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 RABAT 
100 zł/os. Przy rezerwacji oferty Lato 2021 do 28/02/2021r.  

w ośrodkach sieci NATURA TOUR naliczony zostanie 
rabat w wysokości 100 zł/os.

www.naturatour.pl             kontakt@naturatour.pl

Rabat liczony jest od ceny pakietu podstawowego i wycieczko-
wego, dotyczy dorosłych i dzieci. Rabat nie dotyczy pakietów 
promocyjnych.

Dla Klientów, którzy skorzystają z oferty FIRST MINUTE gwarantuje-
my zwrot wpłaconej zaliczki w przypadku anulowania rezerwacji 
w związku z ograniczeniami COVID-19.

F IRS T
MINUTE 

%

OFERTA DOTYCZY 
OŚRODKÓW:

 ● OW MEDUZA w Świnoujściu
 ● OW ZŁOTA RYBKA w Dziwnówku
 ● OW KORAB w Ustroniu Morskim
 ● OW SŁONECZNY BRZEG w Mielnie
 ● OW PÓŁWYSEP w Jastarni
 ● OW RADOŚĆ w Ustce
 ● OW STOKROTKA w Karpaczu
 ● OW HALNY w Karpaczu
 ● OW KOLEJARZ w Zakopanem



       Kolonie w kraju
Międzyzdroje, Dziwnówek, Dźwirzyno, Mielno, Łeba, Szeligi koło Ełku,  
Spała, Zamrzenica, Karpacz, Szczyrk, Krynica Zdrój

...i za granicą
                                             Grecja, Bułgaria, Chorwacja

Transport pociągiem do wskazanych stacji (konieczność posiadania aktualnej legitymacji szkolnej lub kolejowej). W razie koniecz-
ności dalszy transfer autokarem/busem do OW i z powrotem. Gwarantujemy zorganizowany dojazd z wybranych miast (Gdańsk, 

Gdynia, Szczecin, Poznań, Warszawa, Kraków, Katowice) przy min 5 osobach z poszczególnych lokalizacji.
Przejazd pociągiem: Dziwnówek, Mielno, Spała, Karpacz. 

Przejazd  autokarem: Międzyzdroje, Dźwirzyno, Łeba, Szeligi, Zamrzenica, Szczyrk, Krynica Zdrój, Grecja, Bułgaria, Chorwacja.
Zakwaterowanie, wyżywienie i program będą dostosowane do czynników wynikających z pandemii.

Oferta kolonii dostępna od strony 94

Kolonie 2021
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Ośrodek Termin Pokoje Cena od osoby w PLN Cena zawiera Dodatkowo płatne

MEDUZA 

ŚWINOUJŚCIE

02.04-05.04

Budynek A 630 3 posiłki dziennie - śniadania bufetowe, obiad i kolacja serwowane. Pobyt od 

kolacji w pierwszym dniu pobytu, do śniadania w ostatnim dniu pobytu.                                                       

W Wielki Piątek kolacja postna. 

W Niedzielę tradycyjne polskie Śniadanie Wielkanocne. 

Świąteczne menu w I i II dzień Świąt. 

Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna: ok. 4 ,40 zł od osoby za dobę. 

Dopłata do pokoju 1 os tylko w budynku A - 200 zł.  

Dziecięca porcja wyżywienia bez dni świątecznych zniżka 35 zł. 

Wspólne spanie zniżka 75 zł.

Budynek B, C 575

Apartament A - 2 os. 800

Apartament C - 2 os. 630

02.04-09.04

Budynek A 1 090

Pobyt od kolacji w pierwszym dniu pobytu, do 

śniadania w ostatnim dniu pobytu.

Budynek B, C 1 010

Apartament A - 2 os. 1 200

Apartament C - 2 os. 1 090

RADOŚĆ 

USTKA
02.04-06.04 

Pokój 2-osobowy 558 4 noclegi, wyżywienie 2 x dziennie (śniadania bufet szwedzki, obiadokolacje 

serwowane) - pierwsze świadczenie obiadokolacja, ostatnie śniadanie. 

Tradycyjne świąteczne menu w I i II dniu świąt.                                     

W Wielki Piątek postna kolacja. Parking. 

Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW.                                                 

Doba hotelowa 16:00-12:00.

Opłata klimatyczna: 3,80 zł od osoby za dzień pobytu. 

Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis.  

Dziecko do lat 10 z małą porcją wyżywienia i osobnym spaniem  w pokoju 

2-osobowym - rabat 15%. 

Pobyt jednej osoby w pokoju 2-osobowym dopłata 15%. 

Pokój bez balkonu oraz z prywatną łazienką poza pokojem zniżka 40 zł.Apartament 2-osobowy 690

ZACISZE 

SPAŁA
02.04-06.04

Pokój 2, 3, 4-osobowy 678
Pobyt od kolacji do obiadu FB (3 posiłki dziennie). W Wielki Piątek kolacja 

postna. W Wielką Sobotę możliwość poświęcenia własnych koszyków wiel-

kanocnych w Ośrodku z udziałem proboszcza parafii. Dla najmłodszych: 

wspólne zdobienie pisanek, pokój zabaw codziennie. W niedzielę tradycyj-

ne polskie Śniadanie Wielkanocne. Świąteczne menu w I i II dzień świąt. 

Wieczorek z muzyką i poczęstunkiem. Parking. Podatek VAT. Ubezpieczenie 

NNW.

Opłata klimatyczna: 2 zł od osoby za dobę.  

Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis. 

Dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia  i osobnym spaniem 520 zł.  

Jedna osoba w pokoju wieloosobowym dopłata 150 zł. 

Dodatkowa osoba z wyżywieniem w apartamencie 660 zł.

Pokój 1-osobowy 768

Apartament 2-osobowy
1 700                             

(za 2 osoby)

STOKROTKA 

KARPACZ
02.04-06.04

Pokój z łazienką lub studio 652 4 noclegi, wyżywienie 2 x dziennie, pierwsze świadczenie obiadokolacja, 

ostatnie - śniadanie. Tradycyjne polskie Śniadanie Wielkanocne, uroczyste 

obiadokolacje w dni świąteczne. Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW.                         

Gratis: parking, sauna.

Opłata klimatyczna: 2,20 zł od osoby za dobę.                                                       

Dziecko do lat 3 bez świadczeń - gratis. 

Dziecko do lat 12 z dziecięcą porcją wyżywienia - rabat 10%.  

Jedna osoba w pokoju wieloosobowym dopłata 10%. 

Doba hotelowa 15:00 - 11:00.Pokój o podwyższonym standardzie 784

HALNY 

KARPACZ
02.04-05.04

Pokój z łazienką 468 3 noclegi, wyżywienie 2 x dziennie, pierwsze 

świadczenie obiadokolacja, ostatnie - śniadanie. 

Tradycyjne polskie Śniadanie Wielkanocne, uroczyste obiadokolacje w dni 

świąteczne. Podatek VAT. 

Ubezpieczenie NNW. Gratis: parking.

Opłata klimatyczna: ok 2,40 zł od osoby za dobę.  

Dziecko do lat 3 bez świadczeń - ryczałt 10,00 zł/doba. 

Dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia  - rabat 15%. 

Jedna osoba w pokoju wieloosobowym dopłata 10%.  

Doba hotelowa 15:00 - 11:00.Pokój o podwyższonym standardzie 549

KOLEJARZ 

ZAKOPANE
02.04-05.04

Pokój z łazienką 450
3 noclegi, wyżywienie 2 x dziennie, od obiadokolacji do śniadania.  

W niedzielę tradycyjne Śniadanie Wielkanocne oraz uroczysta 

obiadokolacja z lampką wina. 

Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW. Gratis: tenis stołowy, bilard, mini klub 

dla dzieci.

Opłata miejscowa: 2 zł od osoby za dzień pobytu.  

Dziecko do lat 3 bez świadczeń - gratis. 

Dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia zniżka 30 zł. Osoba na 

wspólnym spaniu zniżka 120 zł. 

Jedna osoba w pokoju wieloosobowym dopłata 10%. 

Doba hotelowa 15:00 - 10:00. 

Pokoj o podwyższonym standardzie 510

Apartament 550

WIELKANOC CENNIK
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Dziecko do lat 3 bez świadczeń - gratis. 

Dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia zniżka 30 zł. Osoba na 

wspólnym spaniu zniżka 120 zł. 

Jedna osoba w pokoju wieloosobowym dopłata 10%. 

Doba hotelowa 15:00 - 10:00. 

Pokoj o podwyższonym standardzie 510

Apartament 550



8 www.naturatour.plCENNIK  I  WEEKEND MAJOWY

Ośrodek Termin Pokoje Cena od osoby w PLN Cena zawiera Dodatkowo płatne

MEDUZA 
ŚWINOUJŚCIE

sprzedaż dobowa                    
w okresie 30.04-03.05

Budynek A 170 Pobyt z wyżywieniem od kolacji do obiadu. 
Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

Opłata uzdrowiskowa ok 4,40 zł. Dopłata do pokoju 1 os - 30%. 
Dziecięca porcja wyżywienia - zniżka 19 zł. 

W przypadku zakupu noclegu ze śniadaniem - cena niższa o 30 zł.

Budynek B, C 155

Apartament A - 1 os. 195

Opłata za apartament + wybrane posiłki x ilość osób.
Apartament A - 2 os. 260

Apartament A - 3 os. 285

Apartament C - 2 os. 235

ZŁOTA RYBKA 
DZIWNÓWEK

sprzedaż dobowa                     
w okresie 01.05-03.05

Budynek A, B, C 100 Pobyt ze śniadaniem. Podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna. Dopłata do pokoju 1 os - 10% usługi hotelowej. 
Dziecięca porcja wyżywienia - zniżka 19 zł przy zakupie pobytu z wyżywieniem 

FB. Wspólne spanie - zniżka 25 zł.Budynek A, B, C 130 Pobyt z wyżywieniem 3 razy dziennie. Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

SŁONECZNY BRZEG 
MIELNO

sprzedaż dobowa                   
w okresie 30.04-03.05

Budynek B 145
Nocleg z wyżywieniem FB. 

Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

Opłata klimatyczna ok. 2 zł za każdy dzień pobytu. Dopłata do pokoju 1 os w 
budynku B - 20%, w pozostałych - 10%. Przy sprzedaży dobowej z pełnym 

wyżywieniem: dziecięca porcja wyżywienia z samodzielnym miejscem do spania 
- zniżka 10%. Spanie na dostawce z dziecięcą porcją wyżywienia - zniżka 20%. 

Dzieci do lat 3 bez świadczeń - 10 zł ryczałt za dobę.

Budynek A, C 135

Budynek D, E 120

KORAB 
USTRONIE MORSKIE

sprzedaż dobowa                    
w okresie 30.04-03.05

Budynek H, R 160*/135** *Nocleg z wyżywieniem HB / ** nocleg ze 
śniadaniem bufetowym.

Opłata  klimatyczna. Dopłata do pokoju 1 os  - 30 %.

Segment 4 osobowy 300 OPŁATA ZA CAŁY SEGMENT 
- noclegi dla ilości osób określonych w nominale segmentu. 

Pobyt od 17:00 w dniu przyjazdu do 13:00 
w dniu wyjazdu. Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

Opłata klimatyczna. 
Obowiązkowo należy wykupić minimum 1 posiłek dla każdej osoby w segmencie.

Segment 5 osobowy 370

RADOŚĆ 
USTKA

30.04-03.05
Pokój 2-osobowy 430 3 noclegi, wyżywienie 2 x dziennie (śniadania bufet szwedzki, obiadokolacje 

serwowane) - pierwsze świadczenie obiadokolacja, ostatnie śniadanie.
1 x grill przy ognisku. Parking. 

Podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Doba hotelowa 14:00-12:00.

Opłata klimatyczna 3,80 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez świad-
czeń - gratis. Dziecko do lat 10 z małą porcją wyżywienia i osobnym spaniem w 

pokoju 2-osobowym: 385 zł. Pobyt jednej osoby w pokoju 2-osobowym dopłata 
15%. Dodatkowo płatne: Zwiedzanie Ustki z przewodnikiem, przejażdżka 

"ciuchcią", zwiedzanie Bunkrów Bluchera, rejs statkiem - jeżeli będą organizowa-
ne w tym okresie. Pokój bez balkonu i z prywatną łazienką poza pokojem cena 
niższa o 35 zł (przy pakiecie 3 dniowym), oraz 10 zł przy sprzedaży dobowej.

Apartament 2-osobowy 530

sprzedaż dobowa                     
w okresie 30.04-03.05

Pokój 2-osobowy 150
Nocleg z wyżywieniem HB.  Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

Apartament 2-osobowy 185

PÓŁWYSEP 
JASTARNIA

sprzedaż dobowa                     
w okresie 29.04-3.05

Tylko domki drewniane 255
Cena za domek za dobę, bez wyżywienia. 

Podatek VAT, ubezpieczenie NNW. 
Doba hotelowa 16:00-10:00.

Opłata miejscowa ok. 2,20 zł od osoby za dzień pobytu.  Ośrodek akceptuje gości 
ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem i okazaniu wyma-

ganych przepisami szczepień - opłata 15 zł za dobę w wyznaczonych domkach 
drewnianych od nr 25 do nr 44, w pozostałych domkach drewnianych opłata 50 

zł za dobę.

ZACISZE 
SPAŁA

sprzedaż dobowa                   
 w okresie 30.04-03.05

Pokój 2, 3, 4-osobowy 120
Sprzedaż w cenie osobodnia - nocleg z wyżywieniem HB. 

Dla najmłodszych: sala zabaw, plac zabaw, wypożyczenie rowerów. 
Parking. Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW.

Dziecko do lat 3 bez świadczeń - gratis. Dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją 
wyżywienia i osobnym spaniem cena 105 zł. 

Jedna osoba w pokoju wieloosobowym cena 165 zł. Dodatkowa osoba z wyży-
wieniem w apartamencie - 130  zł. 

Opłata klimatyczna 2 zł od osoby za dzień pobytu.

Pokój 1-osobowy 150

Apartament 2-osobowy 345

STOKROTKA 
KARPACZ

30.04-04.05
Pokój z łazienką 580 4 noclegi, wyżywienie 2 x dziennie, pierwsze świadczenie obiadokolacja, 

ostatnie śniadanie. Ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

Opłata klimatyczna: 2,20 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez 
świadczeń - gratis, dziecko do lat 10  z dziecięcą porcją wyżywienia - rabat 15%. 

Pobyt jednej osoby w pokoju wieloosobowym dopłata 10%.  
Doba hotelowa 15:00-11:00.Pokój podwyższony standard 700

HALNY 
KARPACZ

sprzedaż dobowa                    
w okresie 30.04-03.05

Pokój z łazienką 110 Sprzedaż w cenie osobodnia - nocleg 
ze śniadaniem. Parking. Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna:ok. 2,40 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez 

świadczeń – ryczałt 10,00 zł/doba, dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywie-
nia - rabat 15%. Pobyt jednej osoby w pokoju wieloosobowym dopłata 10%. 

Doba hotelowa 15:00-11:00.

Pokój podwyższony standard 135

Pokój z łazienką 135 Sprzedaż w cenie osobodnia - nocleg z wyżywieniem HB. 
Parking. Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW.

Pokój podwyższony standard 160

KOLEJARZ 
ZAKOPANE

sprzedaż dobowa                    
 w okresie 30.04-03.05

Pokój z łazienką 140
Sprzedaż w cenie osobodnia: nocleg z wyżywieniem HB. 

Podatek VAT, ubezpieczenie NNW. 
Gratis: bilard, ping-pong,piłkarzyki, mini klub dla dzieci.

Opłata miejscowa 2 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez świadczeń 
- gratis, dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia - zniżka 10 zł, osoba na 
wspólnym spaniu zniżka 90 zł. Pobyt jednej osoby w pokoju 2 os dopłata 10%. 
Doba hotelowa 15:00- 10:00. W przypadku zakupu noclegu ze śniadaniem - 

cena niższa o 20 zł.

Pokój studio podwyższony standard 160

Apartament 180

WEEKEND MAJOWY CENNIK
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Ośrodek Termin Pokoje Cena od osoby w PLN Cena zawiera Dodatkowo płatne

MEDUZA 
ŚWINOUJŚCIE

sprzedaż dobowa                    
w okresie 30.04-03.05

Budynek A 170 Pobyt z wyżywieniem od kolacji do obiadu. 
Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

Opłata uzdrowiskowa ok 4,40 zł. Dopłata do pokoju 1 os - 30%. 
Dziecięca porcja wyżywienia - zniżka 19 zł. 

W przypadku zakupu noclegu ze śniadaniem - cena niższa o 30 zł.

Budynek B, C 155

Apartament A - 1 os. 195

Opłata za apartament + wybrane posiłki x ilość osób.
Apartament A - 2 os. 260

Apartament A - 3 os. 285

Apartament C - 2 os. 235

ZŁOTA RYBKA 
DZIWNÓWEK

sprzedaż dobowa                     
w okresie 01.05-03.05

Budynek A, B, C 100 Pobyt ze śniadaniem. Podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna. Dopłata do pokoju 1 os - 10% usługi hotelowej. 
Dziecięca porcja wyżywienia - zniżka 19 zł przy zakupie pobytu z wyżywieniem 

FB. Wspólne spanie - zniżka 25 zł.Budynek A, B, C 130 Pobyt z wyżywieniem 3 razy dziennie. Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

SŁONECZNY BRZEG 
MIELNO

sprzedaż dobowa                   
w okresie 30.04-03.05

Budynek B 145
Nocleg z wyżywieniem FB. 

Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

Opłata klimatyczna ok. 2 zł za każdy dzień pobytu. Dopłata do pokoju 1 os w 
budynku B - 20%, w pozostałych - 10%. Przy sprzedaży dobowej z pełnym 

wyżywieniem: dziecięca porcja wyżywienia z samodzielnym miejscem do spania 
- zniżka 10%. Spanie na dostawce z dziecięcą porcją wyżywienia - zniżka 20%. 

Dzieci do lat 3 bez świadczeń - 10 zł ryczałt za dobę.

Budynek A, C 135

Budynek D, E 120

KORAB 
USTRONIE MORSKIE

sprzedaż dobowa                    
w okresie 30.04-03.05

Budynek H, R 160*/135** *Nocleg z wyżywieniem HB / ** nocleg ze 
śniadaniem bufetowym.

Opłata  klimatyczna. Dopłata do pokoju 1 os  - 30 %.

Segment 4 osobowy 300 OPŁATA ZA CAŁY SEGMENT 
- noclegi dla ilości osób określonych w nominale segmentu. 

Pobyt od 17:00 w dniu przyjazdu do 13:00 
w dniu wyjazdu. Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

Opłata klimatyczna. 
Obowiązkowo należy wykupić minimum 1 posiłek dla każdej osoby w segmencie.

Segment 5 osobowy 370

RADOŚĆ 
USTKA

30.04-03.05
Pokój 2-osobowy 430 3 noclegi, wyżywienie 2 x dziennie (śniadania bufet szwedzki, obiadokolacje 

serwowane) - pierwsze świadczenie obiadokolacja, ostatnie śniadanie.
1 x grill przy ognisku. Parking. 

Podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Doba hotelowa 14:00-12:00.

Opłata klimatyczna 3,80 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez świad-
czeń - gratis. Dziecko do lat 10 z małą porcją wyżywienia i osobnym spaniem w 

pokoju 2-osobowym: 385 zł. Pobyt jednej osoby w pokoju 2-osobowym dopłata 
15%. Dodatkowo płatne: Zwiedzanie Ustki z przewodnikiem, przejażdżka 

"ciuchcią", zwiedzanie Bunkrów Bluchera, rejs statkiem - jeżeli będą organizowa-
ne w tym okresie. Pokój bez balkonu i z prywatną łazienką poza pokojem cena 
niższa o 35 zł (przy pakiecie 3 dniowym), oraz 10 zł przy sprzedaży dobowej.

Apartament 2-osobowy 530

sprzedaż dobowa                     
w okresie 30.04-03.05

Pokój 2-osobowy 150
Nocleg z wyżywieniem HB.  Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

Apartament 2-osobowy 185

PÓŁWYSEP 
JASTARNIA

sprzedaż dobowa                     
w okresie 29.04-3.05

Tylko domki drewniane 255
Cena za domek za dobę, bez wyżywienia. 

Podatek VAT, ubezpieczenie NNW. 
Doba hotelowa 16:00-10:00.

Opłata miejscowa ok. 2,20 zł od osoby za dzień pobytu.  Ośrodek akceptuje gości 
ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem i okazaniu wyma-

ganych przepisami szczepień - opłata 15 zł za dobę w wyznaczonych domkach 
drewnianych od nr 25 do nr 44, w pozostałych domkach drewnianych opłata 50 

zł za dobę.

ZACISZE 
SPAŁA

sprzedaż dobowa                   
 w okresie 30.04-03.05

Pokój 2, 3, 4-osobowy 120
Sprzedaż w cenie osobodnia - nocleg z wyżywieniem HB. 

Dla najmłodszych: sala zabaw, plac zabaw, wypożyczenie rowerów. 
Parking. Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW.

Dziecko do lat 3 bez świadczeń - gratis. Dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją 
wyżywienia i osobnym spaniem cena 105 zł. 

Jedna osoba w pokoju wieloosobowym cena 165 zł. Dodatkowa osoba z wyży-
wieniem w apartamencie - 130  zł. 

Opłata klimatyczna 2 zł od osoby za dzień pobytu.

Pokój 1-osobowy 150

Apartament 2-osobowy 345

STOKROTKA 
KARPACZ

30.04-04.05
Pokój z łazienką 580 4 noclegi, wyżywienie 2 x dziennie, pierwsze świadczenie obiadokolacja, 

ostatnie śniadanie. Ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

Opłata klimatyczna: 2,20 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez 
świadczeń - gratis, dziecko do lat 10  z dziecięcą porcją wyżywienia - rabat 15%. 

Pobyt jednej osoby w pokoju wieloosobowym dopłata 10%.  
Doba hotelowa 15:00-11:00.Pokój podwyższony standard 700

HALNY 
KARPACZ

sprzedaż dobowa                    
w okresie 30.04-03.05

Pokój z łazienką 110 Sprzedaż w cenie osobodnia - nocleg 
ze śniadaniem. Parking. Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW. Opłata klimatyczna:ok. 2,40 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez 

świadczeń – ryczałt 10,00 zł/doba, dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywie-
nia - rabat 15%. Pobyt jednej osoby w pokoju wieloosobowym dopłata 10%. 

Doba hotelowa 15:00-11:00.

Pokój podwyższony standard 135

Pokój z łazienką 135 Sprzedaż w cenie osobodnia - nocleg z wyżywieniem HB. 
Parking. Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW.

Pokój podwyższony standard 160

KOLEJARZ 
ZAKOPANE

sprzedaż dobowa                    
 w okresie 30.04-03.05

Pokój z łazienką 140
Sprzedaż w cenie osobodnia: nocleg z wyżywieniem HB. 

Podatek VAT, ubezpieczenie NNW. 
Gratis: bilard, ping-pong,piłkarzyki, mini klub dla dzieci.

Opłata miejscowa 2 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez świadczeń 
- gratis, dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia - zniżka 10 zł, osoba na 
wspólnym spaniu zniżka 90 zł. Pobyt jednej osoby w pokoju 2 os dopłata 10%. 
Doba hotelowa 15:00- 10:00. W przypadku zakupu noclegu ze śniadaniem - 

cena niższa o 20 zł.

Pokój studio podwyższony standard 160

Apartament 180
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Promocja Senior z Naturą, Student z Naturą, Rodzice i dzieci z Naturą, Weekend z Naturą,  
SEZON A:  31.05-25.06.2021,     SEZON B:  03.05-30.05.2021,    SEZON C:  04.01-02.04.2021, 05.04-30.04.2021                           

Nazwa ośrodka Budynek Świadczenia

5 dni
od poniedziałku do piątku

Świadczenia

7 dni
od poniedziałku do niedzieli

Świadczenia

Weekend z Naturą

Uwagi
Sezon A Sezon B Sezon C Sezon A Sezon B Sezon C Sezon A Sezon B Sezon C

Nocleg z wyżywieniem Nocleg z wyżywieniem Nocleg z wyżywieniem

MEDUZA
ŚWINOUJŚCIE

A (3 x) 
od obiadu             

do śniadania 

692 648 480
(3 x) od obiadu                 

do obiadu 

1 038 912 720 (3 x) 
od kolacji           
do obiadu

336 336 228
Dla promocji 7 dni i 5 dni: biesiada, lampka wina i ciasto.                                                                               

B, C 610 588 456 912 816 684 300 300 216

 ZŁOTA RYBKA
DZIWNÓWEK

A, B
(3 x) 

od obiadu             
do śniadania 

462 426 -
(3 x) od obiadu           

do śniadania 
678 624 -

(3 x) 
od kolacji          

 do obiadu
255 240 -

Dla promocji 7 dni i 5 dni: grill, lampka wina i ciasto. Ośrodek sezonowy czynny od maja do końca 
września. Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej cenie 40 zł (wówczas zakwaterowanie od 

godz. 18.00).

 SŁONECZNY 
BRZEG

MIELNO

A, C / D, E (3 x) 
od obiadu           

do śniadania 

528 / 
480

480 / 
432

-
(3 x) od obiadu          

do śniadania

756 / 
702

684 / 
630

- (3 x) 
od kolacji           
do obiadu

275 / 
245

258 / 
222

-
Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 60 zł od osoby - wówczas zakwate-
rowanie od godz. 18:00. Ośrodek sezonowy czynny od maja do połowy października-w sezonie C 
sprzedaż po cenie osobodnia. Dla promocji 5 i 7 dniowej: lampka wina i ciasto, dla grup zorganizo-

wanych dodatkowo grill. Przy promocji 7 i 5 dniowej doba od 11.00 w dniu przyjazdu do 11:00  
w dniu wyjazdu, przy promocji weekend doba od 16:00.B 576 528 - 828 756 - 305 288 -

KORAB
USTRONIE 
MORSKIE

pokój (3 x) 
od obiadu           

do śniadania 

576 528 -
(3 x) od obiadu          

do śniadania

852 780 - (3 x) 
od kolacji              
do obiadu

310 300 - Możliwość przednoclegu w promocyjnej cenie 50 zł od osoby - wówczas zakwaterowanie od godz. 
18:00.  Ośrodek sezonowy czynny od maja do połowy października-w sezonie C sprzedaż po cenie 

osobodnia. Dla promocji 5  i 7 dniowej: grill, lampka wina i ciasto.segment 648 600 - 960 888 - 348 336 -

RADOŚĆ
USTKA 

pokój
(3 x) 

od obiadu           
do śniadania 

540 522 420

(3 x) od obiadu        
do śniadania 

720 702 600
(3 x) 

od kolacji          
 do obiadu

282 270 216

Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej cenie 55 zł  ze śniadaniem (wówczas zakwaterowa-
nie od godz. 18:00).

pokój bez 
balkonu lub 

z osobną 
łazienką

500 482 380 680 662 560 272 260 206

PÓŁWYSEP
JASTARNIA 

domki 
drewniane                               

i murowane

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
468

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
684 -

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
234 - -

Sezonowy - od maja do września, od 01.05 do 31.05 pobyt bez wyżywienia, wyżywienie od  1.06 
do 13.09, po 14.09 możliwość zakupu bez wyżywienia. W promocji 5 i 7 dniowej wieczór muzycz-
ny z lampką wina i ciastem. Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej 70 zł  ze śniadaniem 
(wówczas zakwaterowanie od godz. 18:00). Zakwaterowanie w domkach 4-osobowych min. 3 osoby 
bez dopłaty. Przy zakupie domku 3,4 lub 5 osobowego, jako 1 lub 2 osobowego obowiązuje dopłata 
10% od ceny pakietu za każde niewykorzystane miejsce. Dzieci do lat 3 niekorzystające z odrębne-
go miejsca do spania oraz miejsca przy stole w jadalni - 10 zł ryczałt za dobę. Dzieci w wieku do lat 
10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia – zniżka 10% od ceny podstawowej.Ośrodek 
akceptuje gości ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem i okazaniu wymaganych 
przepisami szczepień - opłata 15zł za dobę w  wyznaczonych domkach drewnianych od nr 25 do nr 
44, w pozostałych domkach drewnianych opłata 50zł za dobę. Do domków murowanych nie przyj-
mujemy zwierząt. 

ZACISZE
SPAŁA 

(3 x) 
od obiadu           
do obiadu

450
(3 x) 

od obiadu           
do obiadu

594
(3 x) 

od kolacji 
do obiadu

258
Cena w pokoju 1 osobowym o 10% wyższa 

Cena dziecka do 10 lat z połówką wyżywienia i osobnym miejscem do spania o 20% niższa

STOKROTKA
KARPACZ 

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
422

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
594

(2 x) 
od obiadokolacji 

do śniadania
210

Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej cenie 65 zł ze śniadaniem (wówczas zakwaterowa-
nie od godz. 18:00).  

Promocje nie obowiązują w terminie: 01.01-28.02.2021

HALNY
KARPACZ 

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
422 386

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
594 529

(2 x) 
od obiadokolacji 

do śniadania
210

Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej cenie 65 zł ze śniadaniem 
(wówczas zakwaterowanie od godz. 18:00).  

Promocje nie obowiązują w terminie: 01.01-28.02.2021

KOLEJARZ 
ZAKOPANE 

(2 x)  
od obiadokolacji                  

do śniadania
456

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
666

(2 x)  od obia-
dokolacji do 

śniadania
252

Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej cenie 65 zł ze śniadaniem 
(wówczas zakwaterowanie od godz. 18:00). 

Promocje nie obowiązują w terminie:  01.01-28.02.2021

PROMOCJA WIOSNA CENNIK
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Promocja Senior z Naturą, Student z Naturą, Rodzice i dzieci z Naturą, Weekend z Naturą,  
SEZON A:  31.05-25.06.2021,     SEZON B:  03.05-30.05.2021,    SEZON C:  04.01-02.04.2021, 05.04-30.04.2021                           

Nazwa ośrodka Budynek Świadczenia

5 dni
od poniedziałku do piątku

Świadczenia

7 dni
od poniedziałku do niedzieli

Świadczenia

Weekend z Naturą

Uwagi
Sezon A Sezon B Sezon C Sezon A Sezon B Sezon C Sezon A Sezon B Sezon C

Nocleg z wyżywieniem Nocleg z wyżywieniem Nocleg z wyżywieniem

MEDUZA
ŚWINOUJŚCIE

A (3 x) 
od obiadu             

do śniadania 

692 648 480
(3 x) od obiadu                 

do obiadu 

1 038 912 720 (3 x) 
od kolacji           
do obiadu

336 336 228
Dla promocji 7 dni i 5 dni: biesiada, lampka wina i ciasto.                                                                               

B, C 610 588 456 912 816 684 300 300 216

 ZŁOTA RYBKA
DZIWNÓWEK

A, B
(3 x) 

od obiadu             
do śniadania 

462 426 -
(3 x) od obiadu           

do śniadania 
678 624 -

(3 x) 
od kolacji          

 do obiadu
255 240 -

Dla promocji 7 dni i 5 dni: grill, lampka wina i ciasto. Ośrodek sezonowy czynny od maja do końca 
września. Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej cenie 40 zł (wówczas zakwaterowanie od 

godz. 18.00).

 SŁONECZNY 
BRZEG

MIELNO

A, C / D, E (3 x) 
od obiadu           

do śniadania 

528 / 
480

480 / 
432

-
(3 x) od obiadu          

do śniadania

756 / 
702

684 / 
630

- (3 x) 
od kolacji           
do obiadu

275 / 
245

258 / 
222

-
Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 60 zł od osoby - wówczas zakwate-
rowanie od godz. 18:00. Ośrodek sezonowy czynny od maja do połowy października-w sezonie C 
sprzedaż po cenie osobodnia. Dla promocji 5 i 7 dniowej: lampka wina i ciasto, dla grup zorganizo-

wanych dodatkowo grill. Przy promocji 7 i 5 dniowej doba od 11.00 w dniu przyjazdu do 11:00  
w dniu wyjazdu, przy promocji weekend doba od 16:00.B 576 528 - 828 756 - 305 288 -

KORAB
USTRONIE 
MORSKIE

pokój (3 x) 
od obiadu           

do śniadania 

576 528 -
(3 x) od obiadu          

do śniadania

852 780 - (3 x) 
od kolacji              
do obiadu

310 300 - Możliwość przednoclegu w promocyjnej cenie 50 zł od osoby - wówczas zakwaterowanie od godz. 
18:00.  Ośrodek sezonowy czynny od maja do połowy października-w sezonie C sprzedaż po cenie 

osobodnia. Dla promocji 5  i 7 dniowej: grill, lampka wina i ciasto.segment 648 600 - 960 888 - 348 336 -

RADOŚĆ
USTKA 

pokój
(3 x) 

od obiadu           
do śniadania 

540 522 420

(3 x) od obiadu        
do śniadania 

720 702 600
(3 x) 

od kolacji          
 do obiadu

282 270 216

Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej cenie 55 zł  ze śniadaniem (wówczas zakwaterowa-
nie od godz. 18:00).

pokój bez 
balkonu lub 

z osobną 
łazienką

500 482 380 680 662 560 272 260 206

PÓŁWYSEP
JASTARNIA 

domki 
drewniane                               

i murowane

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
468

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
684 -

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
234 - -

Sezonowy - od maja do września, od 01.05 do 31.05 pobyt bez wyżywienia, wyżywienie od  1.06 
do 13.09, po 14.09 możliwość zakupu bez wyżywienia. W promocji 5 i 7 dniowej wieczór muzycz-
ny z lampką wina i ciastem. Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej 70 zł  ze śniadaniem 
(wówczas zakwaterowanie od godz. 18:00). Zakwaterowanie w domkach 4-osobowych min. 3 osoby 
bez dopłaty. Przy zakupie domku 3,4 lub 5 osobowego, jako 1 lub 2 osobowego obowiązuje dopłata 
10% od ceny pakietu za każde niewykorzystane miejsce. Dzieci do lat 3 niekorzystające z odrębne-
go miejsca do spania oraz miejsca przy stole w jadalni - 10 zł ryczałt za dobę. Dzieci w wieku do lat 
10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia – zniżka 10% od ceny podstawowej.Ośrodek 
akceptuje gości ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem i okazaniu wymaganych 
przepisami szczepień - opłata 15zł za dobę w  wyznaczonych domkach drewnianych od nr 25 do nr 
44, w pozostałych domkach drewnianych opłata 50zł za dobę. Do domków murowanych nie przyj-
mujemy zwierząt. 

ZACISZE
SPAŁA 

(3 x) 
od obiadu           
do obiadu

450
(3 x) 

od obiadu           
do obiadu

594
(3 x) 

od kolacji 
do obiadu

258
Cena w pokoju 1 osobowym o 10% wyższa 

Cena dziecka do 10 lat z połówką wyżywienia i osobnym miejscem do spania o 20% niższa

STOKROTKA
KARPACZ 

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
422

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
594

(2 x) 
od obiadokolacji 

do śniadania
210

Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej cenie 65 zł ze śniadaniem (wówczas zakwaterowa-
nie od godz. 18:00).  

Promocje nie obowiązują w terminie: 01.01-28.02.2021

HALNY
KARPACZ 

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
422 386

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
594 529

(2 x) 
od obiadokolacji 

do śniadania
210

Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej cenie 65 zł ze śniadaniem 
(wówczas zakwaterowanie od godz. 18:00).  

Promocje nie obowiązują w terminie: 01.01-28.02.2021

KOLEJARZ 
ZAKOPANE 

(2 x)  
od obiadokolacji                  

do śniadania
456

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
666

(2 x)  od obia-
dokolacji do 

śniadania
252

Możliwość zakupu przednoclegu w promocyjnej cenie 65 zł ze śniadaniem 
(wówczas zakwaterowanie od godz. 18:00). 

Promocje nie obowiązują w terminie:  01.01-28.02.2021
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Promocja Senior z Naturą, Student z Naturą, Rodzice i dzieci z Naturą, Weekend z Naturą, 
SEZON A:  30.08 - 26.09.2021,   SEZON B:  27.09 - 19.12.2021    

Nazwa ośrodka Budynek Świadczenia

5 dni
od poniedziałku do piątku

Świadczenia

7 dni
od poniedziałku do niedzieli

Świadczenia
Weekend z Naturą

Uwagi
Sezon A Sezon B sezon A sezon B sezon A sezon B

Nocleg z wyżywieniem nocleg z wyżywieniem nocleg z wyżywieniem

MEDUZA
ŚWINOUJŚCIE

A (3 x) 
od obiadu                                 

do śniadania 

692 480 (3 x) 
od obiadu                                         
do obiadu 

1 038 720 (3 x) 
od kolacji                                             
do obiadu

336 228
Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-

wanie od godz. 18:00. Dla promocji 7 dni i 5 dni: biesiada, lampka wina i ciasto.                                                                               
B, C 610 456 912 684 300 216

ZŁOTA RYBKA
DZIWNÓWEK  A, B

(3 x) 
od obiadu                          

do śniadania 
462 -

(3 x) 
od obiadu 

do śniadania 
678 -

(3 x) 
od kolacji                             
do obiadu

255 -
Możliwość zakupu przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł, wówczas zakwate-

rowanie od godz. 18.00. Dla promocji 7 dni i 5 dni: grill, lampka wina i ciasto. Ośrodek sezonowy 
czynny od maja do końca września. 

SŁONECZNY 
BRZEG

MIELNO 

A,C,D,E (3 x) 
od obiadu                            

do śniadania 

528 - (3 x) 
od obiadu 

do śniadania

756 - (3 x) 
od kolacji                             
do obiadu

275 -
Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwate-

rowanie od godz. 18:00. Ośrodek sezonowy czynny od maja do połowy października, w sezonie B 
sprzedaż po cenie osobodnia. Dla promocji 5 i 7 dniowej: lampka wina i ciasto, dla grup zorganizo-

wanych dodatkowo grill. Przy promocji 7 i 5 dniowej doba od 11.00 w dniu przyjazdu do 11:00  
w dniu wyjazdu, przy promocji weekend doba od 16:00.

B 576 - 828 - 305 -

KORAB
USTRONIE 
MORSKIE

pokój (3 x) 
od obiadu                          

do śniadania 

576 - (3 x) 
od obiadu                             

do śniadania

852 - (3 x) 
od kolacji                             
do obiadu

310 - Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwate-
rowanie od godz. 18:00.  Ośrodek sezonowy czynny od maja do połowy października-w sezonie B 

sprzedaż po cenie osobodnia. Dla promocji 5 i 7 dniowej: grill, lampka wina i ciasto.segment 648 - 960 - 348 -

RADOŚĆ
USTKA

pokój
(3 x) 

od obiadu                            
do śniadania 

540 420
(3 x) 

od obiadu                           
do śniadania 

720 600
(3 x) 

od kolacji                            
do obiadu

282 216
Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-

wanie od godz. 18:00.

PÓŁWYSEP
JASTARNIA

domki 
drewniane                               

i murowane

(2 x)  
od obiadokolacji                                     

do śniadania
468 -

(2 x)  
od obiadokolacji                                               

do śniadania
684 -

(2 x)  
od obiadokolacji                                 

do śniadania
234 -

Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-
wanie od godz. 18:00. Sezonowy - od maja do września, od 01.05 do 31.05 pobyt bez wyżywienia, 
wyżywienie od  1.06 do 13.09, po 14.09 możliwość zakupu bez wyżywienia. W promocji 5 i 7 dnio-
wej wieczór muzyczny z lampką wina i ciastem. Zakwaterowanie w domkach 4-osobowych min. 3 
osoby bez dopłaty. Przy zakupie domku 3,4 lub 5 osobowego, jako 1 lub 2 osobowego obowiązuje 
dopłata 10% od ceny pakietu za każde niewykorzystane miejsce. Dzieci do lat 3 niekorzystające z 
odrębnego miejsca do spania oraz miejsca przy stole w jadalni - 10 zł ryczałt za dobę. Dzieci w wieku 
do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 10% od ceny podstawowej.Ośro-
dek akceptuje gości ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem i okazaniu wymaga-
nych przepisami szczepień - opłata 15zł za dobę w  wyznaczonych domkach drewnianych od nr 25 
do nr 44, w pozostałych domkach drewnianych opłata 50 zł za dobę. Do domków murowanych nie 
przyjmujemy zwierząt.

 ZACISZE
SPAŁA

(3 x) 
od obiadu                                   
do obiadu

450
(3 x)

 od obiadu                              
do obiadu

594
(3 x) 

od kolacji                            
do obiadu

258

Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-
wanie od godz. 18:00.  

Cena w pokoju 1 osobowym o 10% wyższa 
Cena dziecka do 10 lat z połówką wyżywienia i osobnym miejscem do spania zniżka 20%.

STOKROTKA 
KARPACZ

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
422

(2 x)  
od obiadokolacji                                              

do śniadania
594

(2 x) 
od obiadokolacji 

do śniadania
210

Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-
wanie od godz. 18:00.

 HALNY
KARPACZ

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
422 386

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
594 529

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania 
210

Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-
wanie od godz. 18:00.

KOLEJARZ
ZAKOPANE

(2 x)  
od obiadokolacji                  

do śniadania
456 432*

(2 x)  
od obiadokolacji                  

do śniadania
666 630*

(2 x)  
od obiadokolacji                                    

do śniadania
252 235*

Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-
wanie od godz. 18:00.  

*Sezon B: 18.10-19.12.2021.

PROMOCJA JESIEŃ CENNIK
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Promocja Senior z Naturą, Student z Naturą, Rodzice i dzieci z Naturą, Weekend z Naturą, 
SEZON A:  30.08 - 26.09.2021,   SEZON B:  27.09 - 19.12.2021    

Nazwa ośrodka Budynek Świadczenia

5 dni
od poniedziałku do piątku

Świadczenia

7 dni
od poniedziałku do niedzieli

Świadczenia
Weekend z Naturą

Uwagi
Sezon A Sezon B sezon A sezon B sezon A sezon B

Nocleg z wyżywieniem nocleg z wyżywieniem nocleg z wyżywieniem

MEDUZA
ŚWINOUJŚCIE

A (3 x) 
od obiadu                                 

do śniadania 

692 480 (3 x) 
od obiadu                                         
do obiadu 

1 038 720 (3 x) 
od kolacji                                             
do obiadu

336 228
Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-

wanie od godz. 18:00. Dla promocji 7 dni i 5 dni: biesiada, lampka wina i ciasto.                                                                               
B, C 610 456 912 684 300 216

ZŁOTA RYBKA
DZIWNÓWEK  A, B

(3 x) 
od obiadu                          

do śniadania 
462 -

(3 x) 
od obiadu 

do śniadania 
678 -

(3 x) 
od kolacji                             
do obiadu

255 -
Możliwość zakupu przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł, wówczas zakwate-

rowanie od godz. 18.00. Dla promocji 7 dni i 5 dni: grill, lampka wina i ciasto. Ośrodek sezonowy 
czynny od maja do końca września. 

SŁONECZNY 
BRZEG

MIELNO 

A,C,D,E (3 x) 
od obiadu                            

do śniadania 

528 - (3 x) 
od obiadu 

do śniadania

756 - (3 x) 
od kolacji                             
do obiadu

275 -
Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwate-

rowanie od godz. 18:00. Ośrodek sezonowy czynny od maja do połowy października, w sezonie B 
sprzedaż po cenie osobodnia. Dla promocji 5 i 7 dniowej: lampka wina i ciasto, dla grup zorganizo-

wanych dodatkowo grill. Przy promocji 7 i 5 dniowej doba od 11.00 w dniu przyjazdu do 11:00  
w dniu wyjazdu, przy promocji weekend doba od 16:00.

B 576 - 828 - 305 -

KORAB
USTRONIE 
MORSKIE

pokój (3 x) 
od obiadu                          

do śniadania 

576 - (3 x) 
od obiadu                             

do śniadania

852 - (3 x) 
od kolacji                             
do obiadu

310 - Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwate-
rowanie od godz. 18:00.  Ośrodek sezonowy czynny od maja do połowy października-w sezonie B 

sprzedaż po cenie osobodnia. Dla promocji 5 i 7 dniowej: grill, lampka wina i ciasto.segment 648 - 960 - 348 -

RADOŚĆ
USTKA

pokój
(3 x) 

od obiadu                            
do śniadania 

540 420
(3 x) 

od obiadu                           
do śniadania 

720 600
(3 x) 

od kolacji                            
do obiadu

282 216
Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-

wanie od godz. 18:00.

PÓŁWYSEP
JASTARNIA

domki 
drewniane                               

i murowane

(2 x)  
od obiadokolacji                                     

do śniadania
468 -

(2 x)  
od obiadokolacji                                               

do śniadania
684 -

(2 x)  
od obiadokolacji                                 

do śniadania
234 -

Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-
wanie od godz. 18:00. Sezonowy - od maja do września, od 01.05 do 31.05 pobyt bez wyżywienia, 
wyżywienie od  1.06 do 13.09, po 14.09 możliwość zakupu bez wyżywienia. W promocji 5 i 7 dnio-
wej wieczór muzyczny z lampką wina i ciastem. Zakwaterowanie w domkach 4-osobowych min. 3 
osoby bez dopłaty. Przy zakupie domku 3,4 lub 5 osobowego, jako 1 lub 2 osobowego obowiązuje 
dopłata 10% od ceny pakietu za każde niewykorzystane miejsce. Dzieci do lat 3 niekorzystające z 
odrębnego miejsca do spania oraz miejsca przy stole w jadalni - 10 zł ryczałt za dobę. Dzieci w wieku 
do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 10% od ceny podstawowej.Ośro-
dek akceptuje gości ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem i okazaniu wymaga-
nych przepisami szczepień - opłata 15zł za dobę w  wyznaczonych domkach drewnianych od nr 25 
do nr 44, w pozostałych domkach drewnianych opłata 50 zł za dobę. Do domków murowanych nie 
przyjmujemy zwierząt.

 ZACISZE
SPAŁA

(3 x) 
od obiadu                                   
do obiadu

450
(3 x)

 od obiadu                              
do obiadu

594
(3 x) 

od kolacji                            
do obiadu

258

Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-
wanie od godz. 18:00.  

Cena w pokoju 1 osobowym o 10% wyższa 
Cena dziecka do 10 lat z połówką wyżywienia i osobnym miejscem do spania zniżka 20%.

STOKROTKA 
KARPACZ

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
422

(2 x)  
od obiadokolacji                                              

do śniadania
594

(2 x) 
od obiadokolacji 

do śniadania
210

Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-
wanie od godz. 18:00.

 HALNY
KARPACZ

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
422 386

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania
594 529

(2 x)  
od obiadokolacji 

do śniadania 
210

Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-
wanie od godz. 18:00.

KOLEJARZ
ZAKOPANE

(2 x)  
od obiadokolacji                  

do śniadania
456 432*

(2 x)  
od obiadokolacji                  

do śniadania
666 630*

(2 x)  
od obiadokolacji                                    

do śniadania
252 235*

Możliwość przednoclegu ze śniadaniem w promocyjnej cenie 65 zł od osoby, wówczas zakwatero-
wanie od godz. 18:00.  

*Sezon B: 18.10-19.12.2021.
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OW MEDUZA w Świnoujściu
(wyżywienie FB – 3 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiad, kolacja)

Typ pokoju 05.04 - 30.04, 03.05 - 26.06 03.01 - 02.04

Pokój w budynku A 145 zł od osoby (usługa hotelowa) 95 zł od osoby (usługa hotelowa)

Pokój w budynku A 175 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB) 125 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój w budynku B lub C 130 zł od osoby (usługa hotelowa) 90 zł od osoby (usługa hotelowa)

Pokój w budynku B lub C 155 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB) 120 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Apartament 1 osobowy w budynku A 190 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób 180 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób

Apartament 2 osobowy w budynku A 265 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób 255 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób

Apartament 106 i 206 w budynku C 235 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób -

Apartament 301 w budynku A 275 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób 265 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie w budynkach B lub C pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1-osobowego dopłata wynosi 10% ceny usługi hotelowej. 
Budynek A - dopłata 30% ceny usługi hotelowej.

2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.

OW SŁONECZNY BRZEG w Mielnie
(wyżywienie FB - 3 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiad, kolacja – min. 10 osób)

Typ pokoju 03.05 - 26.06

Pokój w budynku A, C 105 zł od osoby (usługa hotelowa)

Pokój w budynku A, C 140 od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój w budynku D, E 95 od osoby (usługa hotelowa)

Pokój w budynku D, E 125 od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój rodzinny w budynku A 125 od osoby (usługa hotelowa)

Pokój rodzinny w budynku A 150 od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój w budynku B 125 od osoby (usługa hotelowa)

Pokój w budynku B 155 od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

2 pokoje w budynku C 120 od osoby (usługa hotelowa)

2 pokoje w budynku C 145 od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Apartament D16 275 za apartament + wybrane posiłki x ilość osób

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1 osobowego dopłata wynosi 10% ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.

OW ZŁOTA RYBKA w Dziwnówku
(wyżywienie FB - 3 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiad, kolacja – min. 10 osób)

Typ pokoju 03.05 - 26.06

Pokój w budynku A lub B lub C 100 zł  od osoby (usługa hotelowa)

Pokój w budynku A lub B lub C 130 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój o podwyższonym standardzie w budynku C 245 zł za pokój + wybrane posiłki x ilość osób

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1 osobowego dopłata wynosi 10% ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.

WIOSNA CENNIK DOBOWY
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OW KORAB w Ustroniu Morskim
(wyżywienie FB - 3 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiad, kolacja - min. 10 osób)

Typ pokoju 03.05 - 26.06

Pokój w budynku R lub H 135 zł od osoby (usługa hotelowa)

Pokój w budynku R lub H 160 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój studio w budynku H 300 zł za pokój + wybrane posiłki x ilość osób. 

Pokój o podwyższ. standardzie w budynku R 260 zł  za pokój + wybrane posiłki x ilość osób

Segment 4-osobowy 300 zł za segment + wybrane posiłki x ilość osób

Segment 5-osobowy 370 zł za segment + wybrane posiłki x ilość osób

Apartament (104, 105) 300 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób

1. W  przypadku  niewykorzystanych  miejsc  przy  zakupie  pokoju  lub  segmentu  2  lub  więcej  osobowego,  jako  1 osobowego dopłata wynosi 10% ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.

OW RADOŚĆ w Ustce
(wyżywienie FB - 3 x dziennie: śniadanie, obiad, kolacja)

Typ pokoju 05.04 - 30.04, 03.05 - 26.06* 02.01 - 02.04**

Pokój z łazienką 125 zł od osoby (usługa hotelowa) 95 zł od osoby (usługa hotelowa)

Pokój z łazienką 145 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB) 120 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój z oddzielną łazienką lub bez balkonu 105 zł od osoby (usługa hotelowa) 90 zł od osoby (usługa hotelowa)

Pokój z oddzielną łazienką lub bez balkonu 130 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB) 110 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Apartament 2-osobowy 260 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób 245 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób

1. *W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju osobowego, jako 1-osobowego dopłata wynosi 15% ceny usługi hotelowej.
2. *Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. *Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
4. **Możliwość sprzedaży pobytu dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym bez dopłaty.
5. **Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
6. **Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.

OW PÓŁWYSEP w Jastarni
(wyżywienie HB - 2 x dziennie: śniadanie, obiadokolacja)

Typ domku 31.05 - 27.06 03.05 - 31.05

Domek drewniany
90 zł od osoby (usługa hotelowa)

75 zł od osoby - nocleg bez wyżywienia
120 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

Domek murowany
100 zł od osoby (usługa hotelowa)

85 zł od osoby - nocleg bez wyżywienia
130 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

1. Zakwaterowanie w domkach 4-osobowych min. 3 osoby bez dopłaty. Przy zakupie domku 3-, 4- lub 5-osobowego, jako 1- lub 2-osobowego obowiązuje dopłata 10% za każde 
niewykorzystane miejsce.

2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
4. Ośrodek akceptuje gości ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem i okazaniu wymaganych przepisami  szczepień  -  opłata  15  zł  za  dobę  w  wyznaczo-

nych  domkach  drewnianych  od  nr  25  do  nr  44, w pozostałych domkach drewnianych opłata 50 zł za dobę. Do domków murowanych nie przyjmujemy zwierząt.
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OKS ZACISZE w Spale
(wyżywienie FB – 3 x dziennie: śniadanie, obiad, kolacja)

Typ pokoju 02.01 - 02.04; 05.04 - 30.04; 03.05 - 28.06

Pokój 2-, 3-, 4-osobowy 120 zł od osoby (usługa hotelowa)

Pokój 2-, 3-, 4-osobowy 135 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój 1-osobowy 140 zł od osoby (usługa hotelowa)

Pokój 1-osobowy 160 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Apartament 2-osobowy 325 zł za apartament (usługa hotelowa dla 2 osób)

Apartament 2-osobowy 360 zł za apartament (nocleg z wyżywieniem FB dla 2 osób)

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1-osobowego dopłata wynosi 30% ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.

OW HALNY w Karpaczu
(wyżywienie HB - 2 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiadokolacja serwowana)

Typ pokoju 28.02 - 02.04; 05.04 - 30.04; 03.05 - 26.06

Pokój z łazienką

100 zł od osoby pierwsza doba (usługa hotelowa)

95 zł od osoby każda następna doba (usługa hotelowa) 

120 zł od osoby pierwsza doba (nocleg z wyżywieniem HB)

110 zł od osoby następne doby (nocleg z wyżywieniem HB)

Pokój o podwyższonym standardzie

125 zł od osoby pierwsza doba (usługa hotelowa)

120 zł od osoby każda następna doba (usługa hotelowa)

150 zł od osoby pierwsza doba (nocleg z wyżywieniem HB) 

135 zł od osoby następne doby (nocleg z wyżywieniem HB)

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, dopłata wynosi 30% ceny usługi hotelowej za każde niewykorzystane miejsce.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.

OW STOKROTKA w Karpaczu
(wyżywienie HB - 2 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiadokolacja serwowana)

Typ pokoju 28.02-02.04.2021; 05.04-30.04.2021; 03.05-26.06.2021

Pokój z łazienką

110 zł  od osoby za jedną dobę (usługa hotelowa)

90 zł  od osoby za więcej niż jedną dobę (usługa hotelowa)

120 zł  od osoby za jedną dobę (nocleg z wyżywieniem HB)

110 zł  od osoby za więcej niż jedną dobę (nocleg z wyżywieniem HB)

Pokój o podwyższonym standardzie

130 zł  od osoby za jedną dobę (usługa hotelowa)

100 zł  od osoby za więcej niż jedną dobę (usługa hotelowa)

150 zł  od osoby za jedną dobę (nocleg z wyżywieniem HB)

125 zł  od osoby za więcej niż jedną dobę (nocleg z wyżywieniem HB)

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1-osobowego dopłata wynosi 20% ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.

OW KOLEJARZ w Zakopanem
(wyżywienie HB - 2 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiadokolacja serwowana)

Typ pokoju 28.02 - 02.04; 05.04 - 30.04; 03.05 - 26.06

Pokój z łazienką
115 zł od osoby (usługa hotelowa)

135 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

Pokój studio o podwyższonym standardzie
130 zł od osoby (usługa hotelowa)

150 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

Apartament
145 zł od osoby (usługa hotelowa)

165 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1-osobowego dopłata wynosi 10% ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
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JESIEŃ CENNIK DOBOWY

OW MEDUZA w Świnoujściu
(wyżywienie FB - 3 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiad, kolacja)

Typ pokoju 27.08-30.09.2021 30.09-23.12.2021

Pokój w budynku A
145 zł od osoby (usługa hotelowa) 95 zł od osoby (usługa hotelowa)

175 zł  od osoby (nocleg z wyżywieniem FB) 125 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój w budynku B lub C
130 zł  od osoby (usługa hotelowa) 90 zł od osoby (usługa hotelowa)

155 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB) 120 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Apartament 1 osobowy w budynku A 190 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób 180 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób

Apartament 2 osobowy w budynku A 265 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób 255 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób

Apartament 106 i 206 w budynku C 235 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób 255 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób    

Apartament 301 w budynku A 275 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób 265 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie w budynkach B lub C pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1 osobowego dopłata wynosi 10% ceny usługi hotelowej. Budynek A – 
dopłata 30% ceny usługi hotelowej. 

2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
4. Osoba dodatkowo zakwaterowana w pokoju (dostawka lub wspólne spanie) zniżka 20% od ceny podstawowej.

OW SŁONECZNY BRZEG w Mielnie
(wyżywienie FB - 3 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiad, kolacja - min. 10 osób)

Typ pokoju 27.08-30.09.2021 30.09-18.10.2021 
(wyżywienie przy min. 10 osobach)

Pokój w budynku A, C, D, E
105 zł od osoby (usługa hotelowa) -

140 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB) -

Pokój w budynku B
125 zł od osoby (usługa hotelowa) 105 zł od osoby (usługa hotelowa)

155 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB) 140 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Apartament D16 275 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób -

1.  W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1 osobowego dopłata  wynosi 10% ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
4. Osoba dodatkowo zakwaterowana w pokoju (dostawka lub wspólne spanie) zniżka 20% od ceny podstawowej.

OW ZŁOTA RYBKA w Dziwnówku
(wyżywienie FB - 3 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiad, kolacja - min. 10 osób)

Typ pokoju 30.08-30.09.2021

Pokój w budynku A lub B lub C
100 zł od osoby (usługa hotelowa)

130 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój o podwyższonym standardzie w budynku C 245 zł za pokój + wybrane posiłki x ilość osób

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1 osobowego dopłata wynosi 10% ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
4. Osoba dodatkowo zakwaterowana w pokoju (dostawka lub wspólne spanie) zniżka 20% od ceny podstawowej.
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OW KORAB w Ustroniu Morskim
(wyżywienie FB - 3 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiad, kolacja - min. 10 osób)

Typ pokoju 29.08-02.10.2021

Pokój w budynku R lub H       
135 zł od osoby (usługa hotelowa)

160 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój studio w budynku H 300 zł za pokój + wybrane posiłki x ilość osób

Pokój o podwyższ. standardzie w budynku R 260 zł za pokój + wybrane posiłki x ilość osób

Segment 4 osobowy 300 zł za segment + wybrane posiłki x ilość osób

Segment 5 osobowy 370 zł za segment + wybrane posiłki x ilość osób

Apartament (104, 105) 300 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju lub segmentu 2 lub więcej osobowego, jako 1-osobowego dopłata wynosi 10% ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
4. Osoba dodatkowo zakwaterowana w pokoju (dostawka lub wspólne spanie) zniżka 20% od ceny podstawowej.

OW RADOŚĆ w Ustce
(wyżywienie FB - 3 x dziennie: śniadanie, obiad, kolacja)

Typ pokoju 26.08-30.09.2021* 30.09-23.12.2021: 27.12-30.12.2021**

Pokój z łazienką
125 zł od osoby (usługa hotelowa) 95 zł od osoby (usługa hotelowa)

145 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB) 120 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój z oddzielną łazienką lub bez balkonu
105 zł od osoby (usługa hotelowa) 90 zł od osoby (usługa hotelowa)

130 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB) 110 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Apartament 2 osobowy 260 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób 245 zł za apartament + wybrane posiłki x ilość osób

1. *W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju osobowego, jako 1 osobowego dopłata wynosi 15% ceny usługi hotelowej.
2. **Możliwość sprzedaży pobytu dla 1 osoby w pokoju 2 osobowym bez dopłaty.
3. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
4. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
5. Osoba dodatkowo zakwaterowana w pokoju (dostawka lub wspólne spanie) zniżka 20% od ceny podstawowej.

OW PÓŁWYSEP w Jastarni
(wyżywienie HB - 2 x dziennie: śniadanie, obiadokolacja)

Typ domku 26.08-15.09.2021 15.09-30.09.2021

Domek drewniany 90 zł od osoby (usługa hotelowa) 75 zł od osoby - nocleg bez wyżywienia 

Domek drewniany 120 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB) 85 zł od osoby - nocleg bez wyżywienia 

Domek murowany 100 zł od osoby (usługa hotelowa) -

Domek murowany 130 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB) -

1. Zakwaterowanie w domkach 4-osobowych min. 3 osoby bez dopłaty. Przy zakupie domku 3,4 lub 5 osobowego, jako 1 lub 2 osobowego obowiązuje dopłata 10% za każde 
niewykorzystane miejsce.

2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
4. Osoba dodatkowo zakwaterowana w pokoju (dostawka lub wspólne spanie) zniżka 20% od ceny podstawowej.
5. Ośrodek akceptuje gości ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem i okazaniu wymaganych przepisami szczepień - opłata 15 zł za dobę w wyznaczonych 

domkach drewnianych od nr 25 do nr 44, w pozostałych domkach drewnianych opłata 50 zł za dobę. Do domków murowanych nie przyjmujemy zwierząt.
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OKS ZACISZE w Spale 
(wyżywienie FB – 3 x dziennie: śniadanie, obiad, kolacja)

Typ pokoju 01.09-23.12.2021

Pokój 2, 3, 4 osobowy
120 zł od osoby (usługa hotelowa)

135 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Pokój 1 osobowy
140 zł od osoby (usługa hotelowa)

160 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem FB)

Apartament 2 osobowy
325 zł za apartament (usługa hotelowa dla 2 osób)

360 zł za apartament (nocleg z wyżywieniem FB  dla 2 osób)

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1 osobowego dopłata wynosi 30%  ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
4. Osoba dodatkowo zakwaterowana w pokoju (dostawka lub wspólne spanie) zniżka 20% od ceny podstawowej.

 

OW HALNY w Karpaczu
(wyżywienie HB - 2 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiadokolacja serwowana)

Typ pokoju 28.08-23.12.2021

Pokój z łazienką
95 zł od osoby (usługa hotelowa)

110 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

Pokój o podwyższonym standardzie
120 zł od osoby (usługa hotelowa)

135 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, dopłata wynosi 30% ceny usługi hotelowej za każde niewykorzystane miejsce.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
4. Osoba dodatkowo zakwaterowana w pokoju (dostawka lub wspólne spanie) zniżka 20% od ceny podstawowej

OW STOKROTKA w Karpaczu
(wyżywienie HB - 2 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiadokolacja serwowana)

Typ pokoju 02.09-23.12.2021

Pokój z łazienką
90 zł od osoby (usługa hotelowa)

110 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

Pokój o podwyższonym standardzie
100 zł od osoby (usługa hotelowa)

125 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1 osobowego dopłata wynosi 20% ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
4. Osoba dodatkowo zakwaterowana w pokoju (dostawka lub wspólne spanie) zniżka 20% od ceny podstawowej.

OW KOLEJARZ w Zakopanem 

(wyżywienie HB - 2 x dziennie: śniadanie bufetowe, obiadokolacja serwowana)

Typ pokoju 28.08-17.10.2021 17.10-23.12.2021

Pokój z łazienką
115 zł od osoby (usługa hotelowa) 100 zł od osoby (usługa hotelowa)

135 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB) 120 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

Pokój studio o podwyższonym standardzie
130 zł od osoby (usługa hotelowa) 120 zł od osoby (usługa hotelowa)

150 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB) 140 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

Apartament
145 zł od osoby (usługa hotelowa) 135 zł od osoby (usługa hotelowa)

165 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB) 155 zł od osoby (nocleg z wyżywieniem HB)

1. W przypadku niewykorzystanych miejsc przy zakupie pokoju 2 lub więcej osobowego, jako 1 osobowego dopłata wynosi 10% ceny usługi hotelowej.
2. Dzieci do lat 3 w pokoju, w którym nie ma dla dziecka odrębnego miejsca do spania i dziecko nie korzysta z odrębnego miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie.
3. Dzieci w wieku do lat 10 - możliwa sprzedaż tzw. małej porcji wyżywienia - zniżka 20 zł od ceny FB.
4. Osoba dodatkowo zakwaterowana w pokoju (dostawka lub wspólne spanie) zniżka 20% od ceny podstawowej.
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OW MEDUZA
ul. Orkana 4
72-600 ŚwinOujŚcie

tel./fax (91) 321 20 41
kOm. +48 518 249 504
meduza@naturatour.pl

Obiekt należy dO sieci: 

ZakwaterOwanie:
Pokoje: 1-; 2-; 3-; 4- osobowe  
z łazienkami, TV, lodówką, ra-
diem, w każdym pokoju czajnik. 
Pokoje w budynku A posiadają 
w większości loggie lub balko-
ny. Pokoje rodzinne 4-osobowe 
znajdują się tylko w budynku B. 
W budynkach B i C kilka pokoi 
posiada balkony, oba budynki 
mają taki sam standard.

wyżywnienie:
2 posiłki dziennie z podziałem na 
dwie tury: (śniadania bufetowe 
w godz. 8:00 - 10:00 i obiadoko-
lacje serwowane w godz. 16:00 
- 18:00); pierwsze świadczenie 
- obiadokolacja w dniu rozpoczę-
cia turnusu, ostatnie świadczenie 
- śniadanie w dniu zakończenia 
turnusu.

Parking:
Ośrodek posiada 15 bezpłat-
nych, niestrzeżonych miejsc par-
kingowych dla Gości ośrodka. 
Parking strzeżony, płatny znajdu-
je się ok. 200 m od ośrodka.

ZwierZęta:
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

dOba wcZasOwa:
Od 15:00 - zakwaterowanie.
Do 11:00 - wykwaterowanie.

rOZrywka i sPOrt:
W budynku A znajduje się kawia-
renka z zewnętrznym tarasem 
wypoczynkowym wraz z grillem 
wyłącznie dla Gości ośrodka. W 
odległości ok. 100 m od ośrodka 
zlokalizowany jest duży, ogólno-
dostępny plac zabaw dla dzieci 
oraz basen miejski. 

dOdatkOwO Płatne:
Opłata uzdrowiskowa - 4,40 zł za 
każdy rozpoczęty dzień pobytu.

CENA PAKIETU STANDARD ZAWIERA:
Noclegi wg wybranej opcji zakwaterowania, wyży-
wienie (1x w turnusie obiadokolacja w formie biesiady 
regionalnej z muzyką na żywo), wycieczkę autokaro-
wą „Krajobrazy Wyspy Wolin” (w programie: Przeprawa 
promowa z wyspy Uznam na wyspę Wolin; przejazd do 
Międzyzdrojów; spacer po molo i Promenadzie Gwiazd; 
przejazd do miejscowości Wapnica - jeziorko Turkuso-
we o wspaniale przejrzystej i połyskującej wodzie, nad 
którym górują lesiste wzgórza, z których można podzi-
wiać w pełni jego urok; przejazd do Lubina na najwyż-
szy punkt widokowy nad Zalewem Szczecińskim - Gro-
dzisko, z którego można podziwiać również wsteczną 
deltę Świny z archipelagiem ponad czterdziestu wysp  
i wysepek. Jest to jedyne - poza latarnią morską - miej-
sce, z którego widać imponującą „Krainę 44 wysp”.  
W drodze powrotnej - zwiedzanie na stoku góry - po-
zostałości tajnej broni Hitlera V-3; podróż w kierunku 
najwyższej latarni morskiej na Bałtyku - 68 m, 300 krę-
tych schodów - stojącej u ujścia Świny do morza, przy 
wschodnim falochronie; rejs katamaranem Wodnicz-
ka po dorzeczu Świny, przeprawa promem „Karsibór”, 
powrót do ośrodka); pieszą wycieczkę po Świnoujściu  
z biletami wstępu do Muzeum Rybołówstwa Morskie-
go oraz na Wieżę Widokową Kościoła M. Lutra, pieszą 
wycieczkę do Fortu Anioła i Fortu Zachodniego, obsługę 
animatora, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 

CENA PAKIETU PROMOCYJNEGO ZAWIERA:
Noclegi wg wybranej opcji zakwaterowania, wyży-
wienie w formie śniadań i obiadokolacji (1x w turnusie 
obiadokolacja w formie biesiady regionalnej z muzyką 
na żywo).

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Niemcy: Berlin i Poczdam I Wyspa Rugia i Stralsund
Dania: Kopenhaga

UWAGI:
BRAK MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA 1 OSOBY  
W POKOJU WIELOOSOBOWYM.
W przypadku łączenia turnusów wczasowych w drugim 
turnusie zamiast wycieczki „Krajobrazy Wyspy Wolin” 
będzie rejs statkiem „Chateaubriand”.
Możliwość wykupienia zabiegów leczniczych (masaże 
lecznicze). 
W przypadku łączenia turnusów - obiadokolacja, nocleg 
i śniadanie między turnusami - GRATIS.
Wypożyczenie łóżeczka turystycznego - GRATIS.
W ośrodku obowiązują firmowe opaski na rękę.

ZNIŻKI I DOPŁATY:
Dzieci do lat 3 bez świadczeń - 10 zł/doba.
Dzieci do lat 3 z samodzielnym miejscem do spania, bez 
posiłków i programu (dostępna opcja tylko przy mini-
mum 2 osobach płatnych): 15% ceny pakietu. 
Dzieci 0-10 lat z dziecięcą porcją wyżywienia: cena niż-
sza o 15% od ceny pakietu.
Spanie na dostawce (wspólne spanie): cena niższa o 10% 
(dla osoby śpiącej na dostawce) od ceny pakietu.
Cena za dobę z wyżywieniem dla osoby dokwatero-
wanej na pojedyncze doby, w przypadku dostępnego  
w pokoju wolnego miejsca do spania wynosi: budynek 
A - 150 zł, budynek B, C - 135 zł.
Opłata za każde niewykorzystane miejsce w pokoju 10% 
pakietu.
Dopłata za nocleg dla osoby zakwaterowanej powyżej 
nominalnej ilości miejsc w pokoju 35 zł - budynek A, 30 
zł - budynek B, C. Opcja możliwa tylko w pokojach bez 
dostawek. Nie przysługuje dodatkowa pościel. 

Ośrodek położony 150 m od piaszczystej plaży, 50 m od promenady, w centrum dzielnicy nadmorskiej. 
Przy przystanku autobusowym, 3 km od dworca PKP, BUS i przeprawy promowej. OW Meduza dysponuje 
łącznie 167 miejscami noclegowymi w trzech budynkach. W budynku A mieści się jadalnia, recepcja, sala 
konferencyjna, kawiarenka, sauna. Budynek A posiada windę, z której goście ośrodka mogą dojechać 
do pokoi zlokalizowanych na dwóch piętrach oraz do jadalni. Na poziomie recepcji zlokalizowany jest 
również gabinet masażu dla klientów ośrodka. W budynku B mieści się salon fryzjerski. W budynku C 
umiejscowiono drugą salę konferencyjną.

ŚWINOUJŚCIEMEDUZA

TABELA Z CENAMI I TURNUSAMI

Termin turnusu Typ pokoju
Pakiet standardowy

Cena od osoby

26.06 - 02.07
(6 noclegów)

Pokój w budynku B, C 979 - promocyjny 

Pokój w budynku A 1 100 - promocyjny

03.07 - 09.07 
(6 noclegów)

Pokój w budynku B, C 1 350

Pokój w budynku A 1 470

10.07 - 16.07
17.07 - 23.07 
24.07 - 30.07 
31.07 - 06.08 
07.08 - 13.08 
(6 noclegów)

Pokój w budynku B, C 1 410

Pokój w budynku A 1 550

14.08 – 20.08 
21.08 – 27.08
(6 noclegów)

Pokój w budynku B, C 979 – promocyjny

Pokój w budynku A 1 100 - promocyjny
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Ośrodek położony w centrum miejscowości, 350 m deptakiem do zejścia na plażę przystosowanego dla 
rodzin z wózkami. W 3-kondygnacyjnym murowanym budynku typu hotelowego znajduje się 60 pokoi, 
recepcja, jadalnia, kawiarnia, basen kryty z przeciwprądem, hydromasażem, ścieżką do masażu stóp, 
jacuzzi oraz trzy rodzaje saun, plac zabaw dla dzieci do lat 6.

ATRAKCJE OKOLICY:
Nadmorski Park Miniatur w Dziwnowie - wizyta  
w parku jest alternatywą dla leżenia na plaży i po-
zwoli poznać historię tak ważnych dla życia ludzi 
morza budowli. Znajdują się tutaj latarnie z całego 
wybrzeża od najbardziej wysuniętej na zachód la-
tarni w Świnoujściu, po ostatnią na wschodzie latar-
nie w Krynicy Morskiej. Dzieci buszując pomiędzy 
miniaturami poczują się tu jak w krainie Calineczki, 
a dorosłym zaimponuje dokładność z jaką wykona-
na jest każda miniatura.
Park Kolejek w Dziwnowie - w parku znajdują się 
miniaturowe parowozy pędzące po ponad 300 me-
trach miniaturowych torów, ciekawie zaaranżowa-
na sceneria: mosty, tunele, miniaturowe budowle  
i wiele ciekawych atrakcji.
Most zwodzony - most łączy usytuowaną na wyspie 
Wolin wieś z położonym 4 km na wschód Dziwno-
wem. Stanowi jeden z nielicznych takich zabytków 
techniki w Europie, został otwarty w 1994 r. Jest 

owocem przebudowy starszego, powstałego tu po 
wojnie, drewnianego mostu ze zwodzonym przę-
słem. To na tym starym moście, w latach 60 kręco-
no zdjęcia do jednego z odcinków niezwykle po-
pularnego serialu „Czterej Pancerni i pies”. Przęsło 
obecnego, ważącego ok. 35 ton mostu podnoszone 
jest co kilka godzin, co czekającym na to statkom 
umożliwia dalszy rejs Dziwną.

