzielonych 
   pokojach, aktualne świadectwo szczepień, smycz) pod warunkiem 
   zgłoszenia faktu wyjazdu ze zwierzęciem przed wyjazdem - opłata
   w recepcji ok.15 PLN/ doba
• w okresie ferii zimowych na terenie obiektu mogą przebywać grupy
   młodzieżowe
• osoby zakwaterowane na dostawce lub „wspólnym spaniu” zniżka
   40 PLN/ doba
• zniżka dla dzieci z 1/2 obiadokolacji
• w ramach 7-dniowego turnusu sylwestrowego kulig i pieczenie
   kiełbasek
• w ramach turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
   i wieczór kolędowy przy kapeli góralskiej

• doba hotelowa od 16.00 do 10.00

CENA DLA OSOBY DOROSLEJ W TURNUSACH
NOWOROCZNYCH OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM

OSOBA
DOROSŁATURNUS

20
23.12 - 27.12.2014
27.12 - 03.01.2015
29.12 - 02.01.2015

.12 - 27.12.2014 995
625,-

1255,-
900,-

,-

700,-

875,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 17.01.2015
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

17.01 - 28.02.2015

795
500,-
760,-
475,-

,- 695
440,-
665,-
415,-

,-

560,-

700,-

490,-

615,-

DZIECI
DO 12 LAT

                 

DZIECI DO 7 

                 

LAT

BIAŁKA TATRZAŃSKA
górska miejscowość położona między Nowym Targiem, a Zakopanem. Doskonała baza wypadowa
w Tatry, Gorce i Pieniny. Od paru lat funkcjonuje tutaj doskonale zorganizowany zespół wyciągów
narciarskich z różnorodnymi trasami zjazdowymi. W Bukowinie Tatrzańskiej  (ok. 10 km) kompleks
basenów z wodami termalnymi. Latem 2011 roku w Białce Tatrzańskiej (ok.500m od obiektu)
został oddany nowoczesny kompleks basenów termalnych. Odległość do kompleksu wyciągów
na Kotelnicy wynosi ok. 400m. 

POKOJE GOŚCINNE W PRYWATNEJ WILLI
obiekt znajduje się ok. 500 m od centrum miejscowości i ok. 800 m od Kotelnicy i basenów
termalnych. Do dyspozycji gości jest jadalnia z TV, a przed obiektem miejsca na ognisko i grilla.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami i TV, na górnej kondygnacji, łazienki znajdują się przy pokoju
i są do wyłącznej dyspozycji gości tego pokoju. Na korytarzu znajduje się lodówka i czajnik
bezprzewodowy.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie śniadania i obiadokolacje, od  obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego
dnia.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje poza wymienionymi
   terminami
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• niewielki parking niestrzeżony - GRATIS
• zwierzęta w obiekcie nie są akceptowane

9

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT Z 1/2 PORCJI ŻYWIENIOWEJ

125 PLN/ DOBA

105 PLN/ DOBA

OSOBA DOROSŁA

DZIECKO DO 10 LAT Z 1/2 PORCJI ŻYWIENIOWEJ

110 PLN/ DOBA

93 PLN/ DOBA

MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU NA DOWOLNĄ ILOŚĆ DNI

W OKRESIE 25.12.2014 - 03.01.2015

W OKRESIE 03.01 - 28.02.2015



ZAKOPANE
zwane zimową stolicą Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr.
Tutaj folklor przeplata się z nowoczesnością, a popularność miasta wciąż wzrasta, dzięki wielu
możliwościom aktywnego spędzania czasu. Zimą panują tam doskonałe warunki do uprawiania
narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów czekają górskie szlaki, od spacerowych
(Dolina Białego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu nieskażonej tatrzańskiej
przyrody.
HOTEL „TATRA” ***
najnowszy i najwyżej położony hotel w Zakopanem - na wysokości 1080 m. n.p.m., usytuowany
w sercu Tatr w malowniczej dzielnicy Cyhrla, jego architektura wpisuje się w styl zakopiański.
W komfortowych wnętrzach do dyspozycji gości są klimatyzowane restauracje, drink bary, basen 
z systemem hydromasażu, brodzik dla dzieci, solarium, gabinety masażu i kosmetyczny, jacuzzi,
sauny fińska i parowa, a także kręgielnia, sala bilardowa, sale konferencyjne i dobrze wyposażona
sala do zajęć fitness. Na terenie całego obiektu jest bezprzewodowy internet.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2-osobowe „standard” bez balkonów i pokoje 2-osobowe „comfort” z balkonami
i możliwością dostawki (rozkładana sofa). Wszystkie komfortowo urządzone, z łazienkami i TV.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje typu szwedzki stół. W okresie od 03.01.15 możliwe jest
wykupienie pobytów tylko ze śniadaniami.
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce na żywo i mechanicznej z bogatym menu i wieloma atrakcjami.
Opłata za Bal - 350PLN/ osoba dorosła i 270PLN/ dziecko - dla osób chętnych w uczestnictwie.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 12.00
• obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje poza wymienionymi terminami
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• parking niestrzeżony, monitorowany - GRATIS
• zwierzęta w obiekcie nie są akceptowane
• dopłata do pokoju 1-osobowego - 20 % od ceny osoby dorosłej
• dzieci od 8 do 12 lat (dotyczy pobytów od 03.01.2015) - zniżka
   20% od ceny osoby dorosłej
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

OSOBA DOROSŁA
TURNUS

20
27.12 - 02.01.2015

.12 - 27.12.2014 1720
1920,-

,-1565
1790,-

,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 28.02.2015 885,- 390,- 445,-775,- 1105,- 500,- 555,-995,-

DZIECKO DO 10 LAT

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 8 LAT

POKÓJ STANDARD POKÓJ COMFORT POKÓJ STANDARD POKÓJ COMFORT

1380
1540,-

,-1255
1435,-

,-

POKÓJ STANDARD POKÓJ COMFORT POKÓJ STANDARD POKÓJ COMFORT

BB HB BB HB BB HB BB HB

UWAGI
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• w obiekcie zwierzęta domowe nie są akceptowane
• obiekt całoroczny - możliwe pobyty poza wymienionymi terminami
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• parking na ogrodzonym terenie, niestrzeżony - GRATIS
• w każdym turnusie ognisko z pieczeniem kiełbasek przy
   kapeli góralskiej
• w okresie ferii na terenie obiektu mogą przebywać grupy
   młodzieżowe
• w okresie od 03.01.2015 można wykupić pobyty krótsze
   niż 7-dniowe - wg odrębnej kalkulacji
• goście obiektu otrzymują Tatrzańską Kartę Rabatową
   upoważniającą do zniżek na wyciągi narciarskie, konsumpcję
   w restauracjach, baseny termalne itp
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
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23.12 - 27.12.2014 599,- 515,-