CENA ZAWIERA: 
7 noclegów, 7 obiadokolacji, 7 bufetów śniadanio-
wych, wstęp na basen, ubezpieczenie, podatek VAT.

ZNIŻKI: 
Dzieci do lat 3 niekorzystające z osobnego spania  
i wyżywienia ryczałt - 140zł.
Trzecia osoba w pokoju 3-osobowym w wieku 4-12 
lat 50% zniżki, w wieku powyżej 12 lat 30% zniżki.

OW GRYF
ul. armii krajOwej 12
72-515 międZywOdZie

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 2, 3 osobowe (wszyst-
kie pokoje z balkonami). Me-
ble hotelowe, TV, chłodziarka, 
czajnik, szklanki, łyżeczki, su-
szarka do włosów, suszarka do 
rzeczy, ręczniki 2 szt./os.

wyżywienie: 
wyżywienie 2 razy dziennie 
tj. śniadania - bufet szwedzki  
i obiadokolacje. Obiadokola-
cja, serwowana tradycyjnie 
do stolika w godz. od.17.00-
19.00, składająca się z 3 posił-
ków (zupa, drugie danie, deser  
a ponadto bufet surówek, kosz 
owoców oraz woda, soki i kom-
pot). Urozmaicony i bogaty 
bufet śniadaniowy podajemy 
w godz. 8.00-10.00. Pierwsze 
świadczenie w dniu przyjazdu - 
obiadokolacja, ostatnie w dniu 
wyjazdu - bufet śniadaniowy.

Parking: 
Na terenie ośrodka - monito-
rowany płatny 15zł/doba.

ZwierZęta: 
Przyjazd ze zwierzętami do-
mowymi wymaga wcześniej-
szego uzgodnienia (nie wszyst-
kie zwierzęta są przyjmowane), 
pobyt ze zwierzętami płatny 
od 30 do 50 zł/doba (zależy od 
wielkości zwierząt).

dOba wcZasOwa: 
Od 16.00 - zakwaterowanie. 
Do 11.00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne: 
Opłata klimatyczna ok. 2 zł/os./
doba. 
Możliwość wypożyczenia 
sprzętu plażowego - leżaki  
i parawany za odpłatnością 
3zł/cały dzień.

MIĘDZYWODZIEGRYF

Termin
Cena za 1 osobę w pokoju 

2-osobowym
Cena za 1 osobę w pokoju 

3-osobowym

15.05-22.05
22.05-29.05
29.05-05.06
05.06-12.06
12.06-19.06

1 295 1 120

19.06-26.06
26.06-03.07
03.07-10.07
10.07-17.07
17.07-24.07
24.07-31.07
31.07-07.08
07.08-14.08
14.08-21.08

1 645 1372

21.08-28.08
28.08-04.09
04.09-11.09

1 295 1 120
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CENA ZAWIERA:
Noclegi w budynku A lub B, wyżywienie HB, bie-
siadę rybną z muzyką na żywo, wycieczkę do Ko-
łobrzegu ze zwiedzaniem miasta i Muzeum Wojska 
Polskiego, rejs katamaranem po rzece Dziwnej, 
od poniedziałku do czwartku animacje dla dzieci, 
ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

ZNIŻKI I DOPŁATY:
Pokój o podwyższonym standardzie w budynku C - 
dopłata 20 zł/os. za dobę.
Istnieje możliwość sprzedaży pakietu dla jednej oso-
by wyłącznie w pokojach 2-osobowych - dopłata 10% 
ceny pakietu.
Dzieci do lat 3 - bez samodzielnego miejsca do spania 
i bez posiłków - GRATIS.
Dzieci do lat 3 - z samodzielnym miejscem do spania  
i bez posiłków - 15% ceny wybranego pakietu. 
Dzieci 3 - 10 lat z dziecięcą porcją wyżywienia - cena 
niższa o 15% od ceny wybranego pakietu.
Spanie na dostawce (wspólne spanie) - cena niższa  
o 15% od ceny wybranego pakietu dla osoby śpiącej 
na dostawce.
Dopłata 30 zł/nocleg/osobę zakwaterowaną powyżej 
nominalnej ilości miejsc w pokoju. Opcja możliwa tyl-
ko w pokojach bez dostawek. Nie przysługuje dodat-
kowa pościel.
Cena za dobę z wyżywieniem dla osoby dokwatero-
wanej na pojedyncze doby, w przypadku dostępnego 
w pokoju wolnego miejsca do spania w budynkach A, 
B - 100 zł. 

PAKIET WCZASOWY Z TRANSPORTEM:
Przejazd autokarem turystycznym - przejazdy dzienne.
Wyjazd: Katowice 24.07 godz. 6:00.
Powrót: wyjazd z Dziwnówka 03.08 godz.10:00.

ZNIŻKI I DOPŁATY PAKIET WCZASOWY Z TRANS-
PORTEM:
Istnieje możliwość sprzedaży pakietu dla jednej oso-
by wyłącznie w pokojach 2-osobowych - dopłata 10% 
ceny pakietu - liczba miejsc ograniczona.
Dzieci do lat 3 - bez samodzielnego miejsca do spania 
i bez posiłków - cena 250 zł.
Dzieci do lat 3 - z samodzielnym miejscem do spania  
i bez posiłków - cena 500 zł.
Dzieci 3 - 10 lat z dziecięcą porcją wyżywienia - cena 
niższa o 250 zł od ceny pakietu.
Spanie na dostawce (wspólne spanie) - cena niższa  
o 250 zł od ceny pakietu dla osoby śpiącej na dostawce.

UWAGI:
W przypadku łączenia pakietów wczasowych obiado-
kolacja, nocleg i śniadanie między turnusami - GRATIS.
Wypożyczenie łóżeczka turystycznego - GRATIS.
W ośrodku obowiązują firmowe opaski na rękę.

Termin Pakiet wczasowy
z transportem  budynek B

24.07-03.08
(10 noclegów) 1 765

ZŁOTA RYBKA  I  DZIWNÓWEK

Ośrodek położony jest w samym centrum miejscowości przy promenadzie w sąsiedztwie sklepików, re-
stauracji oraz kawiarni. Usytuowany jedynie 150 m od morza i dużej, szerokiej plaży. Teren ośrodka jest 
ogrodzony oraz zadrzewiony. Do najbliższego przystanku autobusowego i BUS jest ok. 150 m. Składa się 
z 3 budynków: A, B, C. W budynku A znajduje się recepcja, natomiast w budynku C jadalnia. Wszystkie 
pokoje w budynkach A i B posiadają loggie, w budynku C pokoje bez loggi. Obiekt jest ośrodkiem sezo-
nowym.

Ow ZłOta rybka
ul. kamieńska 14
72-420 dZiwnówek

tel/fax (91) 381 11 01
kOm. +48 518 249 509
zlotarybka@naturatour.pl 

Obiekt należy dO sieci: 

ZakwaterOwanie:
Pokoje: 2-, 3-osobowe z łazien-
kami. W każdym pokoju TV, 
lodówka, czajnik. W niektórych 
pokojach 3-osobowych istnieje 
możliwość zakwaterowania 4 
osoby (wspólne spanie na wer-
salce).

wyżywienie:
2 posiłki dziennie z podzia-
łem na dwie tury: śniadania w 
formie bufetu w godz. 8:00-
10:00, obiadokolacje serwo-
wane w godz. 16:00-18:00. 

Parking: 
Przy ośrodku, wyłącznie dla 
gości ośrodka, bezpłatny i nie-
strzeżony. Parking strzeżony, 
płatny - oddalony 50 m od 
ośrodka.

ZwierZęta:
Ośrodek nie przyjmuje zwie-
rząt. 

dOba wcZasOwa:
Od 15:00 - zakwaterowanie. 
Do 11:00 - wykwaterowanie.

rOZrywka i sPOrt:
Obiekt posiada: salę dyskote-
kową, plac zabaw (zjeżdżalnia, 
drabinki), wiaty rekreacyjne, 
miejsce na ognisko, mini ba-
wialnię dla dzieci, boisko do ko-
szykówki i siatkówki, boisko do 
gry w bule, stół do ping-ponga, 
stół do bilarda, sala do ćwiczeń 
(atlas, bieżnia, orbitex, rower), 
kijki do Nordic Walking.

dOdatkOwO Płatne:
Opłata klimatyczna - około 2 zł 
od osoby za każdy rozpoczęty 
dzień pobytu.

DZIWNÓWEKZŁOTA RYBKA

TURNUSY W BUDYNEKU A:

Termin Pakiet wczasowy

27.06-03.07
03.07-09.07
10.07-16.07
17.07-23.07
24.07-30.07
31.07-06.08
07.08-13.08
14.08-20.08
(6 noclegów)

1 060

TURNUSY W BUDYNEKU B:

Termin Pakiet wczasowy

26.06-02.07
(6 noclegów) 1 060

02.07-12.07
13.07-23.07
24.07-03.08
04.08-14.08
15.08-25.08

(10 noclegów)

1 680

SPRZEDAŻ DOBOWA - BUDYNEK C W OKRESIE 26.06-30.08.2021

Ilość dni Nocleg z HB Nocleg ze śniadaniem

Osoba 
dorosła

Dziecko w wieku 
do 10 lat 

(1/2 wyżywienia)

Osoba 
dorosła

Dziecko w wieku 
do 10 lat 

(1/2 wyżywienia)

1 - 2 160 135 135 125
> 2 155 130 125 115
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Ośrodek wypoczynkowy „Gryf” położony jest przy samej plaży (30 m) i posiada własne zejście, w spokoj-
nej części Pobierowa, oddzielony od głównego centrum pięknym sosnowym lasem. Dysponuje szeroką 
gamą sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Do dyspozycji wczasowiczów jest kawiarnia, basen z podgrze-
waną wodą, sprzęt plażowy, brodzik dla dzieci z zabawkami, liczne miejsca do grillowania. Ośrodek ide-
alnie nadaje się dla ludzi, którzy szukają spokoju i ciszy. Na terenie ośrodka nie są organizowane głośne 
imprezy plenerowe. 
Domki „Brda” i „Wagus” usytuowane są w drugiej części Ośrodka, na terenie zalesionym, w całości ogro-
dzonym z osobnym podgrzewanym basenem kąpielowym. W odległości ok. 50 m od zejścia na plażę. 
Każdy domek ma drewniany stół ogrodowy oraz miejsce do grillowania. Miejsca do parkowania samo-
chodów nie są wyznaczone, goście parkują przy domkach. 

Domek „Brda” jest domkiem dwukondygnacyjnym. Na 
parterze znajdują się: pokój dzienny, kuchnia i łazien-
ka. W pokoju dziennym: rozkładana sofa dwuosobowa, 
stolik, fotele, szafa, komoda na ubrania, telewizor, elek-
tryczne grzejniki. W kuchni znajdują się: stół z krze-
słami, szafki kuchenne, lodówka, zlewozmywak, płyta 
grzewcza, sztućce i naczynia kuchenne. W łazience 
znajdują się: toaleta, umywalka z blatem, lustro, brodzik 
z kabiną, elektryczny podgrzewacz wody i grzejnik. Na 
wyposażeniu łazienek nie ma ręczników. Powierzchnia 
parteru ok. 50 m. Na piętrze znajdują się dwie sypialnie. 
Pierwsza zamykana z trzema jednoosobowymi tap-
czanami zamknięta, druga otwarta z dwoma tapczana-
mi. Na wyposażeniu znajdują się: komody na ubrania, 
szafki nocne, w jednej z sypialń biurko. Powierzchnia 
sypialń ok. 25 m. Domek Brda jest przeznaczony do po-
bytu dla rodziny do 7 osób.

Domek „Wagus” jest domkiem dwukondygnacyjnym. 
Na parterze znajdują się: pokój dzienny, aneks kuchen-
ny i łazienka. W pokoju dziennym: rozkładana sofa 
dwuosobowa, stół z krzesłami, szafa, komoda na ubra-
nia, telewizor, elektryczne grzejniki. W kuchni znajdu-
ją się: szafki kuchenne, lodówka, zlewozmywak, płyta 
grzewcza, sztućce i naczynia kuchenne. W łazience 
znajdują się: toaleta, umywalka z blatem, lustro, brodzik 
z kabiną, elektryczny podgrzewacz wody i grzejnik. Na 
wyposażeniu łazienek nie ma ręczników. Powierzch-
nia parteru ok. 25 m. Na piętrze znajduje się jedna 
sypialnia z trzema jednoosobowymi tapczanami. Na 
wyposażeniu sypialni: komoda na ubrania, szafki noc-
ne. Powierzchnia sypialni ok. 15 m. Domek Wagus jest 
przeznaczony do pobytu dla rodziny od 4 do 5 osób.

CENA ZAWIERA: 
7 noclegów, wyżywienie HB, korzystanie z otwartego 
basenu kąpielowego, sauny, jacuzzi, parking dla jed-
nego samochodu (jeden na domek/pokój), podatek 
VAT, ubezpieczenie.

UWAGI DO ZAKWATEROWANIA W DOMKACH: 
• Dzieci do 12 lat z dziecięcą porcją wyżywienia - 

zniżka 140 zł za turnus,
• Pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 400 zł,
• Pobierana jest dodatkowo opłata za zużycie ener-

gii elektrycznej wg wskazań licznika,
• Domek „Brda” zakwaterowanie dla minimum  

6 osób, domek „Wagus” zakwaterowanie dla mi-
nimum 4 osób.

UWAGI DO ZAKWATEROWANIA W POKOJACH:
• Dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania 

i wyżywienia - ryczałt 140zł,
• dzieci do 12 lat z dziecięcą porcją wyżywienia - 

zniżka 140 zł za turnus.

Przydział numerów pokoi i domków odbywać się 
będzie podczas meldowania.

OW GRYF
ul. granicZna

72-346 PObierOwO

 
ZakwaterOwanie: 
Pokoje: pokoje 2-osobowe  
z łazienką, wyposażone w me-
ble hotelowe o wysokim stan-
dardzie, TV, radio, lodówkę, 
łóżka hotelowe, łazienkę, su-
szarkę do włosów, ręczniki.

wyżywienie: 
dwa posiłki dziennie (śniadanie 
w formie bufetu szwedzkiego 
i obiadokolacja podawana tra-
dycyjnie). Pierwsze świadcze-
nie - obiadokolacja, ostatnie 
- śniadanie.

Parking: 
dozorowany, postój pierwsze-
go samochodu jest w cenie 
pobytu, goście zakwaterowani  
w pokojach parkują na parkin-
gu głównym, goście zakwa-
terowani w domkach parkują 
przy domku.

ZwierZęta: 
pobyt ze zwierzętami płatny 
od 20 do 30 zł/doba (zależy od 
wielkości zwierząt).

dOba wcZasOwa: 
Od 17.00 - zameldowanie. 
Do 11.00 - wymeldowanie.

dOdatkOwe Płatne: 
opłata klimatyczna 2 zł/doba 
(dorośli i dzieci), sprzęt plażo-
wy, ręczniki kąpielowe.

GRYF  I  POBIEROWO

POBIEROWOGRYF

Termin
Cena za 1 os. w domku

„Brda” (6 osobowy)
Cena za 1 os. w domku 
„Wagus” (4 osobowy)

02.07 – 09.07
09.07 – 16.07
16.07 – 23.07
23.07 – 30.07
30.07 – 06.08
06.08 – 13.08
13.08 – 20.08

1 215 1 280

Termin
Cena za 1 os. 

w pokoju 2-os. 
standard

Cena za 1 os. 
w pokoju 3-os. 

family

Cena za 1 os. w 
apartamencie 
JUNIOR 2-os.

Cena za 1 os. w 
apartamencie 

3-os.

05.06 - 12.06
12.06 - 19.06
19.06 - 26.06
26.06 - 03.07

1 295 1 365 1 365 1 365

03.07 - 10.07
10.07 - 17.07
17.07 - 24.07
24.07 - 31.07
31.07 - 07.08
07.08 - 14.08
14.08 - 21.08
21.08 - 28.08

1 540 1 610 1 925 1 830

28.08 – 04.09
04.09 – 11.09
11.09 – 18.09

1 295 1 365 1 365 1 365
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Ośrodek BAGIŃSCY SPA położony jest w pięknym otoczeniu lasu świerkowego, w odległości 500 metrów 
od morza. Ośrodek zapewnia prawdziwy odpoczynek i ucieczkę od pędzącego świata. Szukający kontak-
tu z naturą i miejsca do komfortowego wypoczynku, wykwalifikowanej obsługi oraz szerokiego wachla-
rza odnowy biologicznej, znajdą tu coś dla siebie. Ośrodek Wypoczynkowy typu hotelowego, dysponuje 
60 pokojami na 3 kondygnacjach. Na terenie ośrodka znajdują się: restauracja, kawiarnia, sala fitness, 
basen, sauna parowa i na podczerwień, jacuzzi. Można również skorzystać z wypożyczalni rowerów (od-
płatnie), piłki do siatkówki i koszykówki oraz rakietek do tenisa stołowego. Ośrodek posiada rozbudowa-
ną bazę odnowy biologicznej (możliwość skorzystania z zabiegów i pakietów SPA - CENTRUM URODY).

CENA ZAWIERA: 
Pakiet bez zabiegów: 7 noclegów, wyżywienie, korzy-
stanie z basenu, sauny, jacuzzi, sali fitness, gimnastyka 
poranna, gimnastyka w wodzie oraz zabawa taneczna 
przy muzyce i wieczór grillowy (odbywa się raz w tur-
nusie), internet, podatek VAT, ubezpieczenie.

Pakiet z zabiegami: jak wyżej plus wstępne badanie 
lekarskie i dwa zabiegi dziennie w dni robocze (elek-
troterapia, laseroterapia, magnetoterapia, krioterapia, 
lampa sollux, okłady borowinowe, 1 x masaż klasycz-
ny częściowy na turnus w pakiecie).

BAGIŃSCY SPA
ul. POlna 5
72-346 PObierOwO

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 2-, 3-osobowe z kom-
fortowym wyposażeniem. Każ-
dy pokój posiada łazienkę, TV 
SAT, lodówkę oraz balkon.

wyżywienie: 
W miesiącach: lipiec-sierpień 
- 2 posiłki dziennie (śniada-
nie, obiadokolacja). Pierwsze 
świadczenie - obiadokolacja, 
ostatnie - śniadanie. W czerw-
cu - wrześniu: 3 posiłki dzien-
nie.

Parking: 
Parking płatny - 10 zł/doba.

ZwierZęta: 
ośrodek nie akceptuje przyjaz-
dów ze zwierzętami.

dOba wcZasOwa: 
Od 15.00 - zakwaterowanie.
Do 11.00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne: 
opłata klimatyczna - 2 zł osoba 
dorosła oraz dziecko za dobę, 
dodatkowe masaże i zabiegi 
SPA, parking.

POBIEROWOBAGIŃSCY SPA

Termin Typ pokoju
Bez zabiegów

(cena w PLN od 1 os.)
Z zabiegami

(cena w PLN od 1 os.)

12.06-19.06
19.06-26.06

2 os. 1 195 1 370

3 os. 1 090 1 265

26.06-03.07
2 os. 1 255 1 430

3 os. 1 150 1 325

03.07-10.07
10.07-17.07
17.07-24.07
24.07-31.07
31.07-07.08
07.08-14.08
14.08-21.08
21.08-28.08

2 os. 1 405 1 580

3 os. 1 300 1 475

28.08-04.09
2 os. 1 315 1 490

3 os. 1 210 1 385

Turnusy wrześniowe
2 os. 1 195 1 370

3 os. 1 090 1 265

Zniżki: dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania i wyżywienia - pobyt gratis, dzieci od 3 do 10 lat –zniżka 25%.
Dopłaty: pokój 1 osobowy dopłata 420 zł za turnus, łóżeczko dla dziecka 10 zł/dzień.
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ATRAKCJE REGIONU:
• Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mrze-

żynie ulokowany jest na wzniesieniu i znajduje się 
bardzo blisko pasa wydm nadmorskich. Kościół pa-
rafialny powstał w latach 1900-1912. 

• Port rybacki usytuowany u ujścia rzeki Regi osłania-
ją dwa falochrony wybiegające w morze. Falochron 
wschodni ma długość 206 m, a zachodni - 327 m. 
Szerokość wejścia do portu wynosi 50m. Port Mrze-
żyno ma ściśle określony status portu rybackiego. 
Z racji tego odbywać się tu może ruch rybackich 
jednostek pływających.

• Piękna promenada spacerowo-rowerowa z oświe-
tleniem i ławeczkami.

• Aquapark 50 m od Ośrodka
• Park Miniatur Latarnii Morskich w Niechorzu - ofe-

ruje spacer, który potrwa nie dłużej niż 45 minut, 
w ciągu których możliwe jest przejście całego pol-
skiego wybrzeża od Krynicy Morskiej aż po Świno-
ujście. Miniatury zostały wykonane w skali 1:10.

• Stadnina Koni w Mrzeżynie oddalona 1 km od 
ośrodka.

CENA ZAWIERA: 
7 noclegów, wyżywienie, korzystanie ze sprzętu spor-
towego i grilla, animacje i zabawy dla dzieci, 1 wejście 
90 min do Aquaparku (50m od Ośrodka) podatek VAT, 
ubezpieczenie na terenie ośrodka.

dOm wyPOcZynkOwy BAŁTYK
ul. Śliska 2
72-330 mrZeżynO

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe z ła-
zienkami, WC, balkonem oraz 
2, 3, 4, 5-os. domki campingowe  
z łazienkami i WC. Pokoje  
i domki wyposażone są w TV 
SAT, WiFi, radio, leżak, parawan, 
lodówkę, czajnik i ręczniki.

wyżywienie: 
3 razy dziennie (FB) - śniadanie, 
obiad, kolacja. 
Pierwsze świadczenie - kolacja, 
ostatnie - śniadanie.

Parking: 
Ośrodek posiada własny, dozo-
rowany parking dla gości - płat-
ny 20 zł/doba.

ZwierZęta: 
Psy, koty - opłata 15 zł/dzień.

dOba wcZasOwa: 
Od 17.00 - zakwaterowanie.
Do 10.00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne: 
Koszty imprez fakultatywnych 
organizowanych przez ośrodek 
w trakcie trwania turnusu, rejsy 
po morzu, opłata klimatyczna 
płatna w ośrodku - około 2 zł 
za dobę.

DW „Bałtyk” zlokalizowany jest 100 m od morza na dużej zalesionej działce. Stacja PKP - w Kołobrzegu, 
przystanek PKS-200 metrów od Ośrodka. Plaża w Mrzeżynie od lat otrzymuje certyfikat „Błękitna Flaga”.
Ośrodek: Na terenie znajdują się dwa murowane pawilony z pokojami oraz domki campingowe z łazien-
kami. Obiekt posiada dużą stołówkę, kawiarnię, pokój zabaw dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, boiska do 
siatkówki i koszykówki, siłownię, bazę zabiegową.

MRZEŻYNOBAŁTYK

Termin Typ pokoju
Osoba

dorosła

Dziecko
 do lat 8

(z dziecięcą porcją 
wyżywienia)

05.06 -12.06
2,3,4 os. pokój

2,3,4,5 os. domek
1 026

951
924
849

12.06 -19.06
2,3,4 os. pokój

2,3,4,5 os. domek
1 064

989
962
887

19.06 -26.06
2,3,4 os. pokój

2,3,4,5 os. domek
1 101
1 026

998
924

26.06 -03.07
2,3,4 os. pokój

2,3,4,5 os. domek
1 175
1 101

1 074
998

03.07 -10.07
2,3,4 os. pokój

2,3,4,5 os. domek
1 175
1 101

1 074
998

10.07 -17.07
2,3,4 os. pokój

2,3,4,5 os. domek
1 175
1 101

1 074
998

17.07 -24.07
2,3,4 os. pokój

2,3,4,5 os. domek
1 175
1 101

1 074
998

24.07 -31.07
2,3,4 os. pokój

2,3,4,5 os. domek
1 175
1 101

1 074
998

31.07-07.08
2,3,4 os. pokój

2,3,4,5 os. domek
1 101
1 026

998
924

07.08 -14.08
2,3,4 os. pokój

2,3,4,5 os. domek
1 064

989
962
887

14.08 -21.08
2,3,4 os. pokój

2,3,4,5 os. domek
1 026

951
924
849

Zniżki:  
dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania i wyżywienia –ryczałt 
150 zł. 
osoby dodatkowe na wspólnym spaniu - taniej o 150 zł.
Dopłata do pokoju 1- osobowego - 150 zł.
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ATRAKCJE REGIONU: 
• Kołobrzeska Żegluga Pasażerska zaprasza na jedno-

dniowy, zagraniczny rejs statkiem pasażerskim „JAN-
TAR” po morzu Bałtyckim, połączony z pobytem na 
malowniczej wyspie Bornholm (Dania). 

• Ogrody Tematyczne Hortulus Dobrzyca, to kompozy-
cja 28 ogrodów w odmiennych stylach i różnej tre-
ści. Największe ogrody: japoński, francuski, rosarium 
w stylu angielskim, są doskonałym tłem do fotografii 
ślubnej i okolicznościowej, jak i do sesji ściśle rekla-
mowych. Stają się również obiektem letnich ceremo-
nii ślubnych. 

• Skansen Chleba w Ustroniu Morskim to klimat zacnej, 
wiejskiej chaty wypełnionej zniewalającym aroma-
tem świeżo upieczonego chleba i zapachem pieczo-
nej, swojskiej kiełbasy czy żurku w chlebie - oto co 
czeka nas po przekroczeniu progu Skansenu Chleba 
w Ustroniu Morskim. Skansen znajduje się przy dro-
dze krajowej nr 11, na trasie Koszalin - Kołobrzeg.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
W sezonie letnim organizowane są wycieczki statkiem 
w morze, katamaranem na duńską wyspę Bornholm; 
coraz popularniejszy staje się Jarmark Solny - impre-
za handlowo-rozrywkowa nawiązująca do dawnego 
Jarmarku Mariackiego oraz festiwal „Interfolk” - Mię-
dzynarodowe spotkanie z folklorem.

CENA ZAWIERA: 
7 noclegów, wyżywienie HB, bezpłatne korzystanie  
z basenu, jakuzzi i saunarium w godzinach 11-17, drink 
powitalny, podatek VAT, ubezpieczenie; w przypadku 
wykupu turnusu z zabiegami cena zawiera dodatko-
wo: konsultacja medyczna plus 2 zabiegi lecznicze 
dziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt).

ZNIŻKI I DOPŁATY: 
• dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania 

i wyżywienia - ryczałt za turnus 7-dniowy - 150 zł,
• dzieci do lat 10 - zniżka 30%,
• dodatkowa osoba w pokoju 2-osobowym (w poko-

ju studio 2+1 dodatkową osobą jest osoba czwarta) 
- zniżka 30% od ceny podstawowej bez zabiegów,

• dopłata do pokoju jednoosobowego w turnusie 
7-dniowym - 700 zł,

• dopłata do pokoju COMFORT w turnusie 7-dnio-
wym - 650 zł za pokój,

• dopłata do pełnego wyżywienia (obiad serwowany) 
w turnusie 7-dniowym wynosi 250 zł od osoby.

Poznanianka to kameralny ośrodek o niepowtarzalnej, rodzinnej atmosferze, jeden z najprzytulniejszych 
obiektów w Kołobrzegu, położony w samym centrum uzdrowiska, zaledwie kilka kroków od piaszczystej 
plaży i kortów tenisowych, zaledwie 800 metrów od centrum miasta. Ośrodek oferuje własną kuchnię,  
w której przygotowywane są smaczne regionalne posiłki, klimatyczną kawiarnię Pod Papugami, bar letni 
Grill & CoffeePark, taras wypoczynkowy i plac zabaw dla dzieci. Skorzystać można z wypożyczalni rowerów. 
Obiekt wyposażony w nowowybudowany basen z jacuzzi, trzy sauny, baza SPA, gabinet kosmetyczny oraz 
nowa baza rehabilitacyjna.

POZNANIANKA 
WELLNESS & SPA
ul. nOrwida 1
78-100 kOłObrZeg

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 2, 3-osobowe z łazien-
kami oraz segmenty (2+1 typu 
studio). Wszystkie pokoje wy-
posażone są w tv-sat, telefon, 
lodówkę. 

wyżywienie: 
2 posiłki (śniadanie i obiadoko-
lacja w formie bufetu), pierw-
sze świadczenie: obiadokola-
cja, ostatnie: śniadanie w dniu 
wyjazdu.

Parking: 
Parking na miejscu, płatny 50 
zł/doba, konieczna wcześniej-
sza rezerwacja.

ZwierZęta: 
Pobyt małych zwierząt  
w ośrodku - 50 zł/doba - tylko 
w wyznaczonych pokojach.

dOba wcZasOwa: 
Od 14.00 - zakwaterowanie. 
Do 11.00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwe Płatne: 
Opłata klimatyczna ok. 4 zł 
za dobę (osoba dorosła), do-
datkowe zabiegi dostępne  
w Ośrodku (okłady borowino-
we, gimnastyka w basenie, ką-
piel wirowa kończyn górnych 
i dolnych, kąpiel CO

2
 sucha, 

magnetoterapia, krioterapia, 
elektroterapia, laser, bioptron).

KOŁOBRZEGPOZNANIANKA

Termin Typ pokoju Cena 
bez zabiegów

Cena 
z zabiegami

13.06 - 20.06
2 os. z balkonem
2 os. bez balkonu

1 790
1 690

1 990
1 890

20.06 - 27.06
27.06 - 04.07
04.07 - 11.07

2 os. z balkonem
2 os. bez balkonu

1 850
1 750

1 990
1 890

11.07 - 18.07
18.07 - 25.07
25.07 - 01.08
01.08 - 08.08
08.08 - 15.08
15.08 - 22.08

2 os. z balkonem
2 os. bez balkonu

1 890
1 800

2 090
1 990

22.08 - 29.08
2 os. z balkonem
2 os. bez balkonu

1 850
1 750

1 990
1 890

29.08 - 05.09
05.09 - 12.09

2 os. z balkonem
2 os. bez balkonu

1 800
1 700

1 990
1 890

12.09 - 19.09
2 os. z balkonem
2 os. bez balkonu

1 790
1 690

1 990
1 890

19.09 - 26.09
2 os. z balkonem
2 os. bez balkonu

1 750
1 650

1 950
1 850
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Ośrodek położony w samym centrum miejscowości, w odległości 20 m od morza, w sąsiedztwie wydm, 
przystani rybackiej, smażalni ryb oraz licznych restauracji. Duży teren ośrodka zapewnia komfort wy-
poczynku. Nowoczesny kompleks wypoczynkowy, w całości przebudowany w roku 2010. Dysponuje on 
prawie 200 miejscami noclegowymi w pokojach zlokalizowanych w budynkach hotelowych oraz kom-
fortowymi dwupoziomowymi segmentami i własną stołówką. 

ZAKWATEROWANIE:
Budynek hotelowy z recepcją i stołówką: pokoje 2-; 3-; 
4-osobowe oraz apartamenty. Wszystkie zlokalizowane 
na piętrze. Każdy pokój z balkonem, TV, lodówką, ra-
diem, czajnikiem oraz podstawową zastawą kawową. 
Budynek hotelowy wolnostojący: pokoje 2-; 3-oso-
bowe oraz studia 4-osobowe. Pokoje położone na 2 
kondygnacjach. Każdy pokój posiada własny balkon 
lub taras, TV, lodówkę, radio, czajnik oraz podstawową 
zastawę kawową.
Segmenty dwupoziomowe: 4-; 5-osobowe. Na parte-
rze znajduje się salonik z wersalką, TV, radiem, łazienką, 
aneksem kuchennym wyposażonym w lodówkę, ku-
chenkę mikrofalową, czajnik oraz podstawowe naczy-
nia kuchenne. Na piętrze dwie sypialnie, w tym jedna 
przechodnia bez drzwi z dwoma pojedynczymi łóżka-
mi, sypialnia zamykana posiada łoże małżeńskie.

CENA PAKIETU STANDARD ZAWIERA:
Noclegi wg wybranej opcji zakwaterowania, wyżywie-
nie w formie śniadań i obiadokolacji, karnet na kryty 
basen (6-godzinny przy Pakiecie Standard, 4-godzinny 
przy Pakiecie Promocyjnym), biesiadę rybną z rybą z 
kutra, konkursami i nagrodami, występ cyrku, wstęp do 
Western Parku, zajęcia rekreacyjno - rozrywkowe dla 
dzieci i dorosłych prowadzone przez animatora, ubez-
pieczenie NNW, podatek VAT.

CENNIK DOBOWY: 
W terminie 26.06.2021 - 11.07.2021 odbywa się sprzedaż 
dobowa - MINIMUM 3 DOBY:
175 zł/osobę/nocleg z wyżywieniem HB (śniadanie  
i obiadokolacja) w pokoju standard,
150 zł/osobę/nocleg ze śniadaniem w pokoju standard,
500 zł/segment 4-osobowy/nocleg + wybrane posiłki 
(minimum jeden rodzaj posiłku przez okres pobytu - 
śniadanie lub obiadokolacja dla każdej zakwaterowanej 
osoby),
625 zł/segment 5-osobowy/nocleg + wybrane posiłki 
(minimum jeden rodzaj posiłku przez okres pobytu - 
śniadanie lub obiadokolacja dla każdej zakwaterowanej 
osoby).
Cena śniadania 15,50 zł, cena obiadokolacji 23,50 zł. 
Sprzedaż pokoi dla minimum 2 osób.

UWAGI:
Istnieje możliwość wykupienia przednoclegu/nocleg ze 
śniadaniem 75 zł/os./1 noc. W tej opcji zakwaterowanie 
od godz. 20:00.
W przypadku łączenia turnusów - obiadokolacja, noc-
leg i śniadanie między turnusami - GRATIS.
Wypożyczenie łóżeczka turystycznego - GRATIS.
W ośrodku obowiązują firmowe opaski na rękę.

ZNIŻKI I DOPŁATY:
Pakiety z wyżywieniem (pokoje):
• Pokój apartamentowy w budynku hotelowym z recep-

cją - cena wyższa o 100 zł od osoby.
• PAKIET PROMOCYJNY W SEGMENTACH I POKOJACH 

SPRZEDAWANY JEST DLA MINIMUM 2 OSÓB.
• Cena za dobę z wyżywieniem HB dla osoby dokwate-

rowanej na pojedyncze doby 105 zł/os. 
• Dzieci do lat 3 bez samodzielnego miejsca do spania  

i bez posiłków - 15zł/doba.
• Dzieci do lat 3 z samodzielnym miejscem do spania  

i bez posiłków - (tylko przy minimum 2 osobach peł-
nopłatnych lub 1 osobie pełnopłatnej wraz z dzieckiem 
4-10 lat) 15% ceny wybranego pakietu. 

• Dzieci 4-10 lat z dziecięcą porcją wyżywienia - cena 
niższa o 15% od ceny wybranego pakietu.

• Dopłata za każde niewykorzystane miejsce w pokoju 
10% ceny pakietu (nie dotyczy pakietu promocyjnego).

• BRAK MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY POKOI DLA 1 OSOBY.
• Dopłata 30 zł/nocleg/osobę zakwaterowaną na poje-

dyncze doby, powyżej nominalnej ilości miejsc w po-
koju, bez osobnej pościeli.

• Pokój 4-osobowy - 2 pomieszczenia (dla minimum  
3 osób: pełnopłatnych i/lub dzieci 4-10 lat), nie dotyczy 
pakietu promocyjnego. 

Ryczałty za segmenty:
• Do ceny ryczałtowej obowiązkowa dopłata za ca-

łodzienne wyżywienie w cenie 351,00 zł za turnus 
10-dniowy, dla każdej osoby zakwaterowanej w seg-
mencie. Dzieci do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywie-
nia 270,00 zł za turnus 10-dniowy. Brak obowiązko-
wej dopłaty za wyżywienie dla dzieci do lat 3.

• Dopłata 65 zł/nocleg/osobę zakwaterowaną powyżej 
nominalnej ilości miejsc w segmencie (maksymalnie 
2 osoby). Przysługuje dodatkowa pościel. 

Ow kOrab  
ul. b. chrObregO 15
78-111 ustrOnie mOrskie

tel./fax. (94) 351 56 46
kOm. +48 518 249 523
korab@naturatour.pl

Obiekt należy dO sieci: 

ZakaterOwanie:
Pokoje 2-; 3-; 4-osobowe, 
apartamenty, studia 4-osobo-
we, segmenty dwupoziomowe:
4-; 5- osobowe.

wyżywienie:
2 posiłki dziennie (śniadania 
w formie bufetu w godz. 8:00-
10:00, obiadokolacje – serwo-
wane w godz. 16:00-18:00). 
Pierwsze świadczenie – obia-
dokolacja w dniu rozpoczęcia 
turnusu, ostatnie świadczenie 
– śniadanie w dniu zakończenia 
turnusu.

Parking:
Przy ośrodku, wyłącznie dla 
gości ośrodka, bezpłatny, nie-
strzeżony dla ok. 60 samocho-
dów.

ZwierZęta:
Ośrodek nie przyjmuje zwie-
rząt.

dOba wcZasOwa:
Od 15:00 - zakwaterowanie.
Do 11:00 - wykwaterowanie.

rOZrywka i sPOrt:
Ośrodek posiada dwa nowo-
czesne tartanowe boiska do 
gry w kosza i do gry w siat-
kówkę, stół do ping-ponga 
oraz plac zabaw dla dzieci  
z huśtawkami i zjeżdżalnia-
mi. Na terenie ośrodka alejki, 
ławeczki i altanka rekreacyj-
na. Goście wypoczywający  
w ośrodku mają możliwość 
bezpłatnego wypożyczenia ro-
werów (ilość ograniczona).

dOdatkOwO Płatne:
Opłata klimatyczna 2 zł za dobę, 
emeryci, renciści i dzieci - 1 zł.

USTRONIE MORSKIEKORAB

Pakiet 
standard

(9 noclegów)

Typ 
segmentu

Ryczałt w zł 
za segment 

bez wyżywienia

Typ 
pokoju

Cena w zł 
od osoby 

z wyżywieniem 
w pokoju

11.07 - 20.07 
21.07 - 30.07
31.07 - 09.08 
10.08 - 19.08

4-osobowy 5 360
2-; 3-; 4- 
osobowy 2 000

5-osobowy 6 700

Pakiet 
promocyjny

(9 noclegów)

Typ 
segmentu

Cena w zł 
od osoby z 

wyżywieniem w 
segmencie 

Typ 
pokoju

Cena w zł 
od osoby 

z wyżywieniem 
w pokoju

20.08 - 29.08 
4-; 5-

 osobowy 1 590
2-; 3-; 4- 
osobowy 1 490
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Ośrodek zlokalizowany jest przy ulicy wiodącej wprost na plażę, zaledwie 120 m od morza oraz 150 m 
od Jeziora Jamno. 1000 metrów od ośrodka znajduje się stara przystań rybacka, gdzie zawsze można 
zjeść świeżą rybę. Natomiast położenie budynków mieszkalnych zapewnia ciszę, pozwalając wypocząć 
każdemu, kto u nas spędzi urlop. 
Ośrodek dysponuje około 250 miejscami noclegowymi w 5 budynkach 1 lub 2 piętrowych (bez windy). 
Położony jest na terenach trawiastych pośród drzew i łagodnych pagórków. Całość jest ogrodzona i do-
zorowana. W odrębnym budynku znajduje się recepcja, kawiarnia oraz stołówka. Ośrodek jest sezonowy. 

CENA PAKIETU STANDARD I SENIOR ZAWIERA: 
Noclegi, wyżywienie, biesiadę rybną, wieczór grillo-
wy z muzyką, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci  
i dorosłych prowadzone przez animatora, ubezpie-
czenie NNW, podatek VAT. 

UWAGI:
Możliwość zakupu przednoclegu ze śniadaniem  
w cenie 80 zł od osoby - wówczas zakwaterowanie 
od godz. 18:00
Na terenie ośrodka mogą przebywać grupy kolonijne.
Wypożyczenie łóżeczka turystycznego - GRATIS.
W ośrodku obowiązują firmowe opaski na rękę.

ZNIŻKI I DOPŁATY:
Spanie na dostawce (wspólne spanie) - cena niższa  
o 15% od ceny wybranego pakietu dla osoby śpiącej 
na dostawce.
Dzieci do lat 3 nie korzystające z osobnego miejsca 
do spania i osobnego miejsca przy stole - opłata 20 
zł dziennie.
Dzieci do lat 3 z samodzielnym miejscem do spania  
i bez posiłków - (dostępna opcja tylko przy minimum 
2 osobach pełnopłatnych lub 1 osobie pełnopłatnej 
wraz dzieckiem 4-10 lat) 20% ceny wybranego pakie-
tu. 
Dzieci 4-10 lat z dziecięcą porcją wyżywienia - cena 
niższa o 15% od ceny wybranego pakietu.
Dopłata za pokój przeznaczony dla 1 osoby: w przy-
padku pokoju 2-osobowego - 10% ceny wybranego 
pakietu, w przypadku pokoju 3- osobowego - 30% 
ceny wybranego pakietu.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
rejs motorówką po Jeziorze Jamno,
wycieczka do Kołobrzegu + rejs statkiem po morzu

OW SŁONECZNY BRZEG
ul. słOnecZna 5
76-032 mielnO

tel. (94) 318 95 17 
kOm. +48 600 065 628
slonecznybrzeg@naturatour.pl

Obiekt należy dO sieci: 

ZakwaterOwanie:
Pokoje: 2-; 3-; 4 -; 5-osobowe 
w 5 budynkach (A, B, C, D, E) - 
wszystkie z łazienkami, TV oraz 
czajnikiem. W budynku A, C i E 
zlokalizowane są pokoje typu 
studio 3-; 4-osobowe. Więk-
szość pokoi posiada balkony. W 
budynku A i B wszystkie pokoje 
posiadają lodówki.

wyżywienie:
2 posiłki dziennie (śniadania 
w formie bufetu w godz. 8:00-
10:00, obiadokolacje - serwo-
wane w godz. 16:00-18:00). 
Pierwsze świadczenie - obia-
dokolacja w dniu rozpoczęcia 
turnusu, ostatnie świadczenie 
- śniadanie w dniu zakończenia 
turnusu. 

Parking: 
Przy ośrodku, wyłącznie dla go-
ści ośrodka, bezpłatny oraz nie-
strzeżony. 

ZwierZęta:
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

dOba wcZasOwa:
Od 15:00 - zakwaterowanie.
Do 11.00 - wykwaterowanie.

rOZrywka i sPOrt:
Ośrodek posiada plac zabaw 
dla dzieci, stół do ping-ponga, 
kawiarenkę oraz dużą wiatę 
grillową, udostępnianą również 
dla Gości ośrodka. W odległo-
ści 100 m od ośrodka znajduje 
się Centrum Kultury, w którym  
w okresie letnim prowadzone są 
ogólnodostępne imprezy kultu-
ralno-rozrywkowe. 

dOdatkOwO Płatne:
Opłata klimatyczna - ok.2,00 zł 
od osoby za każdy rozpoczęty 
dzień pobytu.

MIELNO
SŁONECZNY 

BRZEG

(W większości terminów pokoje w budynkach ACDE przeznaczone są 
na sprzedaż kolonii)

Termin 
(6 noclegów)

Typ pokoju
Pakiet standard
Cena od osoby

26.06 - 02.07
03.07 - 09.07
10.07 - 16.07
17.07 - 23.07
24.07 - 30.07
31.07 - 06.08
07.08 - 13.08
14.08 - 20.08
21.08 - 27.08

Pokój z łazienką 
bud A,C,D,E 1 140

Pokój z łazienką bud B 1 290

Pakiet Senior Typ pokoju Cena od osoby

26.06 - 02.07

Pokój z łazienką 
bud A,C,D,E 895

Pokój z łazienką bud B 970
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OW „Radość” położony jest przy spacerowej Promenadzie Nadmorskiej, na której odbywają się codzien-
nie różnego rodzaju imprezy, między innymi: Columbus Festiwal Wiatru z różnymi pokazami na ziemi i 
w powietrzu (przełom czerwca i lipca), biesiada góralska na tle morza „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce” 
(druga połowa lipca), czy Otwarte Mistrzostwa w Wypłukiwaniu Bursztynu (w sierpniu) oraz różnymi 
koncertami indywidualnych wykonawców i zespołów muzycznych. Jest najwyżej wysuniętym ośrod-
kiem w Ustce. Usytuowany jest 800 m od stacji PKP, 700 m od stacji PKS. Do Słupska ok. 17 km.

CENA ZAWIERA: 
6 lub 9 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, rejs sty-
lowym statkiem w morze wraz z poczęstunkiem, 
wieczorek taneczny, grillowanie przy muzyce, AQUA 
PARK Grand Lubicz - bilet wejścia na 2 godziny, wej-
ście do muzeum bursztynu, podatek VAT i ubezpie-
czenie NNW.

UWAGI:
Pokój z oddzielną łazienką oraz bez balkonu - cena niż-
sza o 50 zł od osoby za turnus. 
Apartament - cena wyższa o 350 zł od osoby za turnus 
6 noclegów, natomiast o 500 zł od osoby za turnus 9  
noclegów.

Osoby dodatkowo zakwaterowane ponad ilość miejsc 
dostępnych w pokoju - zniżka 20% od ceny podsta-
wowej pakietu.
Dzieci do lat 3 - niekorzystające z osobnego spania  
i wyżywienia - bezpłatnie.
Dopłata do pokoju 1-osobowego - 10% ceny pakietu.
Przednocleg ze śniadaniem w cenie 56 zł/osoba (za-
kwaterowanie od g.18:00)
W przypadku łączenia turnusów, nocleg i wyżywienie 
pomiędzy turnusami gratis. 

W Ośrodku obowiązują firmowe opaski na rękę.

OW RADOŚĆ
ul. limanOwskiegO 10
76-270 ustka

tel. (59) 81 44 074, 81 44 075 
kOm. +48 518 249 533
radosc@naturatour.pl

Obiekt należy dO sieci: 

ZakwaterOwanie:
Pokoje: Funkcjonalne 2-osobo-
we z pełnym węzłem sanitar-
nym oraz 2 pokoje z oddzielnym, 
indywidualnym węzłem sanitar-
nym (dostęp do łazienki poprzez 
wejście z korytarza, pokoje nr 
229, 328). 
Apartamenty: 2-osobowe skła-
dające się z dwóch pomieszczeń 
(w sypialni łoże małżeńskie,  
w pokoju dziennym sofa). 
Większość pokoi posiada balkon 
(z wyjątkiem pokoi nr 12, 112, 
213, 313). Wszystkie pokoje na 
wyposażeniu posiadają TV, ra-
dio, ręczniki, parawany i leżaki. 
Na korytarzu znajduje się dys-
trybutor z gorącą i zimną wodą 
oraz czajnik. 

wyżywienie: 
2 posiłki dziennie. Śniadanie 
w formie bufetu w godz. 8:00-
10:00,  obiadokolacja serwowa-
na w godz. 16:00-18:00. Pobyt 
zaczyna się obiadokolacją, a koń-
czy śniadaniem.

Parking: 
Na terenie ośrodka bezpłatny, 
niestrzeżony i ogrodzony.

ZwierZęta: 
Nie przyjmujemy. 

dOba wcZasOwa:
Od 12:00 - zakwaterowanie.
Do 10:00 - wykwaterowanie.

sPOrt i rOZrywka:
Na terenie ośrodka znajduje się 
miejsce do grillowania oraz stół 
do ping-ponga. Dzieci zaprasza-
my do sali zabaw oraz na plac 
zabaw. 

dOdatkOwO Płatne:
Opłata uzdrowiskowa 3 zł za 
dzień pobytu.

USTKARADOŚĆ

Turnusy
(6 noclegów) Typ pokoju Pakiet 

standardowy

Dzieci do 10 lat
z dziecięcą porcją 

wyżywienia

27.06 - 03.07      
03.07 - 09.07     
10.07- 16.07
17.07 - 23.07
24.07 - 30.07
31.07 - 06.08
07.08 - 13.08

Pokój z łazienką 
i balkonem
parter, 1 i 2 

piętro pokoje 
od nr 2

do nr 228

1 350 1 140

14.08 - 20.08
21.08 - 27.08 1 140 995

Turnusy
(9 noclegów) Typ pokoju Pakiet 

standardowy

Dzieci do 10 lat
z dziecięcą porcją 

wyżywienia

29.06 - 08.07
08.07 - 17.07
18.07 - 27.07
28.07 - 06.08
07.08 - 16.08

Pokój z łazienką 
i balkonem

3 piętro
pokoje od 

nr 300 
do nr 327

1 835 1 600

17.08 - 26.08 1 550 1 379
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OW BRYZA
ul. bałtycka 8
76-212 rOwy

ZakwaterOwanie: 
pokoje 2 osobowe z możliwo-
ścią dokupienia dostawek (2 
wersalki w każdym pokoju)  
z balkonami i pełnym węzłem 
sanitarnym, telewizorem, lo-
dówką, parawanami plażowy-
mi, czajnikiem i WiFi. 

wyżywienie: 
3 posiłki dziennie (śniadanie, 
obiad, kolacja) Pierwsze świad-
czenie w dniu przyjazdu obiad, 
a ostatnie śniadanie. Do obia-
du podaje się podwieczorek. 

Parking: 
Bezpłatny do dyspozycji gości.

ZwierZęta: 
Ośrodek nie wyraża zgody na 
przyjazd ze zwierzętami.

dOba wcZasOwa: 
Od 14:00 - zakwaterowanie.
Do 10.00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwe Płatne: 
Opłata klimatyczna ok. 2 zł od 
osoby za dobę.

CENA ZAWIERA: 
7 noclegów, wifi, telewizję kablową w każdym poko-
ju, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, pod-
wieczorek, kolacja), lodówka z zamrażarką i czajnik 
bezprzewodowy w każdym pokoju, sprzęt sportowy, 
trawiaste boisko do piłki nożnej i siatkówki oraz bo-
isko do minikoszykówki, namiot – świetlica o pow. 
120 m2 przeznaczony do gier i zabaw, ognisko z pie-
czonymi kiełbaskami w każdym turnusie, parking dla 
samochodów.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Piesze wycieczki (po Słowińskim Parku Narodowym, 
nad morzem, po pobliskich lasach). Szlaki rowerowe: 
Trasa Zwiniętych Torów, Szlak Trzech Jezior (J. Gard-
no, J. Dołgie Małe, J. Dołgie Duże). Muzeum Wsi Sło-
wińskiej w Klukach, Muzeum Przyrodnicze w Smoł-
dzinie. Góra Rowokół z wieżą widokową. Słowiński 
Park Narodowy, ruchome wydmy i latarnia w Czoł-
pinie. Rowy - port rybacki, rejsy kutrami, promenada. 
Ustka, Słupsk, Dolina Charlotty. Spływy kajakowe Łu-
pawą i Słupią. J.Gardno - wędkarstwo, windserfing.

OW BRYZA położony jest na ogrodzonym terenie o powierzchni 2,5 ha, w odległości 500 m od morza 
(dojście pięknym lasem sosnowym). Ośrodek składa się z dwóch pawilonów, każdy z 32 pokojami. Na 
terenie ośrodka wczasowicze mają możliwość wypożyczenia rowerów i dodatkowego sprzętu turystycz-
nego. Dodatkowo Ośrodek oferuje: stoły tenisowe, namiot-świetlica o pow. 120 m2 przeznaczony do 
gier i zabaw, rodzinne pole namiotowe. Ośrodek posiada trawiaste boisko do piłki nożnej i siatkówki, 
boisko do minikoszykówki. Wszystko to umiejscowione jest wśród zieleni i drzew.

ROWYBRYZA

Termin 

Osoba dorosła 1 i 2 osoba 3 i 4 osoba

(pokój 2-osobowy) (pokój 3-, 4-osobowy) (pokój 3-, 4-osobowy)

pełne wyżywienie ½ wyżywienia pełne wyżywienie ½ wyżywienia pełne wyżywienie                   ½ wyżywienia

19.06 - 26.06
26.06 - 03.07 714 658 658 623 588 553

03.07 - 10.07 826 756 756 707 644 602

10.07 - 17.07
17.07 - 24.07
24.07 - 31.07
31.07 - 07.08
07.08 - 14.08

924 868 868 833 742 693

14.08 - 21.08 826 756 756 707 644 602

21.08 - 28.08 714 658 658 623 588 553



32 www.naturatour.plWILLA DARIA  I  WŁADYSŁAWOWO

CENA ZAWIERA: 
7 noclegów, wyżywienie, podatek VAT, ubezpiecze-
nie

WARTO ZOBACZYĆ: 
• Ośrodek sportu CETNIEWO (basen, korty tenisowe, 

siłownia, sauna, boiska), 
• Latarnia Rozewie - obecnie w latarni mieści się 

muzeum latarnictwa. W muzeum znajduje się stary 
reflektor latarni Stilo z soczewką Fresnela (reflektor 
tego typu działał w latarni na Rozewiu przed jej 
podwyższeniem i nadal można go zobaczyć w la-
tarni), światła nawigacyjne oraz modele dawnych 
latarń począwszy od starożytnej latarni na wyspie 
Faros.

• Muzeum Motyli z prywatną kolekcją ok. 6000 oka-
zów, wystawa obejmuje najcenniejsze, najładniej-
sze i najciekawsze motyle i owady z całego świata,

• Dom Rybaka z wieżą widokową, z której rozpo-
ściera się piękny widok na całą okolicę, od Roze-
wia po Hel; do dyspozycji zwiedzających oddane 
zostały dwa tarasy widokowe oraz kula widoko-
wa,

• Port morski, z którego wybrać można się na kilku-
dziesięciominutowy rejs po morzu,

• Lunapark Sowiński, wesołe miasteczko stanowią-
ce atrakcję zwłaszcza dla najmłodszych, choć nie 
tylko, gdyż do jego atrakcji wliczyć należy także 
gocarty, czy tak ostatnio popularne quady,

• Aleja Gwiazd Sportu, czyli deptak, na którym,  
w chodnik wtopione zostały gwiazdy na cześć 
znanych ludzi świata sportu.

• Centrum Pamięci Generała Hallera i Błękitnej Ar-
mii (tzw. Hallerówka) - muzeum generała Józefa 
Hallera znajduje się przy ulicy Morskiej. Jest to 
willa, w której niegdyś mieszkał generał.

Ośrodek położony jest 50 m od morza. Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, ogród wy-
poczynkowy oraz miejsce i sprzęt do grillowania. Stacja PKP - 10 min. od ośrodka, przystanek 
PKS - 10 min od ośrodka. 20 m od ośrodka duży plac zabaw dla dzieci. 

WILLA DARIA
ul. brZOZOwa 17
84-120 władysławOwO

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 2-, 3-, 4- osobowe z peł-
nym węzłem sanitarnym, 2 po-
koje 2 osobowe z balkonami, 4 
z balkonami oraz 2 pokoje 3 os. 
bez balkonów z wyjściem bez-
pośrednio na podwórze i placyk 
zabaw. Każdy pokój wyposażo-
ny jest w TV, parawan i koc pla-
żowy, czajnik i serwis kawowy. 
Żelazko, deska do prasowania 
oraz suszarka do bielizny jest 
ogólnodostępna.

wyżywienie: 
2 razy dziennie (HB) - śniadanie, 
obiadokolacja. Pierwsze świad-
czenie – obiadokolacja, ostatnie 
- śniadanie.

Parking: 
Dla wszystkich zmotoryzowa-
nych na terenie posesji znajduje 
się darmowy parking niestrze-
żony z zamykaną na noc bramą 
wjazdową.

ZwierZęta: 
Ośrodek nie przyjmuje zwie-
rząt domowych.

dOba wcZasOwa: 
Od 16.00 - zakwaterowanie.
Do 10.00 - wykwaterowanie. 

dOdatkOwO Płatne: 
Możliwość skorzystania z wy-
cieczek fakultatywnych - oferta 
w recepcji, opłata klimatyczna 
płatna w ośrodku w wysokości 
ok. 2 zł za osobę dziennie.

WŁADYSŁAWOWOWILLA DARIA

TERMIN TYP POKOJU
OSOBA

 DOROSŁA

05.06-12.06
12.06-19.06
19.06-26.06
26.06-03.07
03.07-10.07
10.07-17.07
17.07-24.07
24.07-31.07
31.07-07.08
07.08-14.08
14.08-21.08
21.08-28.08

2,3,4 os. 1 075

Zniżki: 
• dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania i wyżywienia - 

ryczałt 150 zł
• dzieci do 7 lat z ½ wyżywienia i osobnym miejscem do spania – 

zniżka 126 zł



22 266 87 65 33PENSJONAT DALIA  I  WŁADYSŁAWOWO

Pensjonat „Dalia” usytuowany jest w sąsiedztwie plaży (ok. 100 metrów do zejścia klifowego, 500 metrów 
do zejścia płaskiego), na ogrodzonym terenie. Ośrodek dysponuje windą. Na terenie ośrodka znajdują 
się miejsca do gry i zabaw dzieci, miejsce na grill i ognisko. Część mieszkalna, stołówka oraz świetlica 
znajdują się w tym samym budynku. 

WARTO ZOBACZYĆ: 
• Ośrodek sportu CETNIEWO (basen, korty tenisowe, 

siłownia, sauna, boiska), 
• Latarnia Rozewie - obecnie w latarni mieści się 

muzeum latarnictwa. W muzeum znajduje się stary 
reflektor latarni Stilo z soczewką Fresnela (reflektor 
tego typu działał w latarni na Rozewiu przed jej 
podwyższeniem i nadal można go zobaczyć w la-
tarni), światła nawigacyjne oraz modele dawnych 
latarń począwszy od starożytnej latarni na wyspie 
Faros.

• Muzeum Motyli z prywatną kolekcją ok. 6000 oka-
zów, wystawa obejmuje najcenniejsze, najładniej-
sze i najciekawsze motyle i owady z całego świata,

• Dom Rybaka z wieżą widokową, z której rozpoście-
ra się piękny widok na całą okolicę, od Rozewia po 
Hel; do dyspozycji zwiedzających oddane zostały 
dwa tarasy widokowe oraz kula widokowa,

• Port morski, z którego wybrać można się na kilku-

dziesięciominutowy rejs po morzu,
• Lunapark Sowiński, wesołe miasteczko stanowiące 

atrakcję zwłaszcza dla najmłodszych, choć nie tyl-
ko, gdyż do jego atrakcji wliczyć należy także go-
carty, czy tak ostatnio popularne quady,

• Aleja Gwiazd Sportu, czyli deptak, na którym,  
w chodnik wtopione zostały gwiazdy na cześć zna-
nych ludzi świata sportu.

• Centrum Pamięci Generała Hallera i Błękitnej Armii 
(tzw. Hallerówka) - muzeum generała Józefa Hal-
lera znajduje się przy ulicy Morskiej. Jest to willa,  
w której niegdyś mieszkał generał.

CENA ZAWIERA: 
Noclegi, wyżywienie, podatek VAT, ubezpieczenie

UWAGA: 
Na terenie obiektu mogą przebywać zorganizowane 
grupy dzieci.

PENSJONAT DALIA 
ul. żerOmskiegO 21 
(dawny numer 71)
84-120 władysławOwO

-chłaPOwO

ZakwaterOwanie: 
Pokoje po remoncie, 2 -osobo-
we z 2 tapczanami, 3-osobowe 
z 3 tapczanami lub łóżkiem 
małżeński i tapczanem. Pokoje 
4 osobowe typu studio, w jed-
nej sypialni łoże małżeńskie, 
w drugiej sypialni 2 tapczany. 
Każdy pokój wyposażony jest 
w łazienkę, TV, parawan i koc 
plażowy, czajnik i serwis ka-
wowy.
Żelazko, deska do prasowania 
oraz suszarka do bielizny jest 
ogólnodostępna.

wyżywienie:
2 razy dziennie (HB) - śniada-
nie, obiadokolacja. Pierwsze 
świadczenie - obiadokolacja, 
ostatnie - śniadanie.

Parking: 
Dla wszystkich zmotoryzo-
wanych na terenie posesji 
znajduje się darmowy parking 
niestrzeżony, monitorowany  
z zamykaną na noc bramą wjaz-
dową.

ZwierZęta: 
Ośrodek nie przyjmuje zwie-
rząt domowych.

dOba wcZasOwa: 
Od 16.00 - zakwaterowanie.
Do 10.00  - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne:
Możliwość skorzystania  
z wycieczek fakultatywnych 
- oferta w recepcji, opłata kli-
matyczna płatna w ośrodku 
w wysokości ok. 2 zł za osobę. 
dziennie.

WŁADYSŁAWOWO
PENSJONAT 

DALIA

 Termin
Typ 

pokoju
1 i 2 osoba 3 osoba 4 osoba

05.06 - 12.06
12.06 - 19.06
19.06 - 26.06
26.06 - 03.07
03.07 - 10.07
10.07 - 17.07
17.07 - 24.07
24.07 - 31.07
31.07 - 07.08
07.08 - 14.08
14.08 - 21.08
21.08 - 28.08

2-, 3-, 4-
osobowy 1 100 990 950
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Ośrodek usytuowany w popularnej wakacyjnej miejscowości Jastarnia na Półwyspie Helskim, która jest 
idealnym miejscem dla miłośników sportów wodnych oraz zwolenników aktywnego wypoczynku. 
Czyste, piaszczyste plaże, bliskość fortyfikacji wojskowych, czarujące uliczki z elementami charaktery-
stycznej kaszubskiej zabudowy, starej zabytkowej Chaty Rybackiej, Muzeum „Pod Strzechą”. Malowniczy, 
pełny kolorowych kutrów, port rybacki oraz spokojne rejsy po zatoce zachęcają do zwiedzania urokliwej 
Jastarni.
Ośrodek oddalony o ok. 1 km od Centrum miasta, ok. 150 m od otwartego Morza Bałtyckiego oraz 300 
m od płytkiej i ciepłej Zatoki Puckiej, doskonałego miejsca do uprawiania sportów wodnych. W pobliżu 
ośrodka znajduje się przystanek PKP Jastarnia Wczasy, skąd można udać się m.in. na wycieczkę do Trój-
miasta (ok. 60-80 km) oraz do Helu (ok. 15 km).

CENA ZAWIERA:
PAKIET STANDARD ORAZ WCZASY SENIOR: 
noclegi, wyżywienie 2 x dziennie (od obiadokolacji 
do śniadania), wieczór grillowy, rejs kutrem Jastarnia 
- Hel - Jastarnia, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

ROZRYWKA I SPORT:
Na terenie ośrodka znajduje się boisko do siatkówki, 
plac zabaw dla dzieci, stoły do ping-ponga, cymber-
gaj, piłkarzyki, a także altany grillowe. Bezpłatny do-
stęp do internetu bezprzewodowego. Ośrodek dyspo-
nuje wypożyczalnią sprzętu sportowego i rowerów. 

ZNIŻKI I DOPŁATY:
Dzieci do lat 3 - niekorzystające z odrębnego miejsca 
do spania oraz miejsca przy stole w jadalni - bezpłatnie. 
Dla dzieci do lat 10 - możliwa sprzedaż małej porcji wy-
żywienia - 15 % rabatu od ceny pakietu podstawowego. 
Osoby dodatkowo zakwaterowane ponad ilość miejsc 
dostępnych w domku zniżka 15% od ceny pakietu pod-
stawowego (wspólne spanie - wersalka).

W przypadku łączenia turnusów nocleg i wyżywienie 
pomiędzy turnusami gratis.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Wycieczka autokarowa do Parku Ewolucji w Sławutów-
ku, największego rodzinnego parku rozrywki na Pomo-
rzu. 
Park dinozaurów z największymi dinozaurami w Polsce.
Wycieczka autokarowa do Ocean Parku we Władysła-
wowie, nowoczesnego i nietuzinkowego oceanarium 
stanowiącego nie lada gratkę dla dzieci i ich rodziców.
Wycieczki fakultatywne odbywają się przy min. 20 os.

UWAGI:
Nie prowadzimy sprzedaży domków dla 1 osoby.
Goście zobowiązani są do noszenia firmowej opaski 
na ręce. 
Program pobytu może ulec zmianie z przyczyn nieza-
leżnych od Organizatora.

OW PÓŁWYSEP
ul. mickiewicZa 162
84-140 jastarnia

tel./fax (58) 675 22 70
kOm +48 600 065 629
polwysep@naturatour.pl

Obiekt należy dO sieci: 

ZakwaterOwanie:
24 domki murowane parterowe 
(3, 4 osobowe) oraz 66 domków 
drewnianych piętrowych 4-oso-
bowych, usytuowane na rozle-
głym terenie. Na terenie ośrodka 
znajduje się jadalnia.
Domki wyposażone w łazienkę 
z prysznicem, WC, TV, czajnik 
elektryczny, lodówkę, 2 leżaki, 
parawan. 

Wyżywienie:
Posiłki 2 posiłki dziennie (śnia-
dania w formie bufetu w godz. 
8:00-10:00, obiadokolacje - ser-
wowane w godz. 16:00-18:00). 
Forma podawania śniadań może 
ulec modyfikacji.
Pierwsze świadczenie - obiado-
kolacja w dniu rozpoczęcia turnu-
su, ostatnie świadczenie - śniada-
nie w dniu zakończenia turnusu.

Parking: 
Dla gości na terenie ośrodka, 
ogrodzony, niestrzeżony, bez-
płatny.

ZwierZęta:
Ośrodek akceptuje gości ze 
zwierzętami po wcześniejszym 
uzgodnieniu z ośrodkiem i oka-
zaniu wymaganych przepisami 
szczepień - opłata 15 zł za dobę 
w wyznaczonych domkach drew-
nianych od nr 25 do nr 44; w po-
zostałych domkach drewnianych 
opłata 50 zł za dobę. Do domków 
murowanych nie przyjmujemy 
gości ze zwierzętami.

dOba wcZasOwa: 
Od 16.00 - zakwaterowanie.
Do 10.00 - wykwaterowanie.

dOdadtkwO Płatne:
Opłata miejscowa ok. 2,20 zł za 
dobę od osoby. Wypożyczenie 
rowerów.

JASTARNIAPÓŁWYSEP

TURNUSY 10 DNIOWE

Termin turnusu Typ domku
Cena dla

1 i 2 osoby
Cena dla 

3 i 4 osoby

28.06 - 07.07
08.07 - 17.07

Drewniany 
nr 61-90

1 665 1 170

18.07 - 27.07
28.07 - 06.08
07.08 - 16.08

1 845 1 330

17.08 - 26.08 1 665 1 170

TURNUSY 7 DNIOWE

Termin 
turnusu

Typ domku
Cena dla

1 i 2 osoby 
Cena dla 

3 i 4 osoby
Wczasy 
Senior 

28.06 - 04.07

Murowany 
nr 3- 24 1 200 865 900

Drewniany 
nr 31-60 1 100 765 800

05.07 - 11.07
12.07 - 18.07
19.07 - 25.07
26.07 - 01.08
02.08 - 08.08
09.08 - 15.08

Murowany 
nr 3- 24 1 470 1 040

-

Drewniany 
nr 31-60 1 370 940

16.08 - 22.08
23.08 - 29.08

Murowany 
nr 3- 24 1 200 865 900

Drewniany 
nr 31-60 1 100 765 800
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OPIS ZAKWATEROWANIA
Wszystkie pokoje typu Komfort oraz apartamenty po-
siadają tarasy lub balkony. Pokoje Komfort - 2-osobo-
we pokoje w skrzydle B, wyposażone w eleganckie 
meble hotelowe - 2 łóżka z szafkami nocnymi, szafę, 
biurko, bagażnik i telewizor, posiadają łazienki z kabiną 
prysznicową i suszarką do włosów. Część pokoi wypo-
sażona jest w rozkładane kanapy i może być wykorzy-
stana jako pokój 3-osobowy. Każdy z pokoi dysponuje 
tarasem.
Apartamenty 2-osobowe, na III piętrze skrzydła B, 
składają się z sypialni oraz saloniku - w części pokoi 
sypialnia oddzielona jest drzwiami, a w pozostałych 
stanowi wspólną przestrzeń. Posiadają duże łazien-
ki z kabiną prysznicową i suszarką do włosów. Każdy  
z apartamentów dysponuje tarasem. Duża powierzch-
nia mieszkalna zapewnia znakomite warunki wypo-
czynku dla rodzin oraz gości ceniących komfortowe 
warunki pobytu.
Do dyspozycji gości hotelu: restauracja serwująca da-
nia a la carte oraz śniadania hotelowe i posiłki dla gości 
korzystających z pakietów w wersji HB, lobby bar oraz 
klub muzyczny, letni bar pod parasolami nad jezio-
rem, wiaty grillowe umożliwiające organizację imprez 
plenerowych z grillem, plaża z bezpłatnymi leżakami, 
miejsce do kąpieli z pomostami i brodzikiem ze zjeż-
dżalnią dla małych dzieci, ogrodzony plac zabaw dla 
małych dzieci nad jeziorem, boiska do siatkówki plażo-
wej, koszykówki i badmintona, wypożyczalnia sprzętu 
pływającego - oferująca ze zniżką dla gości: kajaki, 
łodzie wiosłowe, rowery wodne, wypożyczalnia rowe-
rów turystycznych, hotelowe SPA, w którym znajdują 
się: 2 sauny fińskie (sucha i mokra), sauna na podczer-
wień (INFRARED), 2 sauny parowe, 3 wanny jacuzzi, 

słoneczne łąki, prysznic wrażeń, ścieżka Kneippa, kap-
suła zabiegowa Neo Qi Energy. Ponadto w skład kom-
pleksu wchodzi duża grota solna oraz sala treningowa: 
bieżnie i rowery treningowe, drabinki i atlas siłowy. 

PAKIET ZAWIERA: 
7 noclegów, wyżywienie HB w tym 1 kolacja plenero-
wa w wiacie przy ognisku, pobyt w SPA 5 x 1,5 h (nie 
dotyczy zabiegów: masaże, kąpiele solankowe i kapsu-
ła Neo Qi Energy).

WYCIECZKI FAKULTATYWNE/ATRAKCJE OKOLICY: 
• Spływy kajakowe Czarną Hańczą i Kanałem Augu-

stowskim - zapewniamy (odpłatnie) transport osób 
i kajaków,

• wycieczki na Litwę i Łotwę: Troki - Wilno, Druskien-
niki, Kowno, Kłajpeda - Pałanga i Ryga, w sezonie au-
tokary do Wilna i do Druskiennik zatrzymują się przy 
hotelu - zapisy w recepcji,

• całoroczny, kryty stok narciarski w Druskiennikach - 
zabierz narty na wakacje!

• najnowocześniejszy w regionie Aquapark w Dru-
skiennikach, 

• rejsy po jeziorach augustowskich: statkiem Jaćwierz, 
statkami Żeglugi Augustowskiej lub gondolami i ka-
tamaranami po jeziorach i rzece Rospudzie 

• przejazd Wigierską Kolejką Wąskotorową oraz rejsy 
statkiem po jeziorze Wigry.

UWAGI WSPÓLNE:
• Dzieci do 4 lat bezpłatnie - bez wyżywienia i od-

dzielnego miejsca do spania (przy 2 osobach do-
rosłych),

• Dzieci do lat 12 z 2 dorosłymi - 499 zł (w cenie 1/2 
porcji wyżywienia),

• Pokój 1-os. - dopłata 70 zł/doba w pokojach typu 
Komfort,

• Dostawka za osobę dorosłą - 979 zł/os./7dni.

Hotel Albatros & Spa położony jest na 4 hektarowym, częściowo zalesionym terenie z bezpośrednim 
dostępem do jeziora Serwy. Czyste i malownicze jezioro pozwala na korzystanie z plaży i kąpieliska oraz 
łodzi, kajaków i rowerów wodnych. Wędkarzom zapewnia bardzo dobre warunki do łowienia ryb z 2 
pomostów oraz możliwość wypożyczenia łodzi (obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej i wykupienie 
zezwolenia na połów od dzierżawcy jeziora). Bezpośrednią okolicę hotelu stanowi Puszcza Augustow-
ska - największy zwarty kompleks leśny w Europie. Jest to idealne miejsce dla miłośników turystyki 
aktywnej, grzybiarzy i wszystkich zainteresowanych kontaktem z dziewiczą przyrodą. Okolice hotelu 
to znakomite miejsce do turystyki rowerowej. Przez Puszczę Augustowską i Wigierski Park Narodowy 
prowadzi wiele tras rowerowych. Bezpośrednio przy hotelu przebiega międzynarodowy szlak Euro Velo 
R-11 prowadzący z Aten w Grecji do Przylądka Północnego w Norwegii. 

HOTEL ALBATROS & SPA
serwy 18 k/augustOwa

16-326 Płaska

ZakwaterOwanie:
Hotel dysponuje łącznie 96 po-
kojami i apartamentami zlokali-
zowanymi w dwóch skrzydłach 
obiektu. 

wyżywienie: 
HB (śniadania i obiadokolacje), 
śniadanie w formie bufetu, ser-
wowane w godz. 8.00 - 10.00, 
obiadokolacja serwowana 
jest w godz. 17.00 - 19.00,  
w jej skład wchodzi: zupa, da-
nie główne i deser.

Parking: 
Płatny. Opłata wg aktualnego 
cennika (ok. 99 zł za tydzień).

ZwierZęta: 
Opłata za psa (lub inne zwierzę) 
w pokoju hotelowym - 35 zł/
doba.

dOba wcZasOwa: 
Od 16.00 - zakwaterowanie.
Do 12.00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne: 
Opłata miejscowa wg. aktu-
alnych stawek Urzędu Gminy 
Płaska (2 zł/os. doba), korzy-
stanie z części atrakcji SPA tj.: 
masaże, kąpiele solankowe,  
i kapsuła Neo Qi Energy, wy-
pożyczalnia sprzętu wodnego 
i rowerowego. 

SERWY 
K/AUGUSTOWAHOTEL ALBATROS

Termin turnusu Typ pokoju Pakiet

26.06 - 03.07
03.07 - 10.07
10.07 - 17.07
17.07 - 24.07
24.07 - 31.07
31.07 - 07.08
07.08 - 14.08
14.08 - 21.08
21.08 - 28.08
28.08 - 04.09

Pokój Komfort 1 399

Apartament III piętro 1 644



36 www.naturatour.plRESORT NIEGOCIN  I  WILKASY

Wilkasy to miejscowość wypoczynkowa, założona w XV w., położona 6 km od centralnego miasta Mazur - Gi-
życka nad jeziorem Niegocin, które jest trzecim, co do wielkości jeziorem w Polsce. W miejscowościach poło-
żonych nad tym jeziorem zlokalizowane są obiekty wypoczynkowe, które cieszą się nieustającym powodze-
niem wśród turystów. Jednym z takich ośrodków jest Resort Niegocin. Naturalne środowisko i dostępność 
obiektów sportowych (boiska sportowe, przystań wodna ze sprzętem pływającym) gwarantują doskonały 
wypoczynek oraz kontakt z przyrodą. Wilkasy posiadają dogodne położenie komunikacyjne. Znajdują się 
tutaj przystanki PKP Niegocin i PKS, kursuje także komunikacja miejska.
Resort Niegocin jest całorocznym ośrodkiem wypoczynkowo - konferencyjnym, którego tradycje sięgają 
czasów przedwojennych. Położony na skarpie, na skraju sosnowego lasu w urokliwej miejscowości Wilkasy 
nad jeziorem Niegocin. Resort od lat przyciąga swą wyjątkową lokalizacją i bogatą ofertą, w której każdy 
znajdzie coś dla siebie. Resort znajduje się na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, 6 kilometrów od centrum 
Giżycka - miasta określanego mianem letniej stolicy Polski.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY: 
Resort Niegocin ze strzeżoną plażą oraz prywatną 
przystanią położony jest nad jeziorem Niegocin. Do 
dyspozycji Gości są tu pokoje z bezpłatnym WiFi. Na 
miejscu można wypożyczyć sprzęt do uprawiania 
sportów wodnych. Obiekt zapewnia wiele bezpłat-
nych udogodnień, w tym boisko do piłki nożnej, bo-
isko wielofunkcyjne, boisko do piłki plażowej, siłownię 
na świeżym powietrzu oraz plac zabaw dla dzieci. Do 
dyspozycji gości jest też sala gier dla dzieci, stół do 
ping ponga. Za dodatkową opłatą Goście mogą zre-
laksować się w saunie, jaccuzzi, wypożyczyć rowery 
lub skorzystać z masażu. Można również skorzystać  
z oferty wycieczek fakultatywnych. 
W budynku głównym znajduje się restauracja Świ-
teź serwująca tradycyjne dania kuchni polskiej. Przy 
zejściu do jeziora funkcjonuje Bar Panorama, gdzie 
goście mogą zjeść pyszną rybę lub burgery własnej 
roboty. Z baru rozpościera się przepiękny widok na 
jezioro Niegocin. 
W okresie wakacyjnym na terenie ośrodku odbywają 
się animacje dla dzieci, a wieczorami koncerty z mu-
zyką na żywo lub dyskoteki w Barze Panorama.

CENA ZAWIERA: 
7 noclegów, wyżywienie HB (2 posiłki: śniadanie oraz 
obiadokolacja w formie bufetu), możliwość korzysta-
nia z dostępnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej 
obiektu, w okresie wakacyjnym animacje dla dzieci  
i dorosłych, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

UWAGI: 
Przydział pokoi odbywać się będzie podczas mel-
dowania.

RESORT NIEGOCIN
wilkasy, ul. niegOcińska 7
11-500 giżyckO

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 2-, 3-osobowe w bu-
dynku Świteź. W każdym po-
koju znajduje się łazienka, TV 
oraz dostęp do bezpłatnego 
WiFi. 
Domy Leśne - pokoje 2-  
i 3-osobowe z pojedynczymi 
łóżkami, łazienka, TV, czajnik.
Domki Rusałka - domki 
5-osobowe, parterowe, z za-
daszonym tarasem. Domek 
5-osobowy: 1 sypialnia z 2 
pojedynczymi łóżkami, salon 
z 3 pojedynczymi łóżkami, ła-
zienka, TV, chłodziarka, czajnik 
elektryczny.
Domki Brzeginka - domki 
6-osobowe piętrowe z tara-
sem. 2 sypialnie z dwoma po-
jedynczymi łóżkami, łazienka, 
kuchnia, rozkładana kanapa w 
salonie, TV.
W budynku Świteź znajduje się 
restauracja Świteź, bar, recep-
cja oraz winda. 

wyżywienie: 
Śniadania i kolacje (danie cie-
płe plus zimna płyta), moż-
liwość dokupienia obiadów  
w cenie 20 zł.

Parking: 
Na terenie ośrodka - 10 zł / 
doba.

Zwierzęta: 
Zwierzęta mile widziane za 
dodatkową opłatą, w domkach  
w wysokości 20 zł/doba,  
w apartamentach oraz w poko-
jach w wysokości 40 zł/doba.

dOba wcZasOwa: 
Od 17:00 - zakwaterowanie.
Do 11:00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne: 
Opłata klimatyczna 2 zł/os. 
doba.

WILKASY
RESORT 

NIEGOCIN

Terminy 
turnusów

Zakwaterowanie 2 os. 3 os. 4 os. 5 os.

26.06 -03.07
03.07-10.07
10.07-17.07
17.07-24.07
24.07-31.07
31.07-07.08
07.08-14.08
14.08-21.08
21.08-28.08
28.08-04.09

Budynek Świteź
Pokój bez balkonu 2 037 2 975 - -

Budynek Świteź
Pokój z balkonem 2 205 - - -

Domy Leśne
(pokoje 2-, 3-os.) 2 345 3 395 - -

Domki Rusałki 2 793 3 143 3 493 3 843

Domki Brzeginki 3 045 3 395 3 745 4 095
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POŁOŻENIE: 
Ośrodek oddalony 6 km od Chojnic, położony jest 
bezpośrednio nad jeziorem Charzykowskim, przez 
które przepływa jedna z najbardziej malowniczych 
rzek w Europie, rzeka Brda. Na terenie ośrodka znaj-
duje się restauracja, tawerna, grill, Beach Bar, przystań 
z wypożyczalnią sprzętu wodnego i pomostem oraz 
szkoła winsurfingu .

ATRAKCJE REGIONU: 
Akwedukt w Fojutowie można zaliczyć do jednej  
z najciekawszych atrakcji Borów Tucholskich. Jed-
nocześnie to najdłuższa i najmasywniejsza tego typu 
budowla w Polsce (75 m szerokości), która nawiązu-
je do idei rzymskich akweduktów. Zbudowano go  
w 1848 r. a różnica wysokości pomiędzy lustrami 
przecinających się rzek wynosi około 9m. 
Kręgi Kamienne w Odrach to największe w Pol-
sce skupisko kamiennych kręgów, prawdopodobnie 
cmentarzysko Gotów z I i II w. n.e. Rezerwat położony 
jest po prawej stronie rzeki Wdy. Kręgi liczą od 15 do 
33 m średnicy. Oprócz kręgów na terenie rezerwatu 
znajdują się także kurhany. W kręgach i kurhanach od-
kryto ponad 600 grobów. 
Rezerwat przyrody „Cisy Staropolskie” im. Leona Wy-
czółkowskiego jest najstarszym rezerwatem w Polsce 
i drugim pod tym względem w Europie. Rezerwat 
przyrody nad jeziorem Mukrz stanowi naturalne sta-
nowisko cisa, objęte ochroną od 1827 r. 
Brda to rzeka nadająca się idealnie do spływów ka-
jakowych, również dla tych, którzy zajmują się tym 
sportem amatorsko. To rzeka dla każdego, jest dość 
łatwa, ale nie nudna i dostępna jest dla kajaków na 
długości 233 km.

ZNIŻKI: 
Dzieci do 3 lat nie korzystające z osobnego spania  
i wyżywienia - bezpłatnie.
Dzieci do lat 10 - zniżka 165 zł

CENA ZAWIERA: 
7 noclegów, wyżywienie (3 x dziennie), podatek VAT, 
parking, internet bezprzewodowy.

Charzykowy to miejscowość wypoczynkowa nad Jeziorem Charzykowskim (Łukomie), położona w po-
łudniowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Jej popularność związana jest z rozwojem że-
glarstwa, to kolebka polskiego żeglarstwa. W 1919 roku powstało pierwsze na ziemiach polskich Towa-
rzystwo Żeglarskie. Pobliskie Jezioro Charzykowskie jest drugim pod względem wielkości, po jeziorze 
Wdzydze, zbiornikiem wodnym w Borach Tucholskich. Obecnie Charzykowy to duży ośrodek wczaso-
wo-turystyczny. Latem odbywają się tutaj liczne koncerty muzyczne, m.in. festiwal folklorystyczny oraz 
festiwal piosenki żeglarskiej Shanties.

REJS 
ul. długa 89
89-606 charZykOwy

ZakwaterOwanie:
60 miejsc w domkach 4-osobo-
wych. 
DOMKI PARTEROWE
pokój dzienny z TV, sypialnia, 
aneks kuchenny (lodówka, 
czajnik elektryczny, kuchenka 
mikrofalowa) i łazienka
DOMKI PIĘTROWE
parter: łazienka, duży pokój 
z TV i aneksem kuchennym 
(lodówka, czajnik elektryczny, 
kuchenka mikrofalowa)
piętro: duża sypialnia
Przy domkach jest miejsce na 
poranną kawę oraz na grilla.

wyżywienie: 
3 x dziennie, śniadanie, obiad, 
kolacja. Pobyt rozpoczyna się 
kolacją, a kończy śniadaniem.

Parking: 
Dla gości bezpłatny.

ZwierZęta: 
10 zł/doba.

dOba wcZasOwa: 
Od 16:00 - zakwaterowanie. 
Do 11:00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne: 
opłata klimatyczna ok. 2 zł/os/
doba.

CHARZYKOWYREJS

Termin
Cena za domek 

przy zakwaterowaniu 4 os.
Cena za domek 

przy zakwaterowaniu 3 os.
Cena za domek 

przy zakwaterowaniu 2 os.

05.06-12.06
12.06-19.06 2 940 2 510 1 880

19.06-26.06
26.06-03.07
03.07-10.07
10.07-17.07
17.07-24.07
24.07-31.07
31.07-07.08
07.08-14.08

3 240 2 770 2 300

14.08-21.08
21.08-28.08 3 140 2 670 2 200
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DOM ZDROWIA LILA
ul. marii kOnOPnickiej 37
87-720 ciechOcinek

ZakwaterOwanie:
Obiekt posiada 2 standardy: 
pokoje typu Lux (47 pokoi 1 i 2 
osobowych z lodówkami) i 20 
pokoi 1-, 2-, 3-osobowych typu 
standard. Wszystkie pokoje są 
z pełnym węzłem sanitarnym 
TV, dostępem do sieci Wi-Fi.

wyżywienie:
(FB) Pełne wyżywienie. Pobyt 
zaczyna się kolacją a kończy 
śniadaniem w dniu wyjazdu.

Parking:
Parking dla gości, dozorowa-
ny 24/h, płatny 10 zł za dobę, 
znajduje się na terenie Woj-
skowego Szpitala Uzdrowi-
skowego ok. 40 m od naszego 
obiektu.

ZwierZęta:
Przyjmowane są wyłącznie w 
pokojach typu standard, opłata 
25 zł za dobę. 

dOba wcZasOwa:
Od 16:00 - zakwaterowanie.
Do 12:00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne:
Opłata klimatyczna płatna 
3,70 zł za dobę.

Dom Zdrowia Lila położony jest w cichym zakątku Ciechocinka. Jest idealnym miejscem do odpoczyn-
ku, regeneracji sił i przywrócenia dobrego samopoczucia. Do dyspozycji gości na terenie obiektu jest w 
pełni wyposażona baza rehabilitacyjno-zabiegowa wraz z gabinetami odnowy biologicznej o łącznej 
powierzchni ponad 300 m wraz z kompleksem saun, jacuzzi, sali fitness. Obiekt posiada 2 sale konferen-
cyjne w pełni wyposażone, restaurację, kawiarnie, biblioteczkę. 

ATRAKCJE: 
Warzelnia Soli - stanowiąca wraz z tężniami wyjątko-
wy na skalę światową zespół zabytkowych obiektów 
zdrojowych. Sól spożywcza oraz jej pochodne wy-
twarzane są tu od ponad 170 lat.
Fontanna na Parterach Hellwiga - jedna z najpopu-
larniejszych atrakcji Ciechocinka. Dysze wodotrysku 
wyrzucają wodę według zmiennego programu, ste-
rowanego komputerowo. Wieczorami taniec wody 
urozmaicony jest pokazem świateł.
Tężnie - unikatowa i największa w Europie konstruk-
cja do odparowywania wody z solanki. Jej podstawę 
stanowi około 7 tysięcy wbitych w ziemię dębowych 
pali, na których umieszczono świerkowo-sosnową 
konstrukcję wypełnioną tarniną, po której spływa 
solanka. Wokół tężni tworzy się bogaty w jod mikro-
klimat.
Pałacyk Prezydencki - można w nim podziwiać pa-
miątki po prezydencie Ignacym Mościckim oraz cza-
sowe wystawy przedstawiające działalność Aleksan-
dra Kwaśniewskiego.
Fontanna ”Jaś i Małgosia” - jest nierozerwalnie zwią-
zana z wizerunkiem Ciechocinka. Ta gipsowa figurka, 
umiejscowiona w fontannie położonej na centralnej, 
obsadzonej lipami krymskimi alei Parku Zdrojowego, 
jest chętnie wykorzystywana jako tło do pamiątko-
wych zdjęć. 
Kościół Parafialny w Ciechocinku - został wybudo-
wany z cegły w latach 1877-1884 w stylu neogotyc-
kim. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne wykonano  
z drogiego białego marmuru kanaryjskiego. W ołtarzu 
umieszczono obraz „Przemienienia Pańskiego”, a na 
zasuwie - „św. św. Apostołów Piotra i Pawła” patro-
nów parafii i Kościoła. Pierwotny wystrój kościoła nie 

dotrwał w całości do naszych czasów, a niektóre jego 
elementy w okresie późniejszym bywały demon-
towane i przenoszone na inne miejsce. Największe 
szkody spowodowały obie wojny światowe.

CENA TURNUSU ZAWIERA:
6 lub 13 noclegów, wyżywienie, konsultację lekarską, 
opiekę medyczną, badanie EKG na zlecenie lekarza, 
4 zabiegi dziennie według wskazań lekarza (oprócz 
niedziel i świąt), *przy pobytach 14 dniowych dodat-
kowo co II dzień masaż częściowy.

UWAGI: 
oferta nie dotyczy terminów świątecznych, przydział 
numerów pokoi odbywać się będzie podczas meldo-
wania.

CIECHOCINEKDOM ZDROWIA 
LILA

Termin/sezon Typ pokoi Cena 7 dni Cena 14 dni

01.05 - 30.09

Pokój Standard
2,3 osobowy 890 1 870

Pokój Standard
1 osobowy 980 2 260

Pokój Lux
2 osobowy 1 190 2 400

Pokój Lux
1 osobowy 1 280 2 790

01.10 - 30.04

Pokój Standard
2,3 osobowy 790 1 490

Pokój Standard
1 osobowy 855 1 890

Pokój Lux
2 osobowy 940 1 890

Pokój Lux
1 osobowy 1 080 2 120
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OKS ZACISZE
ul. PiłsudskiegO 20
97-215 sPała

tel. (44) 724 23 56, 710 14 15
kOm +48 600 065 562
spala@naturatour.pl

Obiekt należy dO sieci: 

ZakwaterOwanie:
Obiekt dysponuje 171 miejsca-
mi noclegowymi w pokojach  
1-, 2-, 3- i 4-osobowych oraz 
dwuosobowych apartamentach. 
Wszystkie pokoje wyposażone 
są w pełny węzeł sanitarny, lo-
dówkę i telewizor. Część pokoi 
dostosowana jest dla osób na 
wózkach inwalidzkich, są rów-
nież podjazdy na holach budyn-
ku wraz z dostępem do sal szko-
leniowych i stołówki.

wyżywienie:
3 posiłki dziennie: śniadanie  
w godz. 8:30-10:00, obiad 
13:00-14:00 i kolacja 18:00-
19:00. Pakiety rozpoczynają się 
kolacją kończą obiadem, dowol-
ne terminy turnusów.

Parking: 
Na terenie ogrodzonego ośrod-
ka, wyłącznie dla gości, bezpłat-
ny oraz niestrzeżony. 

ZwierZęta:
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

dOba wcZasOwa:
Pakietowa:
Od 17:00 - zakwaterowanie, 
do 14:00 - wykwaterowanie. 
Nocleg ze śniadaniem:
Od 17:00 - zakwaterowanie, 
do 10:00 - wykwaterowanie. 

dOdatkOwO Płatne:
Opłata klimatyczna 2 zł/os./dzień

Ośrodek położony jest w malowniczej miejscowości wypoczynkowej w centralnej Polsce, w Spale. Atu-
tem jest bardzo dobre usytuowanie komunikacyjne: 120 km od Warszawy, 60 km od Łodzi, 80 km od 
Radomia,120 km od Częstochowy, 9 km od Tomaszowa Mazowieckiego. Około 1 km od „Zacisza” płynie 
rzeka Pilica wraz ze swym dopływem rzeczką Gać i tamami bobrów. Teren wokół Ośrodka otoczony jest 
lasami ze ścieżkami zdrowia, a także licznymi trasami rowerowymi. 
Spała jest miejscowością wypoczynkową województwa łódzkiego, położoną w Puszczy Nadpilickiej o 
tradycjach łowieckich, które podtrzymywane są dzięki organizowanemu corocznie Hubertusowi Spal-
skiemu. Odbywają się tu Jarmarki Spalskie oraz Dożynki Prezydenckie, zapoczątkowane w 1927r. przez 
prezydenta Ignacego Mościckiego, a reaktywowane w 2000r. przez prezydenta Aleksandra Kwaśniew-
skiego.

PAKIET STANDARD ZAWIERA: 
noclegi oraz 3 posiłki dziennie, bezpłatny parking na 
terenie ośrodka, bezpłatne wypożyczenie kijków nor-
dic walking, gra w bilard, tenisa stołowego, piłkarzyki, 
sala i plac zabaw dla dzieci.

PAKIET DLA AKTYWNYCH ZAWIERA: 
noclegi oraz 3 posiłki dziennie, możliwość elastycz-
nych godzin posiłków, bezpłatny parking na terenie 
ośrodka, bezpłatne wypożyczenie kijków nordic wal-
king, gra w bilard, tenisa stołowego, piłkarzyki, sala  
i plac zabaw dla dzieci, ognisko z kiełbaską (nie do-
tyczy pakietu 2-dobowego), możliwość korzystania 
z rowerów bez limitu – polecamy samodzielne wy-
cieczki rowerowe na trasie Inowłódz – Tomaszów 
Maz., ścieżkami rowerowymi prowadzonymi przez 
przepiękne lasy, 1 x wypożyczenie kajaków na trasie 
Spała – Zakościele.

ROZRYWKA I SPORT:
Goście przebywający w Ośrodku mogą zrelaksować 
się w saunie i jacuzzi (za odpłatnością). Pobyt moż-
na uprzyjemnić grając w bilard, piłkarzyki, tenis sto-
łowy lub korzystając z wypożyczalni rowerów. Dla 
najmłodszych proponujemy specjalnie przygotowany 
kącik zabaw z mini zjeżdżalnią i basenem z piłeczka-
mi. Aromat świeżo zmielonej i zaparzonej kawy za-
prasza do korzystania z kawiarni, a w sezonie letnim 
z ogródka.
Na terenie obiektu znajduje się zadaszony kompleks 
ogniskowy składający się z 7 altan, przygotowany spe-
cjalnie do imprez w plenerze. Z myślą o najmłodszych 
klientach wśród zieleni znajduje się plac zabaw z huś-

tawkami, zjeżdżalnią i dużą piaskownicą. Cały teren 
Ośrodka jest ogrodzony. W całym obiekcie jest bez-
płatny dostęp do Internetu WiFi.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE (dodatkowo płatne):
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem (okolice)  
w cenie 35 zł realizacja przy minimum 20 osobach:
Kościół Św Idziego i Zamek z czasów Kazimierza Wiel-
kiego w Inowłodzu, pomnik w miejscu śmierci mjr 
Hubala w Anielinie, Bazylika Maryjna w Studziennie.
Trasa podziemna kopalni piasku kwarcowego - Groty 
Nagórzyckie, Rezerwat Niebieskie Źródła, Zalew Sule-
jowski – tama zbiornika.

UWAGI:
W terminach turnusów wczasowych w obiekcie mogą 
przebywać zorganizowane grupy dzieci i młodzieży 
oraz grupy biznesowe.

ZNIŻKI I DOPŁATY:
Dzieci do lat 10 korzystające z osobnego miejsca do 
spania oraz z ½ porcji wyżywienia cena niższa o 20% 
od ceny pakietu osoby dorosłej.
Dzieci do lat 3 nie korzystające z osobnego miejsca do 
spania i wyżywienia, pobyt bezpłatny.
Sprzedaż pokoju wieloosobowego do pojedynczego 
wykorzystania - dopłata 30 zł za dobę.
Apartament - sprzedaż wyłącznie dla 2 osób.
Dodatkowa osoba w apartamencie ceny jak w pokoju 
3 i 4 osobowym.
Sprzedaż dobowa w terminie 28.06 - 01.09.2021 r - wg 
cennika „Wiosna 2021”. 

SPAŁAZACISZE

Termin 
25.06 - 29.08

Pakiet 
2 doby standard

Pakiet
2 doby dla aktywnych

Pakiet
7 dób standard

Pakiet
7 dób dla aktywnych

Typ pokoju Osoba dorosła Osoba dorosła Osoba dorosła Osoba dorosła

2-, 3- i 4-osobowy 260 310 840 920
1-osobowy 300 340 910 990
Apartament 350 400 1 150 1 200
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Ośrodek znajduje się w Karpaczu Górnym na wysokości 810 m n.p.m. przy Przełęczy pod Czołem z doskona-
łym punktem widokowym na panoramę Sudetów z ich najwyższym wzniesieniem „Śnieżką” 1602 m.
Kurort wczasowo-turystyczny położony w widłach Łomnicy i Łomniczki u stóp wschodniej części masywu 
Karkonoszy znany z rozwoju leczniczej sztuki zielarskiej. Z Karpacza biorą początek liczne szlaki turystyczne 
w Karkonosze. Do najbardziej znanych atrakcji turystycznych Karpacza należy Świątynia Wang - norweski 
kościółek z XII wieku.

ODLEGŁOŚCI: 
Do centrum Karpacza - 3 km (przystanek PKS bezpośred-
nio przy ośrodku), do stacji PKP Jelenia Góra - 20 km, do 
miejskiej kolei linowej „Kopa” - 2 km, Aquapark - 1,5 km, 
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska - 10 km, Sztolnie 
i Kopalnie Kowarskie - 15 km, Western City - 8 km, przej-
ście graniczne - 20 km.

ATRAKCJE: 
Atrakcje turystyczne Karpacza: Młynek Miłości, Świąty-
nia Wang, Kaplica Świętej Anny ze źródełkiem miłości, 
Muzeum Zabawek, Dziki Wodospad, szlaki turystyczne, 
wypożyczalnie sprzętu sportowego, przejścia graniczne, 
boisko sportowe, aquapark, kolej linowa, kawiarnie, puby, 
dyskoteka, karczmy regionalne, miejsce Anomalii 
Grawitacyjnej, Muzeum Sportu i Turystyki.

DLA AKTYWNYCH: 
Wycieczki piesze w góry, wycieczki autokarowe po 
okolicy oraz do pobliskich Czech, Niemiec oraz Austrii. 
Przejażdżki quadem, lot balonem, paintball, wspinaczka 
skałkowa na „Kruczych Skałach”, parki linowe, letni tor sa-
neczkowy, całoroczne lodowisko oraz aquapark.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 
Książ - Krzeszów, Praga, Szwajcaria Saksońska, Wiedeń, 
Morawski Kras, Czeski Raj, Drezno, Berlin, Karlove Vary, 
Kutna Hora, Skalne Miasto, ZOO Safari, Dolina Pałaców  
i Ogrodów i wiele innych.

W CENIE: 
W cenie pakietu standardowego: 6 noclegów, wyży-
wienie: śniadanie i obiadokolacja z deserem serwowane 
do stolika. Turnus od soboty do piątku - rozpoczyna się 
obiadokolacją i kończy śniadaniem, ognisko z piecze-

niem kiełbasek + dodatki przy dobrym piwie regional-
nym, sauna, tenis stołowy, ubezpieczenie NNW, podatek 
VAT, monitorowany parking, 
W cenie pakietu wycieczkowego dodatkowo: 2 wy-
cieczki autokarowe z przewodnikiem i biletami wstępu 
oraz obiadem w Pradze.
Wycieczka do Pragi: w programie: przejazd przez 
Szklarską Porębę, Jakuszyce i Harrachov. Na trasie krótka 
przerwa. Spacer po Starym Mieście: Jozefov - Dzielnica 
Żydowska - Synagogi, stary cmentarz żydowski. Rynek 
Starego Miasta z Ratuszem i zegarem Orloj, Most Karola. 
Rejs statkiem po Wełtawie. Obiad. Mała Strana Praga. Za-
mek Praski - dziedzińce, spacer przez Złotą Uliczkę.
Wycieczka po Kotlinie Jeleniogórskiej: w programie: 
na trasie zamek Chojnik, położony na stromych zbo-
czach góry o tej samej nazwie, skrywający w sobie ta-
jemnice i opowieści o dawnych mieszkańcach i dziejach, 
malowniczy wodospad Szklarki, zachwycający o każdej 
porze roku, tajemniczy Zakręt Śmierci i Cieplice Śląskie 
Zdrój z Muzeum Przyrodniczym – uzdrowisko z ponad 
800-letnią historią.

ZNIŻKI: 
Dzieci do lat 3 niekorzystające z osobnego spania i wyży-
wienia - pobyt gratis.
Dzieci 4-10 lat z dziecięcą porcją wyżywienia - cena niż-
sza o 10% od ceny wybranego pakietu.

DOPŁATY: 
Przy sprzedaży pokoju wieloosobowego dla 1 osoby do-
płata wynosi 20% od każdej doby lub pakietu.

UWAGI: 
Na terenie ośrodka mogą przebywać grupy kolonijne.
W ośrodku obowiązują firmowe opaski na rękę.

OW STOKROTKA 
ul. karkOnOska 55
58-550 karPacZ

tel: (75) 761 94 15
kOm +48 600 065 529
stokrotka@naturatour.pl

Obiekt należy dO sieci: 

ZakwaterOwanie: 
OW „Stokrotka” posiada 112 
miejsc noclegowych w czterech 
budynkach: Stokrotka, Rusałka, 
Kaprys, Jodełka, w których znaj-
dują się pokoje 1, 2, 3, 4 os., pokoje 
typu studio oraz pokoje o podwyż-
szonym standardzie. W głównym 
budynku „Stokrotka” znajduje się 
recepcja z barem, 2 jadalnie obok 
siebie, sauna, kącik zabaw dla 
dzieci, stół do tenisa stołowego 
oraz sejf. Na terenie ośrodka znaj-
duje się miejsce na ognisko lub 
grill. W ośrodku klimatyzowana 
sala konferencyjna dla 120 osób 
oraz mała sala dla 20 osób.
Pokoje wyposażone w pełny wę-
zeł sanitarny, TV i lodówkę. Pokoje 
typu studio składające się z dwóch 
pomieszczeń. Pokoje o podwyż-
szonym standardzie składające 
się z sypialni (z łożem małżeń-
skim) oraz pokoju dziennego (z 
rozkładaną sofą). Część pokoi po-
siada taras z widokiem na pasmo 
górskie Karkonoszy, z niektórych 
widać Śnieżkę.

wyżywienie:
2 posiłki dziennie: śniadanie 
serwowane godz. 8:30 - 10:00, 
obiadokolacja z przystawką i de-
serem serwowana w godz. 16:30 
- 18:00. Polecamy domową kuch-
nię, smaczną i urozmaiconą.

Parking: 
Bezpłatny, monitorowany.

ZwierZęta: 
Odpłatnie 10 zł/doba.

dOba wcZasOwa: 
Od 15:00 - zakwaterowanie. 
Do 11:00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne: 
Opłata klimatyczna 2,40 zł za  
1 dobę.

KARPACZSTOKROTKA

Termin pobytu Typ pokoju
Osoba dorosła pakiet

bez wycieczek
Osoba dorosła pakiet

z wycieczkami

26.06-02.07
Pokój z łazienką 600 1 090

Pokój o podwyższonym standardzie 700 1 199
03.07-09.07 
10.07-16.07 
17.07-23.07 
24.07-30.07 
31.07-06.08 
07.08-13.08 
14.08-20.08 
21.08-27.08

Pokój z łazienką 680 1 090

Pokój o podwyższonym standardzie 780 1 199

28.08-02.09
Pokój z łazienką 600 1 090

Pokój o podwyższonym standardzie 700 1 199

Termin Typ pokoju
Pobyt dobowy

z wyżywieniem HB
 Nocleg ze śniadaniem

Dzieci od 3 lat do 10 lat z ½ 
wyż. na osobnym spaniu

26.06-02.09

Pokój z łazienką 115 99
10% rabatu

Pokój o podwyższonym 
standardzie 136 120



22 266 87 65 41HALNY  I  KARPACZ

OW HALNY  
ul. kamienna 3a

58-540 karPacZ

tel: (75) 761 91 85
kOm +48 600 065 570
halny@naturatour.pl

Obiekt należy dO sieci: 

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe 
wyposażone w łazienkę, TV, lo-
dówkę. Pokoje typu studio z ła-
zienką, składające się z dwóch 
niezależnych pokoi wyposa-
żonych w TV, lodówkę. Pokoje  
o podwyższonym standardzie: 
2-, 4-osobowe wyposażone  
w łazienkę, TV, lodówkę, 
składające się z dwóch po-
mieszczeń (sypialni z łożem 
małżeńskim oraz pokoju dzien-
nego z rozkładanymi sofami lub  
z drugą sypialnią z dwoma po-
jedynczymi łóżkami).

wyżywienie:
2 posiłki dziennie: 
śniadanie - bufet szwedzki  
w godz. 8:30 - 10:00, obia-
dokolacja z deserem w godz. 
16:30 - 18:00.

Parking: 
Bezpłatny.

ZwierZęta: 
Bezpłatnie (akceptowane małe 
zwierzęta).

dOba wcZasOwa: 
Od 15:00 - zakwaterowanie. 
Do 11:00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne: 
Opłata miejscowa 2,40 zł za  
1 dobę.

sPOrt/rOZrywka: 
Wycieczki piesze w góry, wy-
cieczki autokarowe po okoli-
cy oraz do pobliskich Czech, 
Niemiec i Austrii, przejażdżki 
quadem, wspinaczka skałkowa 
na „Kruczych Skałach”, parki li-
nowe, letni tor saneczkowy, ca-
łoroczne lodowisko, aquapark.

PAKIET A:
W cenie: 7 noclegów, wyżywienie: śniadanie bufet 
szwedzki i obiadokolacja z deserem serwowana do 
stolika, turnus od soboty do soboty - rozpoczyna się 
obiadokolacją i kończy śniadaniem, w ramach jednej 
obiadokolacji - grill w altanie, potrawy z grilla, żurek, 
ziemniaczki pieczone, piwo. Dodatkowo w cenie sau-
na, mini siłownia, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, 
parking.

PAKIET B:
W cenie: PAKIET A + WYCIECZKA autokarowa z prze-
wodnikiem - Laboratorium Badawcze III Rzeszy i Skal-
ne Miasto wraz z biletami wstępu.
Opis wycieczki: Wycieczka do Skalnego Miasta Ad-
rspach w Czechach to relaksujące obcowanie z przy-
rodą na najwyższym poziomie. Rozległe skalne miasto 
z labiryntem wąwozów, jarów i skał (do najbardziej 
znanych formacji skalnych należą: Kochankowie, Sta-
rosta i Starościna, Głowa Cukru, Fortepian Karkonosza 
i wiele więcej) oraz wodospadów, to uczta dla oczu 
i ducha. Oprócz spaceru pomiędzy osobliwymi for-
macjami skalnymi oferujemy również spływ łódką po 

jeziorku, zamkniętym pomiędzy stromymi ścianami 
skalnymi.
Wycieczka dla wszystkich! - od najmłodszych po se-
niorów.
Druga część wycieczki to spotkanie z historią - czy 
mieliście okazję odkrywać tajemnice z czasów II woj-
ny światowej? Macie ochotę zwiedzić podziemną fa-
brykę? Czy wiecie kim był Kazimierz Leski i dlaczego 
nosił mundur niemieckiego generała? Jeśli nie, to ko-
niecznie musicie odwiedzić „Projekt Arado - labora-
torium Hitlera” w Kamiennej Górze jest jedną z naj-
nowocześniejszych podziemnych tras turystycznych 
w Polsce.

ZNIŻKI: 
Dzieci do lat 3 niekorzystające z osobnego spania  
i wyżywienia - pobyt gratis. Dzieci do 10 lat z dzie-
cięcą porcją wyżywienia na osobnym spaniu - zniż-
ka 15% od ceny pakietu.

DOPŁATY: 
Za każde niewykorzystane miejsce w pokoju wielo-
osobowym dopłata wynosi 30% ceny pakietu.

Ośrodek usytuowany jest u podnóża najwyższego szczytu Karkonoszy - Śnieżki (1602 m n.p.m.), z do-
skonałymi widokami na pasmo Karkonoszy, panoramę Karpacza oraz Kotlinę Jeleniogórską. Do centrum 
Karpacza ok. 20 minut pieszo. Na atrakcyjność położenia ośrodka wpływa niewątpliwie bliskość szlaków 
turystycznych i Świątyni Wang. Dojazd do ośrodka autobusem PKS lub prywatnym przewoźnikiem do 
przystanku Pegaz w Karpaczu Górnym.
OW „Halny” posiada 38 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3, 4 os., pokoje typu studio oraz pokoje  
o podwyższonym standardzie. W budynku znajduje się recepcja, bar, jadalnia, sauna, mini siłownia.  
Na terenie ośrodka znajduje się miejsce na ognisko lub grilla.

KARPACZHALNY

Termin pobytu Typ pokoju
Pakiet A

(cena za osobę)
Pakiet B

(cena za osobę)

26.06 - 03.07
Pokój z łazienką 1 012 1 177

Pokój o podwyższonym standardzie 1 154 1 330
03.07 - 10.07
10.07 - 17.07
17.07 - 24.07
24.07 - 31.07
31.07 - 07.08
07.08 - 14.08
14.08 - 21.08

Pokój z łazienką 1 087 1 248

Pokój o podwyższonym standardzie 1 252 1 410

21.08 - 28.08
Pokój z łazienką 1 012 1 177

Pokój o podwyższonym standardzie 1 154 1 330
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ORW MUFLON
ul. sanatOryjna 32
43-450 ustrOń

ZakwaterOwanie: 
Ośrodek dysponuje 178 miejsc 
noclegowych w 73 pokojach w 
formie apartamentów, pokoi 
typu „studio”, pokoi 2, 3 i 4- 
osobowych, pokoi dla osób nie-
pełnosprawnych. Wszystkie 
pokoje posiadają łazienki i wy-
posażone są w TV, telefon oraz 
dostęp do Internetu. Ośrodek 
częściowo dostosowany jest 
do przyjmowania osób z nie-
pełnosprawnością ruchową 
oraz poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich.

wyżywienie: 
• 2 posiłki dziennie (HB): śnia-

danie w formie bufetu, obia-
dokolacja serwowana.

• 3 posiłki dziennie (FB): śnia-
danie w formie bufetu, obiad 
i kolacja – serwowane.

(opcja HB - pierwsze świad-
czenie obiadokolacja, ostatnie 
śniadanie, opcja FB - pierwsze 
świadczenie obiad, ostatnie 
świadczenie śniadanie).

Parking: 
Monitorowany, dla gości bez-
płatny.

ZwierZęta: 
Zwierzęta mile widziane za 
dodatkową opłatą - 25 zł/doba. 

dOba wcZasOwa: 
Od 13:00 - zakwaterowanie.
Do 11:00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne:
Opłata klimatyczna: 3,50 zł/os. 
za dobę.

sPOrt/rOZrywka:
Do dyspozycji gości jest: ka-
wiarnia, bilard, piłkarzyki, mini-
golf, kije do Nordic Walking, ro-
wery, chata grillowa oraz wiele 
innych. Fizjo Sfera (dodatkowo 
płatne).

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy MUFLON położony jest w Ustroniu. Ustroń to malownicza 
miejscowość usytuowana w sercu Beskidu Śląskiego. To, co najbardziej kojarzy się z „Perłą Beskidów” to 
przede wszystkim malownicze krajobrazy, góralski folklor, doskonała regionalna kuchnia, sporty letnie 
i zimowe. Wypoczywający w Ustroniu turysta ma do dyspozycji piękne, malownicze szlaki turystyczne, 
zarówno dla turystyki pieszej jak i rowerzystów górskich. Zaletą lokalizacji Ośrodka są dobre połączenia 
komunikacyjne drogowe i kolejowe z każdego miejsca w Polsce. Pobyt w Ustroniu z pewnością umilą 
liczne obiekty gastronomiczne, w których można skosztować regionalnych dań. 

ATRAKCJE W OKOLICY: 
Leśny Park Niespodzianek, Extreme Park na Równicy, 
Kolej Linowa Czantoria, Muzeum Ustrońskie, Pijalnia 
Wód, Park Zdrojowy, Muzeum Zabytkowych Motocy-
kli, Amfiteatr, w którym w okresie wiosenno-letnio-je-
siennym organizowane są liczne koncerty

WYCIECZKI FAKULTATYWANE: 
Podczas pobytu w Ośrodku Muflon zachęcamy 
do skorzystania z szerokiej oferty wycieczek organizo-
wanych przez współpracujące z nami biura podróży 
- oferta do wglądu na miejscu.

Pakiet 7-dniowy (FB) obejmuje: 6 noclegów, 6 śnia-
dań, 6 obiadów, 6 kolacji, 10 zabiegów w turnusie, 
konsultacja z rehabilitantem lub/i lekarzem.

Pakiet 7-dniowy (HB) obejmuje: 6 noclegów, 6 śnia-
dań, 6 obiadokolacji, 10 zabiegów w turnusie, konsul-
tacja z rehabilitantem lub/i lekarzem.

Istnieje możliwość zakupu pakietu 14-dniowego: 
z wyżywieniem FB: w terminie do 30.05 i od 01.10 
cena 1 745 zł/os. w pokoju dwuosobowym, w ter-
minie 01.06 od 30.09 cena 1855 zł/os w pokoju dwu-
osobowym.
z wyżywieniem HB: w terminie do 30.05 i od 01.10 
cena 1 510 zł/os. w pokoju dwuosobowym, w termi-
nie 01.06 od 30.09 cena 1 620 zł/os. w pokoju dwu-
osobowym.
Cena zawiera: 13 noclegów, 13 śniadań, 13 obiadoko-
lacji, 20 zabiegów w turnusie, konsultacja z rehabili-
tantem lub/i lekarzem.

USTROŃMUFLON

WCZASY Z ZABIEGAMI:

Terminy turnusów
Pakiet 7-dniowy (FB) 

cena od osoby w pokoju 
2-osobowym

Pakiet 7-dniowy (FB) 
cena od osoby w pokoju 

1-osobowym

Pakiet 7-dniowy (HB) 
cena od osoby w pokoju 

2-osobowym

Pakiet 7-dniowy (HB) 
cena od osoby w pokoju 

1-osobowym

Kwiecień, Maj
(dowolne terminy, 

6 noclegów)
940 1 150 832 1 050

Czerwiec
(dowolne terminy 

6 noclegów)
1 050 1 260 942 1 150

20.06-26.06, 27.06-03.07
04.07-10.07, 11.07-17.07
18.07-24.07, 25.07-31.07
01.08-07.08, 08.08-14.08
15.08-21.08, 22.08-28.08

1 050
1 260 942

1 150

Wrzesień,
 (dowolne terminy 6 noclegów) 1 050 1 260 942 1 150

Październik, Listopad
(dowolne terminy 

6 noclegów) 
940 1 150 832 1050

ZNIŻKI: 
Dzieci do lat 3 GRATIS (bez dodatkowych świadczeń hotelowych), dzieci w wieku 4-10 lat 40% zniżki z dziecięcą porcją wyżywienia.
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OTS ZAGROŃ
ul. wrZOsOwa 21
43-370 sZcZyrk

Zakwateriwanie: 
Pokoje 1, 2 osobowe z łazien-
kami, TV, (z możliwością roz-
sunięcia obu łóżek do szer. 1,4 
m o tzw. dostawkę ) . Pokoje 
posiadają balkon z widokiem 
na Skrzyczne.

wyżywienie: 
3 posiłki dziennie (FB) śniada-
nie, obiad, kolacja, lub 2 posiłki 
dziennie (HB) śniadanie i obia-
dokolacja. Pobyt rozpoczyna 
się obiadokolacją (w wersji 
HB) lub kolacją (w wersji FB) a 
kończy śniadaniem. Możliwość 
zamówienia posiłków wegeta-
riańskich.

Parking: 
Dla gości hotelowych bezpłat-
ny, niestrzeżony przy ośrodku.

ZwierZęta: 
Możliwość przyjęcia po wcze-
śniejszym zgłoszeniu, opłata 
30 zł/doba.

dOba wcZasOwa: 
Od 15.00 - zakwaterowanie. 
Do 11.00 - wykwaterowanie.

dOdadtkOwO Płatne:
Opłata miejscowa - ok. 2,30 zł 
od osoby za dobę; pozostała 
oferta rekreacji (zabiegi, masa-
że) płatne wg cennika.

sPOrt/rOZrywka:
Do dyspozycji gości sauny (su-
cha, mokra), strefa relaksu, kry-
ty basen z jacuzzi (6×12,5m, gł. 
1 - 1,8m), sala gimnastyczna, 
tenis stołowy, siłownia, sala za-
baw dla dzieci, jadalnia, kawiar-
nia, letni taras z leżakami, wi-fi.

OTS „ZAGROŃ”, to obiekt hotelarski oferujący Gościom bogate zaplecze rekreacyjne oraz konferencyjne. 
Posiada 163 miejsca noclegowe w jednym budynku. Szczyrk, miejscowość leżąca w Beskidzie Śląskim w 
głębokiej i wąskiej dolinie potoku Żylica, 15 km od Bielska - Białej. Granice Szczyrku biegną otaczającymi 
go pasmami górskimi Skrzycznego, Malinowskiej Skały, Magury i Klimczoka. Jest to największy polski 
ośrodek narciarstwa zjazdowego i snowboardu. Jednak Szczyrk to nie tylko kurort zimowy, w sezonie 
letnim okolica kusi licznymi szlakami turystycznymi oraz rowerowymi, możliwością rekreacji w czystym, 
beskidzkim klimacie. Miasto należy do Euroregionu Beskidy, położone jest na wysokości od 500 do 600 
m n.p.m.

CENA ZAWIERA: 
7 noclegów, wyżywienie 2 lub 3 x dziennie w zależno-
ści od wybranej wersji, bezpłatne korzystanie z base-
nu, jaccuzi, sali gimastycznej, tenisa stołowego, saun 
(suchej, mokrej), sali relaksacyjnej, siłowni, internetu 
bezprzewodowego, podatek VAT.

UWAGI:
• Dopłata do pok. 1-os. PREMIUM - 420 zł.
• Osoba dodatkowa w pokoju 2-os. (trzecia, czwar-

ta os) wspólne spanie - 749 zł w wersji FB; 700 zł  
w wersji HB.

• Dziecko do lat 10 jako os. dodatkowa w poko-
ju 2-os. (trzecia, czwarta) wspólne spanie - 602 zł  
w wersji FB; 525 zł w wersji HB.

• W przypadku zakupu łączonych turnusów w wersji 
FB + dodatkowy koszt obiadu 28 zł; w przypadku 
por. dziecięcej 21 zł.

• przydział numerów pokoi odbywać się będzie pod-
czas meldowania.

ATRAKCJE REGIONU: 
Szlaki turystyczne piesze, trasy rowerowe, crossowy 
tor rowerowy, kawiarnie, restauracje, puby, dyskoteki, 
groty solne, punkty usługowe.
Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej „Na Gór-
ce” - to jedno z najważniejszych miejsc kultu religij-
nego w Szczyrku. To tu 25 lipca 1894r. dwunastolet-
niej Juliannie Pezda objawiła się Najświętsza Maria. 
W miejscu objawienia w 1912r. wybudowano Sank-
tuarium. Obok Sanktuarium znajduje się Grota Matki 
Boskiej ze źródełkiem, będąca miejscem magicznym 
- pełnym ciszy i spokoju, gdzie można wypocząć i cie-
szyć się pięknem krajobrazu otaczających gór.
Zabytkowe Sanktuarium św. Jakuba Apostoła  
- liczący ponad 200 lat kościół to najstarszy i najcen-
niejszy zabytek architektury w mieście. Posiada pięk-
ną zabytkową ambonę, kamienną chrzcielnicę i kro-
pielnicę z 1800r. oraz obraz przedstawiający św. Jana 
z XVII wieku. Kościół został podniesiony do godności 
Sanktuarium.
Plac św. Jakuba w Centrum Szczyrku - na terenie 
byłego dworca autobusowego powstał plac mają-
cy pełnić funkcję przestrzeni publicznej w centrum 
miasta. Plac ma również za zadanie spiąć przestrzeń 
pomiędzy główną ulicą miasta, czyli ul. Beskidzką,  
a rozbudowywaną ścieżką rowerowo-pieszą biegną-
cą wzdłuż koryta rzeki.
Kolej Linowa na Skrzyczne  - to w pełni nowoczesna 
atrakcja turystyczna o każdej porze roku (4-osobowa 
kanapa o przepustowości 2400 osób na godzinę). Na 
całym odcinku z dolnej stacji w Szczyrku, poprzez Ja-
worzynę, aż na szczyt Skrzycznego rozciąga się wspa-
niały widok na panoramę Beskidów, a ze szczytu przy 
dobrej pogodzie można podziwiać Tatry.

SZCZYRKZAGROŃ

Terminy
Osoba dorosła w pok. 2 os.

 (FB 3 posiłki dziennie)
Osoba dorosła w pok. 2 os.

 (HB 2 posiłki dziennie)
26.06 - 03.07
03.07 - 10.07
10.07 - 17.07
17.07 - 24.07
24.07 - 31.07
31.07 - 07.08
07.08 - 14.08
14.08 - 21.08
21.08 - 28.08
28.08 - 04.09
04.09 - 11.09

1 169 1 120

ZNIŻKI:
Dzieci do lat 3 - bez świadczeń - bezpłatnie.

Dzieci do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia - 20% zniżki od noclegu.
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OW KOLEJARZ 
ul. kOŚciusZki 23
34-500 ZakOPane

tel: (18) 201 59 73
tel/fax: (18) 201 54 68
kOm. +48 518 249 412
kolzakopane@naturatour.pl

Obiekt należy dO sieci: 

ZakwaterOwanie:
Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe stan-
dard (w niektórych z możliwo-
ścią wspólnego spania) wypo-
sażone w TV, radio, lodówkę, 
czajnik elektryczny, łazienkę.
Pokoje typu studio o podwyż-
szonym standardzie - 2-oso-
bowe (z możliwością dostaw-
ki), wyposażone w TV, radio, 
lodówkę, czajnik elektryczny  
i łazienkę. Do dyspozycji gości 
salonik z rozkładaną sofą i sy-
pialnia z łóżkiem małżeńskim.
Apartamenty: 2-, 3- i 4-osobowe 
(z możliwością dostawki) wypo-
sażone w TV, radio i lodówkę. 
Do dyspozycji gości salonik i sy-
pialnia z łóżkiem małżeńskim. W 
łazienkach suszarka do włosów.

wyżywienie:
2 posiłki dziennie, śniadanie 
w formie bufetu w godz. 8:00-
10:00, obiadokolacja serwowa-
na w godz. 16:00-18:00. Pobyt 
rozpoczyna się obiadokolacją, a 
kończy śniadaniem.

Parking: 
Bezpłatny dla gości hotelo-
wych, ogrodzony, niestrzeżo-
ny oraz monitorowany.

ZwierZęta: 
Tylko w pokojach typu standard.

dOba wcZasOwa: 
Od 15:00 - zakwaterowanie.
Do 10:00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne: 
Opłata miejscowa 2 zł/os. za dobę.

rOZrywka i sPOrt: 
Zapraszamy do bezpłatnego 
skorzystania ze stołu bilardo-
wego, piłkarzyków, tenisa sto-
łowego, a najmłodszym uczest-
nikom proponujemy animacje  
w mini klubie „Bajlandia”.

Ośrodek położony jest w samym centrum Zakopanego. Dojście do dworców PKP i PKS zajmuje 2 minuty, do 
Krupówek - 5 minut. OW „Kolejarz” posiada 199 miejsc noclegowych w 91 pokojach.
Do dyspozycji gości są: jadalnia, bilard, tenis stołowy, mini klub „Bajlandia” dla dzieci, miejsce do grillowania, 
Internet bezprzewodowy oraz dwie w pełni wyposażone sale konferencyjne.
Miejscowość wypoczynkowa położona w kotlinie u podnóża Tatr, doskonale znana nie tylko w Polsce, ale i 
na świecie. Wystarczy kilkanaście minut, aby znaleźć się na górskim szlaku. Ze szczytu Kasprowego Wierchu, 
a także Gubałówki roztacza się wspaniała panorama gór oraz miasta. Zakopane i region Podhala to także 
ciągle żywe tradycje ludowe: góralska muzyka, regionalna kuchnia, niepowtarzalna architektura. Centralny 
punkt miasta - ulica Krupówki, przyciąga turystów za sprawą licznych lokali, w których można usłyszeć kon-
certy miejscowych zespołów. W Tatry Słowackie możemy udać się po przekroczeniu granicy w Łysej Polanie.

CENA ZAWIERA: 
Program A: : 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie.
• Muzeum Oscypka - Obejrzyj jak na Twoich oczach 

powstaje najpopularniejszy z góralskich serów. Zo-
bacz wszystkie etapy jego produkcji zgodnie z tra-
dycyjną recepturą. Dowiedz się skąd pasterze wzięli 
się pod Tatrami. Poczuj się jak prawdziwy juhas. 
Wszyscy uczestnicy pokazów, pod czujnym okiem 
naszych bacy, mogą samodzielnie zrobić swój wła-
sny serek. 

• Dla wszystkich gości chcący zwiedzić Muzeum 
Edukacji TPN, możliwość rezerwacji biletów w re-
cepcji OW.

• Wycieczkę autokarowo-pieszą z przewodnikiem do 
Dolina Małej Łąki. W programie: Przejazd autokarem 
do Gronika i przejście z przewodnikiem jedną z naj-
piękniejszych dolin Tatr Zachodnich.

• Dwugodzinny pobyt w Aqua Parku w Zakopanem. 
• Wieczór z folklorem góralskim na wesoło + śpasy 

(zabawy). W programie: degustacja serów regional-
nych, występ kapeli góralskiej, nauka tańca góral-
skiego. 

• Warsztaty twórczości regionalnej - malowanie 
drewnianych korali na przemian z tkaniem makatek 
na krosnach tkanina  - każdy uczestnik warsztatów 
otrzymuje malutkie krosna i  wykonuje małe tkani-
ny, każdy po zajęciach zabiera ze sobą jako pamiąt-
ka wykonane dzieło.

• Zajęcia animacyjne dla dzieci do 12 roku życia. 
• Ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

Program B: pakiet A i dodatkowo wycieczkę auto-
karową na Słowację z przewodnikiem. W progra-
mie: Przejazd do Bachledowej Doliny na przepiękną 
ścieżkę w koronach drzew (wjazd i zjazd na ścieżkę 
będzie odbywał się gondolą) a następnie przejście 
się przy Szczyrbskim Jeziorze (Štrbské Pleso) - jedno  
z największych i najwyżej położonym jeziorze (1346 
m n.p.m.) na Słowacji. Akwen usytuowany na Szczy-
rbskim Tarasie. Z nad tafli jeziora można podziwiać 
przepiękną panoramę Tatr Wysokich. 

ZNIZKI I DOPŁATY: 
Dzieci do lat 3 nie korzystające z osobnego miejsca do 
spania i z osobnego wyżywienia - bezpłatnie.
Dzieci do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia - zniżka 150 zł.
Osoba na wspólnym miejscu do spania - zniżka 250 zł.
Sprzedaż pokoju 2 osobowego dla 1 osoby - dopłata 
30%.
Sprzedaż apartamentu 4 osobowego dla min. 3 osób 
płatnych.

UWAGI
W ośrodku obowiązują firmowe opaski na rękę.

ZAKOPANEKOLEJARZ

TERMIN Typ pokoju
Cena pakietu 

podstawowego
PROGRAM A

Cena pakietu 
z wycieczką

PROGRAM B

26.06 - 03.07
03.07 - 10.07
10.07 - 17.07
17.07 - 24.07
24.07 - 31.07
31.07 - 07.08
07.08 - 14.08
14.08 - 21.08
21.08 - 28.08

Pokój z łazienką 1 050 1 200

Podwyższony 
standard 

typu studio
1 200 1 350

Apartament 1 300 1 460
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Pensjonat Gaborek to wygodne noclegi i eleganckie wnętrza. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa 
do naszego malowniczo położonego Pensjonatu, gdzie wśród wszystkich dobrodziejstw górskiej natury, 
odnajdą Państwo upragnioną ciszę i spokój. Pensjonat Gaborek przygotował dla swych gości idealnie 
wyposażone pokoje, jedno i dwuosobowe apartamenty w okazyjnych cenach, oraz inne atrakcje. Spę-
dzając wczasy w Krynicy warto wybrać hotel, który umili Państwu ten pobyt. 

ATRAKCJE REGIONU:
• Kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką - jest naj-

dłuższą i najnowocześniejszą kolejką gondolową 
w Polsce, stała się bez wątpienia największą atrak-
cją turystyczną dzisiejszej Krynicy Zdrój.

• Góra Parkowa - a w zasadzie opadające łagodnie 
ku Krynicy jej zbocze jest terenem popularnego 
Parku Zdrojowego, założonego w 1910 roku i po-
przecinanego całą siecią dróg spacerowych i ście-
żek zdrowia. Na Górę Parkową można wyjechać 
wybudowaną w 1937 r. kolejką linowo - torową, 
która stanowi dużą atrakcję - szczególnie dla dzie-
ci.

• Krynicki Park Linowy położony u podnóża Ja-
worzyny zaprasza do aktywnego wypoczynku 
wszystkich spragnionych wrażeń. Park linowy to 
system przeszkód zawieszonych między drze-
wami nad ziemią. Bezpieczną dawkę adrenaliny 
odczujemy przypięci do lin asekuracyjnych, podą-
żając wśród drzew na wysokościach od kilku do 
kilkunastu metrów.

CENA ZAWIERA: 
7 noclegów, 7 śniadań, 6 obiadokolacji (brak obiado-
kolacji w dniu przyjazdu), nieodpłatny dostęp do sali 
fitness, internet WI/FI, pokój zabaw dla dzieci, bezpłat-
ny monitorowany niestrzeżony parking, podatek VAT.

KRYNICA ZDRÓJ
PENSJONAT 
GABOREK

TERMIN
TYP 

POKOJU
OSOBA 

DOROSŁA
DZIECKO DO LAT 12                 

(1/2 wyżywienia)

26.06 - 03.07
03.07 - 10.07
10.07 - 17.07
17.07 - 24.07
24.07 - 31.07
31.07 - 07.08
07.08 - 14.08
14.08 - 21.08
21.08 - 28.08
28.08 - 04.09
04.09 - 11.09
11.09 - 18.09 
18.09 - 25.09

2-,3-,4-os. 
pokój 1 199 799

Od października pakiety 
7 dniowe 

z wyżywieniem HB
(termin do uzgodnienia)

2-,3-,4-os. 
pokój 999 699

Dzieci do 4 lat - pobyt gratis. Dopłata do pokoju 1-osobowego - 190 zł

PENSJONAT **** gabOrek
ul. sZkOlna 7
33-380 krynica Zdrój

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe  
z łazienkami, WC, balkonem 
(stolik i krzesła). Pokoje wypo-
sażone są w TV SAT, Internet 
WI-FI, suszarkę do włosów, 
sprzątanie i wymiana bielizny 
hotelowej - na życzenie.

wyżywienie: 
2 razy dziennie (HB) - śniada-
nie, obiadokolacja. Pierwsze 
świadczenie - obiadokolacja, 
ostatnie - śniadanie.

Parking: 
Ośrodek posiada własny, bez-
płatny parking dla gości

dOba wcZasOwa: 
Od 15.00 - zakwaterowanie. 
Do 11.00 - wykwaterowanie.

dOdatkOwO Płatne: 
Opłata uzdrowiskowa 3,50 zł/
os. za dobę.

sPOrt i rOZrywka: 
Nasz hotel posiada urokli-
we, ekskluzywne SPA. Seans  
w saunie mokrej lub suchej, fiń-
skiej lub parowej, wyjątkowo 
komfortowe noclegi, siłownia, 
masaże oraz jacuzzi - to tylko 
niektóre z atrakcji, które udo-
stępniamy Państwu w naszym 
wyjątkowym Pensjonacie.

22 266 87 65



UKRAINA    NIEMCY    RUMUNIA    GRUZJA    WŁOCHY   
MALTA    TUNEZJA    EGIPT    MACEDONIA    CHORWACJA   

CZARNOGÓRA    GRECJA    CYPR    BUŁGARIA    TURCJA

WCZASY
ZA GRANICĄ

W następstwie pandemii COVID-19 hotele wdrażają regulacje sanitarne i dostosowują swoją działalność do aktualnych zaleceń rządowych. Każdy hotel przygotowuje i modyfikuje 
wytyczne dotyczące korzystania z infrastruktury (baseny, siłownie, SPA, sale zabaw, wspólne pomieszczenia, sposób wydawania posiłków, ilość restauracji a la carte itp.), z systemu  
All Inclusive, atrakcji, animacji itp.  W następstwie konieczności wdrażania nowych zaleceń hotele zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie podawania posiłków  
i zasad korzystania z oferty hotelowej itp. Wszelkie zalecenia i regulacje mogą się zmieniać dynamicznie i mogą być wprowadzane w trybie nagłym, bez poinformowania Organizatora.
Obiekty działają zgodnie z wytycznymi władz danego kraju obowiązującymi w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wszelkie zmiany wynikają z wdrażania przepisów 
sanitarnych, do których stosowania zobowiązane są hotele oraz turyści. Obowiązek dostosowania się do reżimu sanitarnego nie uprawnia Klienta do możliwości żądania odszkodowania.
Prosimy każdorazowo o zapoznawanie się z komunikatami MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi i sanitarnymi dotyczącymi odwiedzanego kraju:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. 
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OrganiZatOr: 

termin (dOjaZd autOkarem): 
15-24.06.2021, 5-14.12.2021

termin (dOjaZ własny):
Szczegóły w biurze podróży. 

cena:
2 190 zł / os. w pokoju 2-os.
2 490 zł / os. w pokoju 1-os.

POkOje: 
Wszystkie pokoje wyposażone 
są w telewizor z płaskim ekra-
nem. Niektóre z nich dysponują 
także częścią wypoczynkową.  
Z okien niektórych z nich roz-
tacza się widok na góry lub 
ogród. W pokojach znajduje się 
łazienka z prysznicem. Do dys-
pozycji Gości są również kapcie, 
szlafrok oraz bezpłatny zestaw 
kosmetyków. Recepcja czynna 
przez całą dobę. Języki: ukraiń-
ski, rosyjski, polski.

wyżywienie: 
3 posiłki dziennie w formie bu-
fetu (śniadanie, obiad, kolacja). 
Menu dietetyczne dostępne na 
życzenie. Rozpoczęcie świad-
czeń obiadem w dniu przyjazdu, 
a zakończenie śniadaniem w dniu 
wyjazdu.

dOba hOtelOwa (cZas lOkalny):
Od 10:00 - zameldowanie.  
Do 12:00 - wymeldowanie.

ŚwiadcZenia: 
ERGO ubezpieczenie KL 20 000 
€ (w tym następstwa chorób 
przewlekłych), NNW 20 000 zł, 
bagaż 800 zł, zakwaterowanie 
oraz ilość noclegów w wybra-
nym pokoju, wyżywienie 3 x 
dziennie, konsultacje medyczne 
oraz zabiegi lecznicze zgodnie 
z zaleceniem lekarzy sanato-
ryjnych, basen - 2 razy w ciągu 
pobytu, korzystanie z Wi-Fi na 
terenie obiektu, dojazd autoka-
rem lub dojazd własny. Opieka 
pilota (dojazd autokarem) oraz 
rezydenta na miejscu - przedsta-
wiciela Biura Podróży Variustur 
(dotyczy dojazdu autokarem lub 
dojazdu własnego).

Sanatorium Elite Dnipro położone jest ok. 450 m od centrum Truskawca.
Na terenie Sanatorium Dniepro znajduje się wysokiej klasy baza diagnostyczna, co pozwala 
na wczesne zdiagnozowanie pacjenta i podjęcie właściwego leczenia (wszystkie zabiegi na 
miejscu), pijalnia wód mineralnych, jadalnia, restauracja, bar, sala koncertowa, apteka, bi-
blioteka, basen, sauna, wanny z hydromasażem.

TRASA PRZEJAZDU: 
Gdańsk o godz. 14:00, Elbląg o godz. 15:00, Olsztyn  
o godz. 16:30, Warszawa o godz. 20:30, Lublin, Rze-
szów (przystanek na zapytanie).

ZABIEGI: 
W cenie pobytu minimum 4 x dziennie według wska-
zań lekarza. Możliwość dodatkowych zabiegów płat-
ne wg. cennika na miejscu.

Procedury medyczne z wyłączeniem niedziel i dni 
świątecznych (tylko picie wody mineralnej).

ATRAKCJE (dodatkowo płatne): 
Truskawiec - piesza wycieczka - gratis od biura BP Va-
riustur Elbląg, Wieczór Ukraiński - 390 UAH,
Delfinarium - 290 UAH, Drohobycz - 10 €, Lwów - 15 € 
+ 100 UAH - realizowana w dniu wolnym od zabie-
gów – niedziela.  

Wykaz zabiegów, opis wycieczek. Kompletna informacja na naszej stronie: www.variustur.pl/truskawiec-sanatoria

POBYT 
SANATORYJNYTRUSKAWIEC



48 www.naturatour.plNIEMCY  I  WYCIECZKA OBJAZDOWA

OrganiZatOr:

cena

1 150 zł / osoba

terminy: 
29.04 - 03.05.2021
02.06 - 06.06.2021
11.08 - 15.08.2021
01.09 - 05.09.2021

cena Obejmuje: 
• przejazd komfortowym au-

tokarem (WC, video, cafe 
bar, klimatyzacja), 

• 2 noclegi w pensjonacie po-
koje 2, 3 osobowe z łazien-
kami, 

• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• opiekę licencjonowanego 

pilota,
• ubezpieczenie SIGNAL 

IDUNA (KL 10 000 €, NW 
7 000 PLN, bagaż 800 PLN).

cena nie Obejmuje: 
• OBLIGATORYJNYCH kosz-

tów uczestnictwa w całym 
programie (usług lokalnych 
przewodników, biletów ko-
munikacji miejskiej, opłat 
wjazdowych) - ok. 30 €/ os.,

• biletów wstępu do zwiedza-
nych obiektów (przykładowe 
ceny) - Olympiaturm (Mona-
chium) - ok. 7 €/ os., Muzeum 
BMW (Monachium) - ok. 10 
€/ os., Alianz Arena (Mona-
chium) - ok. 12 €/ os., zamek 
Neuschwanstein - ok. 15 €/ 
os., zamek Hohenschwangau 
- ok. 15 €/ os., most Highline 
- 8 €/ os., Linderhof - 8,50 €/ 
os., Zugspitze - ok. 48 - 60 €/ 
os. (w zależności od terminu 
wycieczki), 

• napoi do obiadokolacji, 
• dopłat do połączeń anteno-

wych, 
• dopłaty do pokoju 1 os. - 250 

PLN. 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Nocny przejazd do Niemiec.

DZIEŃ 2: Przejazd do zamków - NEUSCHWANSTE-
IN - inspiracja dla twórców bajkowego pałacu Walta 
Disneya, HOHENSCHWANGAU - odbudowanego po 
zniszczeniach z okresu wojen napoleońskich przez 
ojca Ludwika - Maksymiliana II. Przejazd do niewiel-
kiej miejscowość REUTTE w austriackich Alpach, 
gdzie znajduje się wyjątkowa atrakcja - najdłuższy 
wiszący most świata - Highline 179. Spacer przez most 
łączący ze sobą ruiny zamku Ehrenberg i fort Claudia. 
Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3: Śniadanie. Przejazd do GARMISH PARTEN-
KIRSCHEN - zimowej stolicy Niemiec. Panorama Alp, 
obiekty olimpijskie, zabytkowa ulica Ludwigstrasse 
z malowanymi domkami- czas wolny; dla chętnych 
wjazd kolejką na najwyższy szczyt Alp Bawarskich - 
Zugspitze (2962 m n.p.m.) Przejazd do LINDERHOF 
- zwiedzanie zamku Ludwika II - jednego z trzech 
zamków króla Ludwika II, jedyny, w którym władca 
mieszkał przez dłuższy czas. Spacer wśród fontann  
i budynków ogrodów królewskich. Przejazd do ETTAL 
- jednego z najstarszych miejsc pielgrzymkowych  
w Niemczech, możliwość zakupu miejscowych wy-
robów winiarskich i piwowarskich oraz wyśmienitych 
likierów Ettaler Klosterlikör wyrabianych od setek lat 
przez mieszkających tutaj Benedyktynów. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4: Śniadanie Zwiedzanie MONACHIUM: Park 
Olimpijski, gdzie w roku 1972 odbyły się XX Letnie 
Igrzyska Olimpijskie, wjazd na Olympiaturm - wieżę 
olimpijską, skąd wieczorem rozciąga się wspaniały 
widok na rozległe miasto. W pobliżu parku znajdują 

się dwie atrakcje turystyczne: Świat BMW i Muzeum 
BMW. Przejazd metrem na monachijską starówkę - 
wizyta m.in. w słynnym Frauenkirche - kościele Ma-
riackim, będącym symbolem stolicy Bawarii, Kolumna 
Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz - miejsce 
puczu hitlerowskiego, kościół Teatynów, w którym 
pochowana jest polska księżniczka Teresa Kunegunda 
- córka Jana III Sobieskiego, Rezydencja książąt i kró-
lów bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej, 
najbardziej znana piwiarnia na świecie - Hofbräuhaus 
- lokal słynie z wyśmienitego regionalnego jadła  
w bardzo przyzwoitych cenach oraz Maßbier - piwa 
podawanego w litrowych kuflach, czas wolny na sta-
rówce. Wyjazd do Polski w godzinach popołudnio-
wych.

DZIEŃ 5: Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

UWAGI
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie. Uzależnione jest to od czasu przejaz-
dów, godzin otwarcia oraz dostępności zwiedzanych 
obiektów. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiek-
tach. Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.

ROZKŁAD JAZDY
Główne miasto wyjazdowe: Katowice - godz. 19.00; 
pozostałe miasta: Gliwice - godz. 19.45, Opole - godz. 
21.00, Wrocław - godz. 22.30; dojazdy antenowe (re-
alizowane przy min. 10 osobach): Bielsko-Biała - godz. 
17.45 (dopłata 50 zł), Chrzanów - godz. 18.00 (dopła-
ta 40 zł), Częstochowa - godz. 17.15 (dopłata 90 zł), 
Kraków - godz. 17.15 (dopłata 50 zł), Piotrków Tryb. 
- godz. 15.45 (dopłata 90 zł), Warszawa - godz. 11.45 
(dopłata 140 zł).
Miejsca wyjazdu i godziny do potwierdzenia na  
2 dni przed wyjazdem.

Bawaria urzeka turystów zabytkowymi miastami, stolicą Monachium - światową metropolią o wielkim 
sercu, baśniowymi zamkami i alpejskimi wioskami, stanowi także w potocznym odczuciu kwintesencję 
Niemiec - mężczyźni z kuflami piwa, w krótkich spodenkach, kapusta i kiełbaski czy krowy z dzwonecz-
kami.
Zamki Bawarskie - zwiedzanie ich jest jak historyczna podróż. Są jak żywe ilustracje z magicznych opo-
wieści braci Grimm. Każdy władca Niemiec czuł się zobowiązany zbudować zamek lub pałac, aby chronić 
swój dobytek i stworzyć obraz władzy i bogactwa swojego właściciela. Większość z tych budowli wciąż 
stoi. Przyciągają one uwagę turystów za sprawą ich dziwacznych mieszkańców i luksusowych wnętrz.

NIEMCY
ZAMKI

BAWARSKIE
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OrganiZatOr: 

cena:
2 980 zł / osoba

termin:
31.08-11.09.2021

ŚwiadcZenia: 
autokar (klimatyzacja, dvd, 
w-c), zakwaterowanie w hote-
lach 2/3* w pok. 2-os, wyżywie-
nie wg. programu - dodatkowo 
formuła All Inclusive (jedzenie 
+ lokalny alkohol bez limitu), 
pilot, przewodnik, ubezpiecze-
nie KL 20 000€ (w tym następ-
stwa chorób przewlekłych), 
NNW 20 000 zł, składka do 
Turystycznego Funduszu Gwa-
rancyjnego. 

dOdatkOwO 
ObligatOryjnie Płatne: 
bilety wstępu 40 € / os, wiza do 
Turcji 35$/ USD / os. oraz do-
płata do pok. 1-os. Słuchawki 
- audio guide 40 zł.

1. DZIEŃ 
Elbląg wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 2:00, Pieniężno  
o godz. 3:00. Przejazd przez Olsztyn o godz. 4:15, War-
szawa o godz. 9:00. Zakwaterowanie w hotelu w Muszy-
nie-Zdrój, obiad w porze kolacji, nocleg.

2. DZIEŃ 
Śniadanie /stół szwedzki/. Przyjazd do Oradei spacer po 
mieście / Rumunia. Miasto, które stanowi wielokulturowy 
tygiel, oprócz języka rumuńskiego usłyszymy również 
węgierski. Miasto ma bogatą i burzliwą historię. Spacer 
po głównym centrum miasta, gdzie zobaczymy liczne 
barokowe i secesyjne budynki - przejście w pasażu han-
dlowym „Czarny Orzeł”. Nawiedzenie cerkwi grekokato-
lickiej. Przyjazd do Kluż-Napoka. Zakwaterowanie, obiad 
w porze kolacji, nocleg.