TURNUS
CENA Z DOJAZDEM AUTOKAROWYM

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 10 LAT

MURZASICHLE
duża wioska położona u podnóża tatrzańskich regli, na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego
na wysokości 820-950 m, pomiędzy Bukowiną Tatrzańską a Zakopanem.
DOM WYPOCZYNKOWY „HALNY”
położony w centrum miejscowości, blisko lasu - kompleks dwóch budynków. Do dyspozycji
gości jest przestronna jadalnia, mogąca pełnić rolę sali wielofunkcyjnej, przechowalnia
sprzętu sportowego. Całość ogrodzona, do drugiego budynku prowadzi dogodne wejście,
będące rodzajem pomostu. Pomiędzy budynkami na rozległym terenie znajduje się miejsce
do palenia ognisk i biesiadowania.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami i TV, niektóre pokoje z balkonami.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie śniadania typu szwedzki stół i obiadokolacje, od obiadokolacji pierwszego dnia
do śniadania ostatniego dnia. Jadalnia znajduje się w drugim budynku, odległość ok.120m. 
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej z bogatym menu. Opłata za Bal wliczona w cenę turnusu
sylwestrowego dla osoby dorosłej.

OSOBA
DOROSŁA

470,-

920,-

590,-

695,-

380,-

560,-

280,-

525,-

TURNUS

23.12 - 27.12.2014

27.12 - 02.01.2015

30.12 - 02.01.2015

turnusy 7 dniowe
sobota-sobota

03.01 - 28.02.2015

DZIECKO DO 10 LAT
Z 1/2 PORCJI 

OBIADOKOLACJI

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



ZAKOPANE
zwane zimową stolicą Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr.
Tutaj folklor przeplata się z nowoczesnością, a popularność miasta wciąż wzrasta, dzięki wielu
możliwościom aktywnego spędzania czasu. Zimą panują tam doskonałe warunki do uprawiania
narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów czekają górskie szlaki, od spacerowych
(Dolina Białego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu nieskażonej tatrzańskiej
przyrody.

PENSJONAT „POD GIEWONTEM” **
obiekt oddalony od Krupówek ok. 2,5 km, położony na przeciw Sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej na Skibówkach. Do dyspozycji gości jest restauracja, sala konferencyjna, drink-bar,
bilard oraz sauna i gabinet masażu, gdzie również są wykonywane zabiegi pielęgnacyjne
i kosmetyczne (dodatkowo płatne).

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienką i TV, niektóre pokoje 4-osobowe składają się z dwóch
przechodnich pokoi.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia (istnieje możliwość wzięcia
suchego prowiantu za kolację, wówczas obiad zostanie podany wieczorem). W dniu 24.12.2014
będzie podane tylko śniadanie i Kolacja Wigilijna.

BAL SYLWESTROWY
odbędzie się przy muzyce mechanicznej i muzyce na żywo, opłata za Bal zawarta jest w cenie
turnusu sylwestrowego dla osoby dorosłej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 13.00
• dzieci do lat 4 bez świadczeń - GRATIS
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• obiekt jest całoroczny, możliwe pobyty również poza wymienionymi
   terminami
• parking na ogrodzonym terenie dozorowany - GRATIS
• można przywieźć niewielkie psy, konieczne szczepienia - GRATIS
• w okresie zimy 2015 roku jest możliwe wybranie opcji z HB - cena
   pomniejszona o 50 PLN/ osoba/ tydzień
• goście obiektu otrzymują Tatrzańską Kartę Rabatową
   upoważniającą do zniżek na wyciągi narciarskie, konsumpcję
   w restauracjach, baseny termalne itp
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

OSOBA DOROSŁATURNUS

20

27.12 - 02.01.2015

.12 - 27.12.2014 755

645,-

605,-

,-

DZIECKO DO 10 LAT Z 1\2 WYŻ. 

                 
940

1365,-

760,-

,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 28.02.2015

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• dzieci do lat 4 bez świadczeń - GRATIS
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• obiekt całoroczny, możliwe pobyty również poza wymienionymi
   terminami
• w ośrodku akceptowane są zwierzęta domowe - opłata w recepcji
   ok. 15 PLN/ doba
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowiązuje dopłata
   ok.25PLN/ doba
• parking na ogrodzonym terenie - GRATIS
• zniżka dla dzieci z 1/2 porcji obiadokolacji
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BORUTA”
obiekt w stylu góralskim, położony ok. 1 km od dworca PKP i PKS, w centrum Zakopanego.
Do dyspozycji gości jest jadalnia, sala konferencyjna i pokój zabaw dla dzieci. W obiekcie jest
internet Wi-Fi. W pobliżu ośrodka znajduje się park wodny bazujący na naturalnych źródłach
geotermalnych. 

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe z łazienkami i TV

WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu lub tylko
śniadania w formie bufetu.

ZAKOPANE
zwane zimową stolicą Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr.
Tutaj folklor przeplata się z nowoczesnością, a popularność miasta wciąż wzrasta, dzięki wielu
możliwościom aktywnego spędzania czasu. Zimą panują tam doskonałe warunki do uprawiania
narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów czekają górskie szlaki, od spacerowych
(Dolina Białego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu nieskażonej tatrzańskiej
przyrody.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.
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OSOBA DOROSŁA

TURNUS

23

28.12 - 01.01.2015

.12 - 27.12.2014 480

465,-

665,-

,-

DZIECKO
DO 10 LAT Z 1\2 WYŻ. 

                 
680

660,-

980,-

,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

10.01 - 28.02.2015

635

610,-

870,-

,-

W POKOJU 2-OS. W POKOJU 3-OS.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



ZAKOPANE
zwane zimową stolicą Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr.
Tutaj folklor przeplata się z nowoczesnością, a popularność miasta wciąż wzrasta, dzięki wielu
możliwościom aktywnego spędzania czasu. Zimą panują tam doskonałe warunki do uprawiania
narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów czekają górskie szlaki, od spacerowych
(Dolina Białego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu nieskażonej tatrzańskiej
przyrody.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KOLEJARZ”
obiekt po gruntownym remoncie położony w centrum, blisko Krupówek, dworca PKP i PKS.
Do dyspozycji gości jest jadalnia, bilard, sala klubowa i konferencyjna, gabinet kosmetyczny
i stół do ping-ponga. W holu recepcyjnym jest bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym i telewizorem z możliwością
dostawki - wspólne spanie na wersalce.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia; śniadania typu
szwedzki stół.