3. DZIEŃ 
Śniadanie /stół szwedzki/. Kopalnia Soli Turda, ósmy cud 
świata, zupełnie inny niż Wieliczka, prawdziwe podziemne 
cesarstwo soli i jezioro. Przejazd do Alba Julia, jednej ze 
stolic Siedmiogrodu (Transylwanii), słynącej z doskona-
łych win. Spacer po mieście podczas którego zwiedzimy 
potężną cytadelę Alba Carolina oraz katedrę, w której po-
chowany jest Jan Hunyady, siedmiogrodzki książę, który 
walczył po stronie polskiego króla Władysława III w bitwie 
z Turkami pod Warna, cerkiew katedralna Świętej Trój-
cy. Przejazd do Sybin. Spacer po zabytkowym centrum,  
w skład którego wchodzą trzy place, gdzie znajdują się 
charakterystyczne dla tego miasta budynki z „oczami” oraz 
XVI-wieczny ratusz, cerkwia Metropolitańska budowana 
na wzór Hagi Sophii - w Stambule, żelazny Most Kłamców 
(według tradycji jeśli ktoś skłamie na moście ten ma się 
zawalić). Następnie drogą Karpat Południowych do Jezio-
ra Vidraru, gdzie z tarasu widokowego na zaporze (przy 
dobrej widoczności) można obejrzeć najwyższy szczyt 
Rumunii - Moldovenau. Jadąc drogą zobaczymy ruiny 
zamku Wlada Palownika (pierwowzoru postaci słynnego 
Drakuli) w Poienari. To tu według legendy podczas oblę-
żenia tureckiego, żona hospodara rzuciła się w przepaść, 
aby nie być wzięta do niewoli. Podobno ta właśnie trage-
dia przyczyniła się do przemiany nieszczęśliwego Wlada 
w okrutnego Drakulę. Następnie udamy się do Curtea de 
Arges, letniej siedziby hospodarów wołoskich, gdzie zo-
baczymy niezwykły przyklasztorny sobór Mistrza Manole, 
będący niezwykłą kompilacją architektury włoskiego re-
nesansu z elementami bizantyjskimi i ormiańskimi. Za-
kwaterowanie w hotelu, obiad w porze kolacji, nocleg.

4. DZIEŃ 
Śniadanie /stół szwedzki/. Przejazd do Słonecznego Brze-
gu / Bułgaria. Zakwaterowanie w hotelu Hotel Golden Ina 
3* - Rumba Beach, formuła All Inclusive (jedzenie + lo-
kalny alkohol bez limitu), obiad w porze kolacji, nocleg.

5. DZIEŃ 
Śniadanie /stół szwedzki/. formuła All Inclusive (jedzenie + 
lokalny alkohol bez limitu). Nesebyr - miasta założone przez 
Traków 3 tys. lat temu. Zobaczymy zachowane zabytki z XI-
-XIV w.: wąskie uliczki, liczne cerkwie, turecka łaźnia, grec-

kie, rzymskie i bizantyjskie mury obronne. Czas wolny, pla-
żowanie. Powrót do hotelu, obiad w porze kolacji, nocleg.

6. DZIEŃ 
Śniadanie /stół szwedzki/. formuła All Inclusive ( jedzenie + 
lokalny alkohol bez limitu). Czas wolny, plażowanie. Powrót 
do hotelu, obiad w porze kolacji, nocleg

7. DZIEŃ 
Śniadanie /stół szwedzki/. Przejazd do Istambułu - daw-
ny Konstantynopol / Turcja. Zwiedzanie miasta: meczet 
Sulejmana Wspaniałego, grobowiec Roksolany, Aghia So-
fia - Bazylika Mądrości Bożej (arcydzieło sztuki bizantyjskiej  
z VI w.), Topkapi Saray - pałac sułtański. Najpiękniejszy pa-
łac orientu, rezydencja władców osmańskich. Katedra św. 
Jerzego, która sięga czasów bizantyjskich, świątynia Pa-
triarchatu Konstantynopolitańskiego, mieści się w dzielnicy 
Fanarion. Świątynię odwiedzili Papież Benedykt XVI oraz 
Papież Franciszek. Zakwaterowanie w hotelu, obiad w po-
rze kolacji, nocleg.

8. DZIEŃ 
Śniadanie /stół szwedzki/. Dalsze zwiedzanie miasta; Hi-
podrom - starożytny tor wyścigów konnych i rydwanów, 
Błękitny Meczet - największy meczet miasta z sześcioma 
mineratami oraz część azjatycka miasta. Fakultatywnie 
rejs statkiem po Zatoce Złoty Róg. Czas wolny na zakupy 
- słynny kryty bazar - Kapeli Ćarsi - Wielki Bazar - jedno  
z największych historycznych centrów handlowych Eu-
ropy (ok. 4000 sklepików, w tym wiele ze złotem, stąd 
często nazywany jest Złotym Bazarem). Powrót do hote-
lu, obiad w porze kolacji, nocleg.

9. DZIEŃ 
Śniadanie /stół szwedzki/. Przejazd do Sofii / Bułgaria - 
zwiedzania miasta m.in. Sobór św. Aleksandra Newskie-
go wybudowany na cześć rosyjskiego cara Aleksandra 
II. Zobaczymy antyczny rzymski teatr z czasów cesarza 
Konstantyna Wielkiego, rotundę Św. Jerzego, meczet Ba-
nia Baszi Dżamija oraz meczet Bujuk Dżamij. Zakwatero-
wanie w hotelu, obiad w porze kolacji, nocleg.

10. DZIEŃ 
Śniadanie /stół szwedzki/. Przejazd do Nowego Sadu / 
Serbia. Zobaczymy najbardziej znaną atrakcję turystyczną 
twierdzę Petrovaradin z XVI - XVIII w oraz zabytkową dziel-
nicę miasta Stari Grad. Znajduje się tam wiele zabytkowych 
świątyń prawosławnych, katolickich, greckokatolickich, 
ewangelickich i innych, a także synagoga. Przez Serbów 
Nowy Sad jest często nazywany Serbskimi Atenami. Msza 
Święta. Zakwaterowanie w hotelu, obiad w porze kolacji, 
nocleg.

11. DZIEŃ 
Śniadanie /stół szwedzki/. Przejazd do Muszyny-Zdrój / 
Polska. Zakwaterowanie w hotelu, obiad w porze kolacji, 
nocleg.

12. DZIEŃ 
Śniadanie /stół szwedzki/. Powrót do miejsca zbiórki.

RUMUNIA-BUŁGARIA 
-TURCJA- SERBIA

ZWIEDZANIE POŁĄCZONE 
Z ODPOCZYNKIEM 
NAD MORZEM CZARNYM
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1-2. DZIEŃ
Warszawa. Zbiórka godz. 20:30 - hala odlotów Termi-
nal A, strefa D. Wylot z Okęcia o godzinie 22:25, Tbilisi 
przylot 04:05 (+2 godz.). Rejs lotniczy realizowany jest 
polskimi liniami LOT. 
Przylot do Tbilisi. Zakwaterowanie w hotelu, czas na 
regenerację po nocnym locie odpoczynek, późniejsze 
śniadanie. Popołudniu zwiedzanie ekspozycji Muzeum 
Narodowego z imponującą kolekcją złotych skarbów. 
Obiad w porze kolacji w hotelu lub w restauracji  
w Tbilisi. Spacer po starym mieście, wizyta w mecze-
cie i najstarszej cerkwi w Tbilisi - kościele Anczischati 
z VI wieku, przejazd kolejką linową na wzgórze zam-
kowe Narikala, na zachód słońca. 
Powrót do hotelu. Dla chętnych Tbilisi nocą.

3. DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd do monastyru św. Krzyża z VII wie-
ku, skąd rozciąga się widowiskowa panorama starej 
stolicy Gruzji - Mcchety. Przejazd w rejon tzw. Gru-
zińskiej Drogi Wojennej.  Zwiedzanie XVII-wiecznego 
zamku Ananuri. Przejazd przez góry Kaukazu Wielkie-
go do podnóża góry Kazbek (5047m). Po drodze po-
stoje na platformie widokowej przy przełęczy Dżwari 
(2395m) i źródłach wody mineralnej „gruzińskie Pa-
mukkale”. Krótka wyprawa 4x4 do podnóża śnieżnej 
góry Kazbek (5047 m) do monastyru Cminda Sameba. 
Powrót do Tbilisi, obiad w porze kolacji w restauracji  
z muzyką na żywo i pokazem tańców w Tbilisi. Noc-
leg. Dla chętnych Tbilisi nocą…

4. DZIEŃ
Śniadanie. Transfer do miasta Achalcyche w środ-
kowej Gruzji. Wizyta w turecko-gruzińskim zamku 
Rabat. Wyjazd do skalistego kanionu rzeki Mtkwari. 
Zwiedzanie skalnego miasta Wardzia związanego  
z wielką królową i świętą lokalnego kościoła - Tamar, 
najwybitniejszym władcą Gruzji. Przejazd do prehi-
storycznej twierdzy Saro sprzed ponad 3000 lat. Przy-
jazd do hotelu obiad w porze kolacji, nocleg. 

5. DZIEŃ
Śniadanie w hotelu. Przejazd do słynnego uzdrowiska 
Borżomi. Krótki spacer po parku zdrojowym, degu-
stacja leczniczej wody. Możliwość zakupu oryginal-
nych leczniczych przetworów z szyszek, słodyczy, 
etc. Przejazd do regionu Imeretii w zachodniej Gruzji. 
Zwiedzanie średniowiecznego klasztoru i uniwersyte-

tu Gelati. Wpisane na listę UNESCO jest dziełem jed-
nego z największych władców Gruzji - króla Dawida 
Budowniczego, znajduje się tu m. in. nekropolia gru-
zińskich władców. Zwiedzanie bajkowej jaskini Pro-
meteusza. Przyjazd do miasta Kutaisi. Obiad w porze 
kolacji, nocleg w hotelu. 

6. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Batumi. Spacer po centrum 
miasta, dzielnicy futurystycznych wysokościowców  
i nadmorskiej promenadzie. Zobaczymy m. in. Plac 
Europy ze statuą Medei. Czas wolny, możliwość kąpie-
li w Morzu Czarnym. Jeden z najsłynniejszych poka-
zów akrobacji w delfinarium. Zakwaterowanie w Ba-
tumi lub okolicy. Obiad w porze kolacji w miejscowej 
restauracji z muzyką na żywo. Wieczorem czas wolny 
na promenadzie w Batumi. Nocleg.

7. DZIEŃ
Śniadanie w hotelu. Długi przejazd przez Gruzję  
z Batumi w okolice Tbilisi. Zwiedzanie Mcchety - pra-
dawnej gruzińskiej stolicy. Wizyta w klasztorze Sam-
tawro powiązanym z działalnością św. Nino, patronki 
i „Oświecicielki”, za której przyczyną kraj w IV wieku 
przyjął chrześcijaństwo. Zwiedzanie monumental-
nej katedry Sweticchoweli (XI w.), gdzie znajdują się 
nekropolie królów gruzińskich i liczne relikwie. Czas 
na zakupy na lokalnym bazarze. Kolacja w restauracji  
w okolicach Mcchety lub Tbilisi. Nocleg w hotelu  
w Tbilisi.

8. DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd do Signagi - urokliwego miasteczka 
z XVIII wieku, nazywanego „miastem miłości”. Spacer 
po murach obronnych i starym mieście. Przejazd do 
Kachetii, światowej kolebki winiarstwa, gdzie około 
8000 lat temu człowiek nauczył się wytwarzać wino. 
Wizyta w wykutym w skałach magazynie firmy Chare-
ba, gdzie w podziemnych tunelach leżakuje dziesiąt-
ki tysięcy butelek. Degustacje i zwiedzanie wytwórni 
wina i koniaku. Kolacja w Kachetii w formie supry - 
tradycyjnej gruzińskiej uczty z muzyką na żywo i to-
astami, prowadzonej przez zawodowego wodzireja 
- Tamadę. Transfer na lotnisko w Tbilisi. 

9. DZIEŃ 
Tbilisi, wylot o godz. 04:55. Warszawa, przylot o godz. 
06:40.

OrganiZatOr: 

cena:
3 690 zł / osoba

termin: 
04-12.08.2021
05-13.10.2021

ŚwiadcZenia:
(wszystko w cenie)
Bilet lotniczy wg programu, 
bagaż podręczy 1 szt. do 8 kg, 
o wymiarach nieprzekracza-
jących 55 x 40 x 23 cm oraz 
główny bagaż 1 sztuka: max 
waga do 23 kg / max suma ze-
wnętrznych wymiarów (dłu-
gość + szerokość + głębokość) 
158 cm, transfery autokarem 
w Gruzji, zakwaterowanie 
standard 2/3* w pok. 2 os., wy-
żywienie wg. oferty (śniadanie 
i obiad w porze kolacji, napoje, 
wino), pilot, lokalny  przewod-
nik, bilety wstępu do zwiedza-
nych obiektów, opłata za wjazd 
- wyprawa samochodami 4x4 
do monastyru Cminda  Same-
ba, ubezpieczenie KL 20 000 
€ (w tym następstwa chorób 
przewlekłych), NNW 20 000 
zł, bagaż 800 zł, składka do 
Turystycznego Funduszu Gwa-
rancyjnego.

POZNAJ SMAKI
KAUKAZUGRUZJA

GRUZJA  I  WYCIECZKA OBJAZDOWA
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OrganiZatOr:

cena:
1 299 zł / osoba

terminy i ceny:  
28.04 - 03.05.2021 
01.06 - 06.06.2021 
10.08 - 15.08.2021 
31.08 - 05.09.2021 

cena Obejmuje: 
• przejazd komfortowym auto-

karem (WC, video, cafe bar, 
klimatyzacja), 

• 3 noclegi w hotelu **/*** (1 
nocleg w okolicach Rimini / 
Cesenatico / Lido di Jesolo, 
2 noclegi w okolicach Rzymu 
- pokoje 2-, 3-osobowe z ła-
zienkami), 

• 3 śniadania kontynentalne, 3 
obiadokolacje, 

• obowiązkową składkę na TFG 
– 10 zł/ os.,

• ubezpieczenie SIGNAL IDU-
NA (KL 10 000 €, NW 7 000 
PLN, bagaż 800 PLN), 

• opiekę licencjonowanego pi-
lota.

cena nie Obejmuje: 
• OBLIGATORYJNYCH kosz-

tów uczestnictwa w całym 
programie (usług lokalnych 
przewodników, biletów wstę-
pu do zwiedzanych obiektów, 
biletów komunikacji miejskiej, 
opłat wjazdowych) - ok. 60 €/ 
os.; 

• fakultatywnych biletów wstę-
pu do kościołów, Campanile 
w Wenecji - ok. 20 €, 

• napoi do obiadokolacji, 
• dopłat do połączeń anteno-

wych, 
• dopłaty do pokoju 1 os. - 250 

PLN. 

W hotelach może być pobierana 
opłata za taksę klimatyczną ok. 
1,00 - 2,50 €/ os./ dzień (płatne 
na miejscu w hotelu). 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Przejazd przez Czechy, Austrię. 

DZIEŃ 2: Przyjazd do Włoch. Przepłynięcie statkiem do 
WENECJI na plac św. Marka; zwiedzanie - bazylika św. 
Marka z szczątkami patrona miasta św. Marka Ewange-
listy, Pałac Dożów (z zewnątrz) gotycka siedziba wład-
ców i rządu Wenecji, Wieża Zegarowa (z zewnątrz), 
Most Westchnień, spacer w kierunku Ponte Rialto. Czas 
wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Prze-
jazd do ASYŻU. Zwiedzanie bazyliki Santa Maria degli 
Angeli z Kaplicą Porcjunkuli. Wizyta w bazylice św. 
Franciszka, gdzie nawiedzimy grób świętego. Spacer 
przez centrum miasta; kościół św. Klary. Czas wolny. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Rzymu.

DZIEŃ 4: Śniadanie, przejazd w okolice Rzymu. Zwie-
dzanie RZYMU: Koloseum (z zewnątrz) - najsłynniejszy 
amfiteatr świata, antyczne Forum Romanum (z ze-
wnątrz), Capitol - miejsce od czasów antycznych uwa-
żane za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu; 
Plac Wenecki przy którym stoi pomnik przypominają-
cy o wielkim dziele zjednoczenia państwa włoskiego 
w latach 1860-1870 przedstawiający pierwszego jego 
króla Wiktora Emanuela II; Panteon - perełka architek-
toniczna wybudowana w I połowie II wieku n.e., jedyna 
antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień w całości, 
Piazza Navona z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego, 
Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, 
Fontanna di Trevi. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Prze-
jazd na zwiedzanie WATYKANU. Muzea Watykańskie 
(fakultatywnie) - jeden z największych zbiorów sztuki 
na świecie z eksponatami od antyku po wiek dwudzie-
sty oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi freskami Mi-
chała Anioła - miejsca wyboru papieży w trakcie tzw. 

Konklawe; bazylika św. Piotra - miejsca, w którym od 
2 tys. lat spoczywają szczątki pierwszego papieża - św. 
Piotra. Grób św. Jana Pawła II, słynna Pieta Michała 
Anioła - „najpiękniejsza rzeźba przeszłości, teraźniej-
szości i przyszłości”. Następnie dalsze zwiedzanie RZY-
MU: bazylika św. Pawła za Murami - miejsce pochówku 
św. Pawła Apostoła, bazylika św. Jana na Lateranie - 
dedykowana Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewange-
liście, pierwsza spośród czterech bazylik Rzymu. Czas 
wolny. Wyjazd w kierunku Polski.

DZIEŃ 6: Przyjazd do Polski w godzinach popołu-
dniowych.

UWAGI: 
Ze względu na duże kolejki do kas przed Muzeami Wa-
tykańskimi biuro podroży nie gwarantuje możliwości 
kupienia biletu w kasie. Istnieje możliwość dokonania 
rezerwacji i zakupu biletu przy zakupie wycieczki (os. 
dorosła - 150 zł, dzieci 6-18 lat - 115 zł). 
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. Uzależnione jest to od czasu przejazdów, go-
dzin otwarcia oraz dostępności zwiedzanych obiektów. 
Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Ceny 
biletów wstępu mogą ulec zmianie. Podane ceny bile-
tów są cenami orientacyjnymi z 2020 roku.

ROZKŁAD JAZDY
Główne miasto wyjazdowe: Katowice - godz. 16.00; 
pozostałe miasta: Tychy - godz. 16.30, Bielsko-Biała - 
godz. 17.15, Cieszyn - godz. 17.45; dojazdy antenowe 
(realizowane przy min. 10 osobach): Chrzanów - godz. 
15.00 (dopłata 40 zł), Częstochowa - godz. 14.15 (do-
płata 90 zł), Gliwice - godz. 14.45 (dopłata 50 zł), Kra-
ków - godz. 14.15 (dopłata 50 zł), Opole - godz. 13.15 
(dopłata 80 zł), Piotrków Tryb. - godz. 12.45 (dopłata 90 
zł), Warszawa - godz. 08.45 (dopłata 140 zł), Wrocław - 
godz. 11.30 (dopłata 100 zł).
Miejsca wyjazdu i godziny do potwierdzenia na 2 dni 
przed wyjazdem.

Włochy to jeden z najważniejszych punktów na kulturowej mapie Europy. To wyjątkowe miejsce, gdzie 
historia przypomina o sobie niemal na każdym kroku. Rzym, Wieczne Miasto - elegancki, wyrafinowany 
a zarazem szalony - perfekcyjnie łączy bogatą przeszłość ze współczesną żywiołowością, pochłaniając 
turystę bez reszty

WENECJA, ASYŻ, 
RZYM, WATYKAN

WŁOCHY
KLASYCZNE



52 www.naturatour.plMALTA  I  WYCIECZKA OBJAZDOWA

OrganiZatOr: 

cena:
3 800 zł / osoba

termin:
25.09-02.10.2021

dOdatkOwO Płatne: 
Dopłata do pokoju jednooso-
bowego 500 zł.

ŚwiadcZenia: 
Bilet lotniczy na trasie War-
szawa – Malta (lotnisko Malta) 
– Warszawa, bagaż podręczy 
1 szt. do 10 kg, o wymiarach 
nieprzekraczających 55 x 40 
x 23 cm oraz główny bagaż 1 
sztuka: max waga do 23 kg /
max suma zewnętrznych wy-
miarów (długość + szerokość 
+ głębokość) 158 cm, zakwate-
rowanie w hotelu 3/4* w pok. 
2 osobowych, wyżywienie wg. 
programu, opłaty rezerwacyj-
ne, bilety wstępu, opieka pilota 
koordynatora wycieczki, lokal-
ny przewodnik, ubezpieczenie 
KL 20 000 € (w tym następ-
stwa chorób przewlekłych), 
NNW 20 000 zł, bagaż 800 zł, 
składka do Turystycznego Fun-
duszu Gwarancyjnego, system 
słuchawkowy audioguide. 
Opieka duszpasterska oraz 
Msze Święte.

1. DZIEŃ: Wylot z Warszawy Liniami Air Malta o godz. 12:30. 
Przylot na Maltę o godz. 15:30. Zakwaterowanie w hotelu  
w miejscowości Sliema. Plażowanie na piaszczystej plaży 
Golden Bay - dojazd lokalną komunikacją miejską. Obiad  
w porze kolacji, nocleg.

2. DZIEŃ: Śniadanie. Msza Święta w kościele pod wezwa-
niem Św. Maksymiliana Kolbe. Zwiedzanie miasta. Rejs 
statkiem po Wielkim Porcie, trwającej około 1,5 godziny. 
Podczas wycieczki po wodach Wielkiego Portu usłyszymy 
historię Zakonu Maltańskiego, fortyfikacjach wybudowanych 
wokół obecnej stolicy Malty, a także historię Valletty w okre-
sie od czasów, gdy Maltą władali Fenicjanie, Kartagińczycy, 
Rzymianie aż do okresu panowania na Malcie Brytyjczyków  
i opuszczeniu jej przez armie angielską w roku 1979. Po rejsie 
powrót do hotelu, obiad w porze kolacji, nocleg.

3. DZIEŃ: Śniadanie. Przyjazd do miasta-fortecy Valletta. 
Msza Święta w kościele Św. Pawła Rozbitka. Następnie wi-
zyta w Ogrodzie Upper Bracca Garden, z którego rozciąga 
się wspaniały widok na Wielki Port (Grand Harbour) oraz 
leżące na drugim brzegu Trójmiasto, Vittoriosa, Senglea, 
Cospicua. Spacer ulicą Merchand Street, gdzie zwiedzimy 
kościół zakonny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, który 
jest obecnie prokatedrą. Wejdziemy do Muzeum Katedralne-
go i do oratorium kościoła, gdzie możemy podziwiać dwa 
arcydzieła włoskiego malarza Caravaggio; Ścięcie Św. Jana 
oraz mniejszy obraz Św. Hieronima. Dalej zobaczymy Biblio-
tekę Narodową oraz Pałac Wielkiego Mistrza, Teatr Manuela. 
Następnie. Mdina, dawna stolica Malty, to jedno z najmniej-
szych miast na wyspie. Z racji niewielkiego ruchu ulicznego 
zwana cichym miastem. Raj dla zakochanych, fotoamato-
rów, miłośników historii, zabytków czy architektury. Spacer 
wokół miasta, przejście do punktu widokowego, gdzie wi-
dać północną Maltę. Samo miasto, jest otoczone murami, 
średniowieczne zabudowania, pełne urokliwych, wąskich 
uliczek. Mdina była rządzona na przestrzeni wieków przez 
różne nacje. Rządzili tu Fenicjanie, Rzymianie czy Saraceni. 
Kolejne miejsce na naszej trasie zwiedzania to Rabat. W 60 
roku n.e. u wybrzeży Malty rozbił się statek, na którym św. 
Paweł przewożony był z Jerozolimy do Rzymu, na proces. 
Tradycja mówi, że miejscem, w którym święty przebywał 
podczas pobytu na wyspie, była znajdująca się w Rabacie 
grota, później nazwana Grotą Św. Pawła. w niej apostoł spę-
dził kilka tygodni szerząc tu nową wiarę. Kilkadziesiąt me-
trów od groty znajduje się wejście do Katakumb św. Pawła, 
a około 100 metrów dalej drugie do Katakumb św. Agaty - 
które zwiedzimy. W czasie II wojny znacznie powiększono 
katakumby i używano ich jako schronów przeciwlotniczych. 
Miejsce te odwiedził św. Jan Paweł II. Powrót do hotelu, 
obiad w porze kolacji, nocleg. 

4. DZIEŃ: Śniadanie. Wypoczynek na plaży. Powrót do hote-
lu, obiad w porze kolacji, nocleg.

5. DZIEŃ: Śniadanie. Podróż na wyspę Gozo, siostrzaną wy-
spę Malty, legendarne miejsce zamieszkania Kalypso, córki 
Atlas, znane z wyrobu sznurowadeł oraz lokalnego wyrobu 
tkanin. Zwiedzanie prehistorycznej Świątynii Ggantija w Xa-
ghra, przejazd do Dwejry, Skały Fungus oraz Morza Śródlą-
dowego. Po przerwie na lunch udajemy się do Zatoki Xlendi 
lub Zatoki Marsalforn. Następnie zatrzymujemy się w stolicy 

Victoria gdzie zwiedzamy Cytadelę z Katedrą Gozo. Czas 
wolny - dla chętnych plażowanie. Przepływamy promem 
do Zatoki Mgarr. Powrót na Maltę do hotelu. Obiad w porze 
kolacji, nocleg.

6. DZIEŃ: Śniadanie. Zwiedzanie Trzech Miast – Trzech For-
tec: Birgu, Cospicua, Senglea. Potężna forteca Birgu (Cię-
ta Vittoriosa) jest atrakcja turystyczna przyciągająca wielu 
zwiedzających. Forteca ta odegrała decydująca role w czasie 
Wielkiego Tureckiego Oblężenia w 1565 roku. Po przybyciu 
na Maltę w roku 1530 rycerze zakonni zbudowali w Birgu 
siedziby dla komandorii zakonnych wchodzących w skład 
zakonu. Niektóre z nich zachowały sie do chwili obecnej  
i obejrzymy rezydencje rycerzy francuskich i angielskich  
a z zewnątrz również paląc rycerzy hiszpańskich i portu-
galskich. Następnie przejedziemy przez miasto Cospicua 
(po maltańsku Bormla), w ktorym zachowało sie jedynie 
niewiele autentycznej architektury renesansowej w wyniku 
bombardowań podczas II wojny światowej. Potężne fortyfi-
kacje tego miasta zaczęto budować w roku 1637 a prace nad 
umocnieniami kontynuowano przez następne 70 lat. Za-
chowały sie również potężne mury obronne i bastiony tzw. 
Linii Cotonera, okalającej Trzy Miasta. Powstały one po roku 
1670 na zlecenie Wielkiego Mistrza Zakonu, Hiszpana, Ni-
colau Cottoner, 1663-1680. Dalej następna forteca, Senglea, 
nazwana tak na cześć swego fundatora, Wielkiego Mistrza, 
Francuza, Claude de la Sengle (1494-1557). Wtedy to właśnie 
zbudowano potężny fort Św. Michała, który odegrał olbrzy-
mia role podczas oblężenia fortecy przez Tuków w 1565 
roku. Obejrzymy również z zewnątrz Fort St Angelo. Fort ten 
został wzniesiony na miejscu niewielkiej twierdzy zbudo-
wanej najprawdopodobniej przez Fenicjan, rozbudowanej 
przez Kartagińczyków i Rzymian. Fort Saint Angelo stal sie 
najważniejsza twierdza rycerzy na Malcie, siedziba Wielkich 
Mistrzów, aż do czasu wybudowania nowej stolicy Zakonu, 
potężnie ufortyfikowanej twierdzy La Valletta. Właśnie w tym 
forcie mieściło sie centrum obrony rycerzy, którymi dowo-
dził sam Wielki Mistrz, Jean Parisot de la Valette, w roku 1565. 
Powrót na do hotelu. Obiad w porze kolacji, nocleg.

7. DZIEŃ: Śniadanie. Przyjazd do miejscowości Marsaxlikk, 
położonej na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy. 
Jest to typowa wioska rybacka, znana z odbywających się 
tu w każdą niedziele targów rybnych. Tu znajdują się też 
dziesiątki zacumowanych lodzi rybackich z typowymi oczy-
ma na burcie na dziobie; związane jest to ze starym prze-
sądem rozpowszechnionym na całym Morzy Śródziemnym, 
według którego pomogą one dostrzec zagrażające niebez-
pieczeństwo. W pobliżu zatoki znajduje się wiele miejsc 
związanych z historia Malty, jak choćby pozostałości świą-
tyni megalitycznej na wzgórzu Tas-Silġ. Dalej od strony lądu 
zobaczymy Błękitną grotę położoną pośród majestatycznie 
wznoszących się klifów na południowym wybrzeżu Malty. 
Widoczna jest jedynie jej cześć, olbrzymi fragment skały, 
której wnętrze zostało wypłukane falami morskimi. Za do-
datkowa oplata możliwość popłynięcia łódeczka, aby obej-
rzeć wnętrze groty, która jest dostępna jedynie od strony 
morza. Powrót do hotelu. Obiad w porze kolacji, nocleg. 

8. DZIEŃ: Śniadanie (lunch pakiet). Wylot z Malty o godzinie 
8:55. Przylot do Warszawy o godz. 11:55. 

PIELGRZYMKA
MALTA

ŚLADAMI 
ŚW. PAWŁA
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PRZELOT LINIAMI CZARTEROWYMI
Cena zawiera (PLN): obowiązkowe ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy 
o godz. 12:00 – godziny mogą się wahać w zależności od hotelu), transfer: lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie w/g opisu, składkę TFG, 
opłaty lotniskowe i paliwowe, podatek VAT.

W następstwie pandemii COVID-19 hotele wdrażają regulacje sanitarne i dostosowują swoją działalność do aktualnych zaleceń rządowych. Każdy hotel przygotowuje i mo-
dyfikuje wytyczne dotyczące korzystania z infrastruktury (baseny, siłownie, SPA, sale zabaw, wspólne pomieszczenia, sposób wydawania posiłków, ilość restauracji a la carte 
itp.), z systemu All Inclusive, atrakcji, animacji itp.  W następstwie konieczności wdrażania nowych zaleceń hotele zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie 
podawania posiłków i zasad korzystania z oferty hotelowej itp. Wszelkie zalecenia i regulacje mogą się zmieniać dynamicznie i mogą być wprowadzane w trybie nagłym, bez 
poinformowania Organizatora.
Obiekty działają zgodnie z wytycznymi władz danego kraju obowiązującymi w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wszelkie zmiany wynikają z wdrażania prze-
pisów sanitarnych, do których stosowania zobowiązane są hotele oraz turyści. Obowiązek dostosowania się do reżimu sanitarnego nie uprawnia Klienta do możliwości żądania 
odszkodowania.
Prosimy każdorazowo o zapoznawanie się z komunikatami MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi i sanitarnymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: https://www.gov.pl/
web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. 

Lokalny koloryt, zapach jaśminu, miętowa herbata, doskonała kuchnia, gościnność i niezwykła otwartość mieszkańców – kilka sko-
jarzeń, które przywołuje Tunezja... Słońce i zadbane plaże, hotele, w których zawsze odczujemy rodzinną atmosferę, błękit Morza 
Śródziemnego i kurorty turystyczne, które z roku na rok oferują coraz lepszy serwis i zróżnicowane atrakcje dla dzieci i dla dorosłych, 
bogate życie nocne, doskonałe centra talassoterapii, pola golfowe i niskie ceny - kilka faktów, które zaobserwujemy w Tunezji. Dzie-
dzictwo kulturalne, kultywowanie tradycji i lokalnych zwyczajów, pamiątki po historii starożytnej, rzymskiej, arabskiej i francuskiej, 
zabytki, wspaniałe pejzaże i dzika przyroda - kilka miejsc i wrażeń, dla których warto przyjechać do Tunezji. Radość i przyjemność 
cieszenia się z drobnych spraw, czas, który ma tu zupełnie inny wymiar - dystans, który warto złapać w Tunezji. Zielone oazy i hipno-
tyzujące piękno pustyni - przygoda, po którą warto się wybrać do Tunezji!

Informacje praktyczne
Czas przelotu: ok. 3 godziny
Wiza/paszport: Obywatele polscy udający się do Tunezji są zwolnieni z obowiązku
wizowego na okres do 90 dni. Paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od
daty planowego opuszczenia Tunezji. Istnieje obowiązek meldunkowy. Przy pobytach
w hotelach następuje to automatycznie.
Czas lokalny: latem -1h w stosunku do czasu polskiego.
Waluta: dinar tunezyjski (TND), 1 TND = 1000 millimów; 1 TND = ok. 2 PLN
Uwaga! wywóz waluty tunezyjskiej z kraju jest całkowicie zabroniony, przed wyjazdem można wymienić 
niewydane dinary, konieczne jest okazanie potwierdzenia wcześniejszego zakupu dinarów.
Języki: arabski -urzędowy, francuski - powszechnie używany, angielski i niemiecki
w kurortach turystycznych.
szCzepienia: brak wymaganych szczepień.
napięCie: 220V, gniazdka standardowe.

GDZIE WARTO WYPOCZĄĆ
PORT EL KANTAOUI - malowniczy port jachtowy, w którym cumują luksusowe łodzie, przepełniony gwarem i wakacyjnym klimatem.
SOUSSE - nazwane „Perłą Sahelu” jest trzecim pod względem wielkości miastem Tunezji i turystyczną stolicą kraju. Oferuje niezwykłą mie-
szankę klimatu tunezyjskiej tradycji i tętniącego życiem nadmorskiego kurortu.
MAHDIA - wybrzeże Mahdii, pokryte drobnym, białym piaskiem, oferujące widok na turkusowe wody morza, uznawane jest za najpiękniej-
sze w Tunezji. Mahdia to piękne, historyczne miasto. Jego stara część wyróżnia się budowlami w stylu mauretańskim, zabytkową Mediną  
i portem rybackim.

CO WARTO ZOBACZYĆ
Sahara 2 dni - wyprawa oddająca niezwykły klimat Tunezji: bezkresne piaski Sahary, górskie oazy i wodospady, zachód słońca i wschód nad 
jeziorem Chott el Jerid. W programie m.in. święte miasto Kairouan, księżycowy krajobraz Matmaty i wydrążone w skałach domy troglodytów. 
Cena: ok. 190 TND ( przejażdżka jeepami dodatkowo płata ok. 50 TND)
Medina Alzahra - spektakl światło i dźwięk - przestawienie życia rdzennych mieszkańców, pokazy woltyżerki i tradycyjna biesiada przy dźwię-
kach ludowej muzyki oraz fantastyczny pokaz laserowy „światło i dźwięk”, przedstawiający niezwykłą historię Tunezji. Cena: ok. 85 TND.
Piracki rejs - Morska podróż, przystanek na kąpiel, muzyka, lekkie przekąski i napoje orzeźwiające oraz możliwość podziwiania tunezyjskiego 
wybrzeża - wakacyjna przygoda w pirackim klimacie! Cena: ok. 35 TND.
Tunis - Kartagina - Sidi Bou Said – całodniowa wycieczka, której program zawiera m.in. zwiedzanie parku archeologicznego Kartagina, malow-
niczego Sidi Bou Said oraz wspaniałego Tunisu Cena: ok. 90 TND.

UWAGA! Cena nie obejmuje obowiązkowego lokalnego podatku turystycznego. Opłatę należy uregulować w hotelowej recepcji, przed 
zakwaterowaniem. Wysokość podatku: hotele 2* - 1 TND za noc/os; hotele 3* -  2 TND za noc/os; hotele 4* i 5*- 3 TND  za noc/os. Podatek 
nie obejmuje dzieci do lat 12. Opłata dotyczy tylko pierwszego tygodnia pobytu (7 dni).
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PLAŻA
bezpośrednio przy hotelu, prywatna, szeroka i piasz-
czysta, leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki dodatkowo 
płatne.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie bu-
fetu w restauracji głównej (kawa i herbata do śniadań), 
lekkie przekąski w ciągu dnia w wyznaczonych barach 
i godzinach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe serwowane w wyznaczonych barach w określo-
nych godzinach (od 10.00 do 24.00).

DLA DZIECI
mini klub (3-12 lat), klub dla nastolatków (13-17 lat), bro-
dzik, animacje

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: basen, basen kryty, zjeżdżalnie - bezpłatne 
parasole i leżaki, korty tenisowe, łucznictwo, aerobik, 
siatkówka, aqua aerobik, tenis stołowy, mini golf, piłka 
nożna, wieczorne przestawienia, wielofunkcyjne bo-
isko sportowe.
Płatne: sporty wodne na plaży (poza ofertą hotelu), bi-
lard, golf, kurs gry w tenisa, sauna oraz masaże

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, bar na plaży, bar w lobby, bar przy 
basenie, kawiarnia mauretańska

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: WiFi w recepcji bezpłatnie. 
Sejf w recepcji (płatny), opieka medyczna (na życzenie), 
sklepy.

hOtel: Club Palm Azur
kategOria: 4*
regiOn: Djerba

wyżywienie: all inclusive

POłOżenie:
Na wyspie ok. 6 km od Midoun, 
ok. 30 km od Houmt Souk, ok. 40 
km od portu lotniczego Djerba-
-Zarzis.

POkOje:
Standardowe: 2-os. z możliwo-
ścią dostawki dla osoby dorosłej 
lub dziecka, widok na morze 
(płatny). 
Klimatyzacja, łazienka (WC, 
wanna lub prysznic), TV-sat, te-
lefon, sejf, minibar (płatny), bal-
kon lub taras.

DJERBACLUB CALIMERA YATI BEACH****

PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu (przejście przez teren ho-
telu, aleją palmową), prywatna, szeroka i piaszczysta  
z łagodnym, momentami skalistym zejściem do mo-
rza, bezpłatne parasole i leżaki.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu w restauracji głównej (kawa i herbata do śnia-
dań), późne śniadania kontynentalne i lekkie przekąski 
w ciągu dnia w wyznaczonych miejscach i godzinach. 
Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwo-
wane w wyznaczonych barach w określonych godzi-
nach (od 10.00 do 24.00).

DLA DZIECI
Oddzielny basen, mini klub (4-12 lat), animacje, plac 
zabaw, łóżeczko dla dziecka do lat 2 (na zapytanie).

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatnie: duży basen główny, basen relaksacyjny, 
basen ze zjeżdżalniami, basen dla dzieci parasole, le-
żaki i materace bezpłatne, korty tenisowe (oświetlenie 
płatne), tenis stołowy, siatkówka, aerobik, animacje 
dla dorosłych i dzieci w ciągu dnia i wieczorami
Płatne: sporty wodne na plaży (poza ofertą hotelu)
centrum SPA.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, restauracja a’la carte, bar w lobby, 
bar przy basenie.
W restauracjach podczas kolacji obowiązuje strój for-
malny (panowie - długie spodnie).

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: WiFi w lobby (bezpłatne).
Fryzjer, sklepy (płatne), opieka medyczna (na żądanie).

hOtel: club calimera Yati beatch

kategOria: 4*
regiOn: Djerba

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Na wyspie ok. 5 km od centrum 
Midoun, ok. 25 km od Houmt 
Souk, lotnisko na Djerbie ok 32 
km.

POkOje:
Standardowy: klimatyzacja, ła-
zienka (WC, wanna lub prysznic), 
suszarka do włosów, TV-sat, lo-
dówka, telefon, sejf, balkon lub 
taras, widok na morze (płatny).

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive  
w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje ani-
macji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

DJERBACLUB PALM AZUR****
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PLAŻA
Ok. 300m od hotelu (przejście przez teren hotelu  
i uliczkę), szeroka, piaszczysta, za parasole i leżaki de-
pozyt. 

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu w restauracji głównej, lekkie przekąski w cią-
gu dnia w wyznaczonych miejscach i godzinach. 
Wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
serwowane w wyznaczonych barach w określonych 
godzinach (od 10.00 do 24.00).

DLA DZIECI
Mini klub (4-12 lat), klub dla nastolatków (12-16 lat), 
animacje, oddzielny brodzik.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: Basen główny, basen ze zjeżdżalnia-
mi, park wodny przy plaży (bezpłatny wstęp, napoje  
i przekąski płatne), leżaki, parasole oraz ręczniki przy 

basenach (bezpłatnie). Bezpłatnie przykładowe atrak-
cje i aktywności sportowe: program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych, korty tenisowe (wypożyczenie 
sprzętu za kaucją), tenis stołowy, koszykówka, siat-
kówka, muzyka na żywo, gry zespołowe.
Płatne: sala gier, masaże, sporty wodne na plaży 
(poza ofertą hotelu).

Wstęp do Aqua Parku dla Klientów Oasis Tours BEZ-
PŁATNY. Wstęp do Aqua Parku ok. 40 TUD osoba do-
rosła/ ok. 30 TUD dziecko.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, bar na plaży, bar w lobby, bar przy 
basenie, kawiarnia mauretańska (dodatkowo płatna).

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: WiFi bezpłatne (w lobby, przy recepcji).
Płatne: pralnia, wypożyczalnia samochodów/rowe-
rów, sklepy z tytoniem, tunezyjskimi rękodziełami. 
Hotel akceptuje karty kredytowe.

hOtel: Djerba aqua resort

kategOria: 4*
regiOn: Djerba

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Na wyspie ok. 5 km od centrum Mi-
doun, ok. 16 km od stolicy wyspy 
Houmt Souk, ok. 25 km od lotniska 
na Djerbie.

POkOje:
Klimatyzacja, łazienka (WC, prysznic 
lub wanna), suszarka do włosów, 
TV-sat, telefon, mini bar (płatny), 
sejf, balkon lub taras. Pokoje typu 
standard: 2-os. z możliwością jednej 
dostawki. Pokoje o podwyższonym 
standardzie, pokoje rodzinne - na 
zapytanie. Brak możliwości wyboru 
lokalizacji pokoju. Dostawka dla 2 
dzieci w postaci jednego łóżka, łóżka 
piętrowego lub sofy.

DJERBADJERBA BEACH****

DJERBADJERBA AQUA RESORT****

PLAŻA
bezpośrednio przy hotelu, prywatna, szeroka i piasz-
czysta, z łagodnym zejściem do morza, leżaki i parasole 
bezpłatnie, kaucja za ręczniki ok 20 TUD.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje w formie bu-
fetu; późne śniadanie w formie przekąski w wyznaczo-
nym miejscu; w wyznaczonych godzinach i miejscu 
lekkie przekąski, kawa i herbata; w wyznaczonych ba-
rach wskazane przez hotel lokalne napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe (10:00-24:00).

DLA DZIECI
mini klub, plac zabaw, pokój zabaw , animacje
oddzielny brodzik, łóżeczko dla dziecka do lat 2 (na za-
pytanie).

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: duży basen główny o fantazyjnych kształ-
tach (bezpłatne leżaki i parasole), basen relaksacyjny 
(bezpłatne leżaki i parasole), siatkówka plażowa, piłka 
nożna na plaży, wieczorne przedstawienia, tenis sto-
łowy, gry i zabawy przy basenie, aerobik w wodzie, 
bule, muzyka na żywo (wybrane wieczory). 
Płatne: bilard, korty tenisowe, centrum SPA, sporty 
wodne na plaży, przejażdżki na koniach, quady, wy-
pożyczalnia rowerów. 

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, restauracja a la carte, bar w lobby, 
snack bar przy basenie, kawiarnia mauretańska (płat-
na), bar na plaży (płatny).

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: WiFi w recepcji bezpłatnie.
Sejf w recepcji (płatny), opieka medyczna (na życzenie), 
sklepy.

hOtel: Djerba beach

kategOria: 4*
regiOn: Djerba

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Na wyspie ok 5 km od Midoun, ok 
19 km od Houmt Souk, ok 30 km 
od lotniska, w pobliżu kilka skle-
pów.

POkOje:
Standardowe: dla 2 osób z moż-
liwością 1 dostawki dla osoby 
dorosłej lub dziecka; balkon lub 
taras. Klimatyzacja sterowana 
centralnie (w wysokim sezonie), 
TV Sat, łazienka z wanną lub 
prysznicem, suszarka do włosów, 
sejf (płatny ok. 4 TUD/dzień), lo-
dówka (płatny mini bar).

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive  
w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje ani-
macji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 
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TUNEZJAhOtel: el mouraDi club el Kantaoui 
kategOria: 4*
regiOn: Port el Kantaoui

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Ok. 2,5 km od Portu El Kantaoui, 
ok. 10 km od centrum Sousse, ok. 
35 km od lotniska w Monastirze. 
W pobliżu pole golfowe, sklepy  
i restauracje w Porcie. 

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, ła-
zienka (WC, prysznic lub wanna), 
telefon, TV-sat, mini bar (płatny), 
możliwość 2 dostawek dla dzieci 
(dostawka dla 2 dzieci może być 
w postaci jednego łóżka, sofy lub 
łóżka piętrowego).

hOtel: iberostar Kuriat Palace

kategOria: 5*
regiOn: monastir

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
W turystycznej strefie Skanes, 
ok. 7 km od centrum Monastiru, 
ok. 15 km od centrum Sousse,  
w pobliżu pola golfowe. 
Lotnisko: Monastir ok 2 km od 
hotelu/Enfidha ok. 62 km od 
hotelu.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, ła-
zienka (wanna z prysznicem, 
suszarka do włosów), telewizja 
satelitarna, telefon, sejf i minibar 
dodatkowo płatne, WiFi bez-
płatne, balkon lub taras.

PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, piaszczysta, z łagodnym 
zejściem do morza, leżaki i parasole bezpłatne, ma-
terace dodatkowo płatne, ręczniki za kaucją.

WYŻYWIENIE
All inclusive - śniadanie, obiad i kolacja w formie 
bufetu; późne śniadania (lekka przekąska) w wyzna-
czonym punkcie.
Wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholo-
we serwowane w godzinach 09.00-24.00.

DLA DZIECI
Mini klub (5-12 lat) , klub dla nastolatków (13-17 lat)
plac zabaw, opiekunka do dzieci (dodatkowo płat-
ne), brodzik, animacje

REKREACJA
Bezpłatne: 2 baseny - leżaki i parasole bezpłatne, 
materace płatne, ręczniki za kaucją, animacje, tenis 
stołowy, korty tenisowe, piłka nożna, koszykówka, 
łucznictwo, rzutki, mini golf, klub nocny (napoje 
płatne).
Płatnie: oświetlenie kortów i rakiety do tenisa, cen-
trum SPA i salon piękności, sporty wodne na plaży.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, restauracja a la carte, lobby bar, 
bar przy basenie, bar na plaży, kawiarnia mauretań-
ska, bar w dyskotece.

IFNORMACJE DODATKOWE
Internet: WiFi w recepcji bezpłatnie 
Całodobowa recepcja, sklep z pamiątkami.

PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, prywatna, piaszczysta
parasole, leżaki, ręczniki bezpłatne.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu. Lokalne wino, piwo, napoje bezalkoholowe 
do obiadu i kolacji. W wyznaczonych barach i re-
stauracjach wybrane napoje alkoholowe i bezalko-
holowe, (10.00 do 24.00). Między posiłkami przeką-
ski w wyznaczonych miejscach i godzinach, ciastka, 
kawa i herbata. 

DLA DZIECI
Brodzik, basen ze zjeżdżalniami, mini klub, opiekun-
ka do dziecka (na zapytanie, płatna), gry i zabawy  
z animatorami, w pokoju łóżeczko dla dziecka do 2 
lat (na zapytanie).

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: duży basen przy plaży, basen ze zjeż-
dżalniami (leżaki i parasole bezpłatne), basen kryty, 
tenis stołowy, siatkówka, mini golf, wieczorami mu-
zyka na żywo, animacje, siłownia.
Płatne: sporty wodne na plaży, luksusowe Centrum 
SPA. 

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, restauracje tematyczne a la 
carte, bar w lobby, bar przy basenie, bar przy plaży.

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: WiFi bezpłatne w miejscach ogólnodo-
stępnych.
Całodobowa recepcja, punk wymiany walut, pral-
nia, sklepy, centrum konferencyjno-biznesowe, sa-
lon piękności. Część usług dodatkowo płatna.

PORT EL KANTAOUI
EL MOURADI CLUB 

EL KANTAOUI 
****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive  
w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje ani-
macji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

MONASTIRIBEROSTAR KURIAT PALACE*****
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TUNEZJAhOtel: mahDia Palace

kategOria: 5*
regiOn: mahDia

wyżywienie:  hb / all inclusive

POłOżenie:
W turystycznej części Mahdi, ok. 
5 km od Starego Miasta, przysta-
nek autobusowy.
Lotnisko: Enfidha ok. 110 km/
Monastir ok 50 km.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, TV-
sat, sejf, mini lodówka (wyposa-
żenie mini baru płatne), telefon, 
łazienka (wanna/prysznic, su-
szarka do włosów), balkon.

hOtel: nour Palace

kategOria: 5*
regiOn: mahDia

wyżywienie: all inclusive

POłOżenie:
W turystycznej strefie Mah-
di  ok. 6 km od Starego Miasta,  
w pobliżu sklepy i restauracje.
Lotnisko: Enfidha ok. 110 km/Mo-
nastir ok 48 km.

POkOje:
Standardowe: TV-sat, telefon, 
klimatyzacja, łazienka (suszarka 
do włosów), balkon lub taras, mi-
nibar i sejf (płatne).

PLAŻA
Bezpośrednio hotelu, prywatna, piaszczysta, parasole, 
leżaki bezpłatne, kaucja za ręcznik ok. 12 TND.

WYŻYWIENIE
HB  - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (na-
poje dodatkowo płatne).
All Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu, w ciągu dnia w wyznaczonych barach i godzi-
nach przekąski, wybrane napoje alkoholowe i bezal-
koholowe w godzinach 10.00-23.00.

DLA DZIECI
Brodzik, mini klub (4-12 lat), plac zabaw, zajęcia z ani-
matorami, opiekunka (płatna), łóżeczko dla dziecka do 
2 lat na zapytanie

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: basen (leżaki i parasole bezpłatnie, kaucja 
za ręcznik), basen kryty, taras słoneczny, tenis stołowy, 
siatkówka, piłka nożna, bule, aerobik, rzutki, korty teni-
sowe, w wybrane wieczory muzyka na żywo.
Płatnie: oświetlenie kortów, nauka gry w golfa (3-doł-
kowe pole golfowe), bilard, salon gier, sporty wodne 
na plaży, 9-dołkowe pole golfowe, centrum SPA.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, restauracja a la carte (kuchnia 
międzynarodowa i tunezyjska), restauracja Coffe Shop 
24/24, bar w lobby, bar w basenie, bar amerykański, 
bar na plaży (czynny w sezonie letnim). Część barów 
płatna.

INFORMACJE DODATKOWE
WiFi w recepcji (bezpłatnie), kącik internetowy (płat-
ny), fryzjer, sklepy. 

PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, piaszczysta, z łagodnym 
zejściem do morza, leżaki i parasole bezpłatne, ka-
ucja za ręczniki ok. 12 TND.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu, późne śniadania kontynentalne w wyzna-
czonym barze, lekkie przekąski w ciągu dnia. Wy-
brane alkohole lokalne i wybrane napoje bezalko-
holowe w wyznaczonych barach w określonych 
godzinach ( 08:00-24:00).

DLA DZIECI
Brodzik, mini klub (4-12 lat), animacje
plac zabaw, salka kinowa, opiekunka do dziecka (na 
zamówienie, płatna).

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatnie:
duży basen, taras słoneczny, basen ze zjeżdżalniami 
(mini aquapark), bule, tenis stołowy, korty tenisowe, 
siatkówka, piłka nożna, aerobik, rzutki, muzyka na żywo.
Płatnie:
kręgielnia, salon gier, oświetlenie kortów teniso-
wych, lekcje golfa dla początkujących, sporty wod-
ne na plaży, Centrum Spa Le Thalasso Palace.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, restauracja przy basenie, re-
stauracja a la carte , bar w lobby, Piano Bar, bar na 
plaży, bar przy basenie, bar w kręgielni (poza ofertą 
All Inclusive).

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: WiFi przy recepcji bezpłatne. 
Opieka medyczna na życzenie (płatna), sklepy, 550 
pokoi, punkt wymiany walut.

MAHDIAMAHDIA PALACE*****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive  
w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje ani-
macji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

MAHDIANOUR PALACE*****
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TUNEZJA
PORT EL KANTAOUIRIVIERA****

hOtel: riviera

kategOria: 4*
regiOn: Port el Kantaoui

wyżywienie:  All Inclusive

POłOżenie:
W Porcie el Kantaoui, ok. 1 km 
od Mariny, ok. 5 km od Sousse  
w pobliżu pola golfowe.
Lotnisko: Monastir ok 29 km od 
hotelu/Enfidha ok 39 km od ho-
telu.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja (ste-
rowana centralnie), łazienka 
(wanna/prysznic, suszarka do 
włosów), mini lodówka, TV Sat, 
sejf (płatny ok. 5 TUD/dzień), 
balkon lub taras, widok na ogród 
lub basen.

PLAŻA
Ok. 150 m od hotelu, szeroka, piaszczysta, leżaki, para-
sole i materace bezpłatne, kaucja za ręczniki.

WYŻYWIENIE
All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bu-
fetu; w ciągu dnia lekkie przekąski w wyznaczonych 
miejscach, przerwa kawowa (ciepłe napoje, ciastka, ka-
napki). W wyznaczonych barach wybrane napoje alko-
holowe i bezalkoholowe, kawa, herbata (10:00-24:00). 
Napoje podawane są w szklankach/kubkach, butelko-
wana woda płatna ok. 1,5 TUD.

DLA DZIECI
Brodzik, mini klub (4-12 lat), łóżeczko dla dziecka do 
lat 2 na zapytanie, opiekunka do dziecka na zapytanie, 
płatnie.

REKREACJA
Bezpłatne: Basen główny (leżaki, materace, parasole 
bezpłatnie, kaucja za ręczniki), basen ze zjeżdżalniami, 
basen kryty, animacje dzienne i wieczorne, korty teni-
sowe (nieoświetlone), tenis stołowy, muzyka na żywo, 
amfiteatr, boisko do piłki nożnej, gimnastyka, mini golf.
Płatne: centrum SPA, masaże, bilard, sporty wodne na 
plaży.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, restauracje a la carte, Piano bar, 
Coctail Bar, bar przy basenie, bar na plaży (czynny  
w wysokim sezonie).

IFNORMACJE DODATKOWE
Wi FI w lobby i w barze przy recepcji bezpłatne, 297 po-
koi w dwóch budynkach, całodobowa recepcja, punkt 
wymiany walut, opieka medyczna na zapytanie/płatna, 
sklep, sejf (płatny).

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive  
w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje ani-
macji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

SOUSSESOUSSE PALACE*****
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, prywatna (przejście przez 
deptak), z łagodnym zejściem do morza, parasole  
i leżaki bezpłatne.

WYŻYWIENIE
HB - śniadania i obiadokolacje, posiłki podawane  
w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji płatne. 
All inclusive - śniadanie, obiad i kolacja w formie 
bufetu (kawa i herbata do śniadań); w wyznaczo-
nych barach i restauracjach w ciągu dnia przekąski 
oraz wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10.00-24.00).

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatnie: basen, taras słoneczny (leżaki, parasole 
i ręczniki bezpłatne), basen kryty, ogród z palmami, 
bule, aerobik, siatkówka plażowa, wieczorne anima-
cje, program artystyczny, tenis stołowy.

Płatne: centrum SPA, salon piękności, siłownia, 
sporty wodne na plaży.

DLA DZIECI
Oddzielny brodzik, mini klub, opiekunka na zamó-
wienie/płatna, łóżeczko dla dziecka do lat 2 na za-
mówienie.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, restauracja a la carte, bar w lo-
bby, bar na plaży, Lounge Bar.

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych bez-
płatne. 
250 pokoi, całodobowa recepcja, punkt wymiany 
walut, sklepik z pamiątkami, opieka medyczna na 
zamówienie/płatna.

hOtel: sousse Palace

kategOria: 5*
regiOn: sousse

wyżywienie:  hb / all inclusive

POłOżenie:
W centrum Sousse przy prome-
nadzie, ok. 7 km od Portu El Kan-
taoui, w pobliżu - port, muzea, 
Stare Miasto, centrum handlo-
we, dworzec kolejowy.
Lotnisko Enfidha: ok. 45 km./
Monastir ok 16 km.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, ła-
zienka (wanna/prysznic) z WC, 
telefon, TV Sat, mini bar i sejf 
płatne, balkon lub taras.
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PRZELOT LINIAMI CZARTEROWYMI
Cena zawiera (PLN): obowiązkowe ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 
12:00 – godziny mogą się wahać w zależności od hotelu), transfer: lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie w/g opisu, składkę TFG, opłaty lotniskowe 
i paliwowe, podatek VAT.

W następstwie pandemii COVID-19 hotele wdrażają regulacje sanitarne i dostosowują swoją działalność do aktualnych zaleceń rządowych. Każdy hotel przygotowuje i modyfikuje 
wytyczne dotyczące korzystania z infrastruktury (baseny, siłownie, SPA, sale zabaw, wspólne pomieszczenia, sposób wydawania posiłków, ilość restauracji a la carte itp.), z systemu All 
Inclusive, atrakcji, animacji itp.  W następstwie konieczności wdrażania nowych zaleceń hotele zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie podawania posiłków i zasad 
korzystania z oferty hotelowej itp. Wszelkie zalecenia i regulacje mogą się zmieniać dynamicznie i mogą być wprowadzane w trybie nagłym, bez poinformowania Organizatora.
Obiekty działają zgodnie z wytycznymi władz danego kraju obowiązującymi w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wszelkie zmiany wynikają z wdrażania przepisów sa-
nitarnych, do których stosowania zobowiązane są hotele oraz turyści. Obowiązek dostosowania się do reżimu sanitarnego nie uprawnia Klienta do możliwości żądania odszkodowania.
Prosimy każdorazowo o zapoznawanie się z komunikatami MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi i sanitarnymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: https://www.gov.pl/web/dyplo-
macja/informacje-dla-podrozujacych. 

Fascynujący świat królestwa Faraonów - owiany legendami, opisywany na kartach literatury, ekranizowany i odkrywany po dziś 
dzień, skrywa w sobie jeszcze nie jedną tajemnicę. Jest to kraj bogatej historii i mitów, które przenikają do świata rzeczywistego, 
kraj, który swoją energię i moc czerpie z życiodajnej rzeki Nil, tworzącej wyjątkowy ekosystem, zieloną linię otoczoną piaskami 
Sahary. Jednocześnie jest to niezmiennie najpopularniejszy kierunek na wczasy dla wszystkich poszukujących ciepłych promie-
ni słońca przez cały rok, beztroskiego plażowania i oczywiście wyjątkowych wrażeń, jakich dostarcza obcowanie z podwodnym 
światem. Kilka godzin lotu by znaleźć się w kraju, gdzie zawsze świeci słońce, wykąpać się w ciepłym morzu, cieszyć się bogatą 
infrastrukturą hoteli, animacjami licznymi ofertami gier i sportów wodnych, szaleństwem w ogromnych parkach wodnych i nurko-
waniem na jednej z najpiękniejszych raf koralowych na świecie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas przelotu: ok. 4,5 godziny
Czas lokalny: bez zmian względem czasu polskiego.
Waluta: Funt Egipski (EGP); 1 EGP = ok. 0,2 PLN.
Języki: urzędowy arabski, powszechnie używany angielski, w kurortach rosyjski i niemiecki.
szCzepienia: szczepienia ochronne nie są obowiązkowe.
napięCie: 220V, gniazdka europejskie.
Dokumenty poDróżne: paszport, wiza, voucher podróżny.
Od obywateli RP wymagana jest wiza. Kupuje się ją po przylocie, na lotnisku. Opłaty za wizę od 1 maja 2014 r. wynoszą 25 USD (wiza 
jednokrotna) lub 35 USD (wiza wielokrotna). Wizy turystyczne wydawane są na okres 30 dni. Paszport ( z pustą stroną) musi posiadać co 
najmniej 6-miesięczną ważność po dacie zakończenia planowanej podróży. W razie uszkodzenia lub utraty paszportu należy zgłosić ten 
fakt na policję, zwrócić się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kairze o wydanie paszportu tymczasowego, a następnie wystąpić 
do tutejszego Urzędu MSW (Kair, przy Placu Tahrir) w celu uzyskania potwierdzenia wjazdu na teren Egiptu oraz wizę wyjazdową. Wiza 
taka jest ważna wówczas przez 7 dni i nie można bez niej wyjechać z Egiptu. Obywatele Białorusi wylatujący z Polski do Egiptu, zgodnie  
z informacja zawartą w systemie TIMATIC należącym do Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), muszą po-
siadać aktualną wizę do Egiptu już podczas odprawy biletowo - bagażowej. Nie ma możliwości uzyskania wizy w Egipcie. Bez wymaga-
nego zezwolenia pasażerowie nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu.

GDZIE WARTO WYPOCZĄĆ
Hurgada - niegdyś spokojna osada rybacka, dziś jeden z najbardziej popularnych kurortów nad Morzem Czerwonym. Ogromny wybór 
hoteli, zapewniających idealne warunku do wypoczynku i mnóstwo oferowanych przez nie atrakcji, bogata oferta sportów wodnych i ba-
jeczne rafy koralowe, szerokie, piaszczyste plaże, spokój turystycznych dzielnic i gwar tętniącej życiem Hurgady zadowalają poszukiwaczy 
każdego rodzaju wakacyjnego relaksu.
Sharm el Sheikh - położony na Półwyspie Synaj składa się z trzech zatok: Naama, Shark`s i Nabq. Jest nowoczesnym połączeniem arab-
skiej kultury i wszelkich atrakcji, przygotowanych specjalnie z myślą o odwiedzających to miejsce Gościach. Pod względem estetyki sta-
nowi niedościgniony wzór dla wszystkich egipskich kurortów. Eleganckie hotele, zadbane ogrody, dyskoteki i życie nocne, przyciągające 
amatorów dobrej zabawy z całego świata.

CO WARTO ZOBACZYĆ
Luxor (Hurgada) - warto wstać wcześnie rano, aby wyruszyć w trasę przez pustynię, następnie wzdłuż dopływu Nilu aby dotrzeć do Doliny 
Królów, zobaczyć Kolosy Memnona, Świątynię Hatszepsut, kompleks świątynny w Karnaku i pochłonąć ogromną dawkę historii, mitów  
i legend. Cena: ok. 130 USD.
Super Safari (Hurgada) - wyprawa na pustynię wschodnią - wyjazd jeepami w góry, przejażdżka quadami i spidercar`em - otwartym, czte-
rokołowym samochodem terenowym. Wizyta w wiosce beduińskiej i możliwość skosztowania aromatyczniej herbaty i lekkich przekąsek, 
zapalenia fajki wodnej, później podróż na grzbiecie wielbłąda i wizyta w terrarium. Wieczorem beduińska kolacja i orientalny show po 
zachodzie słońca - przygoda pełna smaków, aromatów, muzyki i fascynujących widoków. Cena: ok. 65 USD.
Giftun (Hurgada) - obowiązkowy punkt dla miłośników pływania z maską i amatorów kąpieli słonecznych. Wypłynięcie z portu na rejs  
z przystankami na podziwianie wspaniałych raf koralowych. Możliwość snurkowania, relaksacyjna atmosfera i lunch na pokładzie statku - 
prawdziwie wakacyjny klimat. Cena: ok. 40 USD.
Petra (Sharm el Sheikh) - z potu w Nuwebie czeka nas podróż łódką do Aquaby w Jordanii, skąd wyruszymy autokarem do Petry - fascy-
nującego miasta wykutego w skale przez Nabatejczyków. Petra uznawana jest za jeden z 7 współczesnych cudów świata. Cena: ok. 260 
USD + wymagane opłaty graniczne ok. 40 USD.
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EGIPT
HURGHADAHILTON RESORT*****

HURGHADAJUNGLE AQUA PARK****

hOtel: hilton resort 
kategOria: 5*
regiOn: hurghaDa

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Ok. 15 km od centrum Hurgha-
dy, ok. 6 km od lotniska.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, ła-
zienka (prysznic/wanna), suszar-
ka do włosów, TV Sat, balkon lub 
taras, mini bar (płatny; w opcji 
All Inclusive - uzupełniany 1 raz 
dziennie w wodę w butelce).
Dostawka dla 2 dzieci może być 
w postaci łóżka piętrowego, sofy 
lub jednego łóżka podwójnego.

hOtel: jungle aqua ParK 
kategOria: 4*
regiOn: hurghaDa

wyżywienie:  All Inclusive

POłOżenie:
W drugiej linii brzegowej, ok. 25 
km od centrum Hurghady, ok. 15 
km od lotniska w Hurgadzie.

POkOje:
Standardowe, standardowe bun-
galowy, rodzinne bungalowy. Wy-
posażenie: klimatyzacja, łazienka 
(wc, prysznic lub wanna, suszar-
ka), TV-sat, telefon, sejf, minibar 
(płatny), balkon lub taras.
Wszystkie pokoje z widokiem na 
ogród lub basen. 

PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, prywatna, piaszczysta 
(gruboziarnisty piasek), leżaki, parasole i ręczniki 
bezpłatnie.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje w restau-
racji głównej; przekąski, kanapki w ciągu dnia. Lo-
kalne napoje alkoholowe lub bezalkoholowe ser-
wowane w wyznaczonych barach i restauracjach 
w określonych godzinach. Raz na pobyt możliwość 
kolacji w restauracji a’la carte - konieczna wcze-
śniejsza rezerwacja.

DLA DZIECI
Plac zabaw, brodzik, mini klub, dziecięce menu  
w restauracji.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, 2 restauracje a’la carte (płatne), 
bar w lobby, bar przy basenie, bar na plaży.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: 2 baseny zewnętrzne, leżaki, paraso-
le, ręczniki, siłownia, tenis stołowy, tenis ziemny 
(płatne wypożyczenie sprzętu i oświetlenie kortu), 
dzienny program animacyjny (siatkówka plażowa, 
boccia, rzutki, gimnastyka w wodzie, lekcje tańca).
Płatne: basen wewnętrzny, centrum sportów wod-
nych, centrum nurkowe, boisko do piłki nożnej
squash.

INFORMACJE DODATKOWE:
Internet: WiFi bezpłatne w lobby.
Płatne: pralnia, pomoc medyczna (na telefon), 
opiekunka do dzieci (na zamówienie), parking, cen-
trum biznesowe. 

PLAŻA
Ok. 900m od hotelu (przy hotelu Dana Beach), piaszczy-
sta, z łagodnym zejściem do morza, bezpłatny dojazd 
hotelowym busem , bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje  w restauracji 
głównej, późne śniadania w postaci lekkich przekąsek. 
Przekąski w określonych godzinach, we wskazanym 
barze. Wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
w wyznaczonych barach i restauracjach (10.00-24.00). 

ZAKWATEROWANIE
Standardowe bungalowy: dla 2 osób dorosłych  
z możliwością dostawki dla osoby dorosłej lub 2 dzieci.
Rodzinne bungalowy: dla 2 osób dorosłych z możli-
wością dostawki dla 2 osób/dzieci.
Dostawka dla 2 dzieci może być w postaci jednego 
łóżka, łóżka piętrowego lub sofy. 

DLA DZIECI
Mini klub (4-12 lat), plac zabaw, animacje, aquapark.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, 10 barów na terenie całego kom-
pleksu, bar na plaży.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatnie: 21 basenów (dwa podgrzewane zimą), 
Aqua Park z 21 zjeżdżalniami dla osób dorosłych oraz 
14 dla dzieci, leżaki, parasole i ręczniki
przykładowe atrakcje sportowe: aqua aerobik, aerobik, 
gimnastyka, siatkówka, mini golf, szachy, rzutki, boccia, 
dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, 
kort tenisowy (oświetlenie i sprzęt dodatkowo płatny).
Płatne: bilard, sporty wodne na plaży, centrum SPA.

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: WiFi w lobby bezpłatne. 
866 pokoi, budynek główny i bungalowy, całodobowa 
recepcja, punkt wymiany walut, bankomat.
Płatne: pralnia, lekarz (na wezwanie), apteka, mini-
market, sklep z pamiątkami.

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega 
sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny 
działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 



22 266 87 65 61EGIPT  I  HURGHADA

EGIPT
HURGHADASEA STAR BEAU RIVAGE*****

hOtel: sea star beau rivage  
kategOria: 5*
regiOn: hurghaDa

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Ok. 2 km od starego centrum 
El Dahar, ok. 10 km od centrum 
Sakkala, ok. 13 km od lotniska w 
Hurghadzie.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, ła-
zienka (prysznic/wanna), suszar-
ka do włosów, TV Sat, balkon lub 
taras , mini bar (płatny), sejf.

hOtel: serenitY maKaDi beach  
kategOria: 5*
regiOn: hurghaDa

wyżywienie:  All Inclusive

POłOżenie:
Makadi Bay ok. 35 km od centrum 
Hurghady, ok. 30 km od lotniska w 
Hurghadzie.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, ła-
zienka (prysznic/wanna), suszarka 
do włosów, TV-sat, balkon lub ta-
ras, minibar (płatny), sejf, zestaw 
do zaparzania kawy/herbaty dla  
2 osób z możliwością dostawki dla 
1 osoby dorosłej lub 1 dziecka.

PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, piaszczysta, zalecane obuwie 
ochronne, rafa koralowa, leżaki, parasole, ręczniki bez-
płatnie.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje serwowane  
w postaci bufetu w restauracji głównej, późne śniadania, 
popołudniowa herbata i ciasto, lekkie przekąski. Wybrane 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane 
w wyznaczonych barach i restauracjach (od 10:00 do 
00:00), oprócz piwo i wino serwowane od 11:00 do godz. 
23:00). Raz na pobyt możliwość wizyty w restauracji a’la 
carte (konieczna jest wcześniejsza rezerwacja; w zależ-
ności od dostępności miejsc).

DLA DZIECI
Brodzik wydzielony przy basenie głównym, plac zabaw, mini 
klub (dla dzieci 4-14 lat), mini disco, łóżeczko dla dziecka do 
2 roku życia (na zamówienie przed przyjazdem), aquapark.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, restauracja „Lower terrace”, restauracja 
a’la carte, bary, dyskoteka.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: 2 baseny zewnętrzne (jeden podgrzewany  
w okresie zimowym), leżaki, parasole, ręczniki
tenis stołowy, dzienny i wieczorny program animacyjny 
(piłka wodna, siatkówka plażowa, water polo, gimnastyka 
w wodzie, lekcje tańca), dyskoteka (napoje w dyskotece 
płatne).
Płatne: bilard, minigolf, sporty wodne na plaży, centrum 
nurkowe, siłownia, sauna, masaże.

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: WiFi w hotelu płatne. 
Płatne: pralnia, punkt pomocy medycznej, sala konferen-
cyjna, sklep.

PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu (dojście przez teren hote-
lowy, do 400 m), piaszczysto-żwirowa, rafa koralowa, 
zalecane obuwie ochronne, leżaki, parasole, ręcznik 
bezpłatne.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje oraz późny 
posiłek serwowane w postaci bufetu, lekkie przekąski 
w ciągu dnia. Wybrane lokalne napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe serwowane w wyznaczonych barach 
i restauracjach (serwowane do godz. 23:00). Raz na 
pobyt możliwość kolacji w restauracji a’la carte (w 
zależności od dostępności, wymagana wcześniejsza 
rezerwacja).

DLA DZIECI
Mini klub (dla dzieci 5-12 lat), plac zabaw, mini disco
brodzik.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, 2 restauracje a’la carte (płatne),  
5 barów, kawiarnia (płatna), dyskoteka (bezpłatne wej-
ście, napoje płatne).

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatnie: 5 basenów (3 ze słodką wodą, jeden pod-
grzewany w okresie zimowym), 2 baseny ze słoną 
wodą), leżaki, parasole, ręczniki, siłownia, kort do te-
nisa ziemnego (płatne oświetlenie kortu i wypożycze-
nie sprzętu), lekki program animacyjny w ciągu dnia, 
wieczorne pokazy i występy.
Płatne: centrum nurkowe i sportów wodnych (ofer-
ta zewnętrznych firm), sauna, łaźnia parowa, masaże, 
salon urody. 

INFORMACJE DODATKOWE:
Internet: WiFi w lobby bezpłatne. 
551 pokoi w 5 budynkach, punkt wymiany walut.
Płatne: pralnia, sklep z pamiątkami, jubiler, apteka, le-
karz na wezwanie.

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega 
sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny 
działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

HURGHADASERENITY MAKADI BEACH*****
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SHARM EL SHEIKH
AMWAY OYOUN 

RESORT & SPA
*****

hOtel: three corners sunnY beach

kategOria: 4*
regiOn: hurghaDa

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Ok. 20 km od centrum Hurgady, 
ok. 8 km od El Gouny, ok. 25 km od 
lotniska w Hurghadzie.

POkOje:
Standardowe 2-os. z możliwo-
ścią dostawki dla dziecka lub 
osoby dorosłej. Rodzinne 2-os. 
z możliwością 2 dostawek. Do-
stawka dla 2 dzieci może być w 
postaci jednego łóżka, sofy lub 
łóżka piętrowego. 
Klimatyzacja, łazienka (WC, 
prysznic lub wanna), TV Sat, te-
lefon, sejf, minibar (płatny). 

PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, piaszczysto-żwirowa, pry-
watna z łagodnym zejściem do morza, zalecane obuwie 
ochronne, parasole, leżaki i ręczniki bezpłatne.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje w postaci bu-
fetu w restauracji głównej, późne śniadania kontynen-
talne, przekąski w ciągu dnia w  wyznaczonych miej-
scach i godzinach. Wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe serwowane w wyznaczonych barach  
i restauracjach (serwowane do godz. 24:00). Raz na po-
byt możliwość kolacji w restauracji a’la carte (w zależ-
ności od dostępności, wymagana wcześniejsza rezer-
wacja).

DLA DZIECI
Wydzielona część ze zjeżdżalniami i brodzikiem, mini 
klub (4-12 lat), łóżeczko dla dziecka do 2 roku życia (na 
zamówienie przed przyjazdem).

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, lobby bar, bar przy basenie , bar przy 
plaży, restauracja a la carte.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatnie: 3 baseny (dwa podgrzewane zimą), zjeż-
dżalnie, leżaki, parasole, materace i ręczniki przy basenie, 
przykładowe animacje i zajęcia sportowe: tenis stołowy, 
rzutki, krykiet, minigolf, aerobik, water polo, aqua aero-
bik, siatkówka plażowa.
Płatnie: centrum nurkowe, sporty wodne na plaży, cen-
trum SPA, pole golfowe.

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: WiFi w lobby bezpłatnie.
Hotel składa się z budynku głównego oraz 9 dwupię-
trowych budynków (303 pokoje), punkt wymiany walut, 
bankomat. Płatne: apteka, supermarket, fotograf, pralnia, 
sklep z pamiątkami.

HURGHADA
THREE CORNERS

SUNNY BEACH
****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega  
sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny dzia-
łania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

hOtel: amwaj oYoun resort & sPa 
kategOria: 5*
regiOn: sharm el sheiKh

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Zatoka Nabq Bay, lotnisko Sharm 
el Sheikh ok. 9 km od hotelu.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, łazien-
ka (prysznic/wanna), suszarka do 
włosów, telefon, sejf, TV Sat, lodów-
ka (minibar uzupełniany na zamó-
wienie - płatny), zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, balkon lub taras. 
Pokoje rozmieszczone są w budyn-
ku głównym i bocznym. Dostawka 
dla 2 dzieci może być w postaci 
jednego łóżka, sofy lub łóżka pię-
trowego.

PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, szeroka i piaszczysta (ok 600 
m długości), długie, płytkie zejście, rafa koralowa, pomost 
o długości ok 450 m, parasole, leżaki i ręczniki bezpłatne, 
zalecane obuwie ochronne.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - wczesne śniadania, śniadania, późne śnia-
dania, obiady, kolacje, późne kolacje, lekkie przekąski  
w restauracji na plaży w barze przy basenie (w określo-
nych godzinach), późne przekąski na zimno. Wybrane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych 
barach i restauracjach. All Inclusive 24h w barze Atrium.

DLA DZIECI
2 baseny (1 ze zjeżdżalniami), mini klub (4-12 lat), plac za-
baw, animacje, mini disco, łóżeczko dla dziecka do 2 lat  
w pokoju (na zamówienie), w restauracji wysokie krze-
sełka, opiekunka do dziecka na zamówienie, dodatkowo 
płatna.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna Oyoun, 3 restauracje a la carte - na 
tarasie, przy basenie i na plaży (płatne), bar w lobby, bar 
przy basenie, bar w basenie, bar na plaży.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: 3 fantazyjnie zaprojektowane baseny (1 pod-
grzewany w sezonie zimowym, 1 relaksacyjny, 1 ze zjeż-
dżalniami), 2 baseny dla dzieci, ręczniki, parasole i ma-
terace, korty tenisowe (płatne oświetlenie), siłownia, gry 
i zabawy (siatkówka plażowa, piłka nożna na plaży, piłka 
wodna, aerobik), animacje dzienne i wieczorne, tenis sto-
łowy, gra w bule, centrum fitness, amfiteatr.
Płatne: centrum nurkowe, centrum Spa, sauna, łaźnia pa-
rowa, jacuzzi, masaże, bilard.

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: Bezpłatne WiFi w lobby, płatny kącik internetowy.
Płatne: sklepy, opieka medyczna (na wezwanie), pralnia, 
centrum konferencyjne.
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EGIPThOtel: aurora oriental resort

kategOria: 5*
regiOn: sharm el sheiKh

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
W zatoce Nabq, ok 20 km od Na-
ama Bay (bus hotelowy w okre-
ślonych godzinach - płatny), ok. 
30 km od Old Market.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, 
łazienka (prysznic/wanna), su-
szarka do włosów, telefon, sejf, TV 
Sat, minibar (płatny), zestaw do 
robienia kawy/herbaty, balkon lub 
taras. Dostawka dla 2 dzieci może 
być w postaci jednego łóżka, sofy 
lub łóżka piętrowego. 

hOtel: el Faraana heights 
kategOria: 4*
regiOn: sharm el sheiKh

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
W zatoce Nabaq, ok. 4 km od 
centrum handlowego, ok. 20 km 
od Naama Bay, ok. 25 km od Old 
Market, w pobliżu rafy koralowe 
Ras Mohamed National Park.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, ła-
zienka (prysznic/wanna, suszarka 
do włosów), telefon, sejf, TV Sat, 
mini bar (płatny, na zamówienie), 
balkon lub taras, napięcie 220 V.
Dostawka dla 2 dzieci może być 
w postaci jednego łóżka, sofy lub 
łóżka piętrowego. 

PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, prywatna, piaszczysta, długa 
i szeroka, łagodne zejście do morza, pomost, parasole, 
leżaki i ręczniki bezpłatne, zalecane obuwie ochronne.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje w formie bu-
fetu, późne śniadania jako lekkie przekąski w wyzna-
czonym barze. Przekąski w określonych godzinach, we 
wskazanym barze. Wybrane napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe w wyznaczonych barach i restauracjach 
(10.00-24.00).

DLA DZIECI 
2 brodziki, mini klub (4-12 lat), plac zabaw, animacje, 
mini disco, opieka do dziecka na zamówienie (płatna)

RESTAURACJE I BARY
restauracja główna, restauracja włoska a la carte, bar  

w lobby, Pit Stop Bar w lobby - płatny, bar przy basenie, 
bar na plaży, bar w dyskotece Zodiac Hot Spot Disco 
(płatny po 24.00).

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: 3 baseny, 1 zjeżdżalnia, parasole, leżaki  
i ręczniki bezpłatne, aerobik, siatkówka, siatkówka pla-
żowa, rzutki, piłka wodna, wieczorne show, tenis stoło-
wy, korty do tenis ziemnego (oświetlenie i sprzęt płat-
ne), dyskoteka.
Płatne: centrum nurkowe i sporty wodne na plaży 
(poza ofertą hotelu), lekcje gry w tenisa, rowery, masa-
że, centrum SPA.

INFORMACJE DODATKOWE:
Internet: płatne WiFi przy recepcji, płatny punkt inter-
netowy.
Płatne: sklepy, opieka medyczna (na wezwanie), pral-
nia, sejf.

PLAŻA
Prywatna, ok 1000 m od hotelu - dojazd busem 
hotelowym lub przejście promenadą (przejście na 
plażę w linii prostej nie jest możliwe ze względu na 
teren Parku Narodowego), piaszczysta, z łagodnym 
zejściem do morza, rafa koralowa , parasole, leżaki  
i ręczniki bezpłatne, zalecane obuwie ochronne.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje w restau-
racji głównej; przekąski w ciągu dnia w wybranych 
barach i w określonych godzinach. Wybrane lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczo-
nych barach (10.00-24.00). 

DLA DZIECI
Brodzik, mini klub (3-12 lat), plac zabaw, animacje
w restauracji kącik dla malucha, opieka do dziecka 
na zamówienie (płatna).

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna z patio, 2 restauracje a la carte, 
restauracja BBQ, orientalna kawiarnia, bar Anda-
lucia (poza all inclusive), 2 bary przy basenach, bar 
na plaży.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: basen główny ze sztucznymi falami  
i kaskadami, baseny z fontannami , parasole i leżaki, 
siatkówka plażowa, piłka nożna, rzutki, piłka wodna, 
tenis stołowy, dyskoteka.
Płatne: centrum nurkowe i sporty wodne na plaży, 
salon piękności, centrum SPA.

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: bezpłatne WiFi przy recepcji, płatny kącik 
internetowy.
Płatne: sklepy, opieka medyczna (na wezwanie), 
apteka, pralnia, sejf.

SHARM EL SHEIKH
AURORA ORIENTAL 

RESORT
*****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega 
sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny 
działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

SHARM EL SHEIKHEL FARAANA HEIGHTS****
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PLAŻA
Przy hotelu, zejście po schodach, piaszczysta (ok 
170 m długości), rafa koralowa - region należy do 
Parku Narodowego Ras Mohammed, pomost, para-
sole i leżaki bezpłatne, kaucja za ręczniki, zalecane 
obuwie ochronne.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje w formie 
bufetu; przekąski w ciągu dnia w wybranych barach 
i w wyznaczonych godzinach. Wybrane lokalne na-
poje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych 
barach (09.00-24.00). 

DLA DZIECI
Oddzielny basen, mini klub, plac zabaw, mini disco
łóżeczko dla dziecka do 2 lat w pokoju (na zamó-
wienie).

RESTAURACJE I BARY
restauracja główna, restauracja a la carte z wido-
kiem na morze, orientalna kawiarnia, bary przy ba-
senach, bar na plaży.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: 3 baseny - duży ze sztucznymi falami, 
wodospadami i skałami, basen relaksacyjny z ja-
cuzzi, basen Coral z jacuzzi, parasole i leżaki, kaucja 
za ręczniki, siatkówka plażowa, piłka nożna, rzutki, 
piłka wodna, aerobik, tenis stołowy.
Płatne: sporty wodne na plaży, salon piękności, 
centrum SPA.

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: bezprzewodowy płatny ok. 5 Euro/godz.,
płatny kącik internetowy.
Płatne: sklep z pamiątkami, opieka medyczna (na 
wezwanie), pralnia, sejf.

PLAŻA
Ok. 200 m od hotelu (przejście przez promenadę), 
prywatna, piaszczysta, długie, łagodne zejście do 
morza, parasole, leżaki i ręczniki bezpłatne, zaleca-
ne obuwie ochronne.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje  w restau-
racji głównej, późne śniadania w postaci lekkich 
przekąsek. Przekąski w określonych godzinach, we 
wskazanym barze, podwieczorek. Wybrane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych ba-
rach i restauracjach (10.00-24.00). Wybrane napoje 
są również dostępne na plaży.

DLA DZIECI
Brodzik, mini klub (4-12 lat), plac zabaw, animacje, 
opieka do dziecka na zamówienie (płatna).

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, 3 restauracje a la carte, Sunset 
(barbeque i kuchnia orientalna), bar w lobby, bar 
przy basenie, bar na plaży.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatne: 4 baseny, Aqua Park, parasole, leżaki  
i ręczniki, aerobik, animacje dzienne i wieczorne, 
tenis stołowy, rzutki, dyskoteka
Płatne: centrum nurkowe na plaży, sporty wodne 
na, plaży, bilard, masaże, centrum SPA (sauna, łaźnia 
parowa, jacuzzi). 

INFORMACJE DODATKOWE
Internet: płatne WiFi (ok. 5 USD/godz.), płatna ka-
wiarenka internetowa.
Płatne: sklepy, opieka medyczna (na wezwanie), 
pralnia, centrum konferencyjne, sejf.

hOtel: el Faraana reeF resort 
kategOria: 4*
regiOn: sharm el sheiKh

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
W dzielnicy Hadabah, ok. 5 km 
od dzielnicy Old Market, ok .10 
km od Naama Bay (dojazd busem 
hotelowym - w określonych godzi-
nach).

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, ła-
zienka (prysznic/wanna, suszarka 
do włosów), telefon, sejf, TV Sat, 
lodówka (mini bar płatny, na za-
mówienie), balkon lub taras.
Dostawka dla 2 dzieci może być 
w postaci jednego łóżka, sofy lub 
łóżka piętrowego.

hOtel: troPitel naama baY 
kategOria: 5*
regiOn: sharm el sheiKh

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
W centrum Naama Bay, ok. 6 km 
od Old Market.
Lotnisko Sharm el Sheikh ok. 15 
km od hotelu.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, ła-
zienka (prysznic/wanna, suszarka 
do włosów), telefon, TV Sat, mi-
nibar (płatny), balkon lub taras, 
napięcie 220 V.
Dostawka dla 2 dzieci może być 
w postaci jednego łóżka, sofy lub 
łóżka piętrowego.

SHARM EL SHEIKH
EL FARAANA 
REEF RESORT

****

SHARM EL SHEIKHTROPITEL NAAMA BAY*****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega sobie 
prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania 
klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 
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KIERUNEK Z DYNAMICZNEGO PAKIETOWANIA - TANIE LINIE LOTNICZE/SAMOLOTY LINIOWE (ALBANIA, CZARNOGÓRA, CHORWACJA)
Cena zawiera (PLN): obowiązkowe ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00 - godziny 
mogą się wahać w zależności od hotelu), wyżywienie w/g opisu, składkę TFG, opłaty lotniskowe i paliwowe, podatek VAT, obsługę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta.
Cena nie zawiera: transferu : lotnisko - hotel - lotnisko (możliwość dokupienia), bagażu głównego, opieki rezydenta.

Oferta samolotowa jest realizowana w systemie dynamicznego pakietowania, w oparciu o przeloty regularnymi liniami lotniczymi. Ceny przelotów są stale aktualizowane przez linie lotnicze, dlatego od 

chwili złożenia zapytania rezerwacyjnego przez Klienta/Agenta do momentu potwierdzenia przez Touroperatora, mogą ulec zmianie, co jest równoznaczne z możliwością zmiany ceny całego pakietu.
Na miejscu turyści są pod telefoniczną opieką anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta i mogą być odwiedzeni przez niego w hotelu. Oferta pochodząca z dynamicznego pakietowania nie 
oferuje standardowych spotkań informacyjnych z rezydentem.
Uczestnik imprezy zobowiązany jest DO POTWIERDZENIA U TOUROPERATORA LUB AGENTA AKTUALNYCH GODZIN LOTU NA 48 H PRZED WYLOTEM (DOTYCZY TO WYLOTÓW Z POLSKI, 
JAK I DO POLSKI).

Wszystkie przeloty liniami: LOT, WIZZAIR, RYANAIR  odbywają się zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu danego przewoźnika.
W następstwie pandemii COVID-19 hotele wdrażają regulacje sanitarne i dostosowują swoją działalność do aktualnych zaleceń rządowych. Każdy hotel przygotowuje i modyfikuje wytyczne dotyczące ko-
rzystania z infrastruktury (baseny, siłownie, SPA, sale zabaw, wspólne pomieszczenia, sposób wydawania posiłków, ilość restauracji a la carte itp.), z systemu All Inclusive, atrakcji, animacji itp.  W następstwie 
konieczności wdrażania nowych zaleceń hotele zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie podawania posiłków i zasad korzystania z oferty hotelowej itp. Wszelkie zalecenia i regulacje 
mogą się zmieniać dynamicznie i mogą być wprowadzane w trybie nagłym, bez poinformowania Organizatora.
Obiekty działają zgodnie z wytycznymi władz danego kraju obowiązującymi w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wszelkie zmiany wynikają z wdrażania przepisów sanitarnych, do których 
stosowania zobowiązane są hotele oraz turyści. Obowiązek dostosowania się do reżimu sanitarnego nie uprawnia Klienta do możliwości żądania odszkodowania.
Prosimy każdorazowo o zapoznawanie się z komunikatami MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi i sanitarnymi dotyczącymi odwiedzanego kraju:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. 

stoliCa: Skopije
WażnieJsze miasta: Bitola, Gostiwar, Kiczewo
Język: macedoński, albański
Waluta: denar macedoński
Czas: czas polski

MACEDONIA - położona między Albanią, Serbią, Grecją i Buł-
garią Macedonia jest najmniej znanym bałkańskim krajem,  
a jej największym skarbem jest dzika przyroda. To właśnie za 
jej sprawą kraj jest coraz chętniej odwiedzany przez turystów. 
Na uwagę zasługuje także gościnność mieszkańców, miłość 
do dobrego wina, doskonała kuchnia i niskie ceny. Turyści naj-
częściej odwiedzają Ochrydę, Skopje i Bitolę. Macedonia ma 
również wiele atrakcji przyrodniczych. W kraju znajdują się 
trzy parki narodowe: Pelister, Galiczica, Mawrowo i różne inne 
atrakcje naturalne, np. kanion Matka, jezioro Prespa, czy jezioro 
Berowo. Macedońska sieć kolejowa nie jest zbyt rozbudowana.  
W zasadzie jedynym węzłem kolejowym jest stolica kraju - Sko-
pje, skąd odjeżdżają wszystkie pociągi. Rolę węzła kolejowego 
można także przypisać stacji Veles, znajdującej się kilka kilome-
trów od centrum miasteczka o tej samej nazwie. Wszystkie szla-
ki są jednotorowe, infrastruktura jest bardzo zaniedbana, przez 
co poza połączeniami Veles - Skopje kolej nie cieszy się specjal-
nym powodzeniem.

stoliCa: Zagrzeb
WażnieJsze miasta: Rijeka, Split, Dubrownik
Język: chorwacki, alfabet łaciński
Waluta: kuna
Czas: czas polski

CHORWACJA - państwo leżące na pograniczu Europy Środko-
wej i Europy Południowej. Położone nad Morzem Adriatyckim, 
graniczy od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od 
wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie - malownicze, pełne zabytków mia-
steczka, długie wybrzeża, słoneczne plaże, urokliwe zatoczki, 
góry i krystalicznie czysta woda Adriatyku. Raj dla aktywnych, 
dla plażowiczów, żeglarzy i fanów nurkowania oraz amatorów 
dobrej kuchni. To wszystko sprawia, że Chorwacja jest tak chęt-
nie odwiedzanym przez turystów krajem. Posiada wspaniałą, 
liczącą ponad 5800 km linię brzegową, z czego 4000 przypada 
na wyspy i klify. Do Chorwacji należy 1185 wysp, z czego zale-
dwie około 50 jest zamieszkanych. 

stoliCa: Podgorica
WażnieJsze miasta: Podgorica, Centnje, Budva, Bar, Sveti Stefan, 
Kotor
Język: czarnogórski, alfabet łaciński 
Waluta: EURO 
Czas: czas polski

RIWIERA CZARNOGÓRSKA to przepiękne wybrzeże Adriatyku, 
ozdobione bujną śródziemnomorską roślinnością i małymi, 
skalistymi wyspami z ruinami twierdz lub zamków. Na gości 
Riwiery Czarnogórskiej czekają nowoczesne kąpieliska z pięk-
nymi plażami i zachęcające do spacerów wąskie uliczki miast, 
w które wpisana jest historia kraju. Na wielbicieli gór - bacówki, 
schroniska i dobrze wytyczone szlaki. W tym niewielkim kraju 
znajdziemy wiele średniowiecznych miasteczek, przepełnio-
nych baśniową atmosferą, m.in. nadmorską Budvę, zabytkowy 
(w całości wpisany na listę UNESCO) Kotor, a także Zabljak, 
Cetinje czy Podgoricę - stolicę republiki. Najpopularniejszym 
miejscem jest jednak Sveti Stefan, wyspa o średniowiecznej, 
śródziemnomorskiej architekturze, na której każdy budynek 
jest oddzielnym, niepowtarzalnym dziełem. 

stoliCa: Tirana
WażnieJsze miasta: Tirana, Durrës, Elbasan, Wlora, Szkodr. 
Język: albański 
Waluta: 1 lek = 100 qindarek
Czas: czas polski

ALBANIA to państwo położone w południowo - wschodniej Eu-
ropie, na Bałkanach, nad Morzem Adriatyckim. Albania graniczy 
z Grecją, Macedonią i Czarnogórą. W języku albańskim nazwa 
kraju oznacza "Orzeł" i pochodzi od orłów, krążących niegdyś 
nad górami i jeziorami Albanii. Wizyta w tym niezwykłym kra-
ju będzie dla każdego niezapomnianym przeżyciem. Kraj stale 
się rozwija, a Albańczycy są niezwykle przyjaźnie nastawieni do 
turystów. Jedyną przeszkodę może stanowić brak znajomości 
języków obcych. Obywatele Polski mogą wjeżdżać na teren Al-
banii bez wizy, jednorazowo do 30 dni. 
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RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 
Dzień 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd 
przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię.
Dzień 2: Przejazd do hotelu w godzinach przedpo-
łudniowych, złożenie bagaży, czas wolny na pierw-
sze kąpiele morskie i słoneczne, zakwaterowanie ok. 
godz. 15.00, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3-10: Wypoczynek, plażowanie, kąpiele mor-
skie, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatyw-
nych proponowanych przez rezydenta.
Dzień 11: Po śniadaniu wykwtaterowanie z pokoi, 
złożenie bagażu, czas wolny na pożegnanie z mace-
dońskim słońcem. Ok. godz. 18.00 wyjazd w kierunku 
Polski.
Dzień 12: Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację, 
Czechy do Polski w godzinach nocnych. Przyjazd do 
Katowic ok. godz. 21.00. 

W MIEŚCIE: 
Duża ilość kawiarń, restauracji, klubów muzycznych, 
pubów. 

PLAŻA: 
Żwirkowa, drobny kamyk z łagodnym zejściem do je-
ziora. Leżaki i parasole na plaży za niewielką odpłat-
nością . Możliwość wypożyczenia rowerków wodnych 
(za niewielką odpłatnością).

ZAKWATEROWANIE:
Hotel SILEKS **** elegancki hotel z doskonałą ob-
sługą, położony nad brzegiem krystalicznie czystego 
Jeziora Ochrydzkiego, tylko 40 m od plaży oraz ok.  
4 km od centrum miasta Ochryd (koszt taksówki spod 
hotelu do miasta to kwota ok. 3 €). Jeszcze tańsze są 
lokalne busy (koszt biletu ok. 0,50 €). W pobliżu hotelu 
- sklep spożywczy, restauracja, kawiarnia - drink bar. 
Do dyspozycji gości: odkryty basen z leżakami, fit-
ness room, restauracja, drink bar, winda, sejf, bezpłat-
ny parking, całodobowa recepcja, bezpłatny internet 
bezprzewodowy, WIECZORAMI MUZYKA NA ŻYWO 
przy basenie.

ROZKŁAD JAZDY
Główne miasto wyjazdowe: Katowice - godz. do po-
twierdzenia; pozostałe miasta: Bielsko-Biała - godz. do 
potwierdzenia, Cieszyn - godz. do potwierdzenia, Ty-
chy - godz. do potwierdzenia, Gliwice - godz. do po-
twierdzenia; dojazdy antenowe (realizowane przy min.  
8 osobach): Częstochowa - godz. do potwierdzenia (do-
płata 90 zł), Opole - godz. do potwierdzenia (dopłata 80 
zł), Warszawa - godz. do potwierdzenia (dopłata 140 zł), 
Wrocław - godz. do potwierdzenia (dopłata 100 zł).
Miejsca wyjazdu i godziny do potwierdzenia na 2 dni 
przed wyjazdem.

OCHRYD - „Wieczne Miasto” południowo zachodniej Macedonii, które tętni życiem od czasów antycz-
nych aż do dnia dzisiejszego. „Miasto światła” stanowi idealne miejsce letniego wypoczynku dla miłośni-
ków plaż, słońca, krystalicznie czystej wody, pięknych widoków, bogatej historii i co ważne - tak bardzo 
lubianej przez Polaków - bałkańskiej gościnności i przyjazności. Jest to kolebka kultury słowiańskiej 
- właśnie w Ochrydzie działał najstarszy Europie w uniwersytet, a ze względu na dużą liczbę pięknych 
cerkwi i monasterów miasto nazywane jest często „Bałkańską Jerozolimą”. Miasto i Jezioro Ochrydzkie 
od dawna wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kurort oferuje wiele możliwości przy-
jemnego pobytu - nawet dla najbardziej wymagających.

OrganiZatOr:

hOtel: sileKs 
kategOria: 4*
miastO: ohrYD

POkOje: 
2 osobowe z możliwością 1 lub 2 
dostawek (druga dostawka tylko 
dla dzieci do lat 12) - pokoje wy-
posażone w łazienkę, TV, balkon 
tradycyjny lub francuski, klima-
tyzację, mini bar (płatny). 

wyżywienie (dO wybOru): 
HB: śniadania 07.00 - 10.00 
i obiadokolacje 19.00 - 21.00 
w formie bufetu. Do śniadań: 
kawa, herbata, mleko, soki, do 
obiadokolacji - do wyboru lamp-
ka wina, sok lub woda, 
FB: 3 posiłki dziennie w formie 
bufetu z napojem do wyboru,
All Inclusive Soft: 3 posiłki - bu-
fet z napojami plus lokalne napo-
je alkoholowe i bezalkoholowe 
11.00-22.00).

sPOrt i rOZrywka: 
Basen odkryty z leżakami, plac 
zabaw dla dzieci; odpłatnie: sau-
na, masaże, wynajem rowerów.

wyciecZki fakultatywne: 
• Ochryd - ok. 20 €/ os.,
• Rejs do Zatoki Kości - wioski 

archeologicznej na wodzie  
klasztoru Św. Nauma - ok. 35 
€/ os., 

• Skopje - stolica Macedonii - 
ok. 35 €/ os.,

• Grecja - Meteory - ok. 60 €/ 
os.,

• Wieczór macedoński - ok. 20 
€/ os.

Terminy Ilość noclegów
Cena za os. w pok. 2-os. 

z wyżywieniem HB
Cena za os. w pok. 2-os. 

z wyżywieniem FB
Cena za os. w pok. 2-os. 

z wyżywieniem ALL SOFT

05.07 – 16.07.2021

14.07 – 25.07.2021

23.07 – 03.08.2021

01.08 – 12.08.2021

10.08 – 21.08.2021

9 2 180 2 380 2 580

Opłata stała - dzieci (0 - 2 lat) bez świadczeń: 700 700 700

Opłata stała - 1. lub 2. dziecko (2 - 6 lat) – na dostawce: 1 399 1 399 1 549

Opłata stała - 1. lub 2. dziecko (6 - 12 lat) – na dostawce: 1 499 1 499 1 649

Zniżka dla os. pow. 12 lat jako 3. os. w pokoju na dostawce: -50 -50 -50

Dopłata do pokoju 1-osobowego: +500 +500 +500

CENA OBEJMUJE: transport  autokarem klasy LUX (WC, barek, DVD, klimatyzacja), zakwaterowanie w hotelu Sileks **** - pokoje z  łazienkami,  
klimatyzacją, TV, balkonem (9 noclegów), wyżywienie wg wybranej opcji (HB z napojem, FB z napojem lub All Inclusive SOFT), obowiązkową składkę na 
TFG - 10 PLN/os., opiekę pilota podczas podróży, opiekę rezydenta podczas pobytu, leżaki, parasole przy basenie, ubezpieczenie: KL 20 000 EUR, NNW 
15 000 PLN, bagaż 800 PLN (SIGNAL IDUNA), podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE: obowiązkowej taksy klimatycznej 1 €/os. /dzień (dzieci do 12 lat nie płacą taksy), serwisu plażowego dla chętnych (lokalna drob-
na opłata w denarach - około 200 MKD/ dzień - tj ok. 3 €, świadczeń nie wymienionych w ofercie, wycieczek fakultatywnych, ubezpieczenia od następstw 
chorób przewlekłych oraz od kosztów rezygnacji, opłat za połączenia antenowe.

UWAGI: dokument upoważniający do podróży: paszport lub dowód osobisty ważny min. 3 miesiące od daty powrotu. Doba hotelowa rozpoczyna się 
o godz.14.00, a kończy się o godz. 10.00. Czas przejazdu w 1 stronę około 22 godz. (trasa przejazdu Czechy, Słowacja, Węgry, Serbia). Waluta: denar 
macedoński (na miejscu wymiana z waluty EUR - 1 € = 60 MKD). 1 DENAR (MKD) to około 0,07 PLN (100 denarów to 7 PLN). Orientacyjne ceny w 
Macedonii - kawa w kawiarni od 40 MKD, piwo od 80 MKD, butelka wina w sklepie ok. 150 MKD, lody gałka 30 MKD, Drink - koktajl ok. 180 MKD.

OHRYD
MACEDONIASILEKS  ****
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RAMOWY PROGRAM IMPREZY 
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez 
Czechy, Słowację i Węgry do Chorwacji.
Dzień 2: Przyjazd do miejscowości Kašteli w godzi-
nach dopołudniowych. Zakwaterowanie od godz. 
14.00. obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3-10: Pobyt wypoczynkowy, możliwość korzy-
stania z wycieczek.
Dzień 11: Wykwaterowanie z hotelu do godz. 9.00 
(zdeponowanie bagaży); śniadanie. Wyjazd w drogę 
powrotną w godzinach popołudniowych (dokładna 
godzina wyjazdu jest ustalona po przyjeździe autoka-
ru z Polski).
Dzień 12: Przyjazd do Polski w godzinach popołu-
dniowych.

PLAŻA: 
Odległość do publicznej plaży to zaledwie 250 m (le-
żaki i parasole dodatkowo płatne), a najbliższy sklep 
spożywczy znajduje się 150 m od pensjonatu.

KILKA POWODÓW, DLA KTÓRYCH WYPAD Z DZIEC-
KIEM TUTAJ BĘDZIE PRZYJEMNY
• 7 miasteczek znajduje się nad samym morzem i nie 

trzeba przechodzić przez drogę szybkiego ruchu, 
żeby skorzystać z plaży;

• nie ma dużego tłoku, co powoduje, że mieszkańcy 
są bardzo dzieciom przyjaźni, a do tego, nie ma wiel-
kiego ryzyka, że dziecko nam się gdzieś zapodzieje;

• bezpośredni dostęp do plaż, sklepów, restauracji, ba-
rów, kawiarni, ogrodów, parków i „promenady” nad 
samym brzegiem morza. Jeżeli nie jesteśmy nasta-
wieni na zwiedzanie, to dwa tygodnie wakacji moż-
na spędzić bez korzystania z samochodu;

• plaże są kamieniste, niemniej jednak kamyczki są 
gładkie i przyjemne;

• Kaštela jest położona w zatoce, a to powoduje, iż 
woda tutaj jest zdecydowanie cieplejsza niż na wy-
spach lub plażach skierowanych ku otwartemu mo-
rzu.

Jeżeli natomiast mamy ochotę pozwiedzać, to atrakcje 
takie jak Split, Trogir, Krka, Makarska, i wiele, wiele in-
nych jest w zasięgu ręki.

ROZKŁAD JAZDY
Główne miasto wyjazdowe: Katowice - godz. 15.30; po-
zostałe miasta: Żory - godz. 16.15, Tychy - godz. 16.20, 
Bielsko-Biała - godz. 17.20, Cieszyn - godz. 18.30; do-
jazdy antenowe (realizowane przy min. 10 osobach): 
Częstochowa - godz. do potwierdzenia (dopłata 90 zł), 
Gliwice - godz. do potwierdzenia (dopłata 50 zł), Kraków 
- godz. do potwierdzenia (dopłata 50 zł), Opole - godz. 
do potwierdzenia (dopłata 80 zł), Warszawa - godz. do 
potwierdzenia (dopłata 140 zł), Wrocław - godz. do po-
twierdzenia (dopłata 100 zł).
Miejsca wyjazdu i godziny do potwierdzenia na 2 dni 
przed wyjazdem.

Zapraszamy do KAŠTELI - uroczego miejsca na Chorwacji położonego pomiędzy Trogirem, a Splitem. OrganiZatOr:

ZakwaterOwanie:
Pension JERIC to idealne miej-
sce dla rodzin z dziećmi.
Obiekt dysponuje pokojami 2-, 
3- oraz 4-osobowymi. Pokoje 
wyposażone są w klimatyzację 
(płatna dodatkowo 2,50 €/ po-
kój/ dzień), lodówkę oraz łazien-
kę z ubikacją.
Do dyspozycji gości: basen, duży 
plac zabaw dla dzieci, stół do te-
nisa, trampolina.
Na dorosłych gości czeka tu 
miejsce grillowe oraz dużo miej-
sca na wieczorne nasiadówki. 
oraz Dostęp do internetu wi-fi.

Villa MARKO usytuowana jest 
50 m od Pensjonatu Jeric. Villa 
posiada studia 2- i 3-os. oraz 
apartamenty 4- i 5-os.
Wszystkie pokoje i apartamenty 
posiadają łazienki oraz aneksy 
kuchenne, klimatyzację (płat-
na dodatkowo 2,50 €/ pokój/ 
dzień), balkony / tarasy oraz do-
stęp do wi-fi.
Do dyspozycji gości jest basen w 
naszym sąsiednim Pensjonacie 
Jeric oraz restauracja gdzie po-
dawane są posiłki.

wyżywienie:
Śniadania w formie szwedzkie-
go stołu i serwowana obiadoko-
lacja (zupa oraz drugie danie) z 
napojami (do wyboru: wino, sok, 
woda).
Posiłki podawane są w Pensjo-
nacie Jeric. 

uwagi: 
Klienci nie mają możliwości wy-
boru obiektu, w którym zostaną 
zakwaterowani.

VILLA MARKO / 
PENSJONAT JERIČ

Terminy: Ilość noclegów 
Cena za osobę w pokoju 

2-5-osobowym
Cena za dziecko 3-12 lat jako 

3, 4, 5 os. w pokoju

04.06 – 15.06.2021 9 1 840 1 250

13.06 – 24.06.2021 9 1 920 1 330

22.06 – 03.07.2021 9 2 030 1 400

01.07 – 12.07.2021
10.07 – 21.07.2021
19.07 – 30.07.2021
28.07 – 08.08.2021
06.08 – 17.08.2021
15.08 – 26.08.2021

9 2 300 1 530

24.08 – 04.09.2021 9 2 140 1 440

02.09 – 13.09.2021 9 1 970 1 320

11.09 – 22.09.2021 9 1 900 1 250

20.09 – 01.10.2021 9 1 740 1 200

Opłata stała - dzieci (0 - 3 lat) bez świadczeń: 500

Zniżka dla dziecka 3 - 12 lat jako 3. os. w pokoju -30%

Dopłata do pokoju 1-osobowego: +30%

CENA OBEJMUJE:  przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, toaleta, klimatyzacja), 9 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, korzystanie z 
basenu hotelowego, obowiązkową składkę na TFG - 10 zł/ os., opiekę rezydenta na miejscu, ubezpieczenie (NW, KL, bagaż).

CENA NIE OBEJMUJE: obowiązkowej taksy klimatycznej - ok. 15 €/ pobyt/ os. dorosła; ok. 7,50 €/ pobyt/ dziecko 12-18 lat (dzieci do lat 12 - 
zwolnione z opłaty) - płatne na miejscu w hotelu, opłaty za klimatyzację w pokoju - 2,50 €/ pokój/ dzień,wycieczek fakultatywnych, opłaty za serwis 
plażowy,  ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych oraz od kosztów rezygnacji,  opłat za połączenia antenowe.

KASTEL 
CHORWACJA
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MIMICE - mała, spokojna i niezwykle malownicza miejscowość znajdująca się około 15 kilometrów od 
Omišu, leżąca u stóp masywu Omiška Dinara. Wąskie uliczki, brak wielkich kompleksów hotelowych 
czynią to miejsce bardzo kameralnym, dzięki czemu tutejsze plaże nawet w sezonie nie są zatłoczone. 
W sam raz na rodzinne wakacje. Także okolica Mimic oferuje dużo możliwości na aktywny wypoczynek: 
rafting na rzece Cetnina lub wycieczki w górskie tereny Dinarów. Jednym z największych atutów Mimic 
są spokojne, żwirowe plaże z łagodnym wejściem do Morza. 

OrganiZatOr:

ZakwaterOwanie:
Villa SUZANA to idealne miej-
sce na wakacyjny wypoczynek 
dla osób pragnących wypoczy-
wać w bezpośrednim kontakcie 
z przyrodą.
Obiekt dysponuje pokojami 2-, 
3-, 4- oraz 5-osobowymi, które 
wyposażone są w TV, klimaty-
zację (płatna dodatkowo 2,50 
€/ pokój/ dzień), lodówkę oraz 
łazienkę z ubikacją.
Na naszych gości czeka tu 
miejsce grillowe, każdy z pokoi 
posiada tarasik lub balkon z 
pięknym widokiem na morze, co 
wprowadza nas w niesamowity, 
romantyczny nastrój. W obiek-
cie dostępny jest bezpłatnie 
internet bezprzewodowy.

wyżywienie:
Śniadania w formie szwedzkie-
go stołu i serwowana obiadoko-
lacja (zupa oraz drugie danie) z 
napojami (do wyboru: wino, sok, 
woda).

cena Obejmuje: 
• przejazd komfortowym au-

tokarem (barek, TV, toaleta, 
klimatyzacja), 

• 9 noclegów, 
• wyżywienie 2 x dziennie, 
• obowiązkową składkę na TFG 

- 10 zł/ os., 
• opiekę rezydenta na miejscu, 
• ubezpieczenie (NW, KL, ba-

gaż).

cena nie Obejmuje: 
• obowiązkowej taksy klima-

tycznej - ok. 15 €/ pobyt/ os. 
dorosła; ok. 7,50 €/ pobyt/ 
dziecko 12-18 lat (dzieci do 
lat 12 - zwolnione z opłaty) 
- płatne na miejscu w hotelu, 

• opłaty za klimatyzację w po-
koju - 2,50 €/ pokój/ dzień,

• wycieczek fakultatywnych, 
• opłaty za serwis plażowy, 
• ubezpieczenia od następstw 

chorób przewlekłych oraz od 
kosztów rezygnacji, 

• opłat za połączenia anteno-
we.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez 
Czechy, Słowację i Węgry do Chorwacji.
Dzień 2: Przyjazd do miejscowości Mimice w go-
dzinach dopołudniowych. Zakwaterowanie od godz. 
14.00. obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3-10: Pobyt wypoczynkowy, możliwość korzy-
stania z wycieczek.
Dzień 11: Wykwaterowanie z hotelu do godz. 9.00 
(zdeponowanie bagaży); śniadanie. Wyjazd w drogę 
powrotną w godzinach popołudniowych (dokładna 
godzina wyjazdu jest ustalona po przyjeździe autoka-
ru z Polski).
Dzień 12: Przyjazd do Polski w godzinach popołu-
dniowych.

PLAŻA
Odległość do plaży to zaledwie ok 90-100 m, co po-
zawala na całodzienne korzystanie z przyjemności 
plażowania. Najbliższy sklep spożywczy znajduje się 
300 m od obiektu.

ROZKŁAD JAZDY
Główne miasto wyjazdowe: Katowice - godz. 15.30; po-
zostałe miasta: Żory - godz. 16.15, Tychy - godz. 16.20, 
Bielsko-Biała - godz. 17.20, Cieszyn - godz. 18.30; dojaz-
dy antenowe (realizowane przy min. 10 osobach): Czę-
stochowa - godz. do potwierdzenia (dopłata 90 zł), Gli-
wice - godz. do potwierdzenia (dopłata 50 zł), Kraków 
- godz. do potwierdzenia (dopłata 50 zł), Opole - godz. 
do potwierdzenia (dopłata 80 zł), Warszawa - godz. do 
potwierdzenia (dopłata 140 zł), Wrocław - godz. do po-
twierdzenia (dopłata 100 zł). Miejsca wyjazdu i godziny 
do potwierdzenia na 2 dni przed wyjazdem.

Terminy Ilość noclegów
Cena za os. 

dorosłą 
w pok. 2 - 5 os.

Cena za 
dziecko 3-12 
lat jako 3, 4, 5 
os. w pokoju

07.06 - 18.06 9 1 840 1 250
16.06 - 27.06 9 1 920 1 330
25.06 - 06.07 9 2 140 1 400
04.07 - 15.07
13.07 - 24.07
22.07 - 02.08
31.07 - 11.08
09.08 - 20.08
18.08 - 29.08

9 2 300 1 530

27.08 - 07.09 9 2 140 1 440
05.09 - 16.09 9 1 970 1 320
14.09 - 25.09 9 1 900 1 250
23.09 - 04.10 9 1 740 1 200

Opłata stała - dzieci (0 - 3 lat) 
bez świadczeń: 500

Dopłata do pokoju 1-osobowego: +30%

MIMICE
CHORWACJA

VILLA
SUZANA

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Dubrovnik (całodzienna wycieczka). Stari Grad, czyli Stare Miasto 
w Dubrowniku jest przez wielu uważane za najpiękniejsze miasto 
Chorwacji i jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Możemy to 
potwierdzić! Jego historia i niezwykła atmosfera panująca tam całą 
dobę, powoduje, że naprawdę chce się tam wracać. W 1979 r. starówka 
Dubrownika została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Miasto słynie z ogromnej ilości muzeów, gdzie warto wstąpić, by 
obejrzeć liczne eksponaty historyczne i dzieła sztuki. Poza tym ulice 
Dubrownika tętnią życiem o każdej porze dnia i nocy. Przechodząc 
przez wąskie uliczki, wśród niezwykłych zabytków i chłonąc tą at-
mosferę, spotykamy liczne stragany z pamiątkami, restauracje pełne 
miejscowych smakołyków oraz zwykłych mieszkańców, którzy mają 
to szczęście mieszkać w jednym z najpiękniejszych i najbogatszych 
kulturowo miast na świecie.
Trogir (wycieczka całodniowa lub krótki, kilkugodzinny wypad). Bę-
dąc w Dalmacji nie można pominąć wizyty w Trogirze. To portowe 
miasto, założone w III wieku p.n.e., posiada przepiękną starówkę, któ-
rej zwiedzanie wąskich uliczek zarówno w dzień jak i w nocy przenosi 
nas do innej epoki. Tak jak przypadku wszystkich przepięknych chor-
wackich miejsc, polecamy zwiedzanie Trogiru zarówno za dnia jak i 
wieczorem, kiedy słońce i upały już nam tak mocno nie dokuczają.
Bliska odległość pomiędzy Kastelem, a Trogirem (zaledwie 9 km) po-
zwala zarówno na całodzienną wizytę w tym pięknym zabytkowym 
mieście, jak również na krótkie, kilkugodzinne wypady.
Park Narodowy Krka (całodzienna wycieczka ze zwiedzaniem par-
ku narodowego i wodospadów Krka). Park Narodowy Krka to jedna 
z największych atrakcji Chorwacji. A ponieważ Chorwacja to jedna  
z największych atrakcji tej części Europy, można się spodziewać na-
wet nie siódmego, lecz choćby i pierwszego cudu natury. Kradinski 
Buk to najdłuższy i najczęściej odwiedzany wodospad rzeki Krki. Wo-
dospad tworzą bariery osadów wapiennych, wysp i jezior. Można je 
odwiedzać cały rok dzięki sieci ścieżek i mostów, umożliwiających 
wygodny i bezpieczny spacer. Na odcinku kilkuset metrów szumi 
siedemnaście kaskad osiągających do 400 m szerokości. W przeci-
wieństwie do Jezior Plitwickich, w wodach rzeki Krka można się ką-
pać. Kąpiel u podnóża wodospadu to najlepszy sposób na ochłodę  
w upalne dni. Park Narodowy Krka to idealne miejsce dla osób lubią-
cych obcować z naturą, a wspomniana wcześniej możliwość kąpieli w 
czystych wodach Krki będzie niezapomnianym przeżyciem dla każde-
go kto odwiedzi to bajkowe miejsce!

Mostar i Medziugorie (wycieczka całodniowa, podczas której odwie-
dzamy Mostar oraz Medjugorje). MOSTAR - Będąc w środkowej części 
Chorwacji warto wybrać się do Mostaru, miasta położonego na tere-
nie Bośni i Hercegowiny. Nazwa miasta pochodzi od słowa mostari, 
czyli strażnicy mostu. Piękne położony, w Kotlinie Mostarskiej, na obu 
brzegach rzeki Neretwy Mostar mocno ucierpiał podczas trwającej 
cztery lata (1992-1995) wojny domowej. Ślady walk widoczne są na 
każdym kroku. Najbardziej rozpoznawalną konstrukcją starówki jest 
kamienny most, wzniesiony przez Turków w 1566 r. Wysoki na niemal 
30 metrów most jest areną widowiska, od którego ciarki przechodzą 
po najtwardszych kręgosłupach. Chodzi o Ikara Mostaru, czyli konkurs 
skoków do wody bez zabezpieczeń. Ponoć ma tradycję równie długą, 
jak sam most. Jest to jednak rozrywka dla naprawdę odważnych - wi-
dziana z góry Neretwa wydaje się bowiem bardzo wąska. 
Medziugorie to popularny ośrodek pielgrzymkowy w Europie. Co-
rocznie przybywa tu 2,2-2,5 mln pielgrzymów. Jego główny punkt 
stanowi kościół pw. świętego Jakuba, zaś w pobliżu sąsiednich wsi 
Bijakovići i Zvirovići znajdują się dwa często odwiedzane wzniesienia: 
Wzgórze Objawień (Podbrdo) - miejsce pierwszych objawień oraz 
Góra Krzyża (Kriżevac). Ich zbocza są kamieniste, porośnięte niską 
roślinnością. W miejscach objawień ustawiono krzyże. Dodatkowo, 
w drodze na Podbrdo umieszczono płaskorzeźby z brązu, przedsta-
wiające tajemnice różańca, zaś przy szlaku na Kriżevac - stacje drogi 
krzyżowej.
Fish Piknik (całodzienny rejs statkiem z obiadem)

Podane ceny są cenami orientacyjnymi, wycieczki organizowane są 
przy min. 15 uczestnikach. 
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CRIKVENICA
CHORWACJA

AD TURRES 
HOLIDAY RESORT

***

OMORIKA****

PLAŻA
Omorika ok 500 m od hotelu, Riviera ok 650 m od 
hotelu, dojście przez drogę, żwirowa, publiczna, le-
żaki i parasole płatne.

WYŻYWIENIE
HB+ - Śniadania i obiadokolacje z napojem. Śniada-
nia w formie bufetu i obiadokolacje w formie bufetu 
- napój do obiadokolacji w cenie (wino, piwo, sok, 
woda).

REKREACJA/SPORT/ATRAKCJE
Bezpłatne: basen, taras.
Płatne: leżaki i parasole przy basenie, centrum fit-
ness , wielofunkcyjne boisko, mini golf i tenis stoło-
wy przy hotelu Omorika.

RESTAURACJE/BARY
restauracja główna z tarasem na zewnątrz, bar.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych.
10 pawilonów rozmieszczonych w ogrodzie, w każ-
dym pawilonie 27 pokoi, recepcja, sejf (płatny), sala 
telewizyjna, parking niestrzeżony. 

PLAŻA
Ok. 200 m od hotelu, piaszczysto żwirowa, 8 km plaż 
połączonych promenadą, wyróżniona certyfikatem 
Błękitna Flaga, leżaki i parasole płatne.

WYŻYWIENIE
HB - Śniadania i obiadokolacje, napoje do posiłków 
płatne.

REKREACJA/SPORT/ATRAKCJE
Bezpłatne: basen, taras słoneczny, aerobik, wieczorki 
taneczne i muzyka na tarasie (w wysokim sezonie), 
stół do, ping ponga, mini golf.
Płatne: zaplecze sportowe: tenis (100m), kręgielnia 
(400m), wypożyczalnia sprzętu wodnego (na plaży).

DLA DZIECI
Pokój zabaw, łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapyta-
nie, bezpłatnie), animacje (w wysokim sezonie).

RESTAURACJE/BARY
Restauracja główna, bar 

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w miejscach ogólnodostępnych.
8 pięter, 115 pokoi, całodobowa recepcja, parking, 
przechowalnia bagażu.
Płatne: sale konferencyjne, sejf, sklepik z pamiątkami.

hOtel: aD turres holiDaY resort

kategOria: 3*
miastO: criKvenica

wyżywienie:  hb Plus

POłOżenie:
Ok. 2 km od centrum, w pobliżu 
bary, restauracje, sklepy, ok. 25 km 
od Rijeki (lotnisko), ok. 160 km od 
Zagrzebia, ok. 190 km od Zadaru.

POkOje:
Standardowe w pawilonach: 
klimatyzacja, łazienka z WC, su-
szarka do włosów, TV Sat, telefon, 
balkon lub taras, dla 2 osób z moż-
liwością 1 dostawki (na zapytanie).

hOtel: omoriKa

kategOria: 4*
miastO: criKvenica

wyżywienie:  hb

POłOżenie:
Ok. 2 km od centrum, w pobliżu 
bary, restauracje, sklepy, kluby 
(przy promenadzie), ok. 25 km od 
Rijeki (lotnisko), ok. 160 km od 
Zagrzebia, ok. 190 km od Zadaru.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja, bal-
kon lub taras, TV Sat, telefon, 
łazienka z WC, sejf, mini bar 
(płatny), dla 2 osób z możliwo-
ścią dostawki.

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator 
podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

Uwaga! Obowiązkowo płatna na miejscu taksa klimatyczna ok 1,5-2 Euro za osobę/za dzień.

CRIKVENICA
CHORWACJA

22 266 87 65
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PLAŻA
Przy hotelu kamienisto-żwirowa - zalecane obuwie 
ochronne , ok. 300 m od hotelu piaszczysto-żwiro-
wa, na plażach leżaki i parasole płatne.

WYŻYWIENIE
HB - Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, na-
pój do obiadokolacji gratis.

DLA DZIECI
Brodzik, plac zabaw, specjalne menu, animacje 
w wybrane dni w wysokim sezonie, łóżeczko dla 
dziecka do lat 2 (na zapytanie).

RESTAURACJE/BARY
Restauracja główna z tarasem na zewnątrz, restau-
racja a la carte, bar z widokiem na plażę na 10 pię-
trze, bar przy basenie.

REKREACJA/SPORT/ATRAKCJE
Bezpłatne: basen, parasole, taras słoneczny, ba-
sen kryty z podgrzewaną wodą i hydromasażem w 
Spa (leżaki płatne), ogród, animacje w wybrane dni  
w wysokim sezonie. 
Płatne: leżaki przy basenie, Centrum odnowy bio-
logicznej i SPA, siłownia, sauny, masaże, zabiegi ko-
smetyczne, leżaki i parasole, sporty wodne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych bez-
płatne, kącik internetowy płatny. 
Składa się z budynku głównego i willi Arausa, 192 
pokoje w budynku głównym (10 pięter), kantor, sejf
Płatne: kiosk, parking, centrum konferencyjne, 
usługa prania i prasowania.

hOtel: Punta

kategOria: 4*
regiOn: voDice

wyżywienie:  hb

POłOżenie:
400 m od centrum, w pobliżu za-
plecze kulturalno-rozrywkowe, 
miasteczka, Sibenik ok 10 km, 
Split (lotnisko) ok 72 km. 

POkOje:
Standardowe w budynku głów-
nym: klimatyzacja, łazienka z WC, 
suszarka do włosów, balkon lub 
taras, telefon, TV Sat, mini bar 
(płatny), sejf, dla 2 osób z możliwo-
ścią dostawki. 

PUNTA****

PLAŻA
Przy hotelu, żwirowo-kamienista, leżaki i materace 
płatne.

WYŻYWIENIE
HB - Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, napo-
je do posiłków płatne.

DLA DZIECI
Brodzik, plac zabaw, animacje. 

RESTAURACJE/BARY
Restauracja główna Le Belle Vie, restauracja na plaży, 
bar.

REKREACJA/SPORT/ATRAKCJE
Bezpłatne: basen typu infinity, leżaki, taras, ogród, 
boisko do gier zespołowych, aerobik, animacje, siat-
kówka plażowa.
Płatne: masaże, mini golf, sporty wodne na plaży, wy-
pożyczalnia rowerów.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych bez-
płatnie.
119 pokoi, parking.
Płatnie: usługa prania.

hOtel: villa arausana&antonina

kategOria: 4*
regiOn: voDice

wyżywienie:  hb

POłOżenie:
Ok. 200 m od centrum, w pobliżu 
bary, restauracje, sklepy (300 m), 
500 m od przystani ACI Marina, 
klub nocny Hacienda 3 km, Siber-
nik ok. 10 km, Trogir ok. 55 km, 
Split (lotnisko) ok. 49 km.

POkOje:
Standardowe:  klimatyzacja, TV 
Sat, łazienka z WC, suszarka do 
włosów, sejf, mini bar (płatny), 
balkon lub taras, dla 2 osób z moż-
liwością dostawki.

VILLA ARAUSANA&ANTONINA****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator 
podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

Uwaga! Obowiązkowo płatna na miejscu taksa klimatyczna ok 1,5-2 Euro za osobę/za dzień.

VODICE
CHORWACJA

VODICE
CHORWACJA
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PLAŻA
Ok. 800 m od plaży (Velika Plaza), bezpłatny transfer 
na plażę, parasole, leżaki, ręczniki plażowe płatne.

WYŻYWIENIE 
BB - śniadania w formie bufetu.
HB - śniadania w formie bufetu, obiadokolacje do 
wyboru z karty. Do śniadania kawa, herbata, wskaza-
ne soki bezpłatnie, pozostałe napoje oraz napoje do 
obiadokolacji płatne.

DLA DZIECI
Brodzik, plac zabaw, pokój zabaw, łóżeczko dla dziec-
ka do lat 2 (na zamówienie).

RESTAURACJIE I BARY
Restauracja główna, bar.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: basen, basen z wodą morską na dachu, le-
żaki, taras słoneczny.
Płatne: Centrum SPA (masaże, sauna, łaźnia turecka, 
siłownia), jacuzzi.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w miejscach ogólnodostęp-
nych.
Parking, całodobowa recepcja, 28 pokoi.
Płatne: wypożyczalnia samochodów.

hOtel: hoti ii
kategOria: 4*
regiOn: riwiera ulcinj

wyżywienie:  bb / hb

POłOżenie:
Ok. 69 km od Parku Narodowego, 
Jeziora Szkoderskiego, ok. 74 km 
od lotniska Podgorica.

POkOje:
Standardowe:  bezpłatne WiFi, 
klimatyzacja, balkon, TV Sat, kli-
matyzacja, lodówka (mini bar 
płatny), telefon, łazienka z WC, 
suszarka do włosów, dla 2 osób  
z możliwością dostawki.

PLAŻA
Ok. 400 m od plaży, zejście do wody po schodkach, 
gruboziarnisty piasek, platforma (betonowa) do opa-
lania, publiczna, parasole i leżaki płatne.

ZAKWATEROWANIE
Pokoje standardowe dla 2 osób z możliwością dostawki.
Pokoje rodzinne dla 3 i 4 osób - 2 oddzielne pokoje 
połączone drzwiami, 2 łazienki, jedno pomieszczenie 
klimatyzowane drugie bez klimatyzacji.

WYŻYWIENIE 
BB - śniadania w formie bufetu.
HB - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Do 
śniadania kawa, herbata, soki z automatu, woda. Po-
zostałe napoje płatne i napoje do obiadokolacji płatne.

DLA DZIECI
Plac zabaw, łóżeczko dla dziecka do lat 2 (na zamó-
wienie).

RESTAURACJIE I BARY
restauracja główna, restauracja a la carte rybna (w re-
stauracji głównej), bar w lobby, bar przy basenie.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: basen z panoramicznym widokiem na 
wybrzeże i Stare Miasto, bezpłatne leżaki, kaucja za 
ręczniki, taras słoneczny z widokiem na morze i Stare 
Miasto, tenis stołowy.
Płatnie: masaże, sporty wodne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w lobby przy recepcji.
135 pokoi w siedmiu 3-piętrowych budynkach, cało-
dobowa recepcja, przechowalnia bagażu, sala telewi-
zyjna.
Płatne: sala konferencyjna, sala bankietowa, sklep, 
wypożyczalnia samochodów i rowerów.

hOtel: meDiteran resort

kategOria: 3*
regiOn: riwiera ulcinj

wyżywienie:  bb / hb

POłOżenie:
W  mieście, w pobliżu kluby nocne, 
sklepy, w okolicy niewielkie, skali-
ste plaże, ok. 65 km od Budvy, ok. 
160 km od Dubrownika, ok. 75 km 
od Podgoricy (lotnisko).

POkOje:
Standardowe i rodzinne. 
Balkon, bezpłatne WiFi, TV Sat, 
klimatyzacja,lodówka (mini bar 
płatny), telefon, łazienka z WC, 
suszarka do włosów, 

HOTI II**** ULCINJ
CZARNOGÓRA

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu.  
Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe 
informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

Uwaga! Obowiązkowo płatna na miejscu taksa klimatyczna ok 1,5-2 Euro za osobę/za dzień.

MEDITERAN RESORT
ULCINJ
CZARNOGÓRA

***
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PLAŻA
Ok. 400 m od plaży, długa, piaszczysto-żwirkowa, pu-
bliczna, parasole i leżaki płatne (ok 8 Euro za zestaw 
2 leżaki i parasol), przy plaży bary, restauracje, infra-
struktura dla dzieci.

WYŻYWIENIE 
HB - śniadania formie bufetu, obiadokolacje wybór 
z karty. Do śniadania kawa, herbata, woda. Pozostałe 
napoje i napoje do obiadokolacji płatne.

DLA DZIECI
Łóżeczko dla dziecka do lat 2 (na zamówienie).

RESTAURACJIE I BARY
Restauracja główna z zewnętrznym tarasem, bar.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Zaplecze kulturalno-rozrywkowe w Sutomore.
Płatnie: sporty wodne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w lobby przy recepcji
30 pokoi, całodobowa recepcja, przechowalnia baga-
żu, parking.
Płatne: wypożyczalnia samochodów i rowerów.

hOtel: sirena marta

kategOria: 3*
regiOn: sutomore

wyżywienie:  hb

POłOżenie:
W pobliżu: sklep spożywczy, przy-
stanek autobusowy, dworzec ko-
lejowy, bary, restauracje, ok. 9 km 
od hotelu zabytkowe miasto Bar, 
ok. 15 km od hotelu Jezioro Szko-
derskie, ok. 30 km od Budvy, ok. 
45 km od stolicy Podgoricy.

POkOje:
Standardowe: Balkon, bezpłatne 
WiFi, TV Sat, klimatyzacja, lodów-
ka (mini bar płatny), telefon, ła-
zienka z WC, suszarka do włosów
dla 2 osób z możliwością dostawki.

*** SUTOMORE
CZARNOGÓRA

PLAŻA
Ok. 1500 m od hotelu, piaszczysta.

WYŻYWIENIE 
HB - śniadania w formie bufetu, obiadokolacje do 
wyboru z karty (serwowane). Napoje do posiłków 
dodatkowo płatne.

DLA DZIECI
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie). 

RESTAURACJIE I BARY
Restauracja z tarasem, bar.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Zaplecze kulturalno-rozrywkowe Ulcinj.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w lobby przy recepcji
Całodobowa recepcja, parking.
Płatne: wypożyczalnia rowerów.

hOtel: villa elKom

kategOria: 3*
regiOn: riwiera ulcinj

wyżywienie:  hb

POłOżenie:
Ok. 5 km od centrum, ok. 8 km od 
Starego Miasta, w pobliżu sklep 
spożywczy, ok. 76 km od lotniska 
w Tivacie, ok. 84 km od lotniska 
Podgorica.

POkOje:
Standardowe dla 2 osób z możli-
wością 1 dostawki. 
Pokoje rodzinne dla 4 osób na za-
pytanie. 
Klimatyzacja, balkon, TV Sat, ła-
zienka z WC. 

SIRENA MARTA

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu.  
Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe 
informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

Uwaga! Obowiązkowo płatna na miejscu taksa klimatyczna ok 1,5-2 Euro za osobę/za dzień.

*** ULCINJ
CZARNOGÓRAVILLA ELKOM
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ALBANIAPLAŻA
Ok. 350 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, ok. 600 m 
od piaszczystej plaży Bora Bora, łagodne zejście do 
morza, leżaki i parasole płatne.

ZAKWATEROWANIE:
Stanrdowe: dla 2 osób z możliwością 1 lub 2 dostawek.

WYŻYWIENIE 
BB - śniadania w formie bufetu. 
HB - śniadania w formie bufetu i obiadokolacje wy-
bór z karty oraz 1 napój (do wyboru: piwo nalewane, 
wino, napój gazowany).
Napoje dodatkowo płatne.

RESTAURACJIE I BARY
Restauracja główna, bar

DLA DZIECI
Łóżeczko dla dziecka do lat 2 (na zapytanie).

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Zaplecze kulturalno-rozrywkowe miasteczka Ksamil, 
sporty wodne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w miejscach ogólnodostęp-
nych.
Parking, całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, 
23 pokoje.  
Płatne: sejf.

hOtel: Driloni

kategOria: 3*
regiOn: Ksamil

wyżywienie:  bb / hb

POłOżenie:
W centrum Ksamil, w pobliżu re-
stauracje, sklepy, puby, bankomat, 
apteka, ok. 200 m od przystanku 
komunikacji miejskiej, 4 km od 
Parku Narodowego Butrint, ok. 
15 km od miasta Saranda, ok. 5 
km od Korfu (przelot na Korfu + 
prom), ok. 295 km od Tirany. 

POkOje:
Standardowe. Klimatyzacja, bal-
kon lub taras, łazienka z WC, 
prysznic, suszarka do włosów na 
zamówienie w recepcji (bezpłat-
nie), mini lodówka, sejf, TV Sat.

PLAŻA
Przy hotelu (ok 70 m, przejście asfaltową ulicą), piasz-
czysta, publiczna, łagodne zejście do morza, leżaki  
i parasole bezpłatne (2 leżaki i parasol na pokój), przy 
plaży bary i restauracje.

ZAKWATEROWANIE:
Standardowe: dla 2 osób z możliwością 1 dostawki.
Rodzinne suite: dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci, 2 po-
mieszczenia (klimatyzacja tylko w jednym pomiesz-
czeniu), na zapytanie. 

WYŻYWIENIE 
BB - śniadania w formie bufetu. 
HB - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
FB - pełne wyżywienie - śniadania obiady i kolacje  
w formie bufetu. 
W przypadku BB/HB/FB napoje dodatkowo płatne.
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje w formie 
bufetu. Wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezal-

koholowe we wskazanych godzinach w cenie (10:00-
22:00). W określonych godzinach przekąska.

RESTAURACJIE I BARY
Restauracja główna, bar

DLA DZIECI
Łóżeczko dla dziecka do lat dwóch (na zapytanie)

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatnie: basen, leżaki i parasole.
Płatne: centrum fitness, sporty wodne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w miejscach ogólnodostęp-
nych.
107 pokoi, parking, lobby, sejf, punkt wymiany walut
Płatne: sala konferencyjna, wypożyczalnia samocho-
dów.

hOtel: leonarDo
kategOria: 4*
miastO: Durres

wyżywienie: 
bb/hb/Fb/all inclusive

POłOżenie:
Ok. 9 km od centrum Durres, w 
mieście kluby, kawiarnie, restau-
racje, ok. 2 km do rozrywkowej 
dzielnicy Plazh, centrum handlo-
we ok. 5 km, w pobliżu sklep, przy-
stanek autobusowy ok. 100 m, ok. 
35 km od Tirany (stolica, lotnisko).

POkOje:
Standardowe i rodzinne suite. 
Klimatyzacja, TV Sat, telefon, sejf, 
mini lodówka, łazienka z WC, 
prysznic, suszarka do włosów, lo-
dówka.

DRILONI***

LEONARDO****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu.  
Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe 
informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

UWAGA! Obowiązkowa płatna na miejscu opłata klimatyczno-meldunkowa ok 10 Euro/osoba. 

KSAMIL
ALBANIA

DURRES
ALBANIA



74 www.naturatour.plALBANIA  I  DURRES

ALBANIAPLAŻA
Ok. 100 m od hotelu, kamienista, leżaki i parasole płatne.

WYŻYWIENIE 
BB - śniadania w formie bufetu. 
HB - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. 
Napoje dodatkowo płatne.

RESTAURACJIE I BARY
Restauracja główna, bar.

DLA DZIECI
Łóżeczko dla dziecka do lat 2 (na zapytanie).

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Zaplecze kulturalno-rozrywkowe miasta.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w miejscach ogólnodostępnych.

Parking (konieczność zgłoszenia przed przyjazdem)
24 pokoje, całodobowa recepcja, punkt wymiany walut.
Płatne: wypożyczalnia samochodów, usługa prania.

hOtel: nais beach

kategOria: 3*
miastO: Durres

wyżywienie:  bb / hb 

POłOżenie:
Ok. 50 m sklep spożywczy i bar, 
ok. 600 m amfiteatr Durres, ok. 2 
km od głównego dworca kolejo-
wego i autobusowego, ok. 35 km 
od lotniska w Tiranie, w pobliżu 
promenada Taulantia.

POkOje:
Standardowe. Klimatyzacja
balkon lub taras, łazienka z WC, 
prysznic, mini lodówka (mini bar 
płatny), TV Sat, dla 2 osób z moż-
liwością 1 dostawki.

PLAŻA
Ok. 50 m od hotelu, piaszczysta, z łagodnym zejściem 
do morza, 2 leżaki i parasol na pokój w cenie.

WYŻYWIENIE 
HB - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.  
Do śniadania kawa, herbata, soki z automatu, woda. 
Do kolacji woda. Pozostałe napoje płatne.

RESTAURACJIE I BARY
Restauracja główna, bar.

DLA DZIECI
Łóżeczko dla dziecka do lat 2 (na zapytanie)

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
zaplecze kulturalno-rozrywkowe Durres, sporty wod-
ne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w miejscach ogólnodostępnych.

Parking , całodobowa recepcja, punkt wymiany walut, 
52 pokoje.
Płatne: wypożyczalnia samochodów, sejf.

hOtel: sun

kategOria: 3*
miastO: Durres

wyżywienie:  hb

POłOżenie:
Ok. 5 km od centrum, ok. 3 km 
od portu, ok. 8 km od amfiteatru, 
ok. 45 km od Tirany, ok. 40 km od 
lotniska (Tirana), w pobliżu restau-
racje, puby, sklepy ( ok 300 m), ok. 
300 m od przystanku komunikacji 
miejskiej.

POkOje:
Standardowe. Klimatyzacja, TV 
Sat, łazienka z WC, suszarka do 
włosów, balkon, mini lodówka, dla 
2 osób dorosłych z możliwością 2 
dostawek.

NAIS BEACH***

SUN***

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu.  
Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe 
informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

UWAGA! Obowiązkowa płatna na miejscu opłata klimatyczno-meldunkowa ok 10 Euro/osoba. 

DURRES 
ALBANIA

DURRES 
ALBANIA
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GRECJA to kraj słońca, morza, starożytnych ruin, wina i zabawy. Uznawana jest za kolebkę zachodniej cywilizacji i miejsce narodzin 
demokracji, filozofii, sportów, polityki i dramatu. Grecja ma długą, bogatą historię i dziedzictwo kulturowe, które wpłynęło na inne 
kultury Europy, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Obecnie jest rozwijającym się krajem będącym członkiem Unii Europejskiej 
od 1981 r. oraz strefy euro od 2002 r. Dziś Grecję odwiedzają turyści z całego świata, zarówno na kontynencie jak i na licznych 
wspaniałych wyspach. Wiele pięknych miejsc oferuje Grecja za dnia, ale zarówno sami Grecy jak i przybysze prawdziwych uroków 
doszukują się dopiero nocą w niezliczonych knajpkach, tawernach, dyskotekach...

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Czas przelotu: ok. 3 godziny.
Wiza/paszport: Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na podstawie ważnych paszportów lub dowodów
osobistych.
Czas lokalny: latem +1h w stosunku do czasu polskiego.
Waluta: EURO (EUR)
Języki: nowogrecki, w miejscowościach turystycznych angielski lub niemiecki.
szCzepienia: szczepienia ochronne nie są obowiązkowe.
napięCie: 220V, gniazdka standardowe.
oboWiązkoWy poDatek turystyCzny: od dnia 01.01.2018, zgodnie z decyzją rządu greckiego, osoby przebywające na terenie Grecji będą 
zobowiązane do opłacenia podatku turystycznego. Opłata będzie pobierana podczas zakwaterowania. Wysokość podatku zależy od ka-
tegorii lokalnej hotelu. Dla obiektów 1- i 2-gwiazdkowych - ok. 0,50 EURO za pokój/noc, 3-gwiazdkowych - ok. 1,50 EURO za pokój/noc, 
4-gwiazdkowych - ok. 3 EURO za pokój/noc, 5-gwiazdkowych - ok. 4 EURO za pokój/noc.

RIWIERA OLIMPIJSKA jest najczęściej odwiedzanym przez turystów regionem Grecji. Riwiera Olimpijska od zachodu oddzielona jest 
malowniczym masywem Olimpu, a od wschodu szerokimi piaszczystymi plażami łagodnie schodzącymi do lazurowych wód Morza Egej-
skiego. Nad całym regionem góruje potężny masyw Olimpu - najwyższego szczytu Grecji. Każdy, kto miał okazję podziwiać wspaniałe 
widoki otoczonego chmurami szczytu Olimpu nie ma wątpliwości, dlaczego starożytni Grecy właśnie tam umiejscawiali siedzibę swoich 
najważniejszych bóstw. Istnieje tutaj możliwość uprawiania różnorodnych sportów, przeżycia niezapomnianych chwil pełnych radości 
i zabawy, a na złotych piaskach plaż nawet orzeźwiający napój nabiera smaku nektaru spożywanego niegdyś przez bogów. Po pełnych 
wrażeń dniach czekają na Państwa liczne tawerny z pysznymi greckimi potrawami oraz wspaniałym miejscowym winem.

ZAKYNTHOS to najbardziej wysunięta na południe wyspa grecka na Morzu Jońskim. Swoją nazwę zawdzięcza synowi mitycznego króla 
Dardanosa i Elektry, Zakhynthusowi, który według mitologii, osiadł tutaj, zachwycony krajobrazami i ilością zwierzyny w lasach. Wyspa jest 
piękna i na pewno warta odwiedzenia. Jej śródziemnomorska uroda i klimat, rozległe gaje oliwne, zalesione wzgórza, dzikie wybrzeża, 
plaże, romantyczne zatoki, lazur wody, zachwycą każdego. Symbolem Zakynthos są żółwie morskie Caretta Caretta, które jej plaże wybrały 
na miejsca lęgowe.

RODOS położona jest na Morzu Egejskim, to jedna z największych wysp greckich. To prawdziwie kosmopolityczne miejsce, z mieszanką 
wielu kultur i tętniących życie kurortów. Z drugiej strony, można na niej znaleźć ciszę i spokój. Rodos przyciąga turystów dzięki połączeniu 
walorów historycznych z naturalnym pięknem krajobrazu. Zwiedzający mają wiele atrakcji do wyboru, jednak najważniejsze z nich to 
Stare miasto z wieloma atrakcjami turystycznymi, m.in. Pałacem Wielkiego Mistrza czy meczetem Suleymana.

KIERUNEK Z DYNAMICZNEGO PAKIETOWANIA - TANIE LINIE LOTNICZE/SAMOLOTY LINIOWE (ZAKYNTOS, RODOS)
Cena zawiera (PLN): obowiązkowe ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 
12:00 – godziny mogą się wahać w zależności od hotelu), wyżywienie w/g opisu, składkę TFG, opłaty lotniskowe i paliwowe, podatek VAT, obsługę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego 
kontrahenta.
Cena nie zawiera: transferu : lotnisko - hotel - lotnisko (możliwość dokupienia), bagażu głównego, opieki rezydenta.
Oferta samolotowa jest realizowana w systemie dynamicznego pakietowania, w oparciu o przeloty regularnymi liniami lotniczymi. Ceny przelotów są stale aktualizowane przez linie lotnicze, 
dlatego od chwili złożenia zapytania rezerwacyjnego przez Klienta/Agenta do momentu potwierdzenia przez Touroperatora, mogą ulec zmianie, co jest równoznaczne z możliwością zmiany 
ceny całego pakietu.
Na miejscu turyści są pod telefoniczną opieką anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta i mogą być odwiedzeni przez niego w hotelu. Oferta pochodząca z dynamicznego 
pakietowania nie oferuje standardowych spotkań informacyjnych z rezydentem.
Uczestnik imprezy zobowiązany jest DO POTWIERDZENIA U TOUROPERATORA LUB AGENTA AKTUALNYCH GODZIN LOTU NA 48 H PRZED WYLOTEM (DOTYCZY TO WYLOTÓW 
Z POLSKI, JAK I DO POLSKI).
Wszystkie przeloty liniami: LOT, WIZZAIR, RYANAIR  odbywają się zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu danego przewoźnika.