BAL SYLWESTROWY
przy zespole muzycznym z bogatym menu, opłata za bal wliczona w cenę skierowania osoby
dorosłej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 10.00
• dzieci do lat 3 bez świadczeń - GRATIS
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• obiekt jest całoroczny, możliwe pobyty również poza wymienionymi
   terminami
• niewielki parking niestrzeżony - GRATIS
• można przywieźć zwierzęta po wcześniejszym uzgodnieniu - opłata
   w recepcji ok. 5 PLN/ doba
• na terenie obiektu w okresie ferii mogą przebywać grupy młodzieżowe
• w okresie ferii zimowych (od 11.01.2015) pobyty mogą być krótsze
   min. 3-dniowe

OSOBA
DOROSŁATURNUS

28.12 - 02.01.2015

DZIECI
DO 10 LAT
Z 1\2 WYŻ

                 785,-

510,-

499,-

620,-

310,-

425,-

950,-

710,-

OSOBA
DOROSŁA

DOSTAWKA

DZIECI
DO 10 LAT
Z 1\2 WYŻ

DOSTAWKA

                 

turnusy 7-dniowe
(niedziela-niedziela)
11.01 - 01.03.2015

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• obiekt całoroczny, możliwe pobyty poza wymienionymi terminami
• parking przy obiekcie dozorowany, niestrzeżony - GRATIS
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• można przywieźć psy - opłata w recepcji ok. 10 PLN/ doba
• ze względu na wieczorne konkursy skoków narciarskich istnieje
   możliwość ustalenia wcześniejszych godzin obiadokolacji lub wydanie
   suchego prowiantu
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

ZAKOPANE
zwane zimową stolicą Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr.
Tutaj folklor przeplata się z nowoczesnością, a popularność miasta wciąż wzrasta, dzięki wielu
możliwościom aktywnego spędzania czasu. Zimą panują tam doskonałe warunki do uprawiania
narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów czekają górskie szlaki, od spacerowych
(Dolina Białego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu nieskażonej tatrzańskiej
przyrody.
DOM WCZASOWY „GRAŃ”
obiekt w stylu podhalańskim, położony w centrum Zakopanego. Do dyspozycji gości jest stylowa
jadalnia, salka konferencyjna i nasłoneczniony taras.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe (niektóre 4-os typu studio 2+2) wszystkie z łazienkami oraz TV. 
WYŻYWIENIE
2 x dziennie śniadania i obiadokolacje serwowane od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania
ostatniego dnia lub tylko śniadania.

OSOBA DOROSŁA
TURNUS

DZIECI DO 10  

                 

LAT Z 1\2 WYŻ.

23.12 - 27.12.2014

27.12 - 02.01.2015

03.01 - 10.01.2015

470,-

595,-

720,-

650,-

HB

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

10.01 - 24.01.2015

BB

-

-

585,-

505,-

HB

380,-

470,-

570,-

500,-

BB

-

-

500,-

415,-

615,- 475,- 465,- 395,-
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

24.01 - 28.02.2015

23.12 - 27.12.2014 599,- 515,-

TURNUS
CENA Z DOJAZDEM AUTOKAROWYM

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 10 LAT

Na wieczór sylwestrowy wszystkim chętnym zostanie udostępniona salka do wspólnej zabawy.
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Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



ZAKOPANE
zwane zimową stolicą Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr.
Tutaj folklor przeplata się z nowoczesnością, a popularność miasta wciąż wzrasta, dzięki wielu
możliwościom aktywnego spędzania czasu. Zimą panują tam doskonałe warunki do uprawiania
narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów czekają górskie szlaki, od spacerowych
(Dolina Białego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu nieskażonej tatrzańskiej
przyrody.
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SIWARNA”
obiekt usytuowany u wylotu Doliny Kościeliskiej z widokiem na Giewont. Jego położenie stanowi
doskonałą bazę wypadową na szlaki turystyczne prowadzące na Giewont, Kasprowy Wierch,
do Doliny Chochołowskiej i Pięciu Stawów. Jest to budynek 4-kondygnacyjny z windą, stołem
do ping-ponga, biblioteką i jadalnią, w holu recepcyjnym jest bezprzewodowy internet. Na terenie
wokół ośrodka jest zadaszony szałas regionalny.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i telewizorem. Wszystkie pokoje 2 i 3-os.
z balkonami.
WYŻYWIENIE
2 x dziennie, od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, śniadania typu
szwedzki stół.
BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej, z bogatym menu. Opłata za Bal wliczona w cenę turnusu sylwestrowego
dla osoby dorosłej. 

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• dzieci do lat 3 bez świadczeń - GRATIS
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• obiekt jest całoroczny, możliwe pobyty również poza wymienionymi
   terminami
• w okresie ferii zimowych w obiekcie mogą przebywać grupy
   młodzieżowe
• parking niestrzeżony ogrodzony - GRATIS
• w obiekcie psy są akceptowane - opłata ok. 5 PLN/ doba
• w okresie ferii zimowych (od 11.01.2015) pobyty mogą być krótsze
   min. 3-dniowe
• w turnusie świątecznym i sylwestrowym w cenie pobytu
   wieczór góralski z kiełbaskami i grzańcem
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
   i wieczór kolęd

OSOBA DOROSŁATURNUS

22

28.12 - 02.01.2015

.12 - 27.12.2014

DZIECI DO 10 

                 

LAT Z 1\2 WYŻ

540

899,-

705,-

,- 480

480,-

620,-

,-

turnusy 7-dniowe
(niedziela-niedziela)
11.01-01.03.2015

23.12 - 27.12.2014 590,- 535,-

TURNUS

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAROWYM

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 10 LAT

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 11.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje poza wymienionymi terminami
• na miejscu istnieje konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• parking na ogrodzonym terenie niestrzeżony - GRATIS
• można przywieźć zwierzęta - opłata na miejscu ok. 20PLN/ doba
• osoby zakwaterowane na dostawce mają niższą cenę
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych obowiązuje dopłata
   ok. 40PLN/ doba
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

ZAKOPANE
zwane zimową stolicą Polski, najwyżej położone miasto w Polsce, otoczone szczytami Tatr.
Tutaj folklor przeplata się z nowoczesnością, a popularność miasta wciąż wzrasta, dzięki wielu
możliwościom aktywnego spędzania czasu. Zimą panują tam doskonałe warunki do uprawiania
narciarstwa i innych sportów zimowych, a latem na turystów czekają górskie szlaki, od spacerowych
(Dolina Białego) po trudne trasy wysokogórskie, a wszystko to w otoczeniu nieskażonej tatrzańskiej
przyrody.

PENSJONAT „SOŚNICA”
usytuowany w centrum miasta przy mało ruchliwej ulicy. Do dyspozycji gości jest: jadalnia, tenis
stołowy, sala bilardowa, sale konferencyjne, sauna, pokój zabaw dla dzieci.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, TV, radiem, telefonem i balkonem. Niektóre z możliwością
dostawek: łoże + tapczan (w pokojach 2-os.) łoże + dwa tapczany (w pokojach 3-os.).

WYŻYWIENIE
2 razy dziennie (śniadania i obiadokolacje) lub 3 razy dziennie. Śniadania typu szwedzki bufet.
Od kolacji lub obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

OSOBA DOROSŁA

TURNUS

DZIECI DO 10  

                 

LAT Z 1/2 WYŻ.

22.12 - 27.12.2014
28.12 - 02.01.2015

740,-
740,-

HB FB HB FB

790,-
785,-

595,-
595,-

635,-
630,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

17.01 - 28.02.2015
800,- 895,- 640,- 715,-
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Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



SZCZYTNA 
miejscowość wypoczynkowa w Kotlinie Kłodzkiej, niedaleko Dusznik Zdroju. Dobry punkt wypadowy
do odbywania pieszych wędrówek po górach, jak też do odwiedzenia stolicy Czech - Pragi
(do przejścia granicznego w Kudowie-Słonem ok. 10 km).

OŚRODEK WCZASOWO-REKREACYJNY „RELAX”
obiekt położony na zalesionym terenie o łącznej powierzchni 10 ha. Do dyspozycji gości jest
kryty basen (12,5 x 5 m), sauna, jaccuzzi, siłownia, jadalnia, kawiarnia, stylowa altanka z rożnem,
świetlica z bilardem i stołami do tenisa stołowego. Na parterze budynku wczasowego jest
bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
Pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w TV-SAT i chłodziarki.
Część pokoi posiada balkony. Pokoje 1-osobowe bez chłodziarek.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, śniadanie w formie
szwedzkiego stołu. W turnusach feryjnych 2 lub 3 x dziennie.

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce mechanicznej, bogate menu i szampan na parę.
Opłata 200 PLN/osoba dorosła, młodzież 12-18 lat 125 PLN, dzieci do 12 lat 95 PLN, uczestnictwo
w balu dla wszystkich jest obowiązkowe.

UWAGI:
• doba hotelowa od 16.00 do 10.00
• w ośrodku zwierzęta domowe są akceptowane - opłata w recepcji
   ok. 10 PLN/ doba
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• parking - opłata w recepcji ok. 5 PLN/ doba
• obiekt całoroczny - możliwe pobyty również poza wymienionymi
   terminami
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• wstęp na basen w godzinach od 8.00 do 11.00 - GRATIS,
   w pozostałych godzinach opłata ok. 7 PLN
• w ramach turnusów świątecznego i sylwestrowego ognisko
   z kiełbaskami i grzańcem
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

OSOBA DOROSŁATURNUS

22.12

28.12 - 03.01.2015

 - 28.12.2014

620,-

DZIECKO DO 12 LAT
Z 1/2 WYŻ.

HB FB HB FB
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

10.01 - 28.02.2015

UWAGI:
doba hotelowa od 16.00 do 11.00
zwierzęta są w obiekcie akceptowane - opłata w recepcji

   - ok.10PLN/doba
dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje poza wymienionymi terminami
na miejscu istnieje konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową, zniżka tylko

   gdy towarzyszą 2 osobom dorosłym
miejsca parkingowe na ogrodzonym terenie, niestrzeżone - GRATIS

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• w recepcji można nabyć w promocyjnej cenie karnety narciarskie
   na 3 ośrodki - Lądek (oddalony o ok. 500m) oraz Kamienicę
   i Czarną Górę (oddalony o ok. 12km). Cena karnetu 6-dniowego
   (7h jazdy dziennie) 510PLN.
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

LĄDEK ZDRÓJ
miasto uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim, w Sudetach Zachodnich, w dolinie rzeki
Białej Lądeckiej, położone ok. 25 km od Kłodzka. Występują tam radoczynne  cieplice siarkowe,
leczy się choroby reumatyczne, ortopedyczne i neurologiczne. W pięknym Parku Zdrojowym jest
zabytkowa Pijalnia i Zakład Przyrodo-Leczniczy. 

WILLA „CECYLIA”
to wspaniały zabytkowy obiekt z 1801 roku (zwany niegdyś Domem Królewskim), położony w części
zdrojowej miasta w pobliżu Parku Zdrojowego na ogrodzonym terenie. Do dyspozycji gości jest
restauracja, salka rekreacyjna, taras i bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV, podstawowymi naczyniami i czajnikiem bezprzewodowym.
W niektórych pokojach 4-osobowych znajdują się łóżka piętrowe.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego
dnia.

OSOBA DOROSŁA

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 28.02.2015

22.12 - 27.12.2014 530

595,-

,-

DZIECKO DO 10 LAT

425

520,-

,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.
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685

610,-

,-

680,- 550,- 580,-

550

490,-

,-

TURNUS

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



KUDOWA ZDRÓJ
uzdrowisko górskie o najłagodniejszym klimacie w polskich górach położone jest u podnóża
Gór Stołowych o wyjątkowo dogodnej lokalizacji, blisko granicy z Czechami. Uzdrowisko słynie
z pięknego Parku Zdrojowego i pijalni wód mineralnych. Góry Stołowe z licznymi trasami
turystycznymi, nowoczesny Aqua Park, twierdza w Kłodzku to tylko niektóre atrakcje tego
wspaniałego terenu. 

HOTEL „GWAREK” **
położony w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego i Centrum Rekreacyjno-Leczniczego.
Do dyspozycji gości jest jadalnia, kawiarnia z kącikiem internetowym, winda, sala gier z bilardem
i tenisem stołowym, sala konferencyjna i szkoleniowa oraz taras z grillem. Obiekt jest częściowo
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, i 3-osobowe z łazienkami, TV, telefonem i balkonem. Niektóre z możliwością dostawki
- fotel rozkładany. Pokoje na parterze nie posiadają balkonów.

WYŻYWIENIE
2 razy dziennie (śniadania i obiadokolacje) lub 3 razy dziennie. Śniadania typu szwedzki bufet.
Od kolacji lub obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu.