W następstwie pandemii COVID-19 hotele wdrażają regulacje sanitarne i dostosowują swoją działalność do aktualnych zaleceń rządowych. Każdy hotel przygotowuje i modyfikuje wytyczne 
dotyczące korzystania z infrastruktury (baseny, siłownie, SPA, sale zabaw, wspólne pomieszczenia, sposób wydawania posiłków, ilość restauracji a la carte itp.), z systemu All Inclusive, atrakcji, 
animacji itp.  W następstwie konieczności wdrażania nowych zaleceń hotele zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie podawania posiłków i zasad korzystania z oferty 
hotelowej itp. Wszelkie zalecenia i regulacje mogą się zmieniać dynamicznie i mogą być wprowadzane w trybie nagłym, bez poinformowania Organizatora.
Obiekty działają zgodnie z wytycznymi władz danego kraju obowiązującymi w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wszelkie zmiany wynikają z wdrażania przepisów sanitar-
nych, do których stosowania zobowiązane są hotele oraz turyści. Obowiązek dostosowania się do reżimu sanitarnego nie uprawnia Klienta do możliwości żądania odszkodowania.
Prosimy każdorazowo o zapoznawanie się z komunikatami MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi i sanitarnymi dotyczącymi odwiedzanego kraju:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. 
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RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Dzień 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd 
przez Słowację, Węgry, Serbię.
Dzień 2: Przejazd do hotelu w godzinach przedpo-
łudniowych, złożenie bagaży, czas wolny na pierwsze 
kąpiele morskie i słoneczne, zakwaterowanie ok. godz. 
15.00, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3-10: Wypoczynek, plażowanie, kąpiele morskie, 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych 
proponowanych przez rezydenta.
Dzień 11: Po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi, zło-
żenie bagażu, czas wolny na pożegnanie z greckim 
słońcem. Wyjazd w kierunku Polski w godzinach po-
łudniowych.
Dzień 12: Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację, 
przejazd do Polski w godzinach nocnych. Przyjazd do 
Katowic w godzinach południowych. 

ROZKŁAD JAZDY
Główne miasto wyjazdowe: Katowice - godz. 06.00; 
pozostałe miasta: Bielsko-Biała - godz. 07.00, Cieszyn - 
godz. 07.30; dojazdy antenowe (realizowane przy min. 
8 osobach): 
Chrzanów - godz. 05.00 (dopłata 50 zł), Częstochowa 
- godz. 04.15 (dopłata 90 zł), Gliwice - godz. 04.45 (do-
płata 50 zł), Kraków - godz. 04.15 (dopłata 60 zł), Opole 
- godz. 03.30 (dopłata 90 zł), 
Piotrków Tryb. - godz. 03.30 (dopłata 100 zł), Warszawa 
- godz. 23.45 - wyjazd 1 dzień wcześniej w stosunku do 
terminu rozpoczęcia imprezy (dopłata 140 zł), Wrocław 
- godz. 02.00 (dopłata 110 zł).
Miejsca wyjazdu i godziny do potwierdzenia na 2 dni 
przed wyjazdem.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Meteory - tajemniczy świat imperium bizantyjskiego oraz za-
chwycające widoki klasztorów „zawieszonych na niebie”. Od-
wiedzając dwa wybrane klasztory (wstęp 3 €/ jeden klasztor) 
będziemy mogli zapoznać się ze wspaniałą sztuką bizantyjską. 
Cena ok. 30 €/ os. + bilety wstępu do klasztoru, ok. 3 €/ klasztor.
Saloniki - stolica Macedonii, centrum kulturalne Bizancjum. To 
współczesna metropolia miejska, przeplatana śladami historii, 
zabytkami z okresu rzymskiego: Łuk Galeriusza, Rotunda, teatr 
oraz zabytki sakralne: kościoły bizantyjskie, z których najważ-
niejsze to: Agia Sophia, Demetriusz. Cena ok. 25 €/ os.
Ateny - wyjazd do serca Grecji bijącego od 3 000 lat, do pierw-
szego miasta-państwa świata, skąd swoje początki wzięła de-
mokracja. Program zwiedzania zaczyna się od portu w Pireusie, 
następnie przejazd do centrum Aten; Akropol - perłę architek-
tury światowej (wstęp na Akropol jest dodatkowo płatny). Spa-
cer przez urocze uliczki Plaki do Placu Syntagma, by podziwiać 
zmianę warty gwardzistów Evzonów, w planie wycieczki znaj-
dują się najważniejsze obiekty takie jak: port Pireus, stadion Kali-
marmaro, słupy świątyni Zeusa, łuk Hadriana, Akropol. W drodze 
powrotnej krótki postój w Termopilach. Cena ok. 50 €/ os. + bilet 
wstępu na Akropol, ok. 20 €.
Wieczór Grecki - ta impreza to doskonały sposób na poznanie 
radości życia Greków, przy rytmicznych dźwiękach buzuki. To 

radość jedzenia smacznych potraw typowej kuchni greckiej oraz 
zakosztowania retsiny, której nie zabraknie przez cały wieczór. 
Podczas zabawy nauka tańca Zorby. Cena ok. 25 €/ os.
Rejs na Skiathos - rejs statkiem na wyspę Skiathos. Przejazd do 
jednego z portów Tessalii; zaokrętowanie na statek wyciecz-
kowy i rejs, podczas którego odbędzie się taniec kapitański. Po 
dotarciu na wyspę Skiathos proponujemy krótki spacer na przy-
lądek Bourtsi z widokiem na wieżę zegarową. Na wyspie czas 
wolny następnie rejs na plażę Kukunaries zwaną „złotą plażą” - 
plażowanie i kąpiele morskie. Cena ok. 40 €/ os.
Waterland - całodniowa wycieczka z przejazdem do Tagarades, 
ok. 20 km od Salonik, gdzie znajduje się miasteczko wodne, któ-
re oferuje niezapomnianą zabawę zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Cena ok. 40 €/ os.
Mount Athos - przejazd do Ouranopoli, gdzie rozpoczyna się 
rejs statkiem wzdłuż Świętej Góry Athos. Jest to jedyna okazja na 
zwiedzenie odrębnej Republiki Mnichów i zobaczenie zespołów 
klasztornych, szczególnie dla kobiet (w 1060 r. cesarz bizantyjski 
Konstanty Monomachos ustanowił dekret, na mocy którego za-
kazał wstępu na teren republiki kobietom). W Ouranopoli dwu-
godzinny czas wolny na obiad i zakupy. Cena ok. 50 €/ os.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi, wycieczki organizo-
wane są przy min. 15 uczestnikach.

PARALIA to miasteczko typowo turystyczne, którego atutem jest długa, złocista plaża uhonorowana niebie-
ską flagą (Blue Flag) przyznawaną najpiękniejszym plażom na świecie. Położona jest ok. 5 km od Katerini - 
stolicy regionu Pieria. Atrakcyjna lokalizacja daje możliwość odwiedzenia wielu ciekawych miejsc, jest dobrą 
bazą wypadową do zwiedzania kontynentalnej części kraju jak i półwyspu Chalcydyckiego. Urokliwy port 
rybacki, pełen kolorowych łódek i jachtów, sklepiki, kawiarenki i restauracje nad brzegiem morza - zapew-
niają niezapomniane wrażenia z pobytu. W pogodne dni można podziwiać górę Olimp. W sezonie Paralia to 
miejsce tłoczne i gwarne, nocą tętniące życiem - dyskoteki, puby, beach bary, kluby karaoke czynne są do 
samego rana. Liczne restauracje i tawerny serwują specjały kuchni greckiej i międzynarodowej. 

OrganiZatOr:

hOtel: YaKinthos

kategOria: 3*
miastO: Paralia

ZakwaterOwanie:
Hotel YAKINTHOS***  położo-
ny jest w nowej części Paralii, 
w spokojnej okolicy. Znajduje 
się w odległości ok. 200 m od 
piaszczystej plaży, z łagod-
nym zejściem do morza (leżaki  
i parasole na plaży dodatkowo 
płatne). 

POkOje: 
2-, 3-osobowe z łazienką (toale-
ta, prysznic, ręczniki), aneksem 
kuchennym (wyposażonym  
w małą lodówkę i podstawowe 
naczynia kuchenne - środki czy-
stości we własnym zakresie), 
balkonem, indywidualną kli-
matyzacją (W CENIE) oraz TV  
z dostępem do kanałów telewi-
zji satelitarnej.

wyPOsażenie: 
Hotel posiada restaurację na 
parterze, recepcję, bar, windę; 
otoczony jest niewielkim ogro-
dem; w hotelu dostępny jest 
bezpłatnie Internet Wi-Fi. 
Od 2018 w hotelu dla naszych 
klientów jest dostępny basen 
zewnętrzny o wymiarach 10 x 
6 m.

wyżywienie: 
Śniadania i obiadokolacje z de-
serem. Posiłki serwowane są w 
formie bufetu. Do obiadokolacji 
podawana jest woda stołowa. 
Pozostałe napoje typu fanta, 
cola, piwo - dodatkowo płatne.

sPOrt i rOZrywka: 
W bliskiej odległości od hotelu 
znajdują się korty tenisowe, bo-
isko do piłki nożnej i siatkówki, 
plac zabaw dla dzieci, sporty 
wodne na plaży (za dodatkową 
opłatą).

PARALIAYAKINTHOS  ***

Terminy Ilość  
noclegów

Cena za os. 
w pok. 2-, 3-os.

Opłata stała - dzieci (0 - 4 lat) bez świadczeń: 450 zł 
Zniżka dla dziecka 4 - 12 lat jako 3. os. w pokoju: -200 zł
Zniżka dla os. pow. 12 lat jako 3. os. w pokoju: -150 zł 
Dopłata do pokoju 1-osobowego: +650 zł

Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, toaleta, klimatyzacja), 
9 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu + woda 
stołowa), opłatę za klimatyzację w pokoju, korzystanie z basenu hotelowego, obowiązkową 
składkę na TFG – 10 zł/ os., ubezpieczenie (NW, KL, bagaż), opiekę rezydenta na miejscu, 
opiekę pilota na czas podróży.

Cena nie obejmuje: napoi do kolacji (cola, fanta, piwo - płatne dodatkowo), obowiązkowej 
taksy klimatycznej - ok. 0,50 - 1,50 €/ dzień/ pokój - płatne na miejscu w hotelu, wycieczek 
fakultatywnych, opłaty za serwis plażowy, opłat za połączenia antenowe.

OBOWIĄZKOWA OPŁATA ADMINISTRACYJNA - 60 €/os. - płatna na miejscu w hotelu 
po przyjeździe.

Opłata nie jest pobierana od dzieci w wieku 0 - 4 lat.

12.06 – 23.06 9 1 490
21.06 – 02.07 9 1 590
30.06 – 11.07 9 1 705 
09.07 – 20.07 9 1 865
18.07 – 29.07
27.07 – 07.08
05.08 – 16.08

9 1 915

14.08 – 25.08 9 1 765
23.08 – 03.09
01.09 – 12.09

9 1 585

10.09 – 21.09 9 1 490
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PLAŻA
Ok. 500 m od hotelu (przejście przez ulicę), kamieni-
sto-piaszczysto, bardzo wąska (codzienne przypływy 
powodują zmniejszenie plaży), ok. 600 m od hotelu 
prywatna, leżaki i parasole bezpłatne.

ZAKWATEROWANIE
Pokój standardowy Dla 2 osób dorosłych z możliwo-
ścią 1 dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka.
Apartament dla maksymalnie 4 os. dorosłych.
Pokoje znajdują się w budynku położonym ok. 30 m 
od budynku głównego hotelu Admiral.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje w formie 
bufetu. Lekkie przekąski serwowane w ciągu dnia  
w wyznaczonych godzinach i miejscu. Lokalne napo-
je alkoholowe i bezalkoholowe (09:00-23:00). Marko-
we i importowane napoje alkoholowe i zamówienia 
składane po godzinie 23:00 - płatne.

DLA DZIECI
Brodzik, łóżeczko dla dziecka do lat 2 (na zapytanie)
mini klub, plac zabaw, wysokie krzesełka w restauracji.

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, bar.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: basen, leżaki i parasole. Przykładowe 
atrakcje: gimnastyka w wodzie, tenis stołowy, rzutki, 
mini piłka nożna, siatkówka plażowa, animacje. 
Goście hotelu Admiral Annex mogą bezpłatnie korzy-
stać z infrastruktury kompleksu Captains-Commodo-
re-Admiral (baseny, restauracje, bary).
Płatne: jacuzzi, bilard, pokój gier, masaż, sporty wod-
ne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w lobby.
Wybudowany w 1994 r., częściowo wyremontowany 
w 2015 r., składa się z 2 budynków i posiada 96 pokoi, 
recepcja, kącik telewizyjny, taras słoneczny.
Płatne: kącik internetowy.

hOtel: aDmiral annex

kategOria: 3*
regiOn: argassi

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie

W miejscowości Argassi, ok. 200 
m od centrum, ok. 3 km od stolicy 
Zakynthos, ok. 5 km od lotniska, 
przystanek autobusowy ok. 200 
m od hotelu.

POkOje

Standardowy: klimatyzacja
łazienka (WC, wanna lub prysznic, 
suszarka do włosów), TV Sat, te-
lefon, lodówka, sejf (płatny ok. 10 
euro/tydz.), balkon lub taras.
Apartamenty: pokój dzienny  
z aneksem kuchennym i sypialnia. 

PLAŻA
Ok. 500 m od hotelu (przejście przez ulicę), kamieni-
sto-piaszczysto, bardzo wąska, codzienne prz, pływy 
powodują zmniejszenie plaży, ok. 600 m od hotelu 
plaża prywatna, leżaki i parasole bezpłatne.

ZAKWATEROWANIE
Pokój standardowy dla 2 osób dorosłych z możliwo-
ścią 1 dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadanie, obiad i kolacja w formie bu-
fetu. Przekąski w ciągu dnia w wyznaczonych godzi-
nach oraz miejscu. Lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe w godz. 10:00-23:00.

DLA DZIECI
Brodzik, plac zabaw, mini klub, menu i wysokie krze-
sełka dla dzieci w restauracji, łóżeczko dla dzieci do 2 

lat (na zapytanie).

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, 3 bary.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: basen, leżaki i parasole, przykładowe 
atrakcje: tenis stołowy, rzutki, boisko do piłki nożnej, 
siatkówka plażowa.
Goście hotelu Commodore mogą bezpłatnie korzy-
stać z infrastruktury kompleksu Captains-Commodo-
re-Admiral (baseny, restauracje, bary).
Płatne: jacuzzi, bilard, sporty wodne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi przy recepcji bezpłatne.
2-piętrowy budynek, częściowo odnowiony w 2014 i 
2015 r., posiada 117 pokoi, lobby z recepcją, sejf przy 
recepcji (ok. 10euro/tydz.), kącik telewizyjny.

hOtel: commoDore

kategOria: 3*
regiOn: argassi

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie

Ok. 3 km od stolicy Zakynthos, ok. 
5 km od lotniska, przystanek auto-
busowy, ok. 200 m od hotelu.

POkOje

Standardowy: klimatyzacja, ła-
zienka (WC, wanna lub prysznic, 
suszarka do włosów), TV Sat, te-
lefon, lodówka, sejf (w niektórych 
pokojach, płatny ok. 10 euro/
tydz.), zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, balkon lub taras, Wi Fi 
(płatne). 

ARGASSIADMIRAL ANNEX***

ARGASSICOMMODORE***

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive  
w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje  
animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
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PLAŻA
Ok. 1 km od hotelu, piaszczysta, szeroka, publiczna, 
z łagodnym zejściem do morza, bezpłatny bus ho-
telowy 4 razy dziennie dowozi Gości na plażę, leżaki  
i parasole płatne.

ZAKWATEROWANIE
Pokój standardowy dla 2 osób dorosłych z możliwością 
2 dostawek dla osób dorosłych lub dzieci. Dostawka dla 
2 dzieci może być w postaci jednego łóżka, sofy lub łóżka 
piętrowego.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadanie, obiad i kolacja w formie bu-
fetu. Przekąski i lody w ciągu dnia w wyznaczonych 
godzinach i miejscach. Lokalne napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe w godz. 10:00-23:30.

DLA DZIECI
Basen - wydzielona część z basenu głównego, mini 
klub, wysokie krzesełka w restauracji.

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, snack bar-restauracja, posiłki ser-
wowane w restauracji głównej lub snack barze w za-
leżności od obłożenia.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: duży basen, leżaki i parasole, tenis stoło-
wy, lekkie animacje.
Płatne: bilard ok. 2euro/grę, sporty wodne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: Wi-Fi bezpłatne w miejscach ogólnodo-
stępnych rozległy, płatny kącik internetowy (ok. 1,5 
euro/15min.). 
Kompleks, wybudowany w 2003 r., składa się z 4 
2-piętrowych budynków otoczonych ogrodem, lobby 
z recepcją, sala TV, przechowalnia bagażu, taras sło-
neczny.
Płatne: fryzjer na zamówienie, mini market.

hOtel: Zante village

kategOria: 3*
regiOn: alYKanas

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie

Ok. 15 km od stolicy Zakynthos, 
ok. 18 km od lotniska , w niewiel-
kiej odległości od hotelu centrum 
handlowo-rozrywkowe, przysta-
nek autobusowy ok. 200 m od 
hotelu.

POkOje

Standardowy: klimatyzacja, ła-
zienka (WC, wanna lub prysznic, 
suszarka do włosów)
TV-sat, telefon, sejf (płatny ok. 10 
euro/tydz.), lodówka (płatna ok. 
13 euro/tydz.), balkon lub taras.

ALYKANASZANTE VILLAGE***

PLAŻA
Ok. 150 m od hotelu , piaszczysta, publiczna, łagod-
ne zejście do morza, leżaki i parasole płatne.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje w formie 
bufetu. Lekkie przekąski serwowane w ciągu dnia w 
wyznaczonych godzinach i miejscu. Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe we wskazanych miej-
scach i godzinach. Markowe i importowane napoje 
alkoholowe płatne.

DLA DZIECI
Brodzik, łóżeczko dla dziecka do lat 2 (na zapytanie), 
plac zabaw, wysokie krzesełka w restauracji, opie-
kunka (płatna, na zapytanie).

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, bar przy basenie, bar w lobby.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: 2 baseny, leżaki i parasole, taras sło-
neczny, program lekkich animacji dla dorosłych.
Płatne: jacuzzi, bilard, masaże, rzutki, sporty wodne 
na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w lobby.
Wybudowany w 1995 r., częściowo wyremontowa-
ny w 2017 r., 280 pokoi w 4 budynkach, całodobowa 
recepcja, parking, przechowalnia bagażu.
Płatne: usługa prania, mini market, sejf, opieka me-
dyczna (na zapytanie).

hOtel: golDen sun

kategOria: 4*
regiOn: KalamaKi

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie

Ok. 500 m od centrum Kalama-
ki, ok. 6 km do centrum miasta 
Zakynthos, ok. 5 km od lotniska, 
ok. 3 km od Laganas, ok. 300 m od 
przystanku komunikacji miejskiej.

POkOje

Standardowy: klimatyzacja, ła-
zienka (WC, wanna lub prysznic, 
suszarka do włosów), TV Sat, tele-
fon, lodówka, sejf, balkon lub taras
dla 2 osób dorosłych z możliwo-
ścią 1 dostawki dla osoby dorosłej 
lub dziecka.

ARGASSIGOLDEN SUN***

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive  
w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje  
animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
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PLAŻA
Ok. 300 m od hotelu, publiczna, leżaki i parasole płat-
ne.

ZAKWATEROWANIE
Pokój standardowy: dla 2 osób z możliwością 1 dostawki. 
Pokój superior: dla 4 osób.

WYŻYWIENIE
HB - Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
FB - Śniadania, obiady i kolacje - pełne wyżywienie w 
formie bufetu.
Napoje do posiłków dodatkowo płatne.

DLA DZIECI
plac zabaw
opiekunka (płatnie, na zamówienie)
łóżeczko dla dziecka do lat 2 (na zapytanie)

RESTAURACJE/BARY
Restauracja główna, restauracja a la carte (płatna, wy-
magana rezerwacja), bar z przekąskami, bar przy ba-
senie.

REKREACJA/SPORT/ATRAKCJE
Bezpłatnie: basen , leżaki i parasole, taras słoneczny, 
aerobik.
Płatne: jacuzzi, kasyno, wypożyczalnia rowerów, sau-
na, SPA, fitness.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: Wi Fi bezpłatne w miejscach ogólnodostęp-
nych.
5-cio piętrowy budynek, 132 pokoje, całodobowa re-
cepcja, winda, bankomat , przechowalnia bagażu.
Płatne: miejsce parkingowe, sejf, pralnia, opieka me-
dyczna (na żądanie), sale konferencyjne, sklep.

hOtel: best western PlaZa

kategOria: 4*
miastO: roDos

wyżywienie:  hb / Fb

POłOżenie:
W mieście, ok. 200 m od centrum, 
ok. 15 km od lotniska, ok. 200 m 
od przystanku komunikacji miej-
skiej, w pobliżu sklepy, restauracje, 
bary, ok. 19 km od pola golfowego.

POkOje:
Standardowe i Superior. 
Klimatyzacja, sejf (płatny), zestaw 
do parzenia kawy/herbaty, mini 
bar (płatny), TV Sat, łazienka, WC, 
balkon lub taras. 

RODOSBEST WESTERN PLAZA****

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona z publicznej, piaszczysto-
-żwirowa, leżaki i parasole bezpłatnie.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu. Wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholo-
we (lokalne) podawane w wyznaczonych godzinach 
i miejscach. Lekkie przekąski między posiłkami w wy-
znaczonych godzinach i miejscach.

DLA DZIECI
Brodzik, plac zabaw, animacje
mini klub (4-12 lat), łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na 
zamówienie).

RESTAURACJE/BARY
Restauracja główna, bary.

REKREACJA/SPORT/ATRAKCJE
Bezpłatnie: fantazyjnie zaprojektowany basen ze 
zjeżdżalnią, ogród, taras słoneczny, mini golf, siatków-
ka, animacje, tenis stołowy, animacje.
Płatne: centrum SPA: sauna, masaże
bilard, sporty wodne na plaży, salon piękności.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych bez-
płatne.
7 pięter, przechowalnia bagażu.
Płatne: sklep, miejsca parkingowe, usługa prania, 
opieka medyczna (na zamówienie).

hOtel: calYPso beatch hotel

kategOria: 4*
regiOn: FaliraKi

wyżywienie: all inclusive

POłOżenie:
Ok. 2 km od centrum Faliraki, ok. 
15 km od lotniska, w pobliżu wy-
pożyczalnia samochodów i mo-
torów, ok. 100 m od przystanku 
komunikacji miejskiej

POkOje:
Standardowe.  Klimatyzacja, sejf
lodówka (wypełnienie mini baru 
płatne), TV Sat, telefon, łazienka z 
WC (prysznic lub wanna), suszar-
ka do włosów, balkon lub taras, dla 
2 osób odrosłych z możliwością 1 
lub 2 dostawek.

FALIRAKICALYPSO BEATCH HOTEL****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive  
w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje  
animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
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PLAŻA
Ok. 1,5 km od hotelu, piaszczysta, szeroka, leżaki i pa-
rasole płatne ok. 6 euro/os., bezpłatny transfer na pla-
żę kilka razy dziennie.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje formie bufetu 
(2 dania główne na obiad i kolację). Lekkie przekąski, 
kawa i herbata w wyznaczonych miejscach i godzi-
nach (10:00-12:30 oraz 14:30-19:00). Wybrane lokal-
ne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:30-22:30). 
Importowane i markowe napoje alkoholowe i zamó-
wienia po godz. 22:30 płatne. Posiłki serwowane są  
w siostrzanym hotelu Diagoras, ok. 100 m od Dorieas.

DLA DZIECI
Brodzik, plac zabaw, wysokie krzesełka w restauracji, 
łóżeczko dla dziecka do 2 lat, na zapytanie, możliwość 
wynajęcia opiekunki za opłatą.

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna w hotelu Diagoras, bar przy base-
nie, bar płatny.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatnie: niewielki basen, oddzielny brodzik
leżaki i parasole, przykładowe atrakcje: tenis stołowy, 
animacje przy basenie, kilka razy w tygodniu wieczo-
rami muzyka.
Płatne: mini golf, sporty wodne na plaży

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi w lobby bezpłatne.
Odnowiony w 2014 r., składa się z sześciu 3-piętro-
wych budynków, 43 pokoje, całodobowa recepcja 
windy, kącik telewizyjny.
Płatne: sejf w recepcji (ok. 12 euro/tydz.), kantor, wy-
pożyczalnia samochodów.

hOtel: Dorieas

kategOria: 3*
regiOn: FaliraKi

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Na północno-wschodnim wybrze-
żu Rodos, ok. 1,5 km od centrum 
Faliraki, ok. 13 km od stolicy, ok. 
17 km od lotniska, przystanek 
autobusowy ok.  500 m od hotelu.

POkOje:
Standardowe. Klimatyzacja, ła-
zienka wanna/prysznic, WC, su-
szarka do włosów, TV Sat, lodów-
ka, sejf (płatny), balkon lub taras, 
2-osobowy z możliwością dostaw-
ki dla osoby dorosłej lub dziecka.

FALIRAKIDORIEAS***

PLAŻA
Przy hotelu, długa, piaszczysto-kamienista, łagodne 
zejście do morza, leżaki i parasole, kaucja za ręczniki 
plażowe

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu. Wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholo-
we (lokalne) podawane w wyznaczonych godzinach 
i barach (10:00-23:00). Lekkie przekąski, lody, ciastka 
między posiłkami w wyznaczonych godzinach i miej-
scach.

DLA DZIECI
Brodzik, menu i krzesełka w restauracji głównej, plac 
zabaw, opiekunka (na zapytanie, płatna).

REKREACJA / SPORT / ATRAKCJE
Bezpłatnie: basen, leżaki i parasole, ogród, taras sło-
neczny, tenis stołowy, lekkie animacje , siatkówka, ae-
robik.
Płatnie: masaże, bilard.

RESTAURACJE/BARY
Restauracja główna, bar przy basenie, bar w lobby

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w miejscach ogólnodostęp-
nych.
Wybudowany w 20219, dwupiętrowy, 80 pokoi, cało-
dobowa recepcja, prysznic i przebieralnia, sala telewi-
zyjna, przechowalnia bagażu.
Płatnie: parking, opieka medyczna (na zamówienie).

hOtel: evita baY

kategOria: 4*
regiOn: FaliraKi

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Ok. 1 km od centrum, niedalekiej 
odległości od zaplecza kultural-
no-rozrywkowego, w pobliżu wy-
pożyczalnia motocykli i samocho-
dów, ok. 18 km od lotniska.

POkOje:
Standardowy: klimatyzacja, mini 
lodówka, łazienka z WC, suszarka 
do włosów, sejf (płatny), balkon 
lub taras. Dla 2 osób z możliwością 
1 dostawki.

FALIRAKIEVITA BAY****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive  
w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje  
animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1,50 EUR/pokój/dzień (Dorieas), ok. 4 EUR/pokój/dzień (EvitaBay). 
Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
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CYPR PÓŁNOCNY - to część niewielkiej wyspy położonej na zetknięciu trzech kontynentów Europy, Afryki i Azji, która jest 
jednocześnie trzecią co do wielkości wyspą na Morzu Śródziemnym. Turecka Republika Cypru Północnego zajmuje północne 
terytorium wyspy, nie jest jednak uznawane za odrębne państwo na forum międzynarodowym. Zaskakuje różnorodnością 
krajobrazów, które można podziwiać jadąc wijącymi się górskimi drogami, maszerując po skąpanych w słońcu południowych 
zboczach pełnych gajów oliwnych i winnic, albo odwiedzając niezwykle czyste plaże. Wyspa stwarza idealne warunki do uroz-
maiconego urlopu - to istny raj dla miłośników archeologii, amatorów plażowania, ale też wielbicieli aktywnego wypoczynku 
czy dobrej kuchni i wina. Nad wyspą niemal cały rok świeci słońce, dzięki czemu można tu przyjeżdżać o każdej porze roku.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Wiza/paszport: Obywatele polscy nie potrzebują wizy, wymagany jest paszport, który powinien być ważny 6 m-cy (ważność liczona 
od daty powrotu) lub dowód osobisty.
Czas lokalny: +1 godzina względem Polski.
szCzepienia: szczepienia ochronne nie są obowiązkowe.
Waluta: Lira turecka (TL)
Dokumenty poDróżne: paszport lub dowód osobisty, voucher podróżny.
Prosimy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami i komunikatami na stronie MSZ.
Ambasada RP - na Cyprze Północnym nie ma ambasady RP. Polska nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Turecką Republiką 
Cypru Północnego.

KIERUNEK Z DYNAMICZNEGO PAKIETOWANIA - TANIE LINIE LOTNICZE/SAMOLOTY LINIOWE (CYPR PÓŁNOCNY)
Cena zawiera (PLN): obowiązkowe ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 
12:00 – godziny mogą się wahać w zależności od hotelu), wyżywienie w/g opisu, składkę TFG, opłaty lotniskowe i paliwowe, podatek VAT, obsługę anglojęzycznego przedstawiciela 
lokalnego kontrahenta.
Cena nie zawiera: transferu : lotnisko - hotel - lotnisko (możliwość dokupienia), bagażu głównego, opieki rezydenta.
Oferta samolotowa jest realizowana w systemie dynamicznego pakietowania, w oparciu o przeloty regularnymi liniami lotniczymi. Ceny przelotów są stale aktualizowane przez linie 
lotnicze, dlatego od chwili złożenia zapytania rezerwacyjnego przez Klienta/Agenta do momentu potwierdzenia przez Touroperatora, mogą ulec zmianie, co jest równoznaczne z możli-
wością zmiany ceny całego pakietu.
Na miejscu turyści są pod telefoniczną opieką anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta i mogą być odwiedzeni przez niego w hotelu. Oferta pochodząca z dynamicznego 
pakietowania nie oferuje standardowych spotkań informacyjnych z rezydentem.
Uczestnik imprezy zobowiązany jest DO POTWIERDZENIA U TOUROPERATORA LUB AGENTA AKTUALNYCH GODZIN LOTU NA 48 H PRZED WYLOTEM (DOTYCZY TO WYLO-
TÓW Z POLSKI, JAK I DO POLSKI).
Wszystkie przeloty liniami: LOT, WIZZAIR, RYANAIR  odbywają się zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu danego przewoźnika.

W następstwie pandemii COVID-19 hotele wdrażają regulacje sanitarne i dostosowują swoją działalność do aktualnych zaleceń rządowych. Każdy hotel przygotowuje i modyfikuje 
wytyczne dotyczące korzystania z infrastruktury (baseny, siłownie, SPA, sale zabaw, wspólne pomieszczenia, sposób wydawania posiłków, ilość restauracji a la carte itp.), z systemu All 
Inclusive, atrakcji, animacji itp.  W następstwie konieczności wdrażania nowych zaleceń hotele zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie podawania posiłków i zasad 
korzystania z oferty hotelowej itp. Wszelkie zalecenia i regulacje mogą się zmieniać dynamicznie i mogą być wprowadzane w trybie nagłym, bez poinformowania Organizatora.
Obiekty działają zgodnie z wytycznymi władz danego kraju obowiązującymi w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wszelkie zmiany wynikają z wdrażania przepisów sa-
nitarnych, do których stosowania zobowiązane są hotele oraz turyści. Obowiązek dostosowania się do reżimu sanitarnego nie uprawnia Klienta do możliwości żądania odszkodowania.
Prosimy każdorazowo o zapoznawanie się z komunikatami MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi i sanitarnymi dotyczącymi odwiedzanego kraju:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. 
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CYPR
BAFRALIMAK CYPRUS DELUXE HOTEL*****

PLAŻA
Bezpośredni przy hotelu, piaszczysta, z łagodnym zej-
ściem do morza, szeroka, leżaki i parasole bezpłatne.

WYŻYWIENIE
HB - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (napo-
je do obiadokolacji dodatkowo płatne). 

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, restauracja a' la carte przy plaży, 
lobby bar, bar przy basenie, bar na plaży, piano bar.

DLA DZIECI
Aquapark, brodzik, mini klub (dla dzieci w wieku 5-12 
lat), plac zabaw, opiekunka (za opłatą).

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: leżaki, materace, parasole i ręczniki
2 baseny, w tym jeden typu infinity tylko dla doro-
słych, aquapark z 10 zjeżdżalniami, basen kryty , przy-

kładowe atrakcje: kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki, 
siatkówka plażowa, koszykówka, fitness, jacuzzi, dys-
koteka.
Płatne: bilard, kasyno, Acapulco Spa (masaże, sauna, 
łaźnia turecka, wellness), szkoła nurkowania, sporty 
wodne na plaży, w okolicy: jazda konna, szlaki tury-
styczne, pole golfowe. 

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: Wi-Fi w miejscach ogólnodostępnych bez-
płatnie.
Rozległy obiekt zbudowany w 1979 roku, składa się 
4-piętrowego budynku głównego oraz kilkudziesię-
ciu bungalowów otoczonych ogrodem o powierzchni 
100 000 m2.
Recepcja, sejf, punkt wymiany walut, lobby, ogród, ta-
ras słoneczny, informacja turystyczna, centrum bizne-
sowe, sale konferencyjne, parking.
Płatne: room service, opieka medyczna, sklep z upo-
minkami, pralnia, wypożyczalnia samochodów.  

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, hotelowa, parasole, leżaki i ręcz-
niki bezpłatnie.

ZAKWATEROWANIE:
Standardowy 2-os. z możliwością dostawki dla osoby do-
rosłej lub dwójki dzieci. Dostawka dla dwójki dzieci może 
być w postaci jednego łóżka, sofy lub łóżka piętrowego.
staci jednego łóżka, sofy lub łóżka piętrowego.

WYŻYWIENIE
Ultra All Inclusive - śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja - w formie bufetu. Przekąski pomiędzy posiłka-
mi we wskazanych miejscach i godzinach, popołudniu 
kawa, herbata, ciasto. Wybrane lokalne i importowane  
napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne są bezpłat-
nie w godz. 10:00 - 02:00 w wybranych barach. 

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, 3 restauracje a la carte (płatne). Kilka 

barów w tym bar przy basenie oraz na plaży
cukiernia (płatna).

DLA DZIECI
Mini klub, 3 brodziki, plac zabaw.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: leżaki, parasole, ręczniki plażowe przy basenie, 
kompleks 4 basenów, basen kryty , aquapark ze zjeżdżal-
niami, przykładowe atrakcje: dzienne i wieczorne progra-
my animacyjne, siłownia/sala fitness, kort tenisowy, tenis 
stołowy, dyskoteka, sauna, łaźnia turecka.
Płatne: centrum SPA, oświetlenie kortów tenisowych  
i sprzęt do tenisa, kasyno, sporty wodne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: Wifi w miejscach ogólnodostępnych bezpłatnie.
Obiekt składa się z budynku głównego oraz budynków 
bocznych, posiada łącznie 600 pokoi, lobby z recepcją, 
windy, sklep z pamiątkami, amfiteatr.

hOtel: acaPulco resort & sPa
kategOria: 5*
regiOn: KYrenia

wyżywienie:  hb

POłOżenie:
W malowniczej zatoczce, w miej-
scowości Catalkoy, ok. 10 km od w 
centrum Kyrenii, gdzie znajdują się 
liczne restauracje, tawerny i sklepy.

POkOje:
Standardowy: klimatyzacja, łazien-
ka (WC, wanna/prysznic, suszarka 
do włosów), TV Sat, telefon, mini 
bar (płatny), balkon, 2-os. z możli-
wością dostawki dla osoby doro-
słej lub dwójki dzieci.
Pokoje o podwyższonym standar-
dzie dodatkowo płatne. Dostawka 
dla dwójki dzieci może być w po-
staci jednego łóżka, sofy lub łóżka 
piętrowego.

hOtel: 
limaK cYPrus Deluxe hotel 
kategOria: 5*
regiOn: baFra

wyżywienie:  ulatra all inclusive

POłOżenie:
Na rozległym terenie z ogrodem, 
ok. 3 km od centrum Bafra, ok. 40 
km od Famagusty, ok. 95 km od lot-
niska w Larnace.

POkOje:
Standardowe i o podwyższonym 
standardzie (dodatkowo płat-
ne). Klimatyzacja, mini bar i sejf 
(płatny), telefon, TVSat, łazienka 
(prysznic/wanna, WC, suszarka 
do włosów), zestaw do parze-
nia kawy/herbaty, balkon/taras  
w większości pokoi.

KYRENIAACAPULCO RESORT&SPA*****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator 
podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 

CYPR  I  BAFRA, KYRENIA



8322 266 87 65 CYPR  I  KYRENIA, FAMAGUSTA

CYPRPLAŻA
Przy hotelu prywatna, piaszczysto-żwirowa, sztucznie 
usypana - zejście do wody z platformy, serwis plażowy 
bezpłatny (leżaki, materace, parasole, ręczniki), ok. 150 
m od hotelu publiczna, piaszczysto-żwirowa, leżaki oraz 
parasole płatne ok. 5 TL.

ZAKWATEROWANIE
Pokoje 2-os. z możliwością dostawki dla osoby do-
rosłej lub dwójki dzieci.  Dostawka dla dwójki dzieci 
w postaci jednego łóżka, sofy lub łóżka piętrowego.

WYŻYWIENIE
Ultra All Inclusive - śniadanie, obiad, kolacja, przekąski  
w formie bufetu (w wyznaczonych miejscach i godzinach), 
lokalne oraz wybrane importowane napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe (w wyznaczonych barach i godzinach); 
dodatkowo płatne: napoje butelkowane, świeżo wyciskane 
soki, napoje energetyczne oraz alkohol wysokojakościowy.

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, 3 restauracje a la carte (płatne), 6 barów.

DLA DZIECI
Brodzik, plac zabaw, mini klub (4-10lat), opiekunka na ży-
czenie (dodatkowo płatna).

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: 2 baseny zewnętrzne, basen kryty, przykła-
dowe atrakcje: siatkówka, koszykówka, kort tenisowy, 
animacje, muzyka na żywo
Płatne: centrum Spa & Wellness: basen wewnętrzny, 
łaźnia turecka, zabieg na twarz, masaż, sauna, hot tubs, 
kąpiel parowa, centrum fitness, kasyno, bilard, jazda kon-
na, wszystkie sporty wodne na plaży, oświetlenie kortów, 
sprzęt do tenisa.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: Wifi w lobby bezpłatne.
4-piętrowy budynek główny, posiada 285 pokoi.
Płatne: room service 24h, pralnia, opieka medyczna, sa-
lon fryzjerski, hotel posiada 2 pokoje przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, sale konferencyjne do 1000 
osób.

hOtel: merit ParK

kategOria: 5*
regiOn: KYrenia

wyżywienie:  ultra all inclusive

POłOżenie:
Na powierzchni 50.000 m2, w 
miejscowości Karaoğlanoğlu, ok. 
6 km od centrum Girne , ok. 8 km 
od centrum Kyrenii, ok. 86 km od 
lotniska w Larnace.

POkOje:
Standardowy: klimatyzacja, mini 
bar i sejf płatne, telefon, TV Sat
łazienka (prysznic/wanna, WC, 
suszarka do włosów), balkon.
Pokoje o podwyższonym standar-
dzie dodatkowo płatne.

KYRENIAMERIT PARK****

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, parasole, leżaki i materace 
bezpłatnie, ręczniki za depozytem.

ZAKWATEROWANIE
Pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki dla osoby doro-
słej lub dwójki dzieci. Dostawka dla dwójki dzieci może być 
w postaci jednego łóżka, sofy lub łóżka piętrowego.
Villa 2-osobowa z możliwością dostawki dla osoby dorosłej 
lub dwójki dzieci.

WYŻYWIENIE
All inclusive - śniadanie, obiad i kolacja w formie bu-
fetu. Lekkie przekąski w ciągu dnia we wskazanych 
miejscach i godzinach. Lokalne napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe w godzinach 10:00 - 24:00 w wybra-
nych barach.

DLA DZIECI
brodzik, brodzik kryty, plac zabaw, animacje w ramach 
mini klubu, opiekunka do dzieci na życzenie (płatna), 
łóżeczko dla niemowlęcia (na życzenie).

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, 3 bary: w lobby, przy basenie, na 
plaży.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: basen zewnętrzny, basen wewnętrzny, 
leżaki, materace, parasole przy basenach, aquapark  
z kilkoma dużymi zjeżdżalniami, przykładowe atrakcje: 
tenis (oświetlenie kortu i sprzęt - płatne dodatkowo), 
rzutki, aerobik, szachy, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka 
(zabiegi płatne), siłownia, animacje
Płatne: bilard, masaże, salon kosmetyczny, szkoła nur-
kowania, kasyno, dyskoteka.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: Wifi w miejscach ogólnodostępnych bezpłat-
nie.
Wybudowany w 1972 r. Punkt wymiany walut, windy, 
taras słoneczny, sale konferencyjne.
Płatne: mini market, sklep z biżuterią, pralnia, fryzjer, 
opieka medyczna (na wezwanie), bus do Famagusty.

hOtel: salamis baY conti resort

kategOria: 5*
regiOn: Famagusta

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
W północnej części Famagusty, 
ok. 10 km od jej centrum z liczny-
mi restauracjami, sklepami i bara-
mi, ok. 50 km od lotniska w Ercan, 
ok. 55 km od lotniska w Larnace.

POkOje:
Standardowy i o podwyższonym 
standardzie (dodatkowo płatny). 
Villa o powierzchni ok. 35 m2

2 sypialnie (łóżko podwójne + łóż-
ko pojedyncze). 
Wyposażenie: klimatyzacja, mini 
bar (za opłatą), telefon, TV Sat, 
WiFi, sejf, łazienka (prysznic/
wanna, WC, suszarka do włosów), 
balkon.

FAMAGUSTASALAMIS BAY CONTI RESORT*****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator 
podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 
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KIERUNEK CZARTEROWY I DYNAMICZNY 
W przypadku przelotu CZARTEREM cena zawiera: obowiązkowe ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu 
od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00 – godziny mogą się wahać w zależności od hotelu), transfer: lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie w/g opisu, 
składkę TFG, opłaty lotniskowe i paliwowe, podatek VAT.
W przypadku przelotu SAMOLOTEM LINIOWYM/TANIMI LINIAMI LOTNICZYMI (dynamiczne pakietowanie) cena zwiera: obowiązkowe ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), bilet lotniczy, 
zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00 – godziny mogą się wahać w zależności od hotelu), transfer: lotnisko - hotel 
- lotnisko; wyżywienie w/g opisu, składkę TFG, opłaty lotniskowe i paliwowe, podatek VAT, bagaż zgodnie z usługą wykupioną w wybranej linii lotniczej, obsługę rezydenta na telefon z 
możliwością ustalenia spotkania w hotelu.
Cena nie zawiera: bagażu głównego.
W następstwie pandemii COVID-19 hotele wdrażają regulacje sanitarne i dostosowują swoją działalność do aktualnych zaleceń rządowych. Każdy hotel przygotowuje i modyfikuje 
wytyczne dotyczące korzystania z infrastruktury (baseny, siłownie, SPA, sale zabaw, wspólne pomieszczenia, sposób wydawania posiłków, ilość restauracji a la carte itp.), z systemu All 
Inclusive, atrakcji, animacji itp.  W następstwie konieczności wdrażania nowych zaleceń hotele zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie podawania posiłków i zasad 
korzystania z oferty hotelowej itp. Wszelkie zalecenia i regulacje mogą się zmieniać dynamicznie i mogą być wprowadzane w trybie nagłym, bez poinformowania Organizatora.
Obiekty działają zgodnie z wytycznymi władz danego kraju obowiązującymi w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wszelkie zmiany wynikają z wdrażania przepisów sa-
nitarnych, do których stosowania zobowiązane są hotele oraz turyści. Obowiązek dostosowania się do reżimu sanitarnego nie uprawnia Klienta do możliwości żądania odszkodowania.
Prosimy każdorazowo o zapoznawanie się z komunikatami MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi i sanitarnymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: https://www.gov.pl/web/dyplo-
macja/informacje-dla-podrozujacych. 

BUŁGARIA - państwo południowo-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego ze stolicą w Sofii. To kraj o pasjonującej historii, bardzo 
przyjaznym klimacie oraz wyjątkowo atrakcyjnych turystycznie miejscach. Uznawana jest za ojczyznę róż i wina. Traccy przodkowie 
Bułgarów byli pierwszymi winiarzami czasów starożytnych, a produkowany tu olejek różany, wykorzystywany jest w wielu gatunkach 
perfum, m.in. słynnych Chanel No.5. Jest to kraj wielu kultur, słynący z zabytków oraz tradycji bizantyjsko-osmańskich. Orientalne 
wpływy widoczne są w wielu dziedzinach sztuki oraz w doskonałej, aromatycznej kuchni. Bułgaria oferuje latem ciepłe morze, nieza-
wodną pogodę, szerokie piaszczyste plaże i prawdziwie wakacyjny klimat oraz liczne gatunki owoców i warzyw, zimą piękne górskie 
kurorty, natomiast całym rokiem doskonałą kuchnię, bogactwo kultury i zabytków.

Czas przelotu: ok. 2 godziny
Wiza/paszport: Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób
w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych.
Czas lokalny: latem +1h w stosunku do czasu polskiego.
Waluta: Lewa bułgarska (BGN); 1 BGN = ok. 2,20 PLN
Języki: bułgarski, w turystycznych kurortach angielski
szCzepienia: szczepienia ochronne nie są obowiązkowe
napięCie: 220V, gniazdka standardowe.
Dokumenty poDróżne: paszport lub dowód osobisty, voucher podróżny

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Słoneczny Brzeg - największy i najstarszy kurort w Bułgarii. Słynna promenada tętni życiem nocnym,
dzięki czemu miasto zyskało nazwę „Las Vegas Wschodniej Europy”. Wypoczynek uatrakcyjniają parki wodne, korty tenisowe, kluby jeździec-
kie i ciągnąca się kilometrami piaszczysta plaża.
Elenite - to niewielka, turystyczna miejscowość położona zaledwie 7 km od centrum Słonecznego Brzegu. Jest doskonałym miejscem na 
rodzinne wczasy i liczne zabawy - oferuje wypoczynek w hotelach położonych tuż przy pięknej, piaszczystej plaży oraz duży park wodny. 
Miłośnicy aktywnego
wypoczynku skorzystają z bogatej oferty sportów wodnych oraz z możliwości zwiedzania pięknej,
bogatej w historię i zabytki okolicy.
Sozopol - położony 30 km na południe od Burgas, oprócz niewątpliwych walorów historycznych, które pozwalają mu rywalizować z Nes-
sebarem, przyciąga relaksacyjną, spokojną atmosferą, artystycznym nastrojem, dwiema długimi i szerokimi plażami i atrakcyjnymi cenami.

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Wieczór bułgarski - podróż do serca bułgarskiej wsi, do wioski, w której lokalny koloryt i tradycja mieszają się ze wspaniałymi zapachami 
uczty. W restauracji, oprócz kolacji składającej się z bułgarskich specjałów, towarzyszyć nam będzie tradycyjna muzyka i tańce. Cena: ok. 57 
BGN.
Katamarany - rejs na pokładzie luksusowego katamaranu. Podczas żeglugi istnieje możliwość
skorzystania z kąpieli na otwartym morzu, snurkowania i podziwiania morskiej fauny i flory.
W trakcie rejsu posiłek. Cena: ok. 112 BGN. 
Sozopol i Ropotamo - podróż wzdłuż południowego wybrzeża, wizyta w klasztorze Św. Jerzego w Pomoriu, zwiedzanie Sozopolu - jednego  
z najstarszych miast na wybrzeżu Morza Czarnego, rejs żaglówką rzeką Ropotamo – przez naturalny park, porośnięty liliami wodnymi, liana-
mi. W programie znajdzie się również chwila na zakupy lub spacer w Burgas. Cena: ok. 86 BGN.
Nesebar - zabytkowe miasto, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO a jednocześnie malownicza, piękna miejscowość idealna 
na relaksacyjny, rodzinny wypoczynek. Warto wybrać
się tu do jednej z wielu restauracji lub tawern, by móc delektować się doskonałą lokalną kuchnią
i winem z bułgarskich winnic.

Lista propozycji wycieczek i wartych zobaczenia miejsc ma charakter informacyjny i w świetle prawa nie stanowi oferty handlowej biu-
ra podróży Oasis Tours. Szczegółowe informacje o wszystkich dostępnych wycieczkach, organizowanych przez lokalnego kontrahenta  
i aktualnych cenach można uzyskać u naszych rezydentów lub przedstawiciela lokalnego kontrahenta.
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BUŁGARIAPLAŻA
przy hotelu (przejście przez deptak), piaszczysta, 
szeroka, publiczna, parasole i  leżaki płatne ok. 10 
leva/dzień.

WYŻYWIENIE 
HB - śniadania (kawa/herbata) i obiadokolacje  
w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji dodatko-
wo płatne. 

RESTAURACJIE I BARY
Restauracja główna z tarasem na świeżym powie-
trzu, lobby bar otwarty 24h na dobę - płatny.

DLA DZIECI
Brodzik, plac zabaw, duży teren rekreacyjny
Płatnie: w pobliżu hotelu mini golf, wesołe mia-
steczko.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatnie: basen, jacuzzi, taras słoneczny, leżaki  
i parasole bezpłatne, lekkie animacje w wybrane 
dni, muzyka przy basenie.
Płatne: sauna, masaż, niedaleko hotelu korty teniso-
we, mini golf, wypożyczalnia rowerów, sporty wod-
ne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: dostęp do Internetu płatny 10 BGN/godz.
5-cio piętrowy budynek, 127 pokoi, recepcję, punkt 
wymiany walu, winda, duży teren rekreacyjno-wy-
poczynkowy 
Płatne: sejf (ok. 5 BGN/dzień), fryzjer, salon pięk-
ności, sklepik z pamiątkami, usługa prania, opieka 
medyczna (na zamówienie).

PLAŻA
Ok. 300 m od hotelu (przejście przez ulice), publiczna, 
piaszczysta, parasole płatne ok. 8 BGN/szt.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadanie, lunch i kolacja w formie 
bufetu, lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
w godz. 10.00-24.00, snack bar w godz. 11:00-15:00, 
przekąski kawa/herbata i ciastka 15:00-18:00.

DLA DZIECI
Brodzik - wydzielona część z basenu głównego, klub, 
plac zabaw, animacje, łóżeczko dla dziecka (płatne na 
miejscu, na zapytanie).

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, restauracja a la carte Pizza&Chic-
ken, restauracja a la carte Fish (w restauracja a la carte 
wymagana wcześniejsza rezerwacja), lobby bar, Circle 
bar, bar przy basenie. 

SPORT, RELAKS, ROZRYWKA
Bezpłatnie: kilkupoziomowy basen zewnętrzny, leżaki 
i parasole przy basenie, sala fintess, dzienne i wieczor-
ne animacje, tenis stołowy.
Płatne: sauna, jacuzzi, centrum urody, korty tenisowe, 
bilard, masaż.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi w lobby bezpłatne.
Dwa budynki: 8 i 3-piętrowy, 420 pokoje, recepcja, sejf 
(płatny).
Płatne: pralnia, salon piękności, fryzjer, pomoc me-
dyczna, parking (ograniczona liczba miejsc), wypoży-
czalnia samochodów.

hOtel: avliga beach

kategOria: 3*
regiOn: słonecZnY brZeg

wyżywienie: HB

POłOżenie:
Bezpośrednio przy plaży i pro-
menadzie, centrum Słonecznego 
Brzegu, lotnisko Burgas ok 30 km.

POkOje:
Standardowy ok. 21 m2, klimaty-
zacja (nawiew), łazienka (prysznic, 
WC, suszarka do włosów), TV Sat, 
telefon, mała lodówka, balkon.

hOtel: hriZantema

kategOria: 4*
regiOn: słonecZnY brZeg

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Ok. 2 km od aquaparku Action, ok. 
100 m od supermarketu i apteki, 
ok. 500 m od centrum Słoneczny 
Brzeg, ok. 6 km od Nessebaru , ok. 
35 km od lotniska w Burgas.

POkOje:
Standardowy: powierzchnia ok. 
19 m2, klimatyzacja (sterowana 
centralnie), łazienka (prysznic, 
WC, suszarka do włosów),
TV Sat, telefon, lodówka, suszar-
ka, balkon.

SŁONECZNY BRZEGAVLIGA BEACH***

SŁONECZNY BRZEGHRIZANTEMA****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive  
w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje  
animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 
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BUŁGARIAPLAŻA
Ok. 250 m od hotelu, piaszczysta, publiczna, leżaki i pa-
rasole płatne.

ZAKWATEROWANIE
Standardowy: powierzchnia ok. 24 m2.
Apartamenty (pokój dzienny i sypialnia): powierzchnia 
ok. 36 m2, dla maksymalnie 4 osób.

WYŻYWIENIE
All inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu 
w restauracji głównej. Lokalne napoje alkoholowe i bez-
alkoholowe serwowane są w godzinach 10.00-22.30 we 
wskazanych barach. Restauracja a la carte i część barów 
- dodatkowo płatne (w tym bar na terenie aquaparku). 

DLA DZIECI
Plac zabaw, basen i brodzik (wydzielona część z basenu 
głównego), aquapark, mini klub, możliwość wypożycze-
nia łóżeczka dla dziecka do lat 2 - płatne na miejscu 2,5 
euro za dzień.

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, restauracja a la carte, bar w lobby, 
bar przy basenie, bar w aquaparku (nie objęty opcja 
all inclusive).

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: basen zewnętrzny, leżaki i parasole przy 
basenie, aquapark składający się z dwóch basenów 
ze zjeżdżalniami dla dzieci , 6 dni w tygodniu dzienne  
i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, hotel nie 
posiada serwisu ręczników plażowych.
Płatne: siłownia, masaż, sauna, bilard, sporty wodne 
na plaży 

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi bezpłatne w lobby
470 pokoi, sejf w recepcji (płatny), kantor, sklep z pa-
miątkami, przechowalnia bagażu 
Płatne: wypożyczalnia samochodów, usługi prania  
i prasowania.

PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, piaszczysta, odznaczo-
na certyfikatem Błękitna Flaga, leżaki i parasole 
bezpłatne na wydzielonej części hotelu, poza tym 
obszarem leżaki i parasole płatne ok. 15 EUR/dzień/
komplet.

WYŻYWIENIE
All Inclusive Premium - śniadanie, późne śniada-
nie, obiad i kolacja w formie bufetu; 12:00-17:30 
wybór przekąsek typu pizza, ciasta, naleśniki, ka-
napki. 10.00-23.00 lokalne napoje bezalkoholowe, 
lokalne napoje alkoholowe oraz wybrane alkohole 
międzynarodowe w lobby barze lub w barze w re-
stauracji. 

DLA DZIECI
Brodzik, plac zabaw, możliwość bezpłatnego wypo-
życzenia łóżeczka dla dzieci do 2 lat (na zapytanie).

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, lobby bar, snack bar.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: basen, taras słoneczny, leżaki i parasole, 
siłownia na świeżym powietrzu, rzutki, szachy, kar-
ty, animacje dla dzieci i dorosłych.
Płatnie: sporty wodne na plaży, ok. 2,5 km Aqua Park 
Action.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych bez-
płatne.
5-piętrowy obiekt, posiada 116 pokoi, recepcja, win-
dy, lobby, kantor, ogród, przechowalnia bagażu.
Płatne: pralnia, opieka medyczna, możliwość wy-
pożyczenia samochodu, parking (ok. 6euro/dzień).

hOtel: Kotva

kategOria: 4*
regiOn: słonecZnY brZeg

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
Ok. 3 km od centrum Słonecznego 
Brzegu, w południowej części ku-
rortu, ok. 1 km od Nessebaru
w pobliżu kawiarenki, restauracje, 
sklepy, lotnisko Burgas ok. 32 km 
od hotelu.

POkOje:
Standardowy i apartament: klima-
tyzacja (sterowana centralnie), ła-
zienka (WC, prysznic, suszarka do 
włosów), Wi-Fi, TV-sat, lodówka, 
telefon, część pokoi z balkonem.

hOtel: vianD

kategOria: 4*
regiOn: słonecZnY brZeg

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
W centrum Słonecznego Brzegu, 
ok. 5 km Nessebaru, ok. 32 km od 
lotniska w Burgas.

POkOje:
Standardowy: powierzchnia ok. 
24 m2, klimatyzacja, łazienka (WC, 
prysznic, suszarka do włosów), 
Wi-Fi, sejf (płatny ok. 3 euro/
dzień), min bar (płatne), TV-sat, 
telefon, balkon lub taras.

SŁONECZNY BRZEGKOTVA****

SŁONECZNY BRZEGVIAND****

OrganiZatOr: TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują  
w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive  
w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje  
animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. 
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Turcja nazywana jest „krajem czterech mórz” - od północy otacza ją Morze Czarne, od zachodu Morze Egejskie i Morze Marmara, a od 
południa Morze Śródziemne. Ten niezwykły kraj łączy w sobie orientalną kulturę, ogrom zabytków, bogatą historię, wspaniałą archi-
tekturę i warunki idealne na wakacyjny relaks. Oferuje niezwykłe połączenie nowoczesności z egzotyką Bliskiego Wschodu. Posiada 
rzesze stałych wielbicieli i rokrocznie przyciąga nowych - krajobrazem, wyśmienitą kuchnią
i dobrymi hotelami oraz miejskimi atrakcjami i szalonym życiem nocnym. Liczne atutu Turcji przyciągają zarówno rodziny z dziećmi, 
poszukujące bogatych animacji i dobrze rozwiniętej infrastruktury hotelowej, jak i miłośników ekstremalnych sporów, wytrawnych 
podróżników i poszukiwaczy historycznych perełek. Nie do przecenienia jest możliwość zrobienia tu wyjątkowych
zakupów na lokalnych bazarach i w markowych sklepach oraz oferta życia nocnego kurortów.

Czas przelotu: ok. 3 godziny.
Czas lokalny: +1h w stosunku do czasu polskiego.
Waluta: Litra Turecka (TRY); 1 TRY = ok. 1,3 PLN.
Języki: turecki, w kurortach niemiecki, angielski i rosyjski.
szCzepienia: szczepienia ochronne nie są obowiązkowe.
napięCie: 220 V, gniazdka europejskie.
Dokumenty poDróżne: paszport, voucher podróżny.

OPIS MIEJSCOWOŚCI
Riwiera Turecka - między Antalyą i Alanyą, nad Morzem Śródziemnym, rozciąga się Turkusowe Wybrzeże, zwane Riwierą Turecką. Charak-
teryzują ją licznie rozsiane miasteczka, tętnice życiem
promenady z licznymi tawernami i dyskotekami, pejzaże z błękitnymi wodami morza i majestatycznymi górami Taurus i warunki idealne do 
plażowania.
Side - popularny kurort, a jednocześnie doskonale zachowane miasto antyczne, przyciąga miłośników
miejskich atrakcji, plażowania oraz pasjonatów historii i amatorów zwiedzania - jest doskonałą
bazą wypadową do zapoznania się z różnorodną, wspaniałą kulturą i zabytkami regionu.
Alanya - położona 130 km od Antalyi jest jednym z najbardziej znanych, wakacyjnych centrów rozrywki. Piękne plaże - w tym najsłynniejsza 
plaża Kleopatry, liczne kluby i dyskoteki, park wodny, restauracje i deptaki a do tego monumentalne mury obronne twierdzy i roztaczający 
się z nich wspaniały widok!

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Kapadocja - historyczna kraina charakteryzująca się niesamowitym, księżycowym krajobrazem
bogatą historią i dobrze zachowanymi zabytkami. Podczas podróży będzie okazja zobaczyć m.in.
podziemne miasta, skalne kościoły z bizantyjskimi freskami, mauzoleum Mevlany - założyciela
zakonu Derwiszów, Goreme z Muzeum Kościołów, fantastyczne formacje skalne zwane Baśniowymi
Kominami i wiele, wiele więcej. Cena: ok. 120 Euro (2 dni).
Rafting - to więcej niż aktywny wypoczynek, to odrobina adrenaliny i wspaniała przygoda. Spływ
pontonami przez wspaniałe Kaniony Korprulu to możliwość podziwiania widoków, doskonała zabawa
i lekki posiłek z grilla nad brzegami rzeki. Cena: ok. 35 Euro.
Pammukale - jeden z cudów natury wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO - wapienne, białe tarasy, tworzące wrażenie skaliste-
go wodospadu, rozciągają się wokół starożytnego, rzymskiego miasta Hierapolis. Widok olśniewająco białych trasów, wypełnionych lazuro-
wymi wodami, gra kolorów i możliwość przespacerowania się przez ten cud natury - warto! Cena: ok. 70 Euro.
Lista propozycji wycieczek i wartych zobaczenia miejsc ma charakter informacyjny i w świetle prawa nie stanowi oferty handlowej biura 
podróży Oasis Tours. Szczegółowe informacje o wszystkich dostępnych wycieczkach, organizowanych przez lokalnego kontrahenta i aktu-
alnych cenach można uzyskać u naszych rezydentów.

WIZA I PASZPORT
Od 2 marca 2020 roku obywatele Polski są zwolnieni z obowiązku wizowego w Turcji. Do przekroczenia granicy tureckiej przez obywateli Polski niezbędny jest paszport ważny co najmniej 180 dni od 
daty wjazdu do Turcji. Polacy będą mogli przebywać w Turcji bez wizy przez 90 dni w okresie 180-dniowym.

KIERUNEK CZARTEROWY I DYNAMICZNY 
W przypadku przelotu CZARTEREM cena zawiera: obowiązkowe ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, 
kończy o godz. 12:00 - godziny mogą się wahać w zależności od hotelu), transfer: lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie w/g opisu, składkę TFG,  opłaty lotniskowe 
i paliwowe, podatek VAT.
W przypadku przelotu SAMOLOTEM LINIOWYM/TANIMI LINIAMI LOTNICZYMI (dynamiczne pakietowanie) cena zwiera: obowiązkowe ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), bilet lotniczy, zakwatero-
wanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00 – godziny mogą się wahać w zależności od hotelu), transfer: lotnisko - hotel - lotnisko; wyżywienie 
w/g opisu, składkę TFG, opłaty lotniskowe i paliwowe, podatek VAT, bagaż zgodnie z usługą wykupioną w wybranej linii lotniczej, obsługę rezydenta na telefon z możliwością ustalenia spotkania w 
hotelu. Cena nie zawiera: bagażu głównego.

WAŻNE! 
W przypadku oferty z przelotem liniami: LOT, CORRENDON  jest to oferta pochodzącą z DYNAMICZNEGO PAKIETOWANIA, ceny przelotów są stale aktualizowane przez linie lotnicze, co oznacza, 
że cena wycieczki od momentu zrobienia rezerwacji do momentu potwierdzenia jej przez Organizatora może ulec zmianie. OBSŁUGA REZYDENTA na telefon z możliwością ustalenia spotkania w 
hotelu.
Uczestnik imprezy zobowiązany jest DO POTWIERDZENIA U TOUROPERATORA LUB AGENTA AKTUALNYCH GODZIN LOTU NA 48 H PRZED WYLOTEM (DOTYCZY TO WYLOTÓW Z POL-
SKI, JAK I DO POLSKI).
Wszystkie przeloty odbywają się zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu danego przewoźnika.
W następstwie pandemii COVID-19 hotele wdrażają regulacje sanitarne i dostosowują swoją działalność do aktualnych zaleceń rządowych. Każdy hotel przygotowuje i modyfikuje wytyczne dotyczące ko-
rzystania z infrastruktury (baseny, siłownie, SPA, sale zabaw, wspólne pomieszczenia, sposób wydawania posiłków, ilość restauracji a la carte itp.), z systemu All Inclusive, atrakcji, animacji itp.  W następstwie 
konieczności wdrażania nowych zaleceń hotele zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie podawania posiłków i zasad korzystania z oferty hotelowej itp. Wszelkie zalecenia i regulacje 
mogą się zmieniać dynamicznie i mogą być wprowadzane w trybie nagłym, bez poinformowania Organizatora.
Obiekty działają zgodnie z wytycznymi władz danego kraju obowiązującymi w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wszelkie zmiany wynikają z wdrażania przepisów sanitarnych, do których 
stosowania zobowiązane są hotele oraz turyści. Obowiązek dostosowania się do reżimu sanitarnego nie uprawnia Klienta do możliwości żądania odszkodowania.
Prosimy każdorazowo o zapoznawanie się z komunikatami MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi i sanitarnymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-
-dla-podrozujacych. 
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PLAŻA
50 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa (pa-
rasole, leżaki - bezpłatne), dojście do plaży przejściem 
podziemnym.

WYŻYWIENIE
All Inclusive (10:00-24:00) - śniadania, późne śnia-
dania, obiady, kolacje oraz nocna przekąska w formie 
bufetu w restauracji głównej; w ciągu dnia w wybra-
nych miejscach i godzinach przekąski, podwieczorek. 
Wybrane napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alko-
holowe serwowane w wyznaczonym barach w okre-
ślonych godzinach. Jedna wizyta w restauracji a la 
carte, w trakcie pobytu gratis (wymagana rezerwacja 
z odpowiednim wyprzedzeniem). 

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, 2 restauracje a la carte, cukiernia, 
5 barów.

DLA DZIECI
Brodzik, zjeżdżalnia wodna, mini klub  (4-12 lat), klub 
młodzieżowy (13-15 lat), plac zabaw, menu i krzesełka 
dla dzieci w restauracji, łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
(na zapytanie)

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: basen, basen kryty, 5 zjeżdżalni wodnych 
(działają w określonych godzinach), przykładowe ani-
macje i propozycje sportowe: siłownia, aerobik,, sau-
na, tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa
Płatne: masaż, jacuzzi, salon piękności, bilard, dysko-
teka (bar płatny), sporty wodne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: Wi-Fi płatne, kawiarnia internetowa płatna.
Otwarty w 2016 r, składa się z dwóch 5-piętrowych 
budynków, recepcja, lobby, wind, sala konferencyjna.
Płatne: room service, pralnia, centrum biznesowe.

OrganiZatOr:

hOtel: caliDo maris 
kategOria: 5*
regiOn: siDe

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
W Cenger, ok. 15 km od Manavgat
ok. 20 km od centrum Side, przysta-
nek autobusowy w pobliżu hotelu, 
ok. 75 km od lotniska w Antalyi.

POkOje:
Standardowe z bocznym wido-
kiem na morze: 2-os. z możliwo-
ścią dostawki dla 1 os. dorosłej 
lub 2 dzieci, klimatyzacja, łazienka 
(WC, wanna lub prysznic, suszarka 
do włosów), sejf (płatny), TV Sat, 
telefon, minibar (bezpłatne uzu-
pełnienie w dni przyjazdu), balkon 
lub taras.

SIDECALIDO MARIS*****

TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do 
modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja 
hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu.
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PLAŻA
Ok. 300 m od hotelu (dojście drogą lokalną i promena-
dą), publiczna, piaszczysta, wydzielona część hotelowa, 
łagodne zejście do morza, wyróżniona certyfikatem Błę-
kitna Flaga, bezpłatne parasole, leżaki, materace, barek 
na plaży objęty formułą all inclusive: napoje chłodzące, 
przekąski.

WYŻYWIENIE
All Inclusive - śniadanie, obiad, kolacja, nocna zupa  
w formie bufetu w restauracji głównej. W ciągu dnia 
przekąski: kawa, herbata i ciasto w cukierni (11.00-17.00), 
lody w wyznaczonych godzinach; przekąski w barze na 
plaży (12.00 -16.00); napoje bezalkoholowe i lokalne na-
poje alkoholowe w wyznaczonym barze (10.00-24.00); 
raz na pobyt kolacja w restauracji a la carte (wymagana 
wcześniejsza rezerwacja); wymagane noszenie opasek 
all inclusive.

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, restauracje a la carte, bar przy, base-
nie, bar w lobby, snack-bar na plaży.

DLA DZIECI
Brodzik ze słodką wodą, mini klub (4-12 lat), plac zabaw, 
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie przed przyjaz-
dem (bezpłatne), wysokie krzesełka w restauracji.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: 2 baseny ze słodką woda, basen z 2 zjeżdżal-
niami, parasole, leżaki i materace, basen kryty ze słodką 
wodą. Przykładowe atrakcje: tenis stołowy, siatkówka 
plażowa, rzutki, kajak/rower wodny (1 godz. dziennie 
bezpłatnie); dyskoteka, animacje dla dorosłych i dzieci: 
zajęcia sportowe, wieczorne pokazy.
Płatne: sporty wodne na plaży, Centrum wellness - za-
biegi, masaże.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: Wifi w lobby bezpłatne.
Obiekt zbudowany w 2005 r. składa się z trzech 4-pię-
trowych budynków, posiada 265 pokoi, windy, lobby, 
całodobowa recepcja.
Płatne: punkt  internetowy (ok. 5 EUR/godz.)
fryzjer, fotograf, wypożyczalnia samochodów, sklep z bi-
żuterią., butik, pralnia.

OrganiZatOr:

hOtel: siDe breeZe

kategOria: 5*
regiOn: siDe

wyżywienie:  all inclusive

POłOżenie:
W Colakli, ok. 500 m od cetrum 
Colakli, ok. 8 km od centrum Side, 
ok. 10 km od Manavgat, ok. 65 km 
od lotniska w Antalyi.

POkOje:
Standardowy: powierzchnia ok. 
22-24 m2, 2-os. z możliwością 
dostawki dla osoby dorosłej lub 
dziecka.
Rodzinny z łóżkiem piętrowym: 
powierzchnia ok. 30 m2, 2-os. z 
możliwością dostawki dla 2 dzieci.
Klimatyzacja, mini bar (na powita-
nie napoje chłodzące, codziennie 
uzupełniany w wodę), telefon, TV 
Sat, sejf (płatny: ok. 2 EUR/dzień), 
łazienka (prysznic/wanna, WC, 
suszarka do włosów), balkon.

SIDESIDE BREEZE*****

TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do 
modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja 
hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu.
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PLAŻA
Ok. 250 m od hotelu (przejście kładką nad ulicą lub 
tunelem), prywatna, piaszczysto-żwirowa, leżaki  
i parasole bezpłatne, ręczniki za depozytem 10 USD, 
molo nad morzem.

WYŻYWIENIE
All Inclusive do 23:00 - śniadanie, późne śniadanie 
we wskazanym barze, lunch, kolacja - w formie bu-
fetu; przekąski w wyznaczonych miejscach i godzi-
nach, podwieczorek kawa/herbata (16:00 do 17:00), 
przekąska na plaży, lokalne napoje są bezpłatne 
między 10:00 a 23:00 w obrębie marek określonych 
przez obiekt. UWAGA! W przypadku diety bezglute-
nowej należy zgłosić ten fakt przed wylotem.

DLA DZIECI
Basen, mini klub (dzieci do lat 5 mogą przebywać na 
terenie mini klubu tylko pod opieką rodziców), plac 
zabaw, łóżeczka dla dzieci (na zapytanie), w restau-
racji wysokie krzesełka.

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, bar w holu, bar przy basenie, 
bar na plaży.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatnie: basen ze zjeżdżalniami (otwarte  
w określonych godzinach), leżaki i materace. basen 
kryty (czynny w miesiącach określonych przez dy-
rekcję).
Przykładowe zajęcia i atrakcje: tenis stołowy, rzutki, 
siatkówka plażowa, animacje
Płatne: strefa SPA o pow. 3 500 m2, sauna, masaż, 
łaźnia turecka, bilard, sporty wodne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: WiFi przy recepcji bezpłatne. WiFi w barze 
przy basenie, na plaży, w pokojach - płatne.
HYotel powstał w 2017 r., 10-cio piętrowy, na po-
wierzchni ok. 13 000 m2, posiada 325 pokoi.
Płatne: pralnia, doktor na zapytanie, wypożyczalnia 
samochodów. 

OrganiZatOr:

hOtel: aZur resort&sPa

kategOria: 5*
regiOn: alanYia

wyżywienie:  ultra all inclusive

POłOżenie:
w Alanyi - Konakli (ok 1 km od 
centrum), ok. 110 km od lotniska 
w Antalyi, ok. 50 km od lotniska 
Gazipasa-GZP.