BAL SYLWESTROWY
odbędzie się na miejscu w obiekcie, uczestnictwo w balu jest obowiązkowe, opłata wliczona
w cenę skierowania osoby dorosłej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 10.00
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje poza wymienionymi terminami
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• można parkować wzdłuż ulicy (ok. 15 miejsc), najbliższy strzeżony
   parking znajduje się 200 m od obiektu
• można przywieźć zwierzęta - opłata na miejscu ok. 10 PLN/ doba
• do zakwaterowania w pokojach jednoosobowych obowiązuje dopłata
   ok.30 PLN/ doba
• w dniu 31.12.2014 nie będzie podana kolacja, natomiast obiadokolacja
   będzie podana w porze obiadu
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

OSOBA DOROSŁA

TURNUS

DZIECI DO 10  

                 

LAT Z 1/2 WYŻ.

23.12 - 28.12.2014

28.12 - 02.01.2015
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 28.02.2015

625,-
810,-

710,-

HB FB HB FB

685,-
835,-

785,-

500,-
480,-

570,-

550,-
500,-

630,-

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• dzieci do lat 5 bez świadczeń - opłata w pensjonacie - ok. 20 PLN/doba
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• w obiekcie zwierzęta domowe są akceptowane, opłata w recepcji
   ok. 15 PLN/ doba
• parking na ogrodzonym terenie, niestrzeżony - opłata w pensjonacie
   ok. 7 PLN/ doba, w turnusach świątecznym i sylwestrowym - GRATIS
• istnieje możliwość dokupienia obiadokolacji w cenie 40 PLN/ osoba
• opłata za korzystanie z sejfu pokojowego - ok. 5 PLN/ doba
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna,
   również dla gości z opcją wyżywienia BB

KUDOWA ZDRÓJ
uzdrowisko górskie o najłagodniejszym klimacie w polskich górach położone jest u podnóża
Gór Stołowych o wyjątkowo dogodnej lokalizacji, blisko granicy z Czechami. Uzdrowisko słynie
z pięknego Parku Zdrojowego i pijalni wód mineralnych. Góry Stołowe z licznymi trasami
turystycznymi, nowoczesny Aqua Park, twierdza w Kłodzku to tylko niektóre atrakcje tego
wspaniałego terenu. 

PENSJONAT „AKACJA” ***
zabytkowy, komfortowy obiekt z przełomu wieków po całkowitej rekonstrukcji, położony w centrum
Starego Zdroju w odległości 150 m od parku i pijalni i ok. 300 m od Aqua Parku. Do dyspozycji gości
jest jadalnia, sala konferencyjna, pokój klubowy, grill i miejsce na ognisko. W obiekcie jest dostęp
do internetu.

ZAKWATEROWANIE:
pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienkami i TV-SAT.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie śniadania i obiadokolacje lub tylko śniadania typu szwedzki stół.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.
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TURNUS

23.12 - 28.12.2014

30.12 - 04.01.2015
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

10.01 - 28.02.2015

785,-
780,-

785,-

530,-
560,-

550,-

725,-
725,-

-

670,-
670,-

-

OSOBA DOROSŁA

BB

POKÓJ 2-OS. POKÓJ 3-OS. POKÓJ 1-OS.

HB BB HB BB HB

945,-
945,-

-

490,-
505,-

485,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „SKARBNIK” 
położony w Karpaczu Dolnym, na stoku góry, w pobliżu rzeki Łomnica. Do dyspozycji gości jest:
jadalnia, taras widokowy, świetlica, bilard i tenis stołowy, a przed ośrodkiem miejsce na ognisko,
internet bezprzewodowy dostępny w obrębie recepcji. 

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, telewizorem, radiem i balkonem. Niektóre
z możliwością dostawki - rozkładany fotel lub wysuwany tapczan.

WYŻYWIENIE
2 lub 3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Śniadania i kolacje
podawane są w formie bufetu. W turnusie sylwestrowym 4-dniowym z opcją FB od kolacji
do obiadu.

KARPACZ
jedna z najpopularniejszych miejscowości w Karkonoszach położona u stóp Śnieżki, na wysokości
od 500 do 1375 m. n.p.m. - różnica wzniesień stwarza szerokie możliwości w uprawianiu turystyki
górskiej i sportów zimowych. Dużą atrakcją Karpacza jest norweska świątynia Wang, pochodząca
z XII wieku, która jest jednym z nielicznych świadectw kultury Wikingów na terenie Polski.

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• obiekt całoroczny, możliwość rezerwacji również poza w/w terminami

• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• parking na ogrodzonym terenie, niestrzeżony, oświetlony - GRATIS
• w okresie ferii w ośrodku mogą przebywać grupy młodzieżowe
• w ośrodku akceptowane są psy - w wydzielonych pokojach - ważna
   karta szczepień, smycz i kaganiec obowiązkowe, opłata w recepcji
   ok. 15 PLN/ doba

• dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata w recepcji ok.15 PLN/doba
   można wykupić wyżywienie, dodatkowa opłata ok.16 PLN/doba

• osoby zakwaterowane na dostawce lub „wspólnym spaniu” zniżka
   40 PLN/ doba
• dzieci korzystające z wyżywienia FB mają zmniejszoną porcję obiadu
• opcja HB to śniadania i kolacje (nie obiadokolacje)
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

OSOBA
DOROSŁA

TURNUS

625,-

700,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 17.01.2015
turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

17.01 - 28.02.2015

500,-

560,-

440,-

490,-

DZIECI
DO 12 LAT

                 

DZIECI DO 7 

                 

LAT

ŚWIERADÓW ZDRÓJ
uzdrowisko w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, w Górach Izerskich. Góry te zamykają
od zachodu Kotlinę Jeleniogórską. Urocza kotlina, w której leży miasteczko, zamknięta jest zboczami
Stogu od południa, Zajęcznika od północnego zachodu oraz Sępiej Góry od strony północno-
wschodniej. W przeciwieństwie do szeregu innych uzdrowisk i wczasowisk Dolnego Śląska nie leży
w pobliżu żadnego większego miasta. Położenie uzdrowiska w spokojnej kotlinie, z dala od miejskiego
gwaru, pozwala na wspaniały wypoczynek w ciszy górskiego lasu.

HOTEL „ŚWIERADÓW” ***
jeden z najstarszych budynków w kurorcie, został wybudowany w 1865 roku, a niedawno gruntownie
wyremontowany. Do dyspozycji gości jest restauracja, duży zadaszony grill i nowoczesna baza
zabiegowa, gdzie można skorzystać z szeregu zabiegów z zakresu elektroterapii np. z jonoforezy,
laseroterapii, ultradźwięków, a także z masaży wodnych i klasycznych oraz okładów borowinowych
i parafinowych. W całym obiekcie jest bezprzewodowy internet.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, TV-SAT, lodówką i telefonem. Niektóre pokoje są
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania typu szwedzki stół i obiadokolacje serwowane, od obiadokolacji pierwszego
dnia do śniadania ostatniego dnia.

BAL SYLWESTROWY
przy zespole muzycznym, bogate menu oraz napoje alkoholowe - opłata za bal zawarta w cenie
osoby dorosłej w turnusie sylwestrowym.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 12.00
• obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje również poza terminami
   wymienionymi w tabelce
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• parking na ogrodzonym terenie obiektu, niestrzeżony - GRATIS
• dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS
• zwierzęta w obiekcie są akceptowane - opłata w recepcji ok. 15 PLN/
  doba
• w cenie turnusu 7-dniowego z pakietem kuracyjnym - 10 zabiegów
   wykonywanych od poniedziałku do piątku zgodnie ze wskazaniem
   lekarza po uprzedniej konsultacji lekarskiej
• pokoje 1-osobowe na zamówienie - obowiązuje dopłata w turnusie
   świątecznym - 125 PLN/turnus, w turnusie sylwestrowym 250 PLN/
   turnus, w pozostałych turnusach 120 PLN/turnus
• w trakcie turnusu świątecznego i sylwestrowego, kulig i ognisko
   z pieczeniem kiełbasek i grzańcem, przy muzyce akordeonowej
• w turnusie świątecznym i sylwestrowym dziecko ma zniżkę tylko
   przy zakwaterowaniu z dwoma osobami dorosłymi
• w turnusie świątecznym uroczysta Kolacja Wigilijna

OSOBA DOROSŁATURNUS
DZIECKO DO 12 LAT

Z 1/2 PORCJI OBIADOKOLACJI

23.12 - 28.12.2014 745,- 620,-

turnusy 7-dniowe
(niedziela-niedziela)

11.01 - 29.03.2015

PAKIET
KURACYJNY

PAKIET
WYPOCZYNKOWY

PAKIET
KURACYJNY

PAKIET
WYPOCZYNKOWY

835,- 760,- 710,- 635,-

28.12 - 04.01.2015 1080,- 750,-
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20
23.12 - 27.12.2014
27.12 - 03.01.2015
28.12 - 01.01.2015

.12 - 27.12.2014 825
520,-
825,-
530,-

,- 660
415,-
660,-
425,-

,- 580
365,-
580,-
370,-

,-

HB FB HB FB HB FB

385,-

415,-

490
310,-
490,-
310,-

,-

440,-

475,-

560
355,-
560,-
355,-

,-

550,-

595,-

700
445,-
700,-
445,-

,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



OSOBA DOROSŁATURNUSY

23.12 - 27.12.2014
23.12 - 29.12.2014
29.12 - 02.01.2015

DZIECKO  DO 7 LAT
Z 1/2 PORCJI OBIADOKOLACJI

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 28.02.2015

550,-
765,-
655,-

490,-

KARPACZ
jedna z najpopularniejszych miejscowości w Karkonoszach położona u stóp Śnieżki, na wysokości
od 500 do 1375 m. n.p.m. - różnica wzniesień stwarza szerokie możliwości w uprawianiu turystyki
górskiej i sportów zimowych. Dużą atrakcją Karpacza jest norweska świątynia Wang, pochodząca
z XII wieku, która jest jednym z nielicznych świadectw kultury Wikingów na terenie Polski

CENTRUM SZKOLENIOWO-REKREACYJNE "HOTEL KAROLINKA"
malowniczo położony, w pobliżu kompleksu narciarskiego Kopa (ok. 300m), oddalony od centrum
ok. 1,5 km. Do dyspozycji gości jest restauracja, sala konferencyjna, dwu torowy pełnowymiarowy
bowling, stanowisko do gry w rzutki, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, siłownia, kącik zabaw dla dzieci,
a także strefa SPA - sauny sucha i parowa, jacuzzi oraz gabinety zabiegowe. Na terenie całego
obiektu jest dostęp do bezprzewodowego internetu, a na zewnątrz jest miejsce na ognisko i grilla.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 2, 3 i 4-osobowe, niektóre pokoje 3 i 4-osobowe typu studio, wszystkie z łazienkami i TV,
niektóre z balkonami.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania (typu szwedzki stół) i obiadokolacje od obiadokolacji pierwszego dnia
do śniadania ostatniego dnia.

BAL SYLWESTROWY
przy orkiestrze z bogatym menu i pokazem sztucznych ogni. Opłata za Bal wliczona w cenę turnusu
Sylwestrowego dla osoby dorosłej.

UWAGI:
• doba hotelowa od 15.00 do 11.00
• zwierzęta domowe w obiekcie nie są akceptowane 
• parking na ogrodzonym terenie obiektu, niestrzeżony - GRATIS
• na miejscu istnieje konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje terminów nie wymienionych
   w tabelce
• istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata
   jednorazowa ok.25 PLN
• w trakcie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
• w turnusach świątecznym i sylwestrowym - 2 wejścia do sauny
   - GRATIS

OSOBA DOROSŁATURNUSY

23.12 - 28.12.2014
28.12 - 04.01.2015

885,-
1225,-

1115,-

DZIECKO  DO 10 LAT
Z 1/2 PORCJI OBIADOKOLACJI

JAKO 3 OSOBA W  POKOJU

turnusy 7-dniowe
(niedziela-niedziela)

11.01 - 29.03.2015

710,-
980,-

895,-

SZKLARSKA  PORĘBA
miejscowość uzdrowiskowa położona na stokach Karkonoszy i Gór Izerskich, w dolinie rzeki  
Kamiennej. Warunki klimatyczne porównywalne są do panujących w alpejskich miejscowościach. 
Szklarska Poręba słynie z zabytkowych budowli i wspaniałych warunków do uprawiania sportów 
zimowych, a Jakuszyce to jej dzielnica, znana z Polany Jakuszyckiej, na której odbywa się 
mnóstwo imprez - między innymi Puchar Świata w Narciarstwie Biegowym.

BIATHLON  SPORT & RESORT
obiekt położony na ogrodzonym terenie, oddalony od centrum miejscowości ok 8 km, od granicy 
Państwa ok. 800 metrów, a od czeskiego Harrachova ok. 3 km. Przy obiekcie biegną trasy 
przeznaczone do  uprawiania narciarstwa biegowego. Do dyspozycji gości jest restauracja
z kominkiem, sala konferencyjna, wypożyczalnia nart biegowych, gabinet masażu, siłownia oraz 
sauny fińska i parowa. Jest również miejsce do grillowania i bezprzewodowy internet.