POkOje:
Standardowe: klimatyzacja
łazienka z WC, prysznicem, su-
szarką do włosów, TV Sat, telefon, 
Internet (płatny), mini bar (płatne 
wypełnienie), sejf (płatny), balkon, 
2-osobowy z możliwością do-
stawki dla jednej osoby dorosłej 
lub dwójki dzieci (dostawka dla 2 
dzieci może być w postaci jednego 
łóżka, sofy lub łóżka piętrowego).
Rodzinny FAM - dla 4-6 osób,  
z dwoma sypialniami.
Rodzinny FAM Large - 4-6 osób; 
standardowy powiększony.
DBL Large - jednopokojowe po-
większone.

ALANYIAAZUR RESORT&SPA*****

TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do 
modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja 
hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu.
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PLAŻA
Ok. 50 m od hotelu (oddzielona ulicą - przejście tu-
nelem), szeroka, piaszczysto-żwirowa, przejście do 
wody kamieniste, parasole, leżaki bezpłatnie, ręczniki 
za kaucją.

WYŻYWIENIE
All Inclusive 10:00-23:00 - śniadania, obiady, ko-
lacje w formie bufetu w restauracji głównej. Pakiet  
All Inclusive obejmuje: lokalne alkohole, piwo z becz-
ki, wino, napoje bezalkoholowe, wodę, herbatę, kawa. 
Za dodatkową opłatą: importowane napoje, koktajle, 
wina butelkowe, świeży sok, kawa po turecku, kawa 
ziarnista. Wymagane jest noszenie opasek all inclusi-
ve.

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, restauracja a la carte (płatna, wy-
magana wcześniejsza rezerwacja), 5 barów, dostępne 
bary w części Eftalia Island.

DLA DZIECI
Basen ze zjeżdżalniami, plac zabaw, mini klub , ani-
macje, na plaży kompleks basenów ze zjeżdżalniami, 
ośmiornicą i statkiem pirackim.

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: 2 baseny, leżaki, parasole i ręczniki. Przy-
kładowe atrakcje: sauna, łaźnia turecka, siatkówka pla-
żowa, rzutki.
Kompleks rozrywkowo-wypoczynkowy Eftalia Island: 
aquapark ze zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych, ba-
seny, leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki za kaucją. 
Przykładowe atrakcje: mini boisko do piłki nożnej, kort 
tenisowy, amfiteatr, plac zabaw, dyskoteka, siatkówka 
plażowa, tenis stołowy, programy animacyjne z grami 
i zabawami, wieczorne pokazy i programy rozrywko-
we w amfiteatrze.
Płatne: centrum SPA, masaż, peeling, kort tenisowy, 
bilard, sporty wodne przy plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: Wif bezpłatne w miejscach ogólnodostęp-
nych.
Hotel wybudowany w 2014 roku, składa się z 12 3-pię-
trowych budynków, recepcja, kantor, sala konferen-
cyjne, parking.
Płatne: fryzjer, jubiler, butik, doktor, pralnia, sklep z pa-
miątkami, market.
Część udogodnień hotelowych znajduje się na terenie 
"Eftalia Island".

OrganiZatOr:

hOtel: eFtalia village 
kategOria: 5*
regiOn: antalYia

wyżywienie:  ultra all inclusive

POłOżenie:
W Turkler, przy lokalnej drodze, 
ok. 2 km od sklepów, ok. 4 km od 
centrum Konakli, ok. 18 km od 
Alanyi, ok. 100 km od lotniska  
w Antalyi.

POkOje:
Standardowy: powierzchnia 
ok.28m2, 2-os. z możliwością 
dostawki dla osoby dorosłej lub 
dziecka.
Standardowy BIG: powierzchnia 
ok. 32 m2, 2-os. z możliwością 
dostawki dla osoby dorosłej lub  
2 dzieci.
Rodzinny typu A: powierzchnia 
ok. 39 m2 z dwiema sypialniami, 
dla 4 os. dorosłych lub 2 os. doro-
słych i 2 dzieci.
Rodzinny typu B: powierzchnia 
ok. 58 m2, z trzema sypialniami, 
dla 6 os.
Klimatyzacja , mini bar (płatny), te-
lefon, TV-Sat, sejf (płatny), łazien-
ka (prysznic/wanna, WC, suszarka 
do włosów), balkon.

ANTALYIAEFTALIA VILLAGE*****

TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do 
modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja 
hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu.
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PLAŻA
Ok. 50 m od plaży (oddzielona ulicą - przejście tunelem), 
szeroka, piaszczysto-żwirowa , zejście do wody kamieni-
ste, parasole, leżaki bezpłatnie, ręczniki za kaucją.

WYŻYWIENIE
Ultra All Inclusive - Śniadanie, obiad, kolacja w formie 
bufetu w restauracji głównej; późne śniadania 10:00-
11:00; kawa/herbata i ciastka w kawiarni, w ciągu dnia 
przekąski, lody, wybrane lokalne napoje alkoholo-
we i bezalkoholowe dostępne 24 h w wyznaczonych 
barach. Raz na pobyt posiłek w restauracji a’la carte  
(w zależności od dostępności, konieczna wcześniejsza 
rezerwacja). Część punktów gastronomicznych znaj-
duje się na terenie „Eftalia Island”. W barach na terenie 
„Eftalia Island” oraz w barze na plaży wyznaczone przez 
hotel napoje alkoholowe są płatne. Płatne: napoje im-
portowane, kawa po turecku, kawa ziarnista, wyciskane 
soki, koktajle, napoje w dyskotece na plaży. Noszenie 
bransoletki All Inclusive jest obowiązkowe.

DLA DZIECI
Basen ze zjeżdżalniami, brodzik na terenie hotelu, na te-
renie „Eftalia Island” miniklub (4-12lat), plac zabaw, bro-
dzik z małą zjeżdżalnią. 

RESTAURACJE / BARY
Restauracja główna, 2 restauracje a’la carte, lobby bar, 
bar przy basenie, pub, bar na plaży, cukiernia/

SPORT / RELAKS / ROZRYWKA
Bezpłatne: kompleks 4 basenów ze zjeżdżalniami na te-
renie hotelu, leżaki i parasole, ręczniki za kaucją, aerobik.
kompleks rozrywkowo-wypoczynkowy Eftalia Island: 
aquapark ze zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych, baseny, 
leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki za kaucją.
Przykładowe bezpłatne atrakcje: mini boisko do piłki 
nożnej, kort tenisowy, amfiteatr, plac zabaw, dyskoteka, 
siatkówka plażowa, tenis stołowy, programy animacyjne 
z grami i zabawami, wieczorne pokazy i programy roz-
rywkowe w amfiteatrze 
Płatne: strefa SPA, masaże, łaźnia parowa, sauna, ham-
mam, oświetlenie boiska i kortu tenisowego, sprzęt do 
gry w tenisa, bilard, sporty wodne na plaży.

DODATKOWE INFORMACJE
Internet: Wifi - bezpłatne w lobby.
Hotel składa się z 2 budynków głównych i 5 willi, posia-
da 470 pokoi, recepcja z lobby, punkt wymiany walut, 
windy, taras i ogród.
Płatne: pralnia, punkt medyczny, butik, jubiler, fryzjer.

OrganiZatOr:

hOtel: eFtalia aqua

kategOria: 5*
regiOn: alanYia

wyżywienie:  ultra all inclusive

POłOżenie:
W Turkler, przy lokalnej drodze, 
ok. 2 km od sklepów, ok. 4 km od 
centrum Konakli, ok. 18 km od 
Alanyi, ok. 100 km od lotniska w 
Antalyi.

POkOje:
Standardowy: powierzchnia ok. 
24 m2, 2-osobowe z możliwością 
dostawki dla osoby dorosłej lub 
dziecka.
Standardowy BIG: powierzchnia 
ok. 34 m2, 2-osobowe z możliwo-
ścią dla osoby dorosłej lub 2 dzieci
wyposażenie jak w pokoju stan-
dardowym.
Rodzinny typu A:
powierzchnia ok. 43 m2

z dwiema sypialniami, dla 4 osób 
dorosłych lub 2 os. dorosłych  
i 2 dzieci.
Klimatyzacja, mini bar, telefon 
TV Sat, sejf, łazienka (prysznic/
wanna, WC, suszarka do włosów), 
balkon.

ALANYIAEFTALIA AQUA*****

TERMINY I CENY DOSTĘPNE W BIURACH PODRÓŻY CS NATURA TOUR. 

Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do 
modyfikacji pakietu All Inclusive. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja 
hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu.
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Ważne informacje dodatkowe - VADEMECUM PODRÓŻNIKA
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, gdyż stanowią one uzupełnienie „Warunków uczestnictwa w imprezach" i stanowią integralną część zawieranej umowy.  Znajomość i akceptacja poniższych 
informacji jest gwarancją udanego wypoczynku.

W PODRÓŻY
Zbiórka… każdy uczestnik imprezy lotniczej zobowiązany jest do potwierdzenia godziny zbiórki i wylotu 24 
godziny przed jej rozpoczęciem. Odprawa podróżnych rozpoczyna się na dwie godziny przed odlotem. W dniu 
wylotu, o wyznaczonej godzinie zbiórki, należy zgłosić się do stanowiska odprawy bagażowej na wybranym lotni-
sku krajowym z ważnymi dokumentami podróży. Numer stanowiska odprawy będzie wyświetlony na tablicy od-
lotów. Bilet lotniczy obejmuje przelot tam i z powrotem. Bilet należy zachować na drogę powrotną. Obowiązkiem 
każdego Klienta w chwili zawarcia umowy jest podanie prawidłowego i aktualnego adresu poczty elektronicznej 
(e-mail), na który zostaną przesłane druki biletów lotniczych i voucherów oraz ubezpieczenia. 
Paszport… przy wylotach do krajów spoza Unii Europejskiej przypominamy o konieczności posiadania paszportu 
ważnego minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski. W przypadku pozostałych krajów oferowanych w kata-
logu Lato 2021 wymagany jest ważny dowód osobisty.
Bagaż… dopuszczalna waga bagażu podróżnego wynosi 15-20 kg w zależności od przewoźnika plus 5 kg bagażu 
podręcznego od osoby (każdy dodatkowy kilogram bagażu podlega opłacie dodatkowej). Przewóz sprzętu spor-
towego objęty jest dodatkową opłatą i musi być zgłoszony z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. W przypad-
ku zaginięcia lub uszkodzenia bagażu odpowiedzialność ponosi przewoźnik.
Przelot… planując wyjazd wakacyjny należy pamiętać, że godziny przelotów mogą z przyczyn technicznych bądź 
też logistycznych ulec zmianie, zaś pierwszy i ostatni dzień imprezy przewidziane są na przelot, a nie na wypo-
czynek. Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin lotu na wcześniejszą lub późniejszą godzinę względem 
podanej w rozkładzie lotów. Biuro Podróży, będąc jedynie stroną w umowie z przewoźnikiem, nie ma wpływu na 
rozkład lotów i jego ewentualne zmiany, nie pokrywa więc żadnych dodatkowych kosztów ani roszczeń Klientów 
wynikłych na skutek zmiany rozkładu lotów. 
Catering… na pokładzie samolotów czarterowych nie podaje się posiłków lub są serwowane w bardzo ograniczo-
nej postaci (często za dodatkową opłatą).
Transfer do hotelu… W trakcie przelotu nie towarzyszy grupie pilot. Po przylocie do kraju docelowego powitają 
Państwa nasi polskojęzyczni przedstawiciele oraz skierują do odpowiednich autokarów, którymi nastąpi przejazd 
do miejsca zakwaterowania.
Podróż autokarami… przejazd do miejsc wypoczynku odbywa się autokarami, wyposażonymi w klimatyzację, toa-
letę, video, mini barek i telefon pokładowy. Napoje oraz korzystanie z telefonu są odpłatne. Połączenia antenowe 
mogą być organizowane autokarami, busami lub samochodami osobowymi, w zależności od ilości osób. 
Odjazd… w przypadku wyjazdów autokarowych na wyznaczony przystanek należy przybyć ok. 30 min wcześniej
Posiłki… na czas przejazdu autokarem należy zaopatrzyć się we własny prowiant, natomiast serwowane są napoje 
ciepłe i zimne - odpłatnie. W trakcie przejazdu co 3-4 godz. organizowane są postoje.
Bezpieczna podróż… ze względu na bezpieczeństwo pasażerów w autokarach montowane są pasy bezpieczeń-
stwa, które należy zapinać w trakcie jazdy. 
Bagaż… specjalny (deska surfingowa, rower, sprzęt do golfa, wózek dziecięcy) może być zabrany do autokaru jedy-
nie w przypadku posiadania wolnego miejsca w bagażnikach.
Bagaż podręczny… do autokaru można zabrać jedną sztukę bagażu podręcznego o wymiarach 45 x 35 x 20 cm 
(waga do 5 kg), tak by można go zmieścić pod fotelem przed sobą. W bagażu podręcznym dobrze jest mieć pasz-
port i inne ważne dokumenty, lekarstwa i przybory toaletowe. 
Bagaż uszkodzony lub zgubiony…. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia bagażu w drodze, należy złożyć odpo-
wiedni meldunek u przewoźnika natychmiast po przybyciu na miejsce.
Opóźnienia… mogą niekiedy powstać na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, powodując czasami dłuższe 
oczekiwanie na połączenia. Biuro, ani organizatorzy imprez nie zwracają kosztów rozmów telefonicznych, ani in-
nych kosztów wynikłych z opóźnienia. 
Ważne dla osób niepełnosprawnych… osoby na wózkach inwalidzkich, lub zabierające ze sobą wózek inwalidzki, 
powinny zgłosić ten fakt w momencie dokonywania rezerwacji. 

W HOTELU
Zakwaterowanie… po przybyciu do hotelu pracownicy pomogą Państwu w sprawnym załatwieniu formalności 
meldunkowych. Zakwaterowanie jest możliwe jedynie na podstawie otrzymanego w Polsce od Organizatora vo-
uchera hotelowego. Wykupienie wersji all inclusive często wiąże się z koniecznością noszenia przez cały pobyt 
kolorowej, niezdejmowalnej opaski, którą otrzymuje się w momencie zakwaterowania.
Pokoje… Wszelkie prośby Klientów dotyczące konkretnego zakwaterowania staramy się realizować w miarę 
możliwości, uzależnione jest to jednak od aktualnego stanu obłożenia hotelu i nie mogą być traktowane jako 
warunek realizacji umowy. Większość pokoi hotelowych to typowe pokoje dwuosobowe, zaś w niektórych ho-
telach podstawy łóżek są na stałe montowane w pokojach i nie ma możliwości ich przesunięcia. W niektórych 
pokojach istnieje możliwość dostawienia dodatkowego jednego lub dwóch łóżek (przeważnie składane lub prze-
nośne, może też być rozkładana kanapa lub łóżko piętrowe). Dodatkowe łóżka, które często posiadają mniejsze 
wymiary niż łóżko normalne, wiążą się zazwyczaj z mniejszym komfortem oraz mniejszą ilością miejsca w pokoju. 
W niektórych hotelach istnieje możliwość wcześniejszego (w momencie dokonywania rezerwacji) zamówienia 
łóżeczka dla dziecka.
Rezydent... będzie do Państwa dyspozycji podczas dyżurów hotelowych. Nasz personel, zaprosi Państwa na spo-
tkanie informacyjne, w czasie którego przekaże Państwu informacje o wycieczkach fakultatywnych oraz pomoże 
przy rozwiązywaniu ewentualnych losowych problemów.
Pobyt… długość pobytu zależy ściśle od godzin przylotu i wylotu, stąd wykupiona impreza 7- czy 14-dniowa może 
w rzeczywistości obejmować mniejszą ilość noclegów oraz posiłków. W większości krajów doba hotelowa kończy 
się o godzinie 10:00, a zaczyna o 14:00. Nawet w przypadku późnego wylotu pokoje należy opuścić do godziny 
10:00. Dla gości podróżujących nocą hotele starają się udostępniać jeden lub kilka (w zależności od obłożenia 
hotelu) pokoi w celu złożenia w nich bagaży i ewentualnego odświeżenia się przed podróżą - w takim wypadku 
świadczenia all inclusive nie przysługują. W zależności od wolnych pokoi, w niektórych hotelach istnieje możli-
wość przedłużenia doby hotelowej o kilka godzin za dodatkową opłatą ustalaną przez dyrekcję hotelu. Należy 
jednak pamiętać, iż usługa ta jest dostępna tylko i wyłącznie po wcześniejszym jej potwierdzeniu przez hotel i nie 
stanowi usługi gwarantowanej przez biuro.
Hotel… podane w szczegółowych opisach hoteli informacje są oparte na stanie faktycznym na dzień 01.10.2021 i 
w trakcie Państwa pobytu mogą ulec niewielkim modyfikacjom. Należy pamiętać, że o ilości przyznanych hotelowi 
gwiazdek decydują zawsze władze lokalne do tego upoważnione, zaś podana przy hotelu nasza ocena oparta jest 
na subiektywnej ocenie pracowników Organizatora wypoczynku. Do oceny standardu hoteli wzięto pod uwagę: 
standard hotelu w stosunku do średniej w danym kraju oraz atrakcyjności miejsca, otoczenia, poziomu usług itp. 
W wielu hotelach, które są wyposażone w klimatyzację, działa ona wyłącznie w okresie letnim (zazwyczaj od 15 
czerwca do 15 września), w pozostałych okresach jej uruchomienie leży w gestii hotelu i jest zazwyczaj uzależ-
nione od panujących na zewnątrz temperatur. Klimatyzacja centralna włączana jest przez recepcję, w pokoju 
istnieje jedynie możliwość indywidualnej regulacji temperatury. Klimatyzacja indywidualna oznacza indywidualne 
urządzenie znajdujące się w każdym pokoju włączane przez gościa samodzielnie. Hotel ponosi odpowiedzial-
ność jedynie za wartościowe przedmioty typu pieniądze, dokumenty, biżuteria oddane do depozytu zgodnie  
z wystawionym przy przyjmowaniu pokwitowaniem. W hotelach, w których korzystanie z ręczników kąpielowych 
na plaży i przy basenie jest bezpłatne, konieczne jest uiszczenie niewielkiego depozytu za wypożyczony ręcznik, 
który jest zwracany przy zdawaniu ręcznika. Należy pamiętać o zakazie wynoszenia ręczników znajdujących się  
w pokoju na basen i na plażę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość infrastruktury technicznej leżą-
cej poza hotelem, jak również za ewentualne prace budowlane, prowadzone w ich pobliżu.

Napiwki… we wszystkich krajach gdzie zlokalizowane są hotele istnieje ogólnie przyjęty zwyczaj wynagradza-
nia obsługi hotelowej, przewodników, osoby sprzątające itd. napiwkami. Aby uniknąć niezręcznej sytuacji i aby 
Klienci nie byli narażeni na zbyt duże koszty z tym związane sugeruje się, aby opłata ta wynosiła 1 € na osobę na 
dzień - płatne u przedstawiciela hotelu lub miejscowego biura podróży w krajach typu Tunezja, Egipt, Turcja i 1-2 €  
w krajach typu Bułgaria,
Wyżywienie… posiłki serwowane są w formie bufetu. Zazwyczaj są to dania kuchni międzynarodowej z elemen-
tami kuchni lokalnej, zawierające bogaty wybór sałatek i przystawek, co najmniej kilka dań ciepłych mięsnych  
i rybnych oraz szeroki wachlarz deserów i owoców. W niektórych hotelach spotkać można bardzo widowiskowe 
cooking - show, czyli przygotowywanie potraw na oczach gości. Należy pamiętać o spożywaniu posiłków w stro-
jach stosownych do pory dnia, a także zakazie wynoszenia hotelowego jedzenia z restauracji oraz wnoszenia do 
hotelu jedzenia i picia z zewnątrz.
Napoje…. wykaz napoi wchodzących w skład all inclusive został umieszczony w opisach hoteli. W hotelach z wer-
sją all inclusive płaci się dodatkowo za napoje ze świeżych owoców, napoje butelkowane, alkohole importowane  
i lokalne nie ujęte w wykazie all inclusive, niektóre rodzaje kaw i czasami lody. W niektórych pokojach hotelowych 
znajduje się mini bar, czyli mała lodówka wypełniona napojami i artykułami spożywczymi. Korzystanie z mini baru 
jest płatne. Wykaz napojów oraz godziny i miejsca serwowania w trakcie sezonu mogą ulec zmianie, na którą Or-
ganizator nie ma wpływu. 
Zalecamy… ostrożność w piciu i jedzeniu, szczególnie w pierwszych dniach pobytu, gdyż lokalna flora bakteryjna 
różni się zazwyczaj od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, co może spowodować drobne zaburzenia trawien-
ne. Pieniądze, czeki oraz rzeczy wartościowe zalecamy przechowywać w sejfie hotelowym, zaś przy każdorazo-
wym opuszczaniu pokoju dokładnie zamykać drzwi i okna, co z pewnością dodatkowo zabezpieczy przed niepro-
szonymi gośćmi (owady latające i pełzające), w które obfitują zwłaszcza kraje południowe o klimacie gorącym. 
Wycieczki fakultatywne… W trakcie pobytu w miejscowości wypoczynkowej organizowane są wycieczki fakul-
tatywne. Są one realizowane przez podmioty, z którymi nie nawiązało stosunków prawnych i których nie można 
uznać za podwykonawców, nie stanowią ofert Organizatora. Aby impreza fakultatywna mogła być zrealizowana, 
wymagana jest określona liczba chętnych i odpowiednie warunki pogodowe. Opłaty za imprezy fakultatywne 
uiszczane są na miejscu, a udział w nich jest dobrowolny.
Wypadki losowe… W przypadku utraty paszportu, jeśli został on skradziony lub zgubiony, konsul, po sprawdze-
niu tożsamości może wystawić nam paszport blankietowy, dzięki któremu bez obaw będziemy mogli wrócić do 
Polski. W przypadku kradzieży lub zagubienia wszystkich posiadanych pieniędzy i kart kredytowych, konsul może 
pomóc skontaktować się rodziną. Jeśli nie istnieje inna możliwość przekazania pieniędzy wówczas po wpłaceniu 
przez rodzinę pieniędzy na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, mogą one zostać wypłaco-
ne do ręki przez Konsula. W skrajnych przypadkach konsulat RP może udzielić pożyczki na powrót do Polski, po 
wcześniejszym zobowiązaniu się do jej oddania. W przypadku aresztowania za granicą, konsul poinformuje o tym 
zdarzeniu rodzinę oraz w jej imieniu dowie się wszystkich szczegółów, dlaczego tak się stało, ile będzie trwała 
procedura sądowa oraz o ewentualnej możliwości zwolnienia. 

SŁOWNICZEK TURYSTYCZNY 
• ALL INCLUSIVE - wykupienie takiego pakietu gwarantuje nam w cenie oprócz noclegu i wyżywienia pozostałe 
usługi oferowane przez hotel (np. dodatkowo: napoje i przekąski w wyznaczonych godzinach)
• ARRIVAL - Terminal przylotów, gdzie po wylądowaniu pasażerowie odbierają swój bagaż oraz przechodzą 
przez kontrolę celno-paszportową. 
• BOARDING CARD (KARTA POKŁADOWA) - jest to karta wręczana pasażerom na odprawie biletowo-ba-
gażowej (CHECK - IN) uprawniająca do wejścia na pokład. Zawiera ona: imię i nazwisko pasażera, numer lotu, 
sektor i numer miejsca w samolocie oraz godzinę (BOARDING TIME) i numer bramki, przez którą należy wejść 
do samolotu. 
• BOARDING TIME - godzina rozpoczęcia wchodzenia na pokład samolotu 
• CHECK - IN - jest to procedura rejestracji, meldowania, odprawy po przyjeździe na lotnisko bądź w hotelu.  
Na lotnisku jest to stanowisko, do którego należy udać się, aby nadać bagaż i otrzymać kartę pokładową. 
• CHECK - OUT - procedura wymeldowania, odprawy przy wyjeździe 
• DEPARTURE - terminal odlotów, gdzie przed wylotem należy udać się na odprawę biletowo-bagażową i nadać 
bagaż.
 • DUTY - FREE - dobra, na które nie jest nałożone żadne cło ani podatki. Można je zakupić m.in. na lotnisku  
(w sklepach wolnocłowych - DUTY-FREE SHOP) po przejściu odprawy paszportowej czekając na swój samolot. 
• DUTY - FREE SHOP – sklep wolnocłowy, czyli taki, w którym można nabyć dobra w znacznie niższych cenach 
zlokalizowany na lotnisku bądź na statkach. 
• FULL BOARD - rodzaj świadczenia hotelowego, w którym oprócz noclegu oferowane jest pełne wyżywienie 
(śniadanie, obiad, kolacja) 
• HALF BOARD - rodzaj świadczenia hotelowego, w którym zwykle prócz noclegu gość ma zapewnione dwa 
posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacja) 
• INFANT - dziecko w wieku od 0 do 2 lat. Podróżuje na kolanach rodziców, a cena biletu dla niego to zwykle 10% 
ceny normalnego biletu. 
• LOTY CZARTEROWE - oferowane głównie przez tanie linie lotnicze, zazwyczaj w sezonie urlopowym do 
miejsc, które są atrakcyjnie turystycznie (np. na greckie wyspy). 
• LOT REJSOWY - loty wykonywane regularnie ze stałą powtarzalnością przez dłuższy okres czasu niezależnie 
od tego ile miejsc w samolocie zostanie wyprzedane. 
• LUGGAGE - bagaż 
• NUMER REZERWACJI - kod składający się z cyfr i liter, który umożliwia liniom lotniczym identyfikację pasażera. 
• NW - jest to rodzaj ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, który jest bardzo często częścią pakietu wa-
kacyjnego 
• PILOT WYCIECZKI - jest to osoba, która jest przedstawicielem organizatora wycieczki podczas jej trwania. Do 
jej najważniejszych obowiązków należy opieka nad uczestnikami wycieczki i dbanie o prawidłową realizację pro-
gramu wycieczki. Pilot powinien znać język powszechnie znany w odwiedzanym kraju oraz dysponować choćby 
podstawową wiedzą na temat odwiedzanych obiektów, obyczajów, kultury w krajach, które są na trasie wycieczki. 
• PRZEWODNIK - jest to osoba, która doskonale zna konkretny teren, po którym oprowadza wycieczkę. Musi 
dysponować kompletną wiedzą na temat zwiedzanych obiektów, ich architektury, sztuki oraz historii. Ze względu 
na ogromny zakres wiedzy przewodnik zwykle jest ograniczony do jednego miasta. 
• REZYDENT - jest to pilot wycieczki, który na stałe przebywa na terenie, do którego przyjeżdżają turyści. Powi-
nien charakteryzować się znajomością języka urzędowego w kraju, w którym przebywa. Często do jego obowiąz-
ków należy praca biurowa w lokalnym przedstawicielstwie organizatora. 
• SPA - określenie obiektów uzdrowiskowych, leczniczych, w ostatnich latach zdobywających ogromną popular-
ność. Obiekty takie charakteryzują się najczęściej usługami noclegowymi połączonymi z leczeniem, rehabilitacją 
oraz zabiegami relaksacyjnymi. 
• SZWEDZKI STÓŁ - jest to forma podawanego posiłku charakteryzująca się dużym wyborem i swobodą w do-
bieraniu posiłków. Goście sami wybierają co i ile chcą zjeść. Nie ma żadnych ograniczeń, jednak niedozwolone jest 
wynoszenie posiłków poza jadalnię. 
• TERMINAL - hala odlotów lub przylotów na lotnisku. Znajdują się w niej punkty do odprawy biletowo-bagażo-
wej (CHECK-IN), odpraw paszportowo-celnych oraz poczekalnie i sklepy wolnocłowe.
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Transport pociągiem do wskazanych stacji (konieczność posiadania aktualnej legitymacji szkolnej lub kolejowej). W razie konieczności dalszy transfer au-
tokarem/busem do OW i z powrotem. Gwarantujemy zorganizowany dojazd z wybranych miast (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Poznań, Warszawa, Kraków, 
Katowice) przy min 5 osobach z poszczególnych lokalizacji.

Przejazd pociągiem: Dziwnówek, Mielno, Spała, Karpacz.
Przejazd  autokarem: Międzyzdroje, Dźwirzyno, Łeba, Szeligi, Zamrzenica, Szczyrk, Krynica Zdrój, Grecja, Bułgaria, Chorwacja.

Zakwaterowanie, wyżywienie i program będą dostosowane do czynników wynikających z pandemii.
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RAMOWY PROGRAM POBYTU:
Dzień 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd 
do ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwate-
rowanie około godziny 16.00, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2-10: Realizacja programu pobytu; wycieczki 
wg programu: 
- Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie, połączone 
z warsztatami - lepienie z gliny, produkcja filcu, pisa-
nie gęsimi piórami, musztra wczesnośredniowieczna, 
strzelanie z łuku; na zakończenie poczęstunek
- zwiedzanie Międzyzdrojów - spacer Promenadą 
Gwiazd; Molo,
- wizyta w Wolińskim Parku Narodowym i w Zagro-
dzie Pokazowej Żubrów,
- wycieczka do Świnoujścia i Fortu Gerharda,
- rejs statkiem po morzu,
- zajęcia sportowe, gry i konkursy sprawnościowe, gry 
zespołowe,
- gry karciane i planszowe np. Doblo, Dixit i wiele in-
nych,
- dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika.
Dzień 11: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pobra-
nie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

CENA OBEJMUJE:
- transport do/z ośrodka autokarem turystycznym  
z licencją, zezwoleniem i aktualnymi badaniami tech-
nicznymi,
- zakwaterowanie - 10 noclegów,
- wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 
- suchy prowiant na drogę powrotną,
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, me-
dycznej, ratownika wodnego,
- realizację programu pobytu, w tym: zwiedzanie 
Skansenu Słowian i Wikingów na wyspie Wolin, rejs 
statkiem po morzu, wizyta w Wolińskim Parku Naro-
dowym i Zagrodzie Pokazowej Żubrów, wycieczka do 
Świnoujścia, zajęcia sportowe, gry sportowe, planszo-
we, integracyjne i konkursy, dyskoteki, plażowanie, 
ognisko,
- ubezpieczenie NNW Signal Iduna.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
(organizowane przy określonej liczbie chętnych na 
danym turnusie ok. 20 os):
wizyta w Oceanarium - nowo powstałe Oceanarium 
w Międzyzdrojach. W obiekcie o powierzchni 3000 
m 2 znajdują się ryby z najdalszych zakątków świata 
- drapieżne rekiny i mureny, przepięknie ubarwione 
ryby raf koralowych - błazenki, rogatnice, ustniczki 
oraz słodkowodne piękności - jesiotry, cichle, arapa-
imy oraz wiele innych. Bez wątpienia jedną z atrakcji 

jest 16 metrowy półtunel wypełniony niesamowity-
mi rybami. Touch pool, w którym możemy dotknąć 
żywe ryby, czy paludarium z japońskimi karpiami koi. 
Zbiorniki wypełnione 220 tonami wody zainteresują 
niejedną osobę. Cena ok. 35 PLN/os.

PROGRAM TROPICAL 
Tropical Islands - wycieczka autokarowa do najwięk-
szego w Europie tropikalnego świata rozrywki - naj-
większa na świecie plaża pod dachem 4 000 m2 wody 
- wstęp do Strefy Basenów na 2 h.
Koszt biletów wstępu do Tropical Islands oraz biletów 
komunikacji miejskiej w Berlinie – ok. 40 €/os. (płat-
ne dodatkowo). Posiłki podczas wycieczki płatne we 
własnym zakresie. Na drogę uczestnicy dostaną suchy 
prowiant. Cena ok. 250 PLN/os. + ok. 40 €/os.
Na wyjazd niezbędne jest posiadanie paszportu lub 
dowodu osobistego. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
wskazane jest zabranie kremów z filtrem ochronnym, 
nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, a tak-
że małego plecaka jako bagażu podręcznego podczas 
wycieczek, wymagane jest zabranie legitymacji szkol-
nej i obuwia domowego, kieszonkowe dzieci (na wła-
sne potrzeby) można zdeponować u wychowawcy 
po przyjeździe do ośrodka. Jeżeli dziecko przyjmuje 
leki na stałe lub tymczasowo, prosimy o zaopatrzenie 
uczestnika w ten lek, a sposób dawkowania prosimy 
przekazać pisemnie wychowawcy na miejscu zbiórki. 
Adres i numer telefonu do ośrodka  rozdawane będą 
przy autokarze w dniu wyjazdu. Podane dni są dniami 
wyjazdu i powrotu.

MIĘDZYZDROJE - miasto położone nad Morzem Bałtyckim, na terenie wyspy Wolin między szeroką plażą 
z brzegiem klifowym a leśnymi połaciami Wolińskiego Parku Narodowego. Międzyzdroje to nie tylko 
czyste plaże i piękne krajobrazy. Miasto przyciąga licznymi atrakcjami dla starszych i dla najmłodszych: 
300 metrowe molo, Promenada Gwiazd, Zagroda Pokazowa Żubrów, Bałtycki Park Miniatur, Planetarium, 
Oceanarium to tylko niektóre z miejsc, które warto zobaczyć w Międzyzdrojach.

OrganiZatOr:

stilO

Gryfa Pomorskiego 78
72-500 Międzyzdroje

wiek ucZestników: 
10-17 lat 

ZakwaterOwanie:
Ośrodek Wypoczynkowy 
„STILO” leży w zachodniej części 
miasta wśród lasów bukowych, 
nad samym morzem, przy zej-
ściu na plażę. Jest to kompleks 
nowoczesnych budynków  
w stylu skandynawskim, prze-
pięknie wkomponowanych  
w leśną okolicę.  Pokoje 2, 3 oso-
bowe oraz 4, 5 osobowe typu 
studio wyposażone są w łazienki 
z pełnym węzłem sanitarnym 
oraz TV. Na terenie ośrodka 
znajduje się stołówka, pizzeria, 
sklep spożywczy, boisko do siat-
kówki, stół do ping-ponga, miej-
sce na ognisko i do grillowania, 
3 świetlice do organizacji zajęć 
grupowych, sala disco wypo-
sażona w profesjonalny sprzęt 
muzyczny i oświetlenie, wypo-
życzalnie: rowerów, kijków do 
Nordic Walking, leżaków i para-
wanów oraz nowo wybudowany 
basen odkryty.

wyżywienie: 
3 posiłki dziennie + podwieczo-
rek. Śniadania i kolacje w for-
mie bufetu, obiady serwowane. 
Turnus rozpoczyna się kolacją  
z ciepłym posiłkiem w dniu 
przyjazdu, a kończy śniadaniem  
w dniu wyjazdu.
Suchy prowiant na drogę po-
wrotną.

Terminy: Cena za osobę

28.06 - 08.07
08.07 - 18.07
18.07 - 28.07
28.07 - 07.08

1 840

STILO, MIĘDZYZDROJE
KOLONIA 

I OBÓZ  
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Ośrodek Złota Rybka położony w Dziwnówku - nadmorskiej miejscowości letniskowej, leżącej na Mierzei 
Dziwnowskiej oddzielającej Morze Bałtyckie od Zalewu Kamieńskiego. Dziwnówek oddalony jest 8km od 
Kamienia Pomorskiego i 20km od Międzyzdrojów. Ogrodzony, oświetlony, zadrzewiony i ładnie zagospo-
darowany teren ośrodka dzieli zaledwie 150m od nadmorskiej plaży. Stanowią go 3 dwukondygnacyjne pa-
wilony hotelowe. Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami (umywalka, 
natrysk, WC), telewizorami i chłodziarkami. Do dyspozycji obozowiczów: jadalnia, sala dyskotekowa, sala 
gier i zabaw, tenis stołowy, bilard, boisko do gry w bule, piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, plac zabaw,  
4 drewniane wiaty i miejsce na ognisko.

PROGRAM
Mały Strzelec: strzelanie (pod nadzorem instrukto-
rów) z prymitywnej broni (proce) oraz łuków; trening 
strzelecki z wykorzystaniem krótkiej (pistolety) i dłu-
giej (strzelby) broni pneumatycznej, strzelanie w po-
zycji leżącej oraz stojącej do tarcz i celów ruchomych; 
NERF - potyczki z użyciem wyrzutni na bezpieczne, 
piankowe pociski.
Mały Podróżnik: orientowanie się w terenie, „czytanie 
mapy”, odnajdywanie północnego kierunku, wędrów-
ki na orientację (pod stałą opieką wychowawców); 
rysowanie map i szkiców terenu; poszukiwania ukry-
tych monet oraz zakopanych wskazówek niezbęd-
nych podczas wyprawy przy pomocy elektronicznego 
wykrywacza metalu.
Mały Komandos: musztra, przemarsze szykiem ubez-
pieczonym, rzut granatem (atrapa) do celu i na odle-
głość, szyfrowanie wiadomości, wykonywanie zadań 
w terenie zagrożonym atakiem chemicznym, poszu-
kiwanie min i pocisków (atrapy) za pomocą macek 
saperskich.
Mały Figlarz: wyścigi na szczudłach, nartach wielo-
osobowych i w workach, wykonywanie zadań w 3 
osobowych „Spodniach Clowna”, zajęcia z chustą ani-
macyjną, tricline - chodzenie po taśmie zawieszonej 
kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.
Mały Ratownik: zachowanie się po katastrofie lotni-
czej, niesienie pomocy innym w wodzie, survivalowe 
sposoby odkażania i przyspieszania gojenia się ran, 
budowa noszy, transport rannego w wodzie i trud-
nych warunkach terenowych, samarytańskie gry te-
renowe.
Mały Survivalowiec: podstawowe zasady przetrwa-
nia, bytowanie w lesie, budowa oraz maskowanie 
leśnego schronienia, rozpalanie ognia, różne rodzaje 
stosów ogniskowych, pozyskiwanie i uzdatnianie
wody do picia, przygotowywanie ciepłego posiłku 
nad ogniskiem, przewidywanie pogody, nocleg „pod 
gołym niebem” (pod opieką kadry).
Mały Rycerz: zabawa w płatnerza - przygotowanie 
własnej zbroi i tarczy oraz kowala - projektowanie  
i produkcja bezpiecznej, gąbkowej broni z pomocą 
wychowawcy to wstęp do turnieju rycerskiego, w któ-
rym uczestnicy wykorzystają własnoręcznie zrobione 
przedmioty.
Mały Wodniak: budowa jednostki pływającej, która 
musi utrzymywać się na wodzie, „bitwa morska” - ba-
lonami napełnionymi wodą, przelewanie wody przez 
„dziurawe rury”, budowa tratw i przeprawy na dętkach.
Mały Sportowiec: rozgrywki w bule, piłkę nożną, siat-
kówkę, koszykówkę, kometkę, tenisa stołowego i bilard.

Mały Leniuch: zabawy na plaży, ogniska, kąpiele  
w Bałtyku i Zalewie Kamieńskim (pod opieką ratowni-
ka wodnego).
Wyprawa Odkrywców: podsumowanie obozu, dwu-
dniowa wyprawa survivalowa - wykorzystanie wcze-
śniej nabytych umiejętności.

Realizacja programu obozu będzie dostosowana do 
indywidualnych możliwości większości uczestników.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową 
opieką wychowawców (1/10os), ratowników wodnych 
i instruktorów. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy 
wykonany z drewna „Medalion Odkrywcy” i bidon na 
wodę. 

W CENIE
Zakwaterowanie, wyżywienie, opieka pedagogiczna   
i instruktorska, realizacja programu, transfer, przejazd 
zorganizowany uczestników do miejsca realizacji im-
prezy i z powrotem pod opieką pilota tranzytowego, bi-
let PKP na przejazd koleją, nagrody i pamiątki, dojazdy 
lokalne, ubezpieczenie zgodnie z obowiązującą polisą. 

KADRA 
Ratownicy wodni, instruktorzy: pływania, survivalu  
i strzelectwa sportowego.

WYMAGANY EKWIPUNEK
Mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar, 
dres sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, buty tury-
styczne, latarka z zapasem baterii, letnie nakrycie gło-
wy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV, 
strój kąpielowy; mile widziane: instrumenty muzyczne 
i aparaty fotograficzne, legitymacja szkolna.

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psy-

chofizyczny większości uczestników program 
może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem niezbęd-
nych elementów zapewniających bezpieczeństwo .

• Możliwość dokupienia dodatkowych zajęć (opłata na 
miejscu): rejs łodzią „Nataszka” po Zalewie Kamień-
skim - 10 zł.

• Podział na grupy wiekowe będzie realizowany przy 
minimum 10 osobach w danym przedziale wieko-
wym.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godzi-
ny 18:00, a wyjazd w dniu zakończenia do godziny 
8:00.

OrganiZatOr:

ZłOta rybka

ul. kamieńska 14
72-420 dZiwnówek

wiek ucZestników: 
8-13 lat 

ZakwaterOwanie: 
10 noclegów.

Wyżywienie: 
4 x dziennie (od kolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu + suchy prowiant na 
drogę powrotną).

ZŁOTA RYBKA
DZIWNÓWEK

OBÓZ ADVENTURE & SURVIVAL KIDS 

MALI ODKRYWCY  

Terminy: Cena za osobę

28.06-08.07
09.07-19.07
20.07-30.07
31.07-10.08
11.08-21.08

1 955
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Ośrodek Złota Rybka położony w Dziwnówku - nadmorskiej miejscowości letniskowej, leżącej na Mierzei 
Dziwnowskiej oddzielającej Morze Bałtyckie od Zalewu Kamieńskiego. Dziwnówek oddalony jest 8km od 
Kamienia Pomorskiego i 20km od Międzyzdrojów. Ogrodzony, oświetlony, zadrzewiony i ładnie zagospo-
darowany teren ośrodka dzieli zaledwie 150m od nadmorskiej plaży. Stanowią go 3 dwukondygnacyjne pa-
wilony hotelowe. Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami (umywalka, 
natrysk, WC), telewizorami i chłodziarkami. Do dyspozycji obozowiczów: jadalnia, sala dyskotekowa, sala 
gier i zabaw, tenis stołowy, bilard, boisko do gry w bule, piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, plac zabaw,  
4 drewniane wiaty i miejsce na ognisko.

PROGRAM
Łucznictwo: strzelanie z łuków do tarcz stałych i im-
prowizowanych.
I pomoc na wesoło: symulacja akcji ratunkowej na 
wodzie, konstruowanie noszy, udzielanie I pomocy 
oraz transport rannego w trudnych warunkach tereno-
wych oraz w wodzie, gra samarytańska sprawdzająca 
zdobytą przez uczestników wiedzę.
Podstawy orienteringu: „czytanie mapy”, nauka posłu-
giwania się busolą, odnajdywanie północnego kierun-
ku różnymi metodami, wędrówki na orientację, nocne 
podchody, zaawansowane gry terenowe, sygnalizacja  
i komunikowanie się w terenie.
Strzelectwo: z krótkiej i długiej broni pneumatycznej 
do tarcz i celów ruchomych.
„Holi Day” (karnawał kolorów): obrzucanie się bez-
piecznymi, kolorowymi proszkami zakończone sesją 
fotograficzną.
Szalone zajęcia sprawnościowe: wyścigi w workach, 
na szczudłach i nartach wieloosobowych, „Mokra siat-
kówka”, zadania w 3 osobowych „Spodniach Clow-
na”, przelewanie wody przez dziurawe rury, zabawy  
z chustą animacyjną; tricline - chodzenie po taśmie za-
wieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.
Nocny biwak: z piosenkami i konkursami.

Wycieczki piesze: okolicznymi szlakami i duktami
leśnymi.
Rejs łodzią „Nataszka”: po Zalewie Kamieńskim ze 
zwiedzaniem portu w Dziwnowie i starego portu hy-
droplanów.
Turnieje sportowe: bule, siatkówka plażowa, koszy-
kówka, piłka nożna, kometka, tenis stołowy, zajęcia 
gimnastyczne na plaży.
„Perła Wszechoceanu”: całodniowa gra terenowo-fa-
bularna tocząca się w ośrodku, lesie i na plaży.
Zakręcone alarmy: nikt nie wie kiedy i co go czeka.
Dyskoteki: z zabawami tanecznymi.
Plażowanie i kąpiele: w morzu (pod opieką ratownika 
wodnego).
Ogniska: z pieczeniem kiełbasy i szantami.
Obóz dla fanów rekreacji, którzy chcą jednak spróbo-
wać w formie zabawy ciekawych zajęć aktywnych.
Każdy uczestnik otrzyma bidon na wodę.

W CENIE
Zakwaterowanie, wyżywienie, opieka pedagogiczna   
i instruktorska, realizacja programu, transfer, przejazd 
zorganizowany uczestników do miejsca realizacji im-
prezy i z powrotem pod opieką pilota tranzytowego, bi-
let PKP na przejazd koleją, nagrody i pamiątki, dojazdy 
lokalne, ubezpieczenie zgodnie z obowiązującą polisą. 

KADRA 
Ratownicy wodni, instruktorzy: pływania, survivalu  
i strzelectwa sportowego.

WYMAGANY EKWIPUNEK
Mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar, 
dres sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, buty tury-
styczne, latarka z zapasem baterii, letnie nakrycie gło-
wy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV, 
strój kąpielowy; mile widziane: instrumenty muzycz-
ne i aparaty fotograficzne, legitymacja szkolna.

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psy-

chofizyczny większości uczestników program 
może ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem nie-
zbędnych elementów zapewniających bezpieczeń-
stwo .

• Podział na grupy wiekowe będzie realizowany przy 
minimum 10 osobach w danym przedziale wieko-
wym.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od go-
dziny 18:00, a wyjazd w dniu zakończenia do go-
dziny 8:00.

OrganiZatOr:

ZłOta rybka

ul. kamieńska 14
72-420 dZiwnówek

wiek ucZestników: 
10-14/14-18 lat 

ZakwaterOwanie: 
10 noclegów.

Wyżywienie: 
4 x dziennie (od kolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu + suchy prowiant na 
drogę powrotną).

WAKACYJNA PRZYGODA  I  DZIWNÓWEK

Terminy: Cena za osobę

28.06-08.07
09.07-19.07
20.07-30.07
31.07-10.08
11.08-21.08

1 865

ZŁOTA RYBKA
DZIWNÓWEK

OBÓZ REKREACYJNY

WAKACYJNA PRZYGODA  
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OrganiZatOr:

ZłOta rybka

ul. kamieńska 14
72-420 dZiwnówek

wiek ucZestników: 
10-14 / 14-18 lat 

ZakwaterOwanie: 
10 noclegów.

Wyżywienie: 
4 x dziennie (od kolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu + suchy prowiant na 
drogę powrotną).

MAGIĄ I MIECZEM  I  DZIWNÓWEK

ZŁOTA RYBKA
DZIWNÓWEK

OBÓZ FANTASY

MAGIĄ I MIECZEM  

Terminy: Cena za osobę

28.06-08.07
09.07-19.07
20.07-30.07
31.07-10.08
11.08-21.08

1 975

Ośrodek Złota Rybka położony w Dziwnówku - nadmorskiej miejscowości letniskowej, leżącej na Mierzei Dziw-
nowskiej oddzielającej Morze Bałtyckie od Zalewu Kamieńskiego. Dziwnówek oddalony jest 8km od Kamienia 
Pomorskiego i 20km od Międzyzdrojów. Ogrodzony, oświetlony, zadrzewiony i ładnie zagospodarowany teren 
ośrodka dzieli zaledwie 150m od nadmorskiej plaży. Stanowią go 3 dwukondygnacyjne pawilony hotelowe. 
Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami (umywalka, natrysk, WC), telewizora-
mi i chłodziarkami. Do dyspozycji obozowiczów: jadalnia, sala dyskotekowa, sala gier i zabaw, tenis stołowy, bilard, 
boisko do gry w bule, piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, plac zabaw, 4 drewniane wiaty i miejsce na ognisko.

PROGRAM
Papierowe RPG: gra fabularna, polegająca na wykre-
owaniu przez grupę graczy własnych fantastycznych 
postaci, które później przemierzają odległe światy prze-
żywając w nich wspaniałe przygody (walczą z potwora-
mi, wypełniają zadania oraz gromadzą doświadczenie  
i bogactwa). Nad każdą rozgrywką czuwa mistrz gry, któ-
ry tworzy historię, za którą podążają gracze, ale także wy-
pełnia wyimaginowany świat najróżniejszymi lokacjami 
do odwiedzenia i potworami do zgładzenia. W grze po-
jawią się również  NPC (postacie nie będące graczami), 
które zlecą graczom zadania, staną się ich kompanami w 
przygodzie, wiecznymi wrogami, a nawet uknują z nimi 
intrygę, zmieniającą bieg całej  kampanii. 
LARP: zabawa łącząca w sobie elementy gry oraz sztuki 
(uczestnicy współtworzą i przeżywają opowieść poprzez 
wczuwanie się i odgrywanie ról stworzonych przez sie-
bie postaci). Cała rozgrywka to improwizowany teatr,  
w którym jedyne ograniczenie stanowi rzeczywisty lub 
fikcyjny świat, gdzie umiejscowiona jest gra, a także za-
sady ustalone przez larpmastera (mistrza gry).
Sesje RPG: gry fabularne prowadzone przez mistrza gry; 
do wyboru różne systemy RPG: "Dungeon & Dragons", 
"Neuroshima", "Warhammer", "Wiedźmin", autorski sys-
tem RPG post-apo "Stalker Świt" i wiele innych. 
„Od zera do bohatera”: seria prelekcji, dzięki którym 
uczestnicy nauczą się tworzyć oraz odgrywać swoją 
postać, poznają podstawy różnych systemów RPG, do-
wiedzą się jak stworzyć zgraną drużynę, a także jak lepiej 
poruszać po świecie gry. Gracze nauczą się również, jak 
przechytrzyć swych towarzyszy podróży, a nawet same-
go mistrza gry.
„Dungeon Master”: seria prelekcji, w których uczestnicy 
na nowo doświadczą papierowych RPG wcielając się w 
rolę mistrza gry i dowiedzą się, jak przygotować własną 
kampanię lub krótki epizod, w jaki sposób kreować nowe 
światy,  odkryją co tak naprawdę mistrz gry stara się ukryć 
przed innymi, stworzą niesamowite zwroty akcji, intrygi 
i pułapki oraz dowiedzą się, jak wciągnąć w nie graczy.
Charakteryzacja i FX: nauka postarzania twarzy, robienia 
zmarszczek, blizn i krwawych ran przy pomocy lateksu 
oraz innych środków charakteryzacyjnych zakończona 
larpową sesją zdjęciową. 
Larpy: przygotowane przez larpmastera oraz uczestni-
ków gry larpowe rozgrywające się zarówno w pomiesz-
czeniach, jak i na świeżym powietrzu; odgrywanie stwo-
rzonych postaci, rozwiązywanie zagadek, pertraktacje  
i intrygi - spowodują ogrom wrażeń oraz radość płynącą 
ze wspólnej rozgrywki.
„Arena Walk”: tworzenie bezpiecznej broni larpowej, 
pojedynki i walki drużynowe między uczestnikami, także 
w trybach capture the flag oraz battle royal.

„Game Room”: korzystanie gier planszowych o różnej 
tematyce i poziomie trudności od gier rodzinnych, po 
strategie i karcianki (Neuroshima Hex, This War of Mine, 
Munchkin, Dixit, Metro 2033, Eksplodujące Kotki, Czarne 
historie, Descent, Pandemia: Cthulhu i inne).
Wieczory filmowe: projekcje filmów fantasy i science-
-fiction - poznawanie nowych światów, nauka odgrywa-
nia ról poprzez obserwację aktorów, szukanie inspiracji 
oraz wczuwanie się w klimat kolejnych larpów i sesji rpg.
Integracja: gry i zabawy poza ośrodkiem, walka o flagi, 
ogniska, nocne opowieści, plażowanie i kąpiele w morzu 
(pod opieką ratowników wodnych).
Wypełniony zabawą i atrakcjami obóz dla miłośników 
gier planszowych oraz papierowych RPG, którzy podczas 
zajęć wcielą się w rolę bohaterów i wraz z rówieśnikami 
przeżyją niesamowite przygody w fantastycznych świa-
tach krain magii i miecza.
Wskazane jest zabranie własnych podręczników rpg, gier 
planszowych oraz instrumentów muzycznych.
Każdy uczestnik otrzyma bidon na wodę. 

W CENIE: Zakwaterowanie, wyżywienie, opieka peda-
gogiczna i instruktorska, realizacja programu, transfer, 
przejazd zorganizowany uczestników do miejsca reali-
zacji imprezy i z powrotem pod opieką pilota tranzyto-
wego, bilet PKP na przejazd koleją, nagrody i pamiątki, 
dojazdy lokalne, ubezpieczenie zgodnie z obowiązującą 
polisą. 

KADRA: Ratownicy wodni, instruktorzy: pływania, 
survivalu i strzelectwa sportowego.

WYMAGANY EKWIPUNEK: Mały plecak, śpiwór, ka-
rimat, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtka 
przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka z zapasem 
baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem 
ochronny z filtrem UV, strój kąpielowy; mile widziane: in-
strumenty muzyczne i aparaty fotograficzne, legitymacja 
szkolna.

UWAGI
• Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psy-

chofizyczny większości uczestników program może 
ulec zmianie.

• Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem niezbęd-
nych elementów zapewniających bezpieczeństwo .

• Możliwość dokupienia dodatkowych zajęć (opłata na 
miejscu): rejs łodzią „Nataszka” po Zalewie Kamień-
skim - 10 zł.

• Podział na grupy wiekowe będzie realizowany przy 
minimum 10 osobach w danym przedziale wieko-
wym.

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godziny 
18:00, a wyjazd w dniu zakończenia do godziny 8:00.
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RAMOWY PROGRAM POBYTU:
Dzień 1: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do 
ośrodka, zakwaterowanie. Zapoznanie z obiektem, ko-
lacja i nocleg.
Dzień 2 - 10: realizacja aktywnego wypoczynku:
Zajęcia sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy na tere-
nie ośrodka: plażowanie i kąpiele morskie pod opieką 
ratownika, gry i zabawy na plaży, spacery brzegiem 
morza - podziwianie zachodów słońca, zbieranie mu-
szelek. Pobyt uprzyjemnią zajęcia rekreacyjne oraz 
turnieje sportowe, które oprócz zdolności ruchowych 
rozwijają pewność siebie i umiejętność pracy w gru-
pie. Podczas pobytu dyskoteki i ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.
W trakcie pobytu oprócz plażowania proponujemy 
program turystyczny: 
• rejs statkiem po morzu,
• wycieczkę autokarową do Kołobrzegu - zwiedza-

nie portu; w porcie w Kołobrzegu można podziwiać 
okręty wojskowe zacumowane w basenie portu Ma-
rynarki Wojennej. Można je zwiedzać w czasie trwa-
nia Dni Morza oraz w święta państwowe. Niebywałą 
atrakcją są też rejsy wycieczkowe organizowane na 
„zabytkowych” żaglowcach. Dodatkową atrakcją dla 
turystów są świeże ryby prosto z kutra. Przystań ry-
backa znajduje się przy ulicy Bałtyckiej. Przy Porcie 
stoi kołobrzeska Latarnia Morska z 1945 roku. Moż-
na wejść na jej taras widokowy i podziwiać piękną 
panoramę okolicy. Dostojna wznosi się powyżej 
wszystkich innych budynków. Obowiązkowe miej-
sce do zwiedzania. Latarnia jest stosunkowo młoda, 
bo odbudowana po II wojnie światowej i niewysoka 
- liczy zaledwie 180 stopni. Ale taras widokowy jest 
wielki, nie ma ścisku, a widoki - urzekające. 

• wycieczkę autokarową do Międzyzdrojów: Aleja 
Gwiazd - Promenada Gwiazd to najbardziej rozpo-
znawalna ulica w Międzyzdrojach. Jest prawie jak 
polskie Hollywood - z tym, że zamiast zwykłych 

płytek z gwiazdką, gwiazdy filmu zostawiają tutaj 
ślad swojej dłoni. Spacer Promenadą Gwiazd może 
więc trwać ładnych parę godzin - zanim porów-
namy swoje „łapki” ze wszystkimi gwiazdorskimi, 
minie trochę czasu.... Muzeum Figur Woskowych 
- aby móc podziwiać niezwykłe figury wykonane  
z wosku, wcale nie trzeba odwiedzać Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussaud. Można zobaczyć je 
w Międzyzdrojach! Znajduje się tutaj prawie sto figur 
przedstawiających zarówno postacie publiczne (po-
lityków, gwiazdy kina), jak i bohaterów filmów oraz 
bajek.

Uwaga! Za wykonywanie zdjęć z figurami nie pobiera-
ne są dodatkowe opłaty!
Dzień 11: śniadanie, odebranie suchego prowiantu. 
Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wie-
czornych.
CENA OBEJMUJE:
- transport do/z ośrodka autokarem turystycznym z li-
cencją, zezwoleniem i aktualnymi badaniami technicz-
nymi, 
- zakwaterowanie - 10 noclegów, 
- wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 
- suchy prowiant na drogę powrotną, 
- opiekę kadry pedagogicznej, ratownika na plaży, do-
raźną opiekę medyczną na telefon, 
- wycieczki zawarte w programie, 
- ubezpieczenie NNW na 5 000 zł.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
(organizowane przy określonej liczbie chętnych na da-
nym turnusie ok. 20 os):
Park Linowy KOALA - wysokościowy tor linowy, który 
zagwarantuje niezapomniane wrażenia, przypływ ad-
renaliny i zdrowy wysiłek na świeżym powietrzu. Cena 
45 zł/os. (jedno przejście - trasa czerwona) przy grupa 
min 15 osób.

INFOMACJE PRAKTYCZNE
wskazane jest zabranie kremów z filtrem ochronnym, 
nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, a tak-
że małego plecaka jako bagażu podręcznego podczas 
wycieczek, wymagane jest zabranie legitymacji szkol-
nej i obuwia domowego, kieszonkowe dzieci (na wła-
sne potrzeby) można zdeponować u wychowawcy 
po przyjeździe do ośrodka. Jeżeli dziecko przyjmuje 
leki na stałe lub tymczasowo, prosimy o zaopatrzenie 
uczestnika w ten lek, a sposób dawkowania prosimy 
przekazać pisemnie wychowawcy na miejscu zbiórki. 
Adres i numer telefonu do ośrodka  rozdawane będą 
przy autokarze w dniu wyjazdu. Podane dni są dniami 
wyjazdu i powrotu.

DŹWIRZYNO to bardzo popularne kąpielisko na Wybrzeżu Koszalińskim, położone zaledwie 12 km od Ko-
łobrzegu. W tutejszym powietrzu unosi się korzystny dla zdrowia aerozol morski, zawierający cząsteczki 
soli i jodu - leczy się tu schorzenia układy oddechowego i krążenia. Całe Dźwirzyno otaczają wspaniałe 
lasy, głównie sosnowe. Największą atrakcją w okolicy jest szeroka, złota plaża. 

OrganiZatOr:

ania

wyZwOlenia 44
78-131 dźwirZynO

wiek ucZestników: 
8-13 / 14-18 lat 

ZakwatrOwanie:
Ośrodek Wypoczynkowy 
„ANIA” zlokalizowany ok. 350 
m od morza, posiada 370 miejsc 
noclegowych. Kompleks składa 
się z 4 pawilonów, posiada po-
koje 2, 3 osobowe z łazienkami.
W ośrodku znajduje się stołów-
ka, plac grillowy, betonowy kort 
tenisowy, boiska do siatkówki, 
piłki nożnej, kometki, plac za-
baw oraz plenerowe szachy. W 
ośrodku można korzystać z si-
łowni, sali do gimnastyki korek-
cyjnej, sauny, sali dyskotekowej, 
sali ze stołami to tenisa stoło-
wego. Na terenie obiektu działa 
bezprzewodowy internet.

wyżywienie: 
3 posiłki dziennie + podwieczo-
rek: śniadania i kolacje poda-
wane są w formie szwedzkiego 
stołu, obiad i podwieczorek 
- serwowany do stolików. Tur-
nus rozpoczyna się od kolacji z 
ciepłym posiłkiem w pierwszym 
dniu, a kończy śniadaniem w 
ostatnim dniu. Suchy prowiant 
na drogę powrotną.

Terminy Cena

10.07 – 20.07
21.07 – 31.07
01.08 – 11.08

1 740

ANIA, DŹWIRZYNO
KOLONIA 

I OBÓZ  
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Mielno - znany, nadmorski kurort położony na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Jeziorem Jamno.

PROGRAM
Zajęcia w Parku Linowym „Tukan”: pokonywanie 
wysokościowego toru przeszkód (7 tras do wyboru  
o różnym poziomie trudności o łącznej długości 
950m); przed zajęciami szkolenie z zasad bezpieczeń-
stwa i prawidłowego posługiwania się sprzętem oraz 
poruszania się po torze.
„Akcja Komandos”: zajęcia strzeleckie z kilkoma sce-
nariuszami na profesjonalnym polu paintballowym 
urealnione efektami pirotechnicznymi; na czas zajęć 
każdy uczestnik dostanie mundur, marker paintballo-
wy, maskę, rękawiczki, kamizelkę ochronną i  będzie 
miał do dyspozycji 100 kul.
Wycieczka „turystyczną ciuchcią”: z Mielna przez Sar-
binowo do Gąsek (zwiedzanie 2-giej pod względem 
wysokości  latarni morskiej w Polsce wybudowanej 
jeszcze w XIX wieku).
I pomoc: rozpoznawanie sytuacji zagrożenia życia, 
ocena obrażeń poszkodowanego, wzywanie pomocy, 
zabezpieczenie miejsca wypadku, tamowanie krwoto-
ków i opatrywanie ran, transport rannego, symulacja 
akcji ratowniczej.
„Zwariowana rywalizacja”: wyścigi na szczudłach, 
nartach wieloosobowych i w workach, przelewanie 
wody przez dziurawe rury, wykonywanie zadań w 3 
osobowych „Spodniach Clowna”, turniej „mokrej siat-
kówki plażowej”, gdzie piłkami są balony napełnione 
wodą.
Orientering: „czytanie mapy”, nauka posługiwania się 
busolą, odnajdywanie północnego kierunku różny-
mi metodami, wykorzystanie nowoczesnych metod 
nawigacji, wędrówki na orientację, nocne podchody, 
zaawansowane gry terenowe, sygnalizacja i komuni-
kowanie się w terenie.
Strzelectwo: z proc i łuków oraz krótkiej i długiej broni 
pneumatycznej do tarcz i celów ruchomych.
„Linowe ewolucje”: pokonywanie na czas mostu lino-
wego nad wąwozem, trickline – chodzenie po taśmie 
zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.
„Skarb Mielna”: miejska gra terenowa na orientację, 
podczas której konieczne jest wykonywanie licznych 
zadań, zaliczanie prób i poszukiwanie ukrytych wska-
zówek z wykorzystaniem busoli i elektronicznych wy-
krywaczy metali.
„Świat Rowerów”: wycieczka rowerowa odcinkiem 
znanej trasy „Velo Baltica” połączona ze zwiedzaniem 
atrakcji tej części wybrzeża Bałtyku; wycieczka rowera-
mi wodnymi z ratownikiem po Jeziorze Jamno.
Plażowanie i kąpiele: pod opieką ratowników wodnych.
Każdy uczestnik otrzyma bidon na wodę. 

KADRA
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opie-
ką wychowawców, ratowników wodnych i instruktorów. 
Realizacja programu będzie dostosowana do indywidu-
alnych możliwości uczestników. Ze względu na warun-
ki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości 
uczestników program może ulec zmianie. 

UBEZPIECZENIE: 
Zgodnie z obowiązującą polisą.

CENA OBEJMUJE
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę kadry peda-
gogicznej, ratownika, instruktorów, program pobytu, 
nagrody i pamiątki, transfer, przejazd zorganizowany 
uczestników do miejsca realizacji imprezy i z powro-
tem pod opieką pilota tranzytowego, bilet PKP na 
przejazd koleją, ubezpieczenie NNW, suchy prowiant 
na drogę powrotną, podatek VAT.

CO TRZEBA ZABRAĆ
Legitymacja szkolna z numerem PESEL, mały plecak, 
karimat, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtkę 
przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapa-
sem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, 
krem z filtrem UV, środek przeciw komarom, strój ką-
pielowy. Mile widziane: instrumenty muzyczne i apa-
raty fotograficzne.

OrganiZatOr:

słOnecZny brZeg

ul. słOnecZna 5
76-032 mielnO

tel. 94 318 95 17
slonecznybrzeg@naturatour.pl

wiek ucZestników: 
13-18 lat

ZakwaterOwanie: 
Ośrodek położony jest na 
ogrodzonym, zadrzewionym i 
oświetlonym terenie, przy uli-
cy wiodącej wprost na plażę, w 
odległości ok. 200m od brzegu 
jeziora i ok. 230m od morza. 
Ośrodek składa się z 5 budyn-
ków mieszkalnych oraz budyn-
ku, w którym mieści się jadal-
nia, kawiarnia, sala taneczna i 
salka dydaktyczna. Uczestnicy 
zakwaterowani będą w po-
łożonych wśród drzew pawi-
lonach oddalonych od części 
wczasowej, w pokojach 2, 3 i 4 
osobowych z łazienkami (umy-
walka, natrysk, WC); część 
pokoi z balkonami. Ponadto do 
dyspozycji obozowiczów: bo-
isko do siatkówki, plac zabaw, 
wiata grillowa i tenis stołowy. 

wyżywienie: 
całodzienne (śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja), pierw-
szym posiłkiem jest kolacja w 
dniu przyjazdu, ostatnim po-
siłkiem jest śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz suchy prowiant 
na drogę powrotną. 

W przypadku transportu dziec-
ka we własnym zakresie cena 
niższa o 80 zł/osobę.
Przyjazd indywidualny w dniu 
rozpoczęcia  od godz. 18:00, 
wyjazd w dniu zakończenia do 
godz 8:00.

Terminy Cena

28.06-08.07
09.07-19.07
20.07-30.07
31.07-10.08
11.08-21.08

1 895

SŁONECZNY BRZEG
MIELNO

OBÓZ PRZYGODOWY

FABRYKA ADRENALINY
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PROGRAM
Zabawy integracyjne: zapoznanie się uczestników, 
wprowadzenie dobrego klimatu, nawiązanie więzi mię-
dzy uczestnikami i kadrą obozową; podczas zajęć trzeba 
wykazać się bystrością umysłu, sprawnością fizyczną  
i kreatywnością.
Dr House: nauka podstaw pomocy przedmedycznej 
podczas zwariowanych zabaw, happeningi ratownicze, 
ocena obrażeń „poszkodowanego”, samodzielne kon-
struowanie improwizowanych noszy, transport „ranne-
go” w niespotykanych warunkach, nauka opatrywania 
ran i wykorzystania przedmiotów codziennego użytku 
w niesieniu pomocy, ćwiczenia i symulacje akcji ratow-
niczych. 
Śladami Indiany Jones’a: „czytanie mapy”, nauka posłu-
giwania się busolą, odnajdywanie północnego kierunku, 
wędrówki na orientację, nocne podchody, gry terenowe, 
poszukiwania ukrytych wskazówek, zadań, artefaktów  
i innych przedmiotów niezbędnych w dalszych zaję-
ciach za pomocą elektronicznych wykrywaczy metali.
Test odwagi: wspólne wysłuchanie kilku historii grozy 
przy ognisku, a następnie indywidualne wykonywanie 
nocnych zadań w lesie, gdzie na uczestników czekać 
będą „straszne zasadzki”, „niesamowite spotkania” i „za-
skakujące przygody”; zabawa odbędzie się pod pełną 
kontrolą kadry obozowej.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: dzienne i nocne gry te-
renowe, rozgrywki sportowe na plaży, olimpiada obozo-
wa, zajęcia gimnastyczne, zajęcia z chustą animacyjną, 
„mokra siatkówka” i baloniady, wyścigi na szczudłach, 
nartach wieloosobowych i w workach, wykonywanie 
zadań w 3 osobowych „Spodniach Clowna”, przelewanie 
wody przez „dziurawe rury”.
Super strzelec:  strzelanie w różnych pozycjach z proc, 
łuków, pistoletów i karabinków pneumatycznych do ce-
lów statycznych i ruchomych.
Akrobatyka: trickline - chodzenie po taśmie zawieszo-
nej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.
Letni hokej: mecze, gdzie kijami hokejowymi są szczot-
ki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia pokryta 
pianą.

Poszukiwanie skarbu Neptuna: całodniowa gra tere-
nowo-fabularna tocząca się w ośrodku, lesie i na plaży, 
rozszyfrowywanie wiadomości i wskazówek, wykony-
wanie zadań w celu odnalezienia skarbu.
Wycieczka rowerami wodnymi: z ratownikiem wod-
nym po Jeziorze Jamno.
Nocny maraton filmowy.
Turnieje sportowe: piłka nożna, siatkówka, kometka, 
tenis stołowy.
Wycieczki piesze i spacery po plaży połączone z cie-
kawymi zadaniami i niespodziankami. Dyskoteki z ka-
raoke. Plażowanie i kąpiele (pod opieką ratowników 
wodnych). Ogniska (z pieczeniem kiełbasy).
Każdy uczestnik otrzyma bidon na wodę. 

KADRA
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opie-
ką wychowawców, ratowników wodnych i instrukto-
rów. Realizacja programu będzie dostosowana do in-
dywidualnych możliwości uczestników. Ze względu na 
warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny więk-
szości uczestników program może ulec zmianie. 

UBEZPIECZENIE 
Zgodnie z obowiązującą polisą.

CENA OBEJMUJE 
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę kadry peda-
gogicznej, ratownika, instruktorów, program pobytu, 
nagrody i pamiątki, transfer, przejazd zorganizowany 
uczestników do miejsca realizacji imprezy i z powro-
tem pod opieką pilota tranzytowego, bilet PKP na prze-
jazd koleją, ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na 
drogę powrotną, podatek VAT.

CO TRZEBA ZABRAĆ 
Legitymację szkolną z numerem PESEL, mały plecak, 
karimat, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtkę 
przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapa-
sem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, 
krem z filtrem UV, środek przeciw komarom, strój ką-
pielowy. Mile widziane: instrumenty muzyczne i apa-
raty fotograficzne.

Mielno - znany, nadmorski kurort położony na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Jeziorem Jamno.OrganiZatOr:

słOnecZny brZeg

ul. słOnecZna 5
76-032 mielnO

tel. 94 318 95 17
slonecznybrzeg@naturatour.pl

wiek ucZestników:
10-14 / 14-18 lat

ZakwaterOwanie: 
Ośrodek położony jest na ogro-
dzonym, zadrzewionym i oświe-
tlonym terenie, przy ulicy wiodą-
cej wprost na plażę, w odległości 
ok. 200m od brzegu jeziora i ok. 
230m od morza. Ośrodek skła-
da się z 5 budynków mieszkal-
nych oraz budynku, w którym 
mieści się jadalnia, kawiarnia, 
sala taneczna i salka dydaktycz-
na. Uczestnicy zakwaterowa-
ni będą w położonych wśród 
drzew pawilonach oddalonych 
od części wczasowej, w pokojach 
2, 3 i 4 osobowych z łazienkami 
(umywalka, natrysk, WC); część 
pokoi z balkonami. Ponadto do 
dyspozycji obozowiczów: boisko 
do siatkówki, plac zabaw, wiata 
grillowa i tenis stołowy. 

wyżywienie: 
Całodzienne (śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja), pierw-
szym posiłkiem jest kolacja w 
dniu przyjazdu, ostatnim posił-
kiem jest śniadanie w dniu wy-
jazdu oraz suchy prowiant na 
drogę powrotną. 

W przypadku transportu dziec-
ka we własnym zakresie cena 
niższa o 80 zł/osobę.
Przyjazd indywidualny w dniu 
rozpoczęcia  od godz. 18:00, 
wyjazd w dniu zakończenia do 
godz 8:00.

Terminy Cena

28.06-08.07
09.07-19.07
20.07-30.07
31.07-10.08
11.08-21.08

1 775

SŁONECZNY BRZEG
MIELNO

OBÓZ REKREACYJNY

SŁONECZNE WAKACJE



102 www.naturatour.pl

Mielno - znany, nadmorski kurort położony na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Jeziorem Jamno.