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

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania typu szwedzki stół i obiadokolacje serwowane, od obiadokolacji pierwszego 
dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu

BIESIADA  SYLWESTROWA
przy muzyce mechanicznej i szwedzkim stole (alkohol we własnym zakresie). Koszt biesiady 
wliczony w cenę pobytu osoby dorosłej w turnusie Sylwestrowym.
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UWAGI:
doba hotelowa  od 15.00 do 12.00
obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje poza wymienionymi terminami
dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
parking niestrzeżony - GRATIS
zwierzęta są akceptowane - opłata w recepcji ok.25PLN/ doba

w turnusie sylwestrowym bogaty program animacyjny dla dzieci
   i dorosłych oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek

w turnusie świątecznym oprócz uroczystej Kolacji Wigilijnej, wspólne
   strojenie choinki, karaoke z Mikołajem i ognisko z pieczeniem
   kiełbasek

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• w okresie od 3.01.2015 jest możliwa sprzedaż krótszych terminów
   (min. 3-dniowych - cena 140 PLN/ doba/ osoba dorosła
• 

• 

755,-
1050,-

970,-

955,-

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



IWONICZ ZDRÓJ
największe uzdrowisko w południowo - wschodniej Polsce, w dorzeczu Wisłoka, 16 km na południe
od Krosna. Występują liczne lasy bukowo-jodłowe, źródła lecznicze, odwierty solanek
jodobromowych i panuje specyficzny mikroklimat (zbliżony do morskiego). W uzdrowisku leczy się
choroby narządów ruchu, układu trawiennego, reumatologiczne, dróg oddechowych i kobiece.
Blisko stąd na górskie szlaki Beskidu Niskiego. Liczne zabytki, piękny park z Domem Zdrojowym
uprzyjemniają pobyt w tej miejscowości.

PENSJONAT „AMELIA” **
położony ok. 200 m od od centrum miejscowości. Do dyspozycji gości jest jadalnia, sale
konferencyjne, sala bilardowa, tenis stołowy, sauna z mini hydromasażem, wypożyczalnia rowerów,
kijów do Nordic Walking, książek i filmów. Na terenie całego obiektu jest bezprzewodowy internet.
Można również korzystać z wiaty grillowej znajdującej się przy obiekcie.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami, TV i balkonami

WYŻYWIENIE
2 x dziennie - śniadania (typu szwedzki stół) i obiadokolacje serwowane do stolika. Od obiadokolacji
pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu. W turnusach świątecznym i sylwestrowym
3 x dziennie, od obiadu do śniadania.

BAL SYLWESTROWY
przy muzyce na żywo, bogate menu, oraz 0,5 l wódki na parę. Opłata za bal wliczona w cenę pobytu
osoby dorosłej w turnusie sylwestrowym.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• obiekt całoroczny, możliwe rezerwacje poza podanym okresem
• na miejscu istnieje konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS
• parking niestrzeżony znajduje się ok 30 m od obiektu - GRATIS
• zwierzęta są akceptowane w obiekcie - opłata w recepcji
   ok. 17PLN/doba
• w okresie ferii na terenie obiektu mogą przebywać grupy młodzieżowe
• dzieci do 12 lat mają zmniejszoną porcję żywieniową
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
   koncert kolęd, wieczorek taneczny i spacer z przewodnikiem
   po Iwoniczu

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

UWAGI:
• doba hotelowa od 12.00 do 10.00
• dzieci do lat 4 bez własnego łóżka ze śniadaniem - 12 PLN/ doba
   opłata w biurze
• w obiekcie zwierzęta domowe są akceptowane ok.20 PLN/ doba
   - płatne w recepcji
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• obiekt całoroczny, możliwe pobyty poza w/w terminami
• parking dla gości hotelowych - GRATIS
• korzystanie z sauny i siłowni - GRATIS
• w turnusach sylwestrowych ognisko z pieczeniem kiełbasek
   i grzańcem, udział w Bieszczadzkiej Olimpiadzie oraz „Wieczór
   Muzyki Karpat”
• w noc sylwestrową dla dzieci zorganizowany zostanie balik
   na małej sali pod opieką personelu hotelowego
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna
   oraz wieczór kolęd i pastorałek

USTRZYKI GÓRNE
osada turystów i leśników, położona nad Potokiem Wołosatym, w centralnej części Bieszczad,
w otoczeniu Ustrzyk są najwyższe bieszczadzkie szczyty - Połonina Caryńska, Wielka Rawka
i Tarnica.

HOTEL GÓRSKI 
obiekt położony w centrum Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Do dyspozycji gości jest sauna
sucha, fitness club, bilard, tenis stołowy oraz zadaszone miejsce na ognisko. W hotelu jest również
kawiarnia połączona z restauracją i internet bezprzewodowy.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV-SAT.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie, śniadania (typu bufet, od 8.00 do 10.00) i obiadokolacje (od 13.00 do 21.00),
od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia.

BAL SYLWESTROWY
przy zespole muzycznym, bogate menu oraz lampka szampana. Opłata za bal zawarta jest w cenie
turnusu sylwestrowego.

OSOBA DOROSŁATURNUSY

23.12 - 27.12.2014
23.12 - 03.01.2015
27.12 - 02.01.2015
29.12 - 02.01.2015

390,-
1225,-

875,-
620,-

540,-

DZIECKO
DO 12 LAT Z 1/2 WYŻ.

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

10.01 - 28.02.2015

240,-
610,-
460,-
370,-

380,-
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OSOBA DOROSŁA
TURNUSY

23.12 - 27.12.2014
30.12 - 03.01.2015

540,-
540,-

625,-

turnusy 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 28.02.2015

405,-
405,-

470,-

POKÓJ 2, 3-OSOBOWY POKÓJ 1-OSOBOWY

590,-
590,-

705,-

DZIECKO DO 12 LAT

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni oraz ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.



 

USTKA
miasto portowe oraz uzdrowisko ale nade wszystko kąpielisko morskie położone u ujścia rzeki Słupii
do Morza Bałtyckiego. Jest to idealne miejsce zarówno dla tych, którzy cenią aktywny wypoczynek
jak i dla miłośników historii. W końcu to tutaj można zobaczyć latarnię morską z 1871 roku czy
kościoły z XIX wieku, a liczne puby, kawiarnie i piękna piaszczysta plaża umilają pobyt w tej
niezwykle urokliwej miejscowości.

HOTEL „JANTAR” ***
komfortowy obiekt usytuowany na rozległym terenie w sosnowym lesie, ok. 250 m. od morza
i 500 m od centrum miejscowości. Pięknie urządzone wnętrza stwarzają miłą atmosferę.
Do dyspozycji gości jest winda, restauracja z barem, sala konsumpcyjna i dwie nowoczesne sale
konferencyjne, sauny, gabinet kosmetyczny i masażu, fitness-club, vacu-active, wibrotrening, 
można skorzystać również z zajęć aerobowych, a także nowoczesny kryty basen o wym. 10 x 6 m
oraz brodzik dla dzieci, jacuzzi. Na terenie obiektu jest dostęp do bezprzewodowego internetu
na tarasach, w restauracji i recepcji. W pokojach natomiast jest dostęp do internetu przewodowego.

ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe o wysokim standardzie, a także dwupokojowe apartamenty, wszystkie
z łazienkami, TV-SAT, mini lodówką, telefonem i suszarką do włosów. Niektóre pokoje z balkonami.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia. Wszystkie posiłki w formie
bufetu.

UWAGI:
• doba hotelowa od 14.00 do 11.00
• dzieci do lat 6 bez własnego łóżka z wyżywieniem - GRATIS
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• obiekt całoroczny - możliwość pobytu również poza wymienionymi
   terminami
• w ośrodku akceptowane są zwierzęta - opłata w recepcji
   ok.12 PLN/ doba
• istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dziecięcego-ok. 10 PLN/doba
• parking na ogrodzonym terenie opłata w recepcji ok.10PLN/ doba
• dzieci mają zniżkę, jeśli towarzyszą 2 osobom dorosłym
• część pokoi dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych
• do zakwaterowania w pokojach 1-osobowych jednorazowa dopłata 
  110PLN
• istnieje możliwość przedłużenia pobytów, dodatkowa doba:
   osoba dorosła 150PLN, dziecko 90PLN
• w ramach turnusu świątecznego poczęstunek na powitanie,
   barek herbaciany w pokoju, uroczysta kolacja wigilijna, prezenty 
   od Mikołaja dla dzieci, bufet słodkości w świąteczne dni
   od 11.00 do 16.00 oraz seans bajek dla dzieci
• w ramach turnusu sylwestrowego uroczysta kolacja sylwestrowa
   przy muzyce mechanicznej z dwoma daniami ciepłymi, bufetem
   zakąsek oraz alkoholowe menu sylwestrowe w formie open baru

OSOBA DOROSŁATURNUSY

24.12 

30.12 - 02.01.2015

- 27.12.2014 665

625,-

,-

DZIECKO DO 12 LAT

475

465,-

,-
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rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.

19

Do powyższych cen proponujemy dodać koszty ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. w zakresie NWI i NWS

do kwoty 10.000 PLN w wysokości 5zł/os/turnus trwający nie dłużej niż 7 dni
oraz ubezpieczenie od kosztów

rezygnacji  w  imprezie  turystycznej, w wysokości 3% ceny imprezy.
23.12 - 02.01.2015 1510,- 900,-

TURNUS

CENA Z DOJAZDEM AUTOKAROWYM
WYŻYWIENIEM 3 X DZIENNIE,
ZAKWATEROWANIEM W POKOJACH „LUX” I PAKIETEM SPA

OSOBA DOROSŁA DZIECKO DO 12 LAT DZIECKO DO 7 LAT

1110,-

SARBINOWO
miejscowość wypoczynkowa położona 7 km na zachód od Mielna, kiedyś oddalona 1,5 km
od morza teraz leży bezpośrednio nad nim. Atrakcją turystyczną Sarbinowa jest kościół z wysoką
wieżą zbudowaną na planie ośmiokąta i zabytkowa chałupa z 1804 r. 
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „JAWOR”
obiekt położony w centrum miejscowości, oddalony od plaży zaledwie 100 m. Do dyspozycji
jest jadalnia, sala wielofunkcyjna, sala fitness, bilard, winda, kawiarnia z drink-barem, wypożyczalnia
rowerów, miejsce na ognisko, jacuzzi, sauny sucha i mokra, a także baza zabiegowo-rehabilitacyjna 
(inhalacje, magnetoterapia, hydromasaż, ultradźwięki) oraz basen kryty (7,40 x 14,50 m).
Na terenie obiektu jest bezprzewodowy internet Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE
pokoje 1, 2, 3-osobowe, standard i lux (pokoje lux po generalnym remoncie w 2014 rolu). Wszystkie
z pełnym węzłem sanitarnym, TV, i balkonem. W pokojach są również lodówki i czajniki
bezprzewodowe.
WYŻYWIENIE
3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia turnusu. Śniadania i kolacje
w formie bufetu. 

UWAGI:
• doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• w ośrodku akceptowane są psy (w wydzielonych pokojach) wymagane
   świadectwo szczepień, smycz i kaganiec - opłata w recepcji
   ok. 15 PLN/ doba
• dzieci do 3 lat bez świadczeń - opłata w recepcji ok.15PLN/ doba
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej
• parking na ogrodzonym terenie, niestrzeżony opłata w recepcji
   ok.10 PLN/ doba
• pobyty krótsze niż 7-dniowe będą kalkulowane wg odrębnego cennika
• zniżka za miejsce na dostawce lub wspólnym spaniu wynosi
   30PLN/doba
• zniżka dla dzieci z 1/2 obiadu
• dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-os 32PLN/ doba
• w cenie turnusów świątecznych i noworocznych zawarte są pakiety
   SPA (info na naszej stronie: www.ctk-trio.pl)
• w cenie turnusu świątecznego uroczysta Kolacja Wigilijna

OSOBA DOROSŁA

TURNUSY

20.12

23.12 - 27.12.2014

27.12 - 03.01.2015

29.12 - 03.01.2015

 - 27.12.2014 845

485,-

970,-

675,-

730,-

,-

DZIECKO DO 12 LAT DZIECKO DO 7 LAT

920

530,-

1045,-

720,-

805,-

,- 675

390,-

675,-

390,-

585,-

,-

CENA DLA OSOBY DOROSŁEJ W TURNUSACH
NOWOROCZNYCH OBEJMUJE UCZESTNICTWO W BALU SYLWESTROWYM

POKÓJ
STANDARD

POKÓJ
LUX

POKÓJ
STANDARD

POKÓJ
LUX

POKÓJ
STANDARD

POKÓJ
LUX

TURNUSY 7-dniowe
(sobota-sobota)

03.01 - 28.02.2015

735

425,-

735,-

425,-

645,-

,- 510

295,-

510,-

295,-

440,-

,- 555

320,-

555,-

320,-

485,-

,-

OBIEKT
PRZYJAZNY
RODZINIE