PROGRAM
Zajęcia integracyjne: wymagające bystrości umysłu, 
sprawności fizycznej i kreatywności, zajęcia zespala-
jące grupę, umożliwiające nawiązanie więzi między 
uczestnikami i ułatwiające ich późniejszą współpracę .
„Mały Latarnik”: wycieczka turystyczną "ciuchcią" przez 
Chłopy i Sarbinowo do latarni morskiej w Gąskach.
„Holi Day” (festiwal kolorów): obrzucanie się bez-
piecznymi, kolorowymi proszkami zakończone sesją 
zdjęciową.
„Świat Labiryntów”: wycieczka autokarowa do gospo-
darstwa edukacyjnego w Paprotach; gry i zabawy te-
renowe (Paprockie zwierzaki, Zdobywanie labiryntowej 
wieży, Piaskowa góra, Labiryntowe szachy i inne) pro-
wadzone będą przez animatorów na terenie starego 
gospodarstwa, na łąkach, w lesie i na leśnych polanach.
„Dzień wśród alpak”: wycieczka autokarowa do go-
spodarstwa agroturystycznego „Na Sosnowych Wzgó-
rzach”; spacery i zabawy z alpakami, psami, kotami  
i papugą; przejażdżka wozem ciągniętym przez trak-
tor po lesie i łąkach; karmienie gęsi i kur zielononóżek; 
przejście przez most linowy i zjazd mini-tyrolką, zaba-
wy w suchym basenie, przeciąganie liny, walka na sia-
nie, odpoczynek na hamakach, jedzenie drożdżówek, 
bez i naleśników (skomponowanych z ekologicznych 
produktów według gustu każdego uczestnika).
I pomoc: zabawowe poznanie zasad i ćwiczenie po-
mocy przedmedycznej (wzywanie pomocy, zabezpie-
czenie miejsca wypadku, tamowanie krwotoków i opa-
trywanie ran, konstruowanie noszy, transport rannego, 
symulacja akcji ratowniczej).
Poszukiwania: napojów w puszkach, słodyczy i przed-
miotów niezbędnych w dalszych zajęciach za pomocą 
elektronicznych wykrywaczy metali.
Trickline: chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadzie-
siąt centymetrów nad ziemią.
„Letni hokej”: mecze, gdzie kijami hokejowymi są 
szczotki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia 
pokryta pianą.
„Bałtycka Szalona Olimpiada”: wykonywanie zadań 
w 3 osobowych „Spodniach Clowna”, zabawy z chustą 
animacyjną, przelewanie wody przez dziurawe rury, 
zabawy wodne na dętkach, wyścigi zespołów na nar-
tach wieloosobowych, szczudłach i w workach,” Mega 
Bierki” i „Mega Kręgle”.
Wycieczka rowerami wodnymi: z ratownikiem wod-
nym po Jeziorze Jamno.
Plażowanie i kąpiele: pod opieką ratowników wod-
nych.
Każdy uczestnik otrzyma bidon na wodę. 
Realizacja programu obozu będzie dostosowana do 
indywidualnych możliwości większości uczestników. 
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opie-
ką wychowawców (1/10 os.), ratowników wodnych  
i instruktorów.

UBEZPIECZENIE
Zgodnie z obowiązującą polisą.

CENA OBEJMUJE 
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę kadry peda-
gogicznej, ratownika, instruktorów, program pobytu, 
nagrody i pamiątki, transfer, przejazd zorganizowany 
uczestników do miejsca realizacji imprezy i z powro-
tem pod opieką pilota tranzytowego, bilet PKP na 
przejazd koleją, ubezpieczenie NNW, suchy prowiant 
na drogę powrotną, podatek VAT.

CO TRZEBA ZABRAĆ 
Legitymacja szkolna z numerem PESEL, mały plecak, 
karimat, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtkę 
przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapa-
sem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, 
krem z filtrem UV, środek przeciw komarom, strój ką-
pielowy. Mile widziane: instrumenty muzyczne i apa-
raty fotograficzne.

OrganiZatOr:

słOnecZny brZeg

ul. słOnecZna 5
76-032 mielnO

tel. 94 318 95 17
slonecznybrzeg@naturatour.pl

wiek ucZestników:
8-13 lat

ZakwaterOwanie: 
Ośrodek położony jest na ogro-
dzonym, zadrzewionym i oświe-
tlonym terenie, przy ulicy wiodą-
cej wprost na plażę, w odległości 
ok. 200m od brzegu jeziora i ok. 
230m od morza. Ośrodek skła-
da się z 5 budynków mieszkal-
nych oraz budynku, w którym 
mieści się jadalnia, kawiarnia, 
sala taneczna i salka dydaktycz-
na. Uczestnicy zakwaterowa-
ni będą w położonych wśród 
drzew pawilonach oddalonych 
od części wczasowej, w pokojach 
2, 3 i 4 osobowych z łazienkami 
(umywalka, natrysk, WC); część 
pokoi z balkonami. Ponadto do 
dyspozycji obozowiczów: boisko 
do siatkówki, plac zabaw, wiata 
grillowa i tenis stołowy. 

wyżywienie: 
Całodzienne (śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja), pierw-
szym posiłkiem jest kolacja  
w dniu przyjazdu, ostatnim po-
siłkiem jest śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz suchy prowiant na 
drogę powrotną. 

W przypadku transportu dziec-
ka we własnym zakresie cena 
niższa o 80 zł/osobę.
Przyjazd indywidualny w dniu 
rozpoczęcia  od godz. 18:00, 
wyjazd w dniu zakończenia do 
godz 8:00.

Terminy Cena

28.06-08.07
09.07-19.07
20.07-30.07
31.07-10.08
11.08-21.08
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MIELNO - to jedno z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych w Polsce, o którym słyszał na pewno każdy 
Polak. Położone jest tuż obok Kołobrzegu i Koszalina co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność. Mielno to 
jednak nie tylko Morze Bałtyckie. Drugim zbiornikiem wodnym jest Jezioro Jamno, które stanowi centrum 
sportów wodnych. Bardzo szeroka linia brzegowa oraz dostęp do Jeziora to ogromne atuty miejscowości.

RAMOWY PROGRAM POBYTU
Dzień 1: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd 
do ośrodka, zakwaterowanie. Zapoznanie się z atrak-
cjami ośrodka, kolacja, nocleg.
Dzień 2-10: realizacja programu sportowo - rekreacyj-
nego + liczne wycieczki:
• wycieczka turystyczną kolejką do miejscowości 

Chłopy, zwiedzanie Skarbnicy Wioski Rybackiej  
z przewodnikiem. Chłopy są najprawdopodobniej 
jedyną wsią w Polsce, w której zachował się trady-
cyjny układ rybackiej osady z XIX wieku, 

• wycieczka do ogrodów Hortulus w Dobrzycach, uni-
katowe miejsce wypoczynku, rozrywki oraz edukacji 
przyrodniczej z największym labiryntem grabowym 
na świecie!

• rejs statkiem po morzu,
• rajdy rowerowe po okolicy dla najmłodszych,
• wizyta w Parku Wodnym Koszalin,
• zwiedzanie latarni morskiej w Gąskach, która ma po-

nad 50 m wysokości,
• uczestnictwo w otwartych imprezach - Mielno latem 

tętni życiem!
• plażowanie, szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpie-

le w morzu, wędrówki nadmorskie, gry zespołowe, 
dyskoteki.

Dzień 11: ostatni dzień kolonii/obozu. Po śniadaniu 
wykwaterowanie z pokoi; pożegnanie z morzem. Po-
branie prowiantu na drogę. Wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót na miejsca zbiórek w godzinach wieczornych.

FAKULTATYWNIE (organizowane przy określonej licz-
bie chętnych na danym turnusie ok. 20 os):
Kołobrzeg - zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz 
wizyta w Parku Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie; 
w nim m.in. western city, indiańska wioska, mini zoo, 
pokazy kaskaderskie, strzelnica, wspinaczka, rodeo  
i wiele innych atrakcji dla młodzieży. Cena: 100 zł/ os.
Spływ kajakowy - spływ 3 - 5 godzinny (rzeki Unieść 
lub Grabowa z Bagiennicą) z opieką instruktora i ratow-
nika; wypożyczenie kajaka dwuosobowego, kamizelki 
ratunkowej, wiosła, transport kajaków. Cena: 90 zł/ os.
Chęć uczestnictwa w wycieczce należy zgłosić przy re-
zerwacji. Opłata zostanie doliczona do rezerwacji.

STREFA IMPREZOWA - SUMMER PARTY !
Wstęp na dyskoteki TYLKO dla osób które ukończyły  
16 lat!
Klub muzyczny Arena Mielno - w okresie wakacyjnym 
czynny jest codziennie. Obiekt podzielony na główną 
dużą salę taneczną otoczoną lożami, małą sale baro-
wą zaprojektowaną w niepowtarzalnym stylu, na której 
znajdują się różnorodne gry zręcznościowe, obszerne 
podesty z lożami, a w nich ekrany plazmowe. W Klu-
bie znajdują się dwa bary, gdzie każdy z naszych gości 
znajdzie coś dla siebie (duży wybór napojów bezalko-

holowych). Można tu doskonale bawić się na impre-
zach tematycznych jak i na różnych imprezach dys-
kotekowych oraz koncertach zespołów z pierwszych 
miejsc list przebojów.
Bilety wstępu do klubów (w zależności od terminu) lub 
specjalnych imprez płatne we własnym zakresie – cena 
od 20 zł/os./wejście.

CENA OBEJMUJE
 - transport do/z ośrodka autokarem turystycznym  

z licencją, zezwoleniem i aktualnymi badaniami 
technicznymi, 

 - zakwaterowanie - 10 noclegów, 
 - wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 
 - suchy prowiant na drogę powrotną, 
 - opiekę wychowawców, ratownika, opiekę medycz-

ną, 
 - wycieczkę turystyczną kolejką do miejscowości 

Chłopy, wycieczkę do ogrodów Hortulus w Dobrzy-
cach, wizytę w Parku Wodnym Koszalin, zwiedzanie 
latarni morskiej w Gąskach; rejs statkiem oraz boga-
ty program sportowo - rekreacyjny, 

 - ubezpieczenie NNW na 5 000 zł.

CENA NIE OBEJMUJE
Wycieczki fakultatywnej do Kołobrzegu - cena 100 zł/ os.
Spływu kajakowego - cena 90 zł/ os.
Biletów stępu do Klubu muzycznego oraz na dyskoteki.

INFOMACJE PRAKTYCZNE
Wskazane jest zabranie kremów z filtrem ochronnym, 
nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, a tak-
że małego plecaka jako bagażu podręcznego podczas 
wycieczek, wymagane jest zabranie legitymacji szkol-
nej i obuwia domowego, kieszonkowe dzieci (na wła-
sne potrzeby) można zdeponować u wychowawcy 
po przyjeździe do ośrodka. Jeżeli dziecko przyjmuje 
leki na stałe lub tymczasowo, prosimy o zaopatrzenie 
uczestnika w ten lek, a sposób dawkowania prosimy 
przekazać pisemnie wychowawcy na miejscu zbiórki. 
Adres i numer telefonu do ośrodka  rozdawane będą 
przy autokarze w dniu wyjazdu. Podane dni są dniami 
wyjazdu i powrotu.

OrganiZatOr:

słOnecZny brZeg

ul. słOnecZna 5
76-032 mielnO

tel. 94 318 95 17
slonecznybrzeg@naturatour.pl

wiek ucZestników:
9-13 / 14-17 lat

ZakwaterOwanie:
Ośrodek Wypoczynkowy SŁO-
NECZNY BRZEG dysponuje 
około 250 miejscami noclego-
wymi. Jest położony na tere-
nach trawiastych pośród drzew 
i łagodnych pagórków. Całość 
jest ogrodzona i dozorowana 
przez całą dobę. Ośrodek dys-
ponuje wiatą grillową, świetlicą 
oraz 2 placami zabaw. Ośrodek 
położony jest przy ulicy wiodą-
cej wprost na plażę, zaledwie 
120 m od morza oraz 150 m od 
Jeziora Jamno. Jego usytuowa-
nie sprawia, że blisko jest stąd 
zarówno do plaży jak i głównej 
ulicy, przy której skupia się życie 
tego turystycznego miasteczka.  
W budynku znajdują się pokoje 
2, 3, 4 i 5 osobowe z łazienkami 
TV. Większość pokoi z balko-
nami. Ośrodek posiada własną 
stołówkę w której przygotowuje 
smaczne domowe posiłki. 

wyżywienie:
Całodzienne (śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacja), pierw-
szym posiłkiem jest kolacja w
dniu przyjazdu, ostatnim posił-
kiem jest śniadanie w dniu wy-
jazdu oraz suchy prowiant na
drogę powrotną.

Terminy: Cena

03.07 – 13.07
14.07 – 24.07
25.07 – 04.08
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RAMOWY PROGRAM POBYTU
Dzień 1: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd 
do ośrodka, zakwaterowanie. Zapoznanie się z atrak-
cjami ośrodka, kolacja, nocleg.
Dzień 2-10: realizacja programu sportowo - rekreacyj-
nego + liczne wycieczki:
• wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, 

gdzie zobaczymy największą piaszczystą pustynię w 
Środkowej Europie - słynne Ruchome Wydmy, które 
wiatr przesypuje, co rok o kilka metrów,

• wycieczka do Łeba Parku - Parku Dinozaurów: dino-
zaury naturalnej wielkości, grota neandertalczyków, 
galeria skamielin i minerałów, wioska indiańska, wy-
ścigi pojazdami Flinstonów,

• rejs statkiem po morzu,
• wycieczki rowerowe do Nowęcina, nad Jezioro 

Sarbsko, 
• animacje z wykorzystaniem infrastruktury ośrodka 

m.in.: gry zespołowe (siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna, dwa ognie), turnieje tenisa stołowego, ko-
metki, mini golfa, Spartakiada z medalami, Olimpiada 
na Wesoło z dyplomami,  gry zespołowe, dyskoteki, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek,

• plażowanie, szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele 
w morzu, wędrówki nadmorskie, 

• poławianie bursztynu;
Dzień 11: ostatni dzień kolonii/obozu. Po śniadaniu 
wykwaterowanie z pokoi; pożegnanie z morzem. Po-
branie prowiantu na drogę. Wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót na miejsca zbiórek w godzinach wieczornych.

FAKULTATYWNIE (organizowane przy określonej licz-
bie chętnych na danym turnusie ok. 20 os):
Całodniowa wycieczka do Trójmiasta. Przejazd do 
Gdańska, zwiedzanie Starówki, Kościoła  Mariackiego, 
Długiego Targu, PGE Areny (z zewnątrz). Przejazd do 

Gdyni - spacer przez centrum miasta do portu. Prze-
jazd do Sopotu. Zwiedzanie miasta, spacer do molo. 
Cena: 60 zł/os.
Chęć uczestnictwa w wycieczce należy zgłosić przy re-
zerwacji. Opłata zostanie doliczona do rezerwacji.

CENA OBEJMUJE
 - transport do/z ośrodka autokarem turystycznym  

z licencją, zezwoleniem i aktualnymi badaniami 
technicznymi, 

 - zakwaterowanie - 10 noclegów, 
 - wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 
 - suchy prowiant na drogę powrotną, 
 - opiekę wychowawców, ratownika, opiekę medyczną, 
 - wycieczkę do: Słowińskiego Parku Narodowego, 

Parku Dinozaurów, rejs statkiem oraz bogaty pro-
gram sportowo - rekreacyjny, 

 - ubezpieczenie NNW na 5 000 zł.

CENA NIE OBEJMUJE
Wycieczki fakultatywnej do Trójmiasta - cena 60 zł/ os.

INFOMACJE PRAKTYCZNE
Wskazane jest zabranie kremów z filtrem ochronnym, 
nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, a tak-
że małego plecaka jako bagażu podręcznego podczas 
wycieczek, wymagane jest zabranie legitymacji szkol-
nej i obuwia domowego, kieszonkowe dzieci (na wła-
sne potrzeby) można zdeponować u wychowawcy 
po przyjeździe do ośrodka. Jeżeli dziecko przyjmuje 
leki na stałe lub tymczasowo, prosimy o zaopatrzenie 
uczestnika w ten lek, a sposób dawkowania prosimy 
przekazać pisemnie wychowawcy na miejscu zbiórki. 
Adres i numer telefonu do ośrodka  rozdawane będą 
przy autokarze w dniu wyjazdu. Podane dni są dniami 
wyjazdu i powrotu.

ŁEBA to jedna z najładniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości nad Bałtykiem. Położona na 
obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego, który może poszczycić się szerokimi, piaszczystymi plaża-
mi, jeziorami w sąsiedztwie lasów oraz unikalnymi ruchomymi wydmami. Zaliczana do obszarów chro-
nionych ze względu na swoje walory uzdrowiskowe i rekreacyjne. W okolicy znajdują się dobrze ozna-
kowane ścieżki rowerowe, dające możliwość atrakcyjnych wypraw.

OrganiZatOr:

diuna

nadmOrska 14, 84-360 łeba

wiek ucZestników:
7-13 / 14-17 lat

ZakwaterOwanie:
Ośrodek Wypoczynkowy DIU-
NA w Łebie otoczony jest pięk-
nymi sosnami; od plaży oddziela 
go tylko szeroki pas gęstego, wy-
dmowego lasu (ok. 300 m). Od 
centrum miasta i portu dzieli go 
kilkuminutowy spacer wzdłuż 
głównego traktu spacerowego 
Łeby - ulicy Nadmorskiej. Za 
ośrodkiem przebiega ścieżka 
prowadzącą do Jeziora Sarbsko, 
miejsca polecanego przez węd-
karzy i windsurferów. Zakwa-
terowanie w pokojach 2 - 5 os.  
z łazienkami, TV i balkonami. Do 
dyspozycji uczestników 3 bo-
iska, plac zabaw, świetlica. 

wyżywienie: 
3 posiłki dziennie + podwieczo-
rek. Śniadania i kolacje w for-
mie bufetu, obiady serwowane. 
Turnus rozpoczyna się kolacją 
w dniu przyjazdu, a kończy śnia-
daniem w dniu wyjazdu. Suchy 
prowiant na drogę powrotną.

Terminy: Cena:

27.06 – 07.07
07.07 – 17.07
17.07 – 27.07
27.07 – 06.08
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OrganiZatOr:

selment resOrt

sZeligi 9, 19-300 ełk

wiek ucZestników:
7-13 lat

POkOje: 
2, 3, 4 osobowe typu studio z 
łazienką i WC (dwa pokoje z od-
dzielnym wejściem z przedpoko-
ju i łazienką). 

POsiłki: 
Domowe jedzenie podawane w 
hotelowej restauracji. 4 posiłki 
dziennie (śniadanie i kolacja w 
formie stołu szwedzkiego, obiad 
i podwieczorek serwowany). 
Pierwszym posiłkiem obozu 
lub kolonii jest kolacja w for-
mie obiadu w dniu przyjazdu, a 
ostatni posiłek śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz suchy prowiant na 
drogę powrotną. 

w Obiekcie: 
Recepcja, restauracja, stół do 
ping ponga, bilard - odpłatnie, 
piłkarzyki, zadaszone miejsce na 
ognisko, 3 sale dydaktyczne. 

bOiska sPOrtOwe: 
Piłka nożna, siatkówka; siłownia. 

Plaża: 
Boisko do piłki  plażowej, siłownia 
zewnętrzna.

PROGRAM  POBYTU          
Zintegruj się - podczas gier, tańców i zabaw integra-
cyjnych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę, po-
znasz w  ciekawy sposób świat kolonii i życia w grupie.
Zostań artystą - weźmiesz w rękę pędzel, kredki, farby 
oraz inne przybory i skomponujesz przepiękne dzieło 
sztuki, które będzie zaprezentowane w naszej hotelowej 
wystawie.
Wznieś się na wyżyny - poczujesz prawdziwą adrena-
linę i przejdziesz trasę w paku linowym podczas bez-
piecznych zajęć z instruktorem.
Traf do celu - poznasz rodzaje broni pneumatycznej  
i nauczysz się celnie strzelać z łuku i wiatrówki.
You can dance - stworzysz własną choreografię do 
wybranego utworu i  zatańczysz podczas kolonijnego 
Show. Odkryjemy Twoje talenty, o których nie miałeś 
pojęcia!
Zmierz się z żywiołem mazurskich wód - przeżyjesz 
wodne szaleństwa podczas pobytu nad jeziorem Sel-
męt Wielki,  plażowania, spacerów nad jeziorem, gier  
i zabaw oraz pływania na kajakach i rowerach wodnych 
będziesz mógł zażywać codziennie!
Kolonijne Savoir Vivre - poznaj dobre maniery na co 
dzień i od święta, dzięki odgrywanym scenkom z życia, 
zabawnym sytuacjom. Dowiedz się, jak  być kulturalnym 
na co dzień .
Mazurskie ognisko pod wiatą z pieczeniem kiełbasek 
przy wariacjach karaoke 
Wieczór filmowy, czyli lato z komarami, projekcja fil-
mów dla dzieci i młodzieży 
Kolonijne disco, bal przebierańców - chętni mogą  
przywieźć ze sobą rekwizyty na bal KICZ PARTY.

WYCIECZKI               
Wycieczka do Giżycka - żeglarskiej stolicy Mazur -  
z przewodnikiem i biletami wstępu; zwiedzanie miasta, 
zwiedzanie wioski żeglarskiej, rejs statkiem po jeziorze 
Niegocin.
Wycieczka do Ełku, zwiedzanie miasta, spacer prome-
nadą, pobyt w AQUA PARKU - basen rekreacyjny wypo-
sażony w masaże wodne, wodospady, wodotryski, bicze 
wodne, zjeżdżalnię 106 m długości, duże jacuzzi.

CENA  OBEJMUJE
 - Zakwaterowanie w Ośrodku Selment Resort - 11dni 

/10 noclegów  
 - Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: pierwszy posiłek - ko-

lacja, ostatni posiłek - śniadanie + suchy prowiant na 
drogę powrotną

 - Transport autokarowy lub  busem na trasie: Katowi-
ce - Częstochowa Piotrków Trybunalski - Warszawa 
- Łomża - Szeligi  

 - Atrakcyjny program, wg opisu 
 - Opieka kadry pedagogicznej, opieka medyczna, pod-

stawowe lekarstwa, środki opatrunkowe, ratownicy 

wodni 
 - Sprzęt sportowy, bezpłatne korzystanie z bazy sporto-

wo rekreacyjnej ośrodka wg. harmonogramu
 - Ubezpieczenie NNW, nagrody w konkursach, dyplom, 

podatek VAT.

ZAJĘCIA  FAKULTATYWNE
Programy dodatkowe (są realizowane w formie zor-
ganizowanej przy zebraniu min. 6 os. na dany temat  
i dostosowywane do wieku oraz umiejętności uczestni-
ków. Możliwość wykupienia na miejscu w ośrodku. Ilość 
miejsc na fakultecie ograniczona:
• Konna sesja fotograficzna - profesjonalna konna se-

sja zdjęciowa w plenerze, uczestnik dostaje płytę, pa-
miątkowy kubek i magnes ze zdjęciami, koszt 100 zł.

• Paintball XXL Pakiet - 200 kul do wykorzystania na 
strzelnicy - 50 zł 

• Wyjście do Papugarni - MAZURSKIE TROPIKI - 20 zł 
• Zjawiskoland domek do góry nogami - 50 zł   
• HOP - Park Trampolin - 25 zł/godz.   

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
• Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wyso-

kości 50 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po 
wykwaterowaniu z pokoi, o ile nie zostały wyrządzo-
ne szkody. 

• Program będzie realizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali  kadra obozu  w zależności od pogody  
i predyspozycji psychofizycznej uczestników.

• Cena obejmuje transport z miast wyszczególnionych 
w ofercie. 

• Dopłata do programu fakultatywnego. 
• W przypadku małej liczby uczestników zajęcia mogą 

odbywać się z innymi grupami wiekowymi.
• Zapewniamy dostosowanie programu do możliwości 

i umiejętności uczestników. 
• Dojazd własny zniżka - 80 zł, przyjazd nie wcześniej 

niż godz. 17.00, wyjazd nie później niż godz. 9.00.  

Szeligi wypoczynkowa miejscowość k/Ełku (najbardziej atrakcyjne miejsce na Mazurach, uważane  
w ostatnim czasie za serce Mazur i stolicę mazurskich imprez) nad spokojnym jeziorem Selmęt Wielki, 
w otoczeniu zieleni wielowiekowych drzew, usytuowane przy plaży około 100 metrów. Na pięknie zago-
spodarowanym zielenią, ogrodzonym i strzeżonym terenie. Okolice Selment Resort to czyste powietrze, 
nieskażona woda jezior, bogactwo lasów. 

Termin turnusu Cena

04.07 - 14.07
15.07 - 25.07
26.07 - 05.08

1 744 

SELMENT, SZELIGI

KOLONIA DLA NAJMŁODSZYCH

MISJA ZABAWA
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Szeligi wypoczynkowa miejscowość k/Ełku (najbardziej atrakcyjne miejsce na Mazurach, uważane  
w ostatnim czasie za serce Mazur i stolicę mazurskich imprez) nad spokojnym jeziorem Selmęt Wielki, 
w otoczeniu zieleni wielowiekowych drzew, usytuowane przy plaży około 100 metrów. Na pięknie zago-
spodarowanym zielenią, ogrodzonym i strzeżonym terenie. Okolice Selment Resort to czyste powietrze, 
nieskażona woda jezior, bogactwo lasów. 

PROGRAM POBYTU                                                                                                                      
Poznaj piękno koni - instruktorzy  pokażą Ci, jak 
jeździ się konno. Odwiedzisz Stajnię Hardian i sam 
spróbujesz, swych sił w jeździectwie. Pakiet sześciu 
godzin zajęć pod okiem instruktora zawiera: jazdę 
na padoku, lonżę dla początkujących, doskonalenie 
jazdy konnej dla zaawansowanych, siodłanie konia, 
pielęgnację koni oraz zasady bezpieczeństwa. Po za-
kończeniu obozu otrzymasz Certyfikat umiejętności 
jazdy konnej. Wymagana zgoda rodziców. 
Ponadto w programie m.in.
• Zajęcia rozrywkowe i sportowe:
• Zajęcia wodne - zajęcia odbywać się będą m.in. na 

kajakach, rowerach wodnych. Prowadzone będą 
pod okiem ratowników wodnych, bo w gorące dni 
nic tak dobrze się nie sprawdza jak wodne szaleń-
stwo.

• Marszobiegi terenowe po okolicznym lesie,
• Gry i zabawy sportowo-integracyjne,
• Obozowa expertiada sportowa na wesoło,
• Dyskoteka i karaoke - taniec i zabawa na świeżym 

powietrzu,
• Kino pod chmurką - super filmy pod wiatą,
• Kawiarenka - gry planszowe i zabawy stolikowe 

umilą czas w razie niepogody,
• Ognisko - pieczone kiełbaski w wakacyjnym kli-

macie.

WYCIECZKI
Wycieczka do Giżycka - żeglarskiej stolicy Mazur – z 
przewodnikiem i biletami wstępu; zwiedzanie mia-
sta, zwiedzanie wioski żeglarskiej, rejs statkiem po 
jeziorze Niegocin.

Wycieczka do Ełku, zwiedzanie miasta, spacer pro-
menadą, pobyt w AQUA PARKU - basen rekreacyjny 
wyposażony w masaże wodne, wodospady, bicze 
wodne, zjeżdżalnię 106 m długości, duże jacuzzi.

CENA  OBEJMUJE
 - Zakwaterowanie w Ośrodku Selment Resort - 11dni 

/10 noclegów  
 - Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: pierwszy posiłek 

- kolacja, ostatni posiłek - śniadanie + suchy pro-
wiant na drogę powrotną

 - Transport autokarowy lub  busem na trasie: Kato-
wice - Częstochowa Piotrków Trybunalski - War-
szawa - Łomża - Szeligi  

 - Atrakcyjny program, wg opisu 
 - Opieka kadry pedagogicznej, opieka medyczna, 

podstawowe lekarstwa, środki opatrunkowe, ra-
townicy wodni 

 - Sprzęt sportowy, bezpłatne korzystanie z bazy 
sportowo rekreacyjnej ośrodka wg. harmonogra-
mu

 - Ubezpieczenie NNW, nagrody w konkursach, dy-
plom, podatek VAT.

ZAJĘCIA  FAKULTATYWNE                                                                                                                              
Programy dodatkowe  (są realizowane w formie zor-
ganizowanej przy zebraniu min. 6 os. na dany temat i 
dostosowywane do wieku oraz umiejętności uczest-
ników. Możliwość wykupienia na miejscu w ośrodku. 
Ilość miejsc na fakultecie ograniczona:
• Konna sesja fotograficzna - profesjonalna konna 

sesja zdjęciowa w plenerze, uczestnik dostaje pły-
tę, pamiątkowy kubek i magnes ze zdjęciami, koszt 
100 zł.

• Paintball XXL Pakiet - 200 kul do wykorzystania na 
strzelnicy - 50 zł 

• Wyjście do Papugarni - MAZURSKIE TROPIKI - 20 
zł 

• Zjawiskoland domek do góry nogami – 50 zł   
• HOP - Park Trampolin - 25 zł/godz.   

INFORMACJE PRAKTYCZNE
• Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wy-

sokości 50 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu 
po wykwaterowaniu z pokoi, o ile nie zostały wy-
rządzone szkody. 

• Program będzie realizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali  kadra obozu  w zależności od pogody i 
predyspozycji psychofizycznej uczestników.

• Cena obejmuje transport z miast wyszczególnio-
nych w ofercie. 

• Dopłata do programu fakultatywnego. 
• W przypadku małej liczby uczestników zajęcia 

mogą odbywać się z innymi grupami wiekowymi.
• Zapewniamy dostosowanie programu do możli-

wości i umiejętności uczestników. 
• Dojazd własny zniżka - 80 zł, przyjazd nie wcze-

śniej niż godz. 17.00, wyjazd nie później niż godz. 
9.00.  

OrganiZatOr:

selment resOrt

sZeligi 9, 19-300 ełk

wiek ucZestników:
7-18 lat

POkOje: 
2, 3, 4 osobowe typu studio  
z łazienką i WC (dwa pokoje z 
oddzielnym wejściem z przed-
pokoju i łazienką). 

POsiłki: 
Domowe jedzenie podawane  
w hotelowej restauracji. 4 posił-
ki dziennie (śniadanie i kolacja w 
formie stołu szwedzkiego, obiad 
i podwieczorek serwowany). 
Pierwszym posiłkiem obozu 
lub kolonii jest kolacja w for-
mie obiadu w dniu przyjazdu, a 
ostatni posiłek śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz suchy prowiant na 
drogę powrotną. 

w Obiekcie: 
Recepcja, restauracja, stół do 
ping ponga, bilard - odpłatnie, 
piłkarzyki, zadaszone miejsce na 
ognisko, 3 sale dydaktyczne. 

bOiska sPOrtOwe: 
Piłka nożna, siatkówka; siłownia. 

Plaża: 
Boisko do piłki plażowej, siłow-
nia zewnętrzna.

MAZURSKI OBÓZ KONNY  I  SZELIGI

Termin turnusu Cena

04.07 – 14.07
15.07 – 25.07
26.07 – 05.08

2 144

SELMENT, SZELIGI

OBÓZ SPORTOWY

MAZURSKI OBÓZ KONNY  
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PROGRAM POBYTU    
ABC Paintball - Duża dawka adrenaliny podczas fanta-
stycznej zabawy w leśnym otoczeniu. Rywalizacja mię-
dzy drużynami, gdzie celem jest zdobycie flagi prze-
ciwnika. Spryt, cierpliwość, celność, wytrzymałość - to 
cechy potrzebne dobremu graczowi w paintball. Blok 
zajęciowy, który dostarczy wiele aktywności, zabawy  
i emocji.
Siatkówka/Baloniada - Wielkie emocje podczas plażo-
wania. Oczywiście zapewni je mecz siatkówki plażowej 
sportowej drużyny. Baloniada czyli idealna zabawa na 
upalne dni. 
Koszykówka - The best game  Zasady, taktyka, efek-
towne triki – to poznacie na naszych zajęciach z tej po-
pularnej dyscypliny. Koszykówka nauczy Was zasad fair 
play i współpracy w zespole.
Zajęcia linowe - Wykażcie się odwagą i sprytem. Pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów będziecie mie-
li okazję zjechać na tyrolce oraz pospacerować na wy-
sokości po parku linowym w okolicy pięknego jeziora.
Zajęcia z kettlebells - Kettlebells to rodzaj odważ-
ników, które wyglądem przypominają kulę armatnią  
z uchwytem. Trening z kettlebells nie tylko zwiększa 
siłę mięśni, ale także poprawia gibkość, koordynację  
i dobrze wpływa na wydolność sercowo-naczyniową. 
Niewątpliwie jest to sport dla wymagających osób.
Kajaki - Bezpieczna zabawa na wodzie pod okiem 
ratownika. Doskonalenie umiejętności, rywalizacja na 
krótkich dystansach oraz wycieczka krajoznawcza. 
Zwiedzicie wszelkie zatoki i wysepki naszego jeziora.
Zajęcia strzeleckie - Świetna okazja by zweryfikować 
Waszą celność. Macie do dyspozycji wiatrówkę długą 
oraz łuki. Nasza strzelnica zapewni bezpieczeństwo 
Wam i innym obozowiczom.
Zajęcia wodne - Zajęcia odbywać się będą m.in. na 
kajakach, rowerach wodnych. Prowadzone będą pod 
okiem ratowników wodnych, bo w gorące dni nic tak 
dobrze się nie sprawdza jak wodne szaleństwo. 
Ponadto w programie m.in.: 
Zajęcia rozrywkowe i sportowe: marszobiegi terenowe 
po okolicznym lesie, gry i zabawy sportowo-integracyj-
ne, obozowa expertiada sportowa na wesoło, dyskote-
ka i karaoke - taniec i zabawa na świeżym powietrzu, 
kino pod chmurką - super filmy pod wiatą, kawiarenka 
- gry planszowe i zabawy stolikowe umilą czas w razie 
niepogody, ognisko - pieczone kiełbaski w wakacyj-
nym klimacie.

WYCIECZKI                 
Wycieczka do Giżycka - żeglarskiej stolicy Mazur -  
z przewodnikiem i biletami wstępu; zwiedzanie miasta, 
zwiedzanie wioski żeglarskiej, rejs statkiem po jeziorze 
Niegocin.
Wycieczka do Ełku - zwiedzanie miasta, spacer pro-

menadą, pobyt w AQUA PARKU - basen rekreacyjny 
wyposażony w masaże wodne, wodospady, bicze 
wodne, zjeżdżalnię 106 m długości, duże jacuzzi.

CENA OBEJMUJE
 - Zakwaterowanie w Ośrodku Selment Resort - 11dni 

/10 noclegów  
 - Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: pierwszy posiłek - 

kolacja, ostatni posiłek – śniadanie + suchy prowiant 
na drogę powrotną

 - Transport autokarowy lub  busem na trasie: Katowi-
ce – Częstochowa Piotrków Trybunalski -Warszawa 
- Łomża – Szeligi  

 - Atrakcyjny program, wg opisu 
 - Opieka kadry pedagogicznej, opieka medyczna, 

podstawowe lekarstwa, środki opatrunkowe, ratow-
nicy wodni 

 - Sprzęt sportowy, bezpłatne korzystanie z bazy spor-
towo rekreacyjnej ośrodka wg. harmonogramu

 - Ubezpieczenie NNW, nagrody w konkursach, dy-
plom, podatek VAT.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
Programy dodatkowe (są realizowane w formie zor-
ganizowanej przy zebraniu min. 6 os. na dany temat 
i dostosowywane do wieku oraz umiejętności uczest-
ników. Możliwość wykupienia na miejscu w ośrodku. 
Ilość miejsc na fakultecie ograniczona:
• Konna sesja fotograficzna - profesjonalna konna se-

sja zdjęciowa w plenerze, uczestnik dostaje płytę, pa-
miątkowy kubek i magnes ze zdjęciami, koszt 100 zł.

• Paintball XXL Pakiet - 200 kul do wykorzystania na 
strzelnicy - 50 zł.

• Wyjście do Papugarni - MAZURSKIE TROPIKI - 20 zł.
• Zjawiskoland domek do góry nogami - 50 zł.
• HOP - Park Trampolin - 25 zł/godz.   

INFORMACJE PRAKTYCZNE
• Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wyso-

kości 50 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po 
wykwaterowaniu z pokoi, o ile nie zostały wyrządzo-
ne szkody. 

• Program będzie realizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali  kadra obozu  w zależności od pogody  
i predyspozycji psychofizycznej uczestników.

• Cena obejmuje transport z miast wyszczególnio-
nych w ofercie. 

• Dopłata do programu fakultatywnego. 
• W przypadku małej liczby uczestników zajęcia mogą 

odbywać się z innymi grupami wiekowymi.
• Zapewniamy dostosowanie programu do możliwo-

ści i umiejętności uczestników. 
• Dojazd własny zniżka – 80 zł, przyjazd nie wcześniej 

niż godz. 17.00, wyjazd nie później niż godz. 9.00.

Szeligi wypoczynkowa miejscowość k/Ełku (najbardziej atrakcyjne miejsce na Mazurach, uważane  
w ostatnim czasie za serce Mazur i stolicę mazurskich imprez) nad spokojnym jeziorem Selmęt Wielki, 
w otoczeniu zieleni wielowiekowych drzew, usytuowane przy plaży około 100 metrów. Na pięknie zago-
spodarowanym zielenią, ogrodzonym i strzeżonym terenie. Okolice Selment Resort to czyste powietrze, 
nieskażona woda jezior, bogactwo lasów. 

OrganiZatOr:

selment resOrt

sZeligi 9, 19-300 ełk

wiek ucZestników:
7-18 lat

POkOje: 
2, 3, 4 osobowe typu studio  
z łazienką i WC (dwa pokoje  
z oddzielnym wejściem z przed-
pokoju i łazienką). 

POsiłki: 
Domowe jedzenie podawane w 
hotelowej restauracji. 4 posiłki 
dziennie (śniadanie i kolacja w 
formie stołu szwedzkiego, obiad 
i podwieczorek serwowany). 
Pierwszym posiłkiem obozu 
lub kolonii jest kolacja w for-
mie obiadu w dniu przyjazdu, a 
ostatni posiłek śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz suchy prowiant na 
drogę powrotną. 

w Obiekcie: 
Recepcja, restauracja, stół do 
ping ponga, bilard - odpłatnie, 
piłkarzyki, zadaszone miejsce na 
ognisko, 3 sale dydaktyczne. 

bOiska sPOrtOwe: 
Piłka nożna, siatkówka; siłownia. 

Plaża: 
Boisko do piłki  plażowej, siłow-
nia zewnętrzna.

 Termin turnusu Cena:

04.07 - 14.07
15.07 -25 .07
26.07 - 05.08

1 777

OBÓZ SPORTOWY 

MAZURSKA PRZYGODA SELMENT, SZELIGI
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Szeligi wypoczynkowa miejscowość k/Ełku (najbardziej atrakcyjne miejsce na Mazurach, uważane  
w ostatnim czasie za serce Mazur i stolicę mazurskich imprez) nad spokojnym jeziorem Selmęt Wielki, 
w otoczeniu zieleni wielowiekowych drzew, usytuowane przy plaży około 100 metrów. Na pięknie zago-
spodarowanym zielenią, ogrodzonym i strzeżonym terenie. Okolice Selment Resort to czyste powietrze, 
nieskażona woda jezior, bogactwo lasów. 

PROGRAM POBYTU
ABC Zumbowca  - Historia zumby w pigułce, podsta-
wowe kroki i układy do ulubionych piosenek.
• Tworzenie własnych układów tanecznych.
• Szalony zumbowy flash mob -  wciągnięcie tłumu 

do wspólnych tańców i zabawy na plaży.
• Pojedynki zumbowe na freestylu dla odważnych.
• Przygotowanie choreografii, którą uczestnicy wspól-

nie wykonają podczas finałowego występu na za-
kończenie obozu.

ABC FITowca - Podstawy fitnessu - „Jestem fit” - poga-
danki na temat zdrowej diety, promowanie  zdrowego 
stylu życia i aktywności fizycznej.
• Jak powinien wyglądać prawidłowy trening? - pró-

ba stworzenia dopasowanego do własnych potrzeb 
planu treningowego i poprowadzenia zajęć.

• TBC - Twoje Boskie Ciało. Ćwiczenia wzmacniające 
całe ciało, w szczególności brzuch, pośladki, uda.

• Core stability - ćwiczenia wzmacniające mięśnie 
głębokie.

• Stretching, pilates i joga, czyli relaks na świeżym po-
wietrzu, ćwiczenia rozciągające, rozluźniające, po-
prawiające koncentrację.

Aquaaerobik w parku wodnym. 
Zajęcia wspinaczki w parku linowym. 
Zajęcia integracyjne; ognisko z pieczeniem kiełbasek  
i konkursami; dyskoteki; plażowanie i kąpiele w morzu 
pod opieką ratownika; imprezy kolonijne i obozowe: 
Neptunalia, wybory Miss i Mistera kolonii, karaoke; za-
jęcia manualne.

WYCIECZKI                                                                                                                               
Wycieczka do Giżycka - żeglarskiej stolicy Mazur -  
z przewodnikiem i biletami wstępu; zwiedzanie miasta, 
zwiedzanie wioski żeglarskiej, rejs statkiem po jeziorze 
Niegocin.
Wycieczka do Ełku - zwiedzanie miasta, spacer pro-
menadą, pobyt w AQUA PARKU - basen rekreacyjny 
wyposażony w masaże wodne, wodospady, bicze 
wodne, zjeżdżalnię 106 m długości, duże jacuzzi.

CENA OBEJMUJE
 - Zakwaterowanie w Ośrodku Selment Resort - 11dni 

/10 noclegów  
 - Wyżywienie: 4 posiłki dziennie: pierwszy posiłek - 

kolacja, ostatni posiłek - śniadanie + suchy prowiant 
na drogę powrotną

 - Transport autokarowy lub  busem na trasie: Katowi-
ce – Częstochowa Piotrków Trybunalski -Warszawa 
- Łomża – Szeligi  

 - Atrakcyjny program, wg opisu 
 - Opieka kadry pedagogicznej, opieka medyczna, 

podstawowe lekarstwa, środki opatrunkowe, ratow-
nicy wodni 

 - Sprzęt sportowy, bezpłatne korzystanie z bazy spor-
towo rekreacyjnej ośrodka wg. harmonogramu

 - Ubezpieczenie NNW, nagrody w konkursach, dy-
plom, podatek VAT.

ZAJĘCIA  FAKULTATYWNE 
Programy dodatkowe (są realizowane w formie zor-
ganizowanej przy zebraniu min. 6 os. na dany temat 
i dostosowywane do wieku oraz umiejętności uczest-
ników. Możliwość wykupienia na miejscu w ośrodku. 
Ilość miejsc na fakultecie ograniczona:
• Konna sesja fotograficzna - profesjonalna konna 

sesja zdjęciowa w plenerze, uczestnik dostaje pły-
tę, pamiątkowy kubek i magnes ze zdjęciami, koszt 
100 zł.

• Paintball XXL Pakiet - 200 kul do wykorzystania na 
strzelnicy - 50 zł.

• Wyjście do Papugarni - MAZURSKIE TROPIKI - 20 zł. 
• Zjawiskoland domek do góry nogami - 50 zł.
• HOP - Park Trampolin - 25 zł/godz.   

INFORMACJE PRAKTYCZNE
• Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w wyso-

kości 50 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po 
wykwaterowaniu z pokoi, o ile nie zostały wyrządzo-
ne szkody. 

• Program będzie realizowany w całości, a kolejność 
zajęć ustali  kadra obozu  w zależności od pogody  
i predyspozycji psychofizycznej uczestników.

• Cena obejmuje transport z miast wyszczególnio-
nych w ofercie. 

• Dopłata do programu fakultatywnego. 
• W przypadku małej liczby uczestników zajęcia mogą 

odbywać się z innymi grupami wiekowymi.
•  Zapewniamy dostosowanie programu do możliwo-

ści i umiejętności uczestników. 
• Dojazd własny zniżka - 80 zł, przyjazd nie wcześniej 

niż godz. 17.00, wyjazd nie później niż godz. 9.00.  

OrganiZatOr:

selment resOrt

sZeligi 9, 19-300 ełk

wiek ucZestników:
8-12 / 13-18 lat

POkOje: 
2, 3, 4 osobowe typu studio  
z łazienką i WC (dwa pokoje z 
oddzielnym wejściem z przed-
pokoju i łazienką). 

POsiłki: 
Domowe jedzenie podawane  
w hotelowej restauracji. 4 posił-
ki dziennie (śniadanie i kolacja  
w formie stołu szwedzkiego, 
obiad i podwieczorek serwowa-
ny). Pierwszym posiłkiem obozu 
lub kolonii jest kolacja w for-
mie obiadu w dniu przyjazdu, a 
ostatni posiłek śniadanie w dniu 
wyjazdu oraz suchy prowiant na 
drogę powrotną. 

w Obiekcie: 
Recepcja, restauracja, stół do 
ping ponga, bilard - odpłatnie, 
piłkarzyki, zadaszone miejsce na 
ognisko, 3 sale dydaktyczne. 

bOiska sPOrtOwe: 
Piłka nożna, siatkówka; siłownia. 

Plaża:
Boisko do piłki  plażowej, siłow-
nia zewnętrzna.

 Termin turnusu Cena:

04.07 - 14.07
15.07 -25 .07
26.07 - 05.08

1 766

SELMENT, SZELIGI

KOLONIE I OBÓZ FITNESS

MAZURSKI RELAKS
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CEL OBOZU Nauka poprzez zabawę podstawowych zasad 
obowiązujących żołnierzy: dyscypliny, odpowiedzialności za 
kolegę i całą grupę, współpracy z innymi podczas wykony-
wania zadań, myślenia taktycznego, szybkiego podejmowa-
nia trafnych decyzji, umiejętności survivalu leśnego, niesie-
nia pomocy przedmedycznej metodami prowizorycznymi  
i zdecydowania w działaniu. Wszystko to odbywać się bę-
dzie w formie zabawy i bezpiecznego, przyjemnego współ-
zawodnictwa. Miłośnicy ASG (Air Soft Gun) uważają, że jest 
to najbardziej realistyczna forma zabawy z replikami broni 
ostrej. Obóz zalecany jest dla młodzieży sprawnej fizycznie 
i lubiącej aktywny wypoczynek, zarówno dla tych, którzy 
grają już w ASG, jak i tych, którzy chcą dopiero spróbować 
swoich sił w tym sporcie.

PROGRAM
Zajęcia ASG: szkolenie z zasad bezpieczeństwa i odpowied-
niej obsługi replik broni, nauka norm moralnych podczas 
użytkowania broni ASG, podstawy działania leśnego (taktyka 
zielona), strzelanie dynamiczne, różne pozycje strzeleckie 
i właściwa postawa podczas strzelania, strzelanie bojowe, 
a strzelanie sportowe, poruszanie się w terenie w szykach 
bojowych, ubezpieczanie grupy i partnera, dostosowanie 
odpowiedniej taktyki i strategii do terenu i czasu działań, re-
alizacja różnych scenariuszy podczas rozgrywek ASG; kon-
wojowanie rannego, przemarsz przez teren nieprzyjaciela, 
działanie na tyłach wroga, zasadzka i podstawy działań snaj-
perskich, walka o zrzut z amunicją, część zajęć prowadzona 
będzie nocą.
Zajęcia taktyczne: różne formacje bojowe, w tym prze-
marsz szykiem ubezpieczonym, rozmieszczenie stanowisk 
ogniowych i ogień krzyżowy, zasadzka, obstawianie drogi, 
ubezpieczanie konwojów pieszych, ochrona VIP-a i odbicie 
zakładników, działania w terenie leśnym oraz działania dy-
wersyjne na tyłach wroga.
Zajęcia zwiadowczo-szpiegowskie: kamuflaż dostosowa-
ny do terenu działań, bezszelestne poruszanie się, obserwa-
cja terenu i osób, sporządzanie notatek z przebiegu obser-
wacji i szkiców obserwowanego terenu, sposoby i ścieżki 
przekazywania wiadomości, ich wielokrotne szyfrowanie. 
Zajęcia strzeleckie: ćwiczenie odpowiedniej postawy strze-
leckiej, strzelanie z prawego i lewego oka, obsługa broni 
obiema rękami i jedną ręką, ogień zaporowy, postępowanie 
przy zacięciu się broni, strzelanie do celu stałego i porusza-
jącego się.
Trening saperski: z wykorzystaniem macek saperskich  
i elektronicznych wykrywaczy metali; zajęcia w „strefie 
zagrożonej atakiem chemicznym” z użyciem masek prze-
ciwgazowych i kombinezonów przeciwchemicznych.
Taktyka czarna: ćwiczenie techniki walki z przeciwnikiem 
znajdującym się z budynkach, czy środkach transportu; 
wchodzenie do pomieszczeń, przeszukiwanie ich, zabezpie-
czanie przeszukanej części obiektu, metody postępowania 
z zakładnikami, komunikacja niewerbalna i sygnały dowo-
dzenia; zajęcia odbywać się będą w fortyfikacjach z czasów 
II Wojny Światowej i opuszczonych halach przemysłowych.
Survival militarny: pozyskiwanie i uzdatnianie wody do 
picia, „zielona kuchnia”, czyli zdobywanie pokarmu, niewi-

doczne obozowisko i sztuka kamuflażu, rozpalanie ognisk 
różnymi metodami, nauka pierwszej pomocy metodami im-
prowizowanymi: budowa noszy, transport rannego w trud-
nych warunkach terenowych, nocny biwak w lesie.
Terenoznawstwo: nauka posługiwania się busolą, odnajdy-
wanie północnego kierunku z układu gwiazd oraz innymi 
metodami, nocne przemarsze na orientację, komunikowa-
nie się w terenie.
Militarny spływ pontonowy: rzeką Pilicą z Tomaszowa Ma-
zowieckiego do Spały.
Nocne i dzienne gry terenowe: wieloelementowe gry, pod-
czas których uczestnicy utrwalają nabyte wcześniej umiejęt-
ności; dwudniowa, kończąca obóz taktyczna zabawa typu 
MILSIM z wieloma zadaniami do wykonania (rozpoznanie 
terenu, zdobycie zrzutu z bronią i amunicją przeprowadze-
nie ataku na bazę wroga).
Wyprawy rowerowe: do kompleksu niemieckich bunkrów 
w Jeleniu, cmentarzy żołnierzy z czasów I i II Wojny Świa-
towej.
Zajęcia sprawnościowe: musztra, zaprawy poranne, mar-
szobiegi. 
Wyprawa piesza: do niemieckiego ośrodka dowodzenia 
Anlage Mitte z czasów II Wojny Światowej w Konewce; 
zwiedzanie z przewodnikiem schronu kolejowego, schro-
nów technicznych; przejście 80 metrowymi, podziemnymi 
kanałami między bunkrami.
W programie również: ognisko z pieczeniem kiełbasy i wie-
czór filmowy. 
Każdy uczestnik otrzyma swoje blaszki identyfikacyjne 
(tzn. "nieśmiertelniki") i bidon na wodę.  
Istnieje możliwość zakupu mundurów wojskowych z demo-
bilu oraz innych akcesoriów wojskowych i survivalowych. 

KADRA Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzo-
ne w Kuratorium Oświaty i Wychowania, 
Wszystkie zajęcia specjalistyczne prowadzone będą 
przez instruktorów survivalu, strzelectwa,  samoobro-
ny i poszczególnych form rekreacji z zastosowaniem 
wszelkich niezbędnych elementów zapewniających 
bezpieczeństwo (okulary ochronne lub gogle, maski 
ochronne) i posiadających wymagane atesty.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psycho-
fizyczny większości uczestników program może ulec 
zmianie.

UBEZPIECZENIE:  zgodnie z aktualną polisą

CENA ZAWIERA  10 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie 
+ podwieczorek, program, bilet na przejazd do i z ośrodka, 
opiekę kadry pedagogicznej oraz instruktorskiej, opiekę pi-
lota tranzytowego w trakcie przejazdu, suchy prowiant na 
drogę powrotną, ubezpieczenie  NNW, podatek VAT. 

CO TRZEBA ZABRAĆ Legitymację szkolną,  zegarek, mały 
plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar, dres spor-
towy, kurtkę przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę  
z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, 
krem ochronny z filtrem UV, strój kąpielowy, nr PESEL.

MILE WIDZIANE Odzież moro, buty wojskowe, instrumen-
ty muzyczne i aparaty fotograficzne. 

Ośrodek położony jest w Spale - malowniczej miejscowości wypoczynkowej w centralnej Polsce, 120 km 
od Warszawy, 60 km od Łodzi. Około 1 km od „Zacisza” płynie rzeka Pilica wraz ze swym dopływem rzeczką 
Gać z tamami bobrów. Teren wokół ośrodka otoczony jest lasami ze ścieżkami zdrowia, a także licznymi tra-
sami rowerowymi. Spała jest miejscowością wypoczynkową, położoną w Puszczy Nadpilickiej. Specyficzny 
mikroklimat przyciąga nie tylko turystów, ale również sportowców, którzy korzystają z jednego z najlepiej 
wyposażonych obiektów sportowych w Polsce - Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.

OrganiZatOr:

ZacisZe     
ul. PiłsudskiegO 20 
97-215 sPała

tel: 44 724 23 56 / 710 14 15
spala@naturatour.pl

wiek ucZestników:
12-18 lat

OŚrOdek: 
OKS ,,Zacisze’’ to dwukondy-
gnacyjny budynek leżący na 
przeszło hektarowym, oświe-
tlonym, ogrodzonym i ładnie 
zagospodarowanym terenie. 
Dysponuje on 171 miejscami 
noclegowymi. Do dyspozycji 
obozowiczów: jadalnia, ka-
wiarnia z ogródkiem letnim, 
zadaszony kompleks ognisko-
wy składający się z 7 altan, 
plac zabaw dla dzieci, bilard, 
piłkarzyki, tenis stołowy, wy-
pożyczalnia rowerów, boisko 
do siatkówki plażowej; w całym 
obiekcie jest bezpłatny dostęp 
do Internetu - free WiFi!

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 2-, 3- i 4-osobowe; 
wszystkie pokoje posiadają ła-
zienki z prysznicem i lodówki. 

wyżywienie:
Całodzienne 4x (śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja). 
Świadczenia rozpoczynają się 
kolacją w dniu przyjazdu, koń-
czą śniadaniem w dniu wyjazdu 
+ suchy prowiant na drogę po-
wrotną. 

transPOrt: 
Pociągiem do stacji Łódź Wi-
dzew (konieczność posiadania 
aktualnej legitymacji szkolnej z 
nr PESEL). Transfer autokarem/
busem ze stacji Łódź Widzew do 
OW i z powrotem.
Gwarantujemy zorganizowa-
ny dojazd z wybranych miast 
(Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Po-
znań, Warszawa, Kraków, Kato-
wice)  przy min 5 osobach.

OBÓZ ASG

DECYDUJĄCE STARCIE

Termin Cena

07.07-17.07
18.07-28.07
29.07-08.08
09.08-19.08

1 884

ZACISZE, SPAŁA
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Ośrodek położony jest w Spale - malowniczej miejscowości wypoczynkowej w centralnej Polsce, 120 km 
od Warszawy, 60 km od Łodzi. Około 1 km od „Zacisza” płynie rzeka Pilica wraz ze swym dopływem rzeczką 
Gać z tamami bobrów. Teren wokół ośrodka otoczony jest lasami ze ścieżkami zdrowia, a także licznymi tra-
sami rowerowymi. Spała jest miejscowością wypoczynkową, położoną w Puszczy Nadpilickiej. Specyficzny 
mikroklimat przyciąga nie tylko turystów, ale również sportowców, którzy korzystają z jednego z najlepiej 
wyposażonych obiektów sportowych w Polsce - Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.

CEL OBOZU
Poznanie różnych form aktywności - kajakarstwa, strze-
lectwa, turystyki rowerowej i pieszej, imprez na orienta-
cję podczas zwiedzania atrakcji Spały i jej okolic. Nikt na 
pewno nie będzie się nudził, gdyż różnorodność zajęć 
go zadowoli. Obóz zalecany jest dla dzieci i młodzieży 
lubiącej przygody i aktywność. Cały program realizowa-
ny będzie w atmosferze humoru i dobrej zabawy.

PROGRAM 
Spływ kajakowy rzeką Pilicą: z Tomaszowa Mazowiec-
kiego do Spały lub do Inowłodza; poprzedzi go profe-
sjonalne przeszkolenia kajakowe; uczestnicy w nowo-
czesnych kajakach polietylenowych prowadzeni przez 
doświadczonych instruktorów i ratowników wodnych 
przepłynął przez Rezerwat Spała i meandry rzeki w Spal-
skim Parku Krajobrazowym; otrzymają na czas spływu 
kamizelki asekuracyjne i worki wodoodporne na rzeczy.
Paintballowa potyczka: strategiczna zabawa strzelecka 
z bronią na żelowe kulki w terenie leśnym – kilka scena-
riuszy zajęć; każdy uczestnik dostanie na czas zajęć ka-
rabinek paintballowy, mundur, maskę ochronną; będzie 
miał do dyspozycji 100 kul.
Zajęcia w Parku Linowym „Nad Pilicą”: pokonywanie 
wysokościowego toru przeszkód; każda z czterech tras 
to szereg podestów zawieszonych na różnych wysoko-
ściach pni drzew połączonych linami nośnymi, siatka-
mi, łańcuchami i drabinkami; przed zajęciami szkolenie  
z zasad bezpieczeństwa i prawidłowego posługiwania 
się sprzętem oraz poruszania się po torze; wszystkie za-
jęcia pod nadzorem instruktorów; ponadto zabawy na 
„dmuchańcach” i wyścigi gokartami rowerowymi.
I pomoc przedmedyczna: ćwiczenia wzywania pomo-
cy, zabezpieczenia miejsca wypadku, tamowanie krwo-
toków i opatrywanie ran, transport rannego w trudnych 
warunkach terenowych, symulacja akcji ratowniczych z 
użyciem noszy, bandaży i szyn usztywniających.
Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie” 
(zwiedzanie z przewodnikiem) - wiodąca 160 metrów 
przez oświetlone sale, wnęki i korytarze pozostałości po 
dawnej podziemnej kopalni piasku szklarskiego z XVIII  
i XIX wieku.
Trening strzelecki: strzelanie z proc, łuków, krótkiej  
i długiej broni pneumatycznej w różnych pozycjach do 
celów stałych i ruchomych.
Spalska Spartakiada: wyścigi zespołów na nartach 
wieloosobowych, szczudłach i w workach, przelewanie 
wody przez dziurawe rury i przenoszenie jej w gigan-
tycznych cedzakach, wykonywanie zadań w 3-osobo-
wych spodniach Clowna, zabawy z chustą animacyjną.
Orientering: „czytanie mapy”, nauka posługiwania się 
busolą, odnajdywanie północnego kierunku, wędrówki 
na orientację, nocne podchody, zawansowane gry tere-
nowe, nocny biwak w lesie.

Poszukiwania: ukrytych wskazówek, zadań i artefaktów 
oraz innych przedmiotów niezbędnych w dalszych za-
jęciach za pomocą elektronicznych wykrywaczy metali.
Turnieje sportowe: tenis stołowy, bilard, siatkówka.
Wycieczki rowerowe: wytyczonymi ścieżkami rowero-
wymi do Tomaszowa Mazowieckiego, Inowłodza, (ruiny 
zamku Kazimierza Wielkiego, synagoga i cmentarz ży-
dowski, romański kościół św. Idziego) oraz do licznych 
atrakcji przyrodniczych i historycznych Spalskiego Parku 
Krajobrazowego.
Wycieczki piesze: do fortyfikacji z czasów II Wojny 
Światowej, ścieżką edukacyjną przez Rezerwat Spała 
oraz do niemieckiego ośrodka dowodzenia Anlage Mitte 
z czasów II Wojny Światowej w Konewce (zwiedzanie 
z przewodnikiem schronu kolejowego i fortyfikacji); za-
jęcia z terenoznawstwa podczas dojścia i powrotu do 
ośrodka.
Dyskoteki, wieczory filmowe i ogniska z ciekawym 
programem. 
Kąpiele i plażowanie nad Pilicą: baloniada (bitwa  
z użyciem balonów napełnionych wodą).
Istnieje możliwość zakupu mundurów wojskowych 
z demobilu oraz innych akcesoriów wojskowych  
i survivalowych.
Każdy uczestnik otrzyma bidon na wodę

KADRA
Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone  
w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Wszystkie zaję-
cia specjalistyczne prowadzone będą przez instrukto-
rów poszczególnych form rekreacji z zastosowaniem 
wszelkich niezbędnych elementów zapewniających 
bezpieczeństwo.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psy-
chofizyczny większości uczestników program może 
ulec zmianie.

UBEZPIECZENIE:  zgodnie z aktualną polisą

CENA ZAWIERA
10 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie + podwieczo-
rek, program, bilet na przejazd do i z ośrodka, opiekę 
kadry pedagogicznej oraz instruktorskiej, opiekę pilota 
tranzytowego w trakcie przejazdu, suchy prowiant na 
drogę powrotną, ubezpieczenie  NNW, podatek VAT. 

CO TRZEBA ZABRAĆ
Legitymację szkolną,  zegarek, mały plecak, śpiwór, 
karimat, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtkę 
przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapa-
sem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, 
krem ochronny z filtrem UV, strój kąpielowy, nr PESEL.

MILE WIDZIANE
Instrumenty muzyczne i aparaty fotograficzne. 

OrganiZatOr:

ZacisZe           
ul. PiłsudskiegO 20 
97-215 sPała

tel: 44 724 23 56 / 710 14 15
spala@naturatour.pl

wiek ucZestników:
10-16 lat

OŚrOdek: 
OKS ,,Zacisze’’ to dwukondygna-
cyjny budynek leżący na prze-
szło hektarowym, oświetlonym, 
ogrodzonym i ładnie zagospo-
darowanym terenie. Dysponuje 
on 171 miejscami noclegowymi. 
Do dyspozycji obozowiczów: 
jadalnia, kawiarnia z ogródkiem 
letnim, zadaszony kompleks 
ogniskowy składający się z 7 al-
tan, plac zabaw dla dzieci, bilard, 
piłkarzyki, tenis stołowy, wy-
pożyczalnia rowerów, w całym 
obiekcie jest bezpłatny dostęp 
do Internetu - free WiFi!

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 2-, 3- i 4-osobowe; 
wszystkie pokoje posiadają ła-
zienki z prysznicem i lodówki. 

wyżywienie: 
Całodzienne 4x (śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja). 
Świadczenia rozpoczynają się 
kolacją w dniu przyjazdu, koń-
czą śniadaniem w dniu wyjazdu 
+ suchy prowiant na drogę po-
wrotną. 

transPOrt: 
Pociągiem do stacji Łódź Wi-
dzew ( konieczność posiadania 
aktualnej legitymacji szkolnej                       
z nr PESEL). Transfer autoka-
rem/busem ze stacji Łódź Wi-
dzew do OW i z powrotem.
Gwarantujemy zorganizowa-
ny dojazd z wybranych miast 
(Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Po-
znań, Warszawa, Kraków, Kato-
wice)  przy min 5 osobach.

Termin Cena

07.07-17.07
18.07-28.07
29.07-08.08
09.08-19.08

1 830

OBÓZ PRZYGODOWY

WAKACJE Z ADRENALINĄ ZACISZE, SPAŁA
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CEL OBOZU
Poznanie różnych form aktywności - kajakarstwa, 
strzelectwa, turystyki rowerowej i pieszej, imprez na 
orientację podczas zwiedzania atrakcji Spały i jej okolic. 
Nikt na pewno nie będzie się nudził, gdyż różnorod-
ność zajęć go zadowoli. Obóz zalecany jest dla dzieci 
lubiących przygody i aktywność. Cały program realizo-
wany będzie w atmosferze humoru i dobrej zabawy.

PROGRAM
Zabawy integracyjne: zapoznanie się uczestników, 
wprowadzenie dobrego klimatu, nawiązanie więzi 
między uczestnikami i kadrą obozową; podczas zajęć 
trzeba wykazać się bystrością umysłu, sprawnością fi-
zyczną i kreatywnością.
Mały hokeista: zwariowane mecze, gdzie kijami hoke-
jowymi są szczotki do zamiatania, a taflę lodową stano-
wi olbrzymia folia pokryta pianą.
Mały medyk: ćwiczenia wzywania pomocy, zabez-
pieczenia miejsca wypadku, tamowanie krwotoków 
i opatrywanie ran, transport rannego w trudnych wa-
runkach terenowych, symulacja akcji ratowniczych  
z użyciem noszy, bandaży i szyn usztywniających.
Mały turysta: 
• Wycieczka „turystyczną ciuchcią”: do Konewki 

(zwiedzanie z przewodnikiem bunkrów i fortyfikacji 
niemieckiego ośrodka dowodzenia z czasów II Woj-
ny Światowej).

• Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie” - 
zwiedzanie z przewodnikiem wiodącej 160 metrów 
przez oświetlone sale, wnęki i korytarze pozostałości 
po dawnej podziemnej kopalni piasku szklarskiego  
z XVIII i XIX wieku.

Mały strzelec: strzelanie z proc, łuków, krótkiej i długiej 
broni pneumatycznej w różnych pozycjach do celów 
stałych i ruchomych; NERF: zabawy i potyczki z uży-
ciem broni na bezpieczne, piankowe strzałki, realizacja 
kilku scenariuszy zajęć: (walka dwóch drużyn o zrzut  
z apteczką lub dodatkową amunicją, transport rannego, 
ewakuacja VIP-a z terenu wroga, odbicie zakładnika).
Mały sportowiec: wyścigi zespołów na nartach wie-
loosobowych, szczudłach i w workach, przelewanie 
wody przez dziurawe rury i przenoszenie jej w gigan-
tycznych cedzakach, wykonywanie zadań w 3-osobo-
wych spodniach Clowna, zabawy z chustą animacyjną.
Mały traper: „czytanie mapy”, nauka posługiwania się 
busolą, odnajdywanie północnego kierunku, wędrów-
ki na orientację, nocne i dzienne podchody oraz gry 
terenowe, nocny biwak pod wiatą na terenie ośrodka 
(dla chętnych).
Mały poszukiwacz: ukrytych wskazówek, zadań  
i artefaktów oraz innych przedmiotów niezbędnych  
w dalszych zajęciach za pomocą elektronicznych wy-
krywaczy metali.

Mały akrobata: chodzenie i akrobatyczne ewolucje 
na taśmie zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad 
ziemią.
Mały sportowiec: tenis stołowy, mokra siatkówka, ko-
metka, kręgle, hula hop.
Mały piechur: wycieczki piesze do fortyfikacji z cza-
sów II Wojny Światowej oraz ścieżką edukacyjną przez 
Rezerwat Spała.
Konkursy: plastyczne, muzyczne i taneczne.
Mały leniuch: dyskoteki, wieczory filmowe i ogniska  
z ciekawym programem. Plażowanie nad Pilicą: balo-
niada (bitwa z użyciem balonów napełnionych wodą).
Rezlizacja programu obozu będzie dostosowana do 
indywidualnych możliwości większości uczestników.
Każdy uczestnik otrzyma bidon na wodę.

KADRA
Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone w Ku-
ratorium Oświaty i Wychowania (1 wychowawca na 10 
uczestników). Wszystkie zajęcia specjalistyczne prowa-
dzone będą przez instruktorów poszczególnych form 
rekreacji z zastosowaniem wszelkich niezbędnych ele-
mentów zapewniających bezpieczeństwo.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psy-
chofizyczny większości uczestników program może 
ulec zmianie. Realizacja programu będzie dostoso-
wana do indywidualnych możliwości uczestników.

UBEZPIECZENIE:  zgodnie z aktualną polisą

CENA ZAWIERA 
10 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie + podwieczo-
rek, program, bilet na przejazd do i z ośrodka, opiekę 
kadry pedagogicznej oraz instruktorskiej, opiekę pilota 
tranzytowego w trakcie przejazdu, suchy prowiant na 
drogę powrotną, ubezpieczenie  NNW, podatek VAT. 

CO TRZEBA ZABRAĆ
Legitymację szkolną, zegarek, mały plecak, ciepły swe-
ter lub polar, dres sportowy, kurtkę przeciwdeszczową, 
buty turystyczne, latarkę z zapasem baterii, letnie na-
krycie głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z fil-
trem UV, strój kąpielowy, nr PESEL.

OrganiZatOr:

ZacisZe     
ul. PiłsudskiegO 20 
97-215 sPała

tel: 44 724 23 56 / 710 14 15
spala@naturatour.pl

wiek ucZestników:
7-10 lat

OŚrOdek: 
OKS ,,Zacisze’’ to dwukondygna-
cyjny budynek leżący na prze-
szło hektarowym, oświetlonym, 
ogrodzonym i ładnie zagospo-
darowanym terenie. Dysponuje 
on 171 miejscami noclegowymi. 
Do dyspozycji obozowiczów: 
jadalnia, kawiarnia z ogródkiem 
letnim, zadaszony kompleks 
ogniskowy składający się z 7 al-
tan, plac zabaw dla dzieci, bilard, 
piłkarzyki, tenis stołowy, wy-
pożyczalnia rowerów, w całym 
obiekcie jest bezpłatny dostęp 
do Internetu - free WiFi!

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 2, 3 i 4 osobowe; wszyst-
kie pokoje posiadają łazienki  
z prysznicem i lodówki. 

wyżywienie: 
Całodzienne 4x (śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja). 
Świadczenia rozpoczynają się 
kolacją w dniu przyjazdu, koń-
czą śniadaniem w dniu wyjazdu 
+ suchy prowiant na drogę po-
wrotną. 

transPOrt: 
Pociągiem do stacji Łódź Wi-
dzew (konieczność posiadania 
aktualnej legitymacji szkolnej  
z nr PESEL),. Transfer autoka-
rem/busem ze stacji Łódź Wi-
dzew do OW i z powrotem.
Gwarantujemy zorganizowa-
ny dojazd z wybranych miast 
(Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Po-
znań, Warszawa, Kraków, Kato-
wice)  przy min 5 osobach. 

KOLONIA PRZYGODOWA

KLUB URWISA ZACISZE, SPAŁA

Ośrodek położony jest w Spale - malowniczej miejscowości wypoczynkowej w centralnej Polsce, 120 km 
od Warszawy, 60 km od Łodzi. Około 1 km od „Zacisza” płynie rzeka Pilica wraz ze swym dopływem rzeczką 
Gać z tamami bobrów. Teren wokół ośrodka otoczony jest lasami ze ścieżkami zdrowia, a także licznymi tra-
sami rowerowymi. Spała jest miejscowością wypoczynkową, położoną w Puszczy Nadpilickiej. Specyficzny 
mikroklimat przyciąga nie tylko turystów, ale również sportowców, którzy korzystają z jednego z najlepiej 
wyposażonych obiektów sportowych w Polsce - Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.

Termin Cena

07.07-17.07
18.07-28.07
29.07-08.08
09.08-19.08

1 754
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OBÓZ JEŹDZIECKI

WAKACJE W SIODLE ZACISZE, SPAŁA

Ośrodek położony jest w Spale - malowniczej miejscowości wypoczynkowej w centralnej Polsce, 120 km 
od Warszawy, 60 km od Łodzi. Około 1 km od „Zacisza” płynie rzeka Pilica wraz ze swym dopływem rzeczką 
Gać z tamami bobrów. Teren wokół ośrodka otoczony jest lasami ze ścieżkami zdrowia, a także licznymi tra-
sami rowerowymi. Spała jest miejscowością wypoczynkową, położoną w Puszczy Nadpilickiej. Specyficzny 
mikroklimat przyciąga nie tylko turystów, ale również sportowców, którzy korzystają z jednego z najlepiej 
wyposażonych obiektów sportowych w Polsce - Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.

OrganiZatOr:

ZacisZe

ul. PiłsudskiegO 20 
97-215 sPała

tel: 44 724 23 56 / 710 14 15
spala@naturatour.pl

wiek ucZestników:
10-14 / 14-18 lat

OŚrOdek: 
OKS ,,Zacisze’’ to dwukondygna-
cyjny budynek leżący na prze-
szło hektarowym, oświetlonym, 
ogrodzonym i ładnie zagospo-
darowanym terenie. Dysponuje 
on 171 miejscami noclegowymi. 
Do dyspozycji obozowiczów: 
jadalnia, kawiarnia z ogródkiem 
letnim, zadaszony kompleks 
ogniskowy składający się z 7 al-
tan, plac zabaw dla dzieci, bilard, 
piłkarzyki, tenis stołowy, wy-
pożyczalnia rowerów, w całym 
obiekcie jest bezpłatny dostęp 
do Internetu - free WiFi!

ZakwaterOwanie: 
Pokoje 2-, 3- i 4-osobowe; 
wszystkie pokoje posiadają ła-
zienki z prysznicem i lodówki. 

wyżywienie: 
Całodzienne 4x (śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja). 
Świadczenia rozpoczynają się 
kolacją w dniu przyjazdu, koń-
czą śniadaniem w dniu wyjazdu 
+ suchy prowiant na drogę po-
wrotną. 

transPOrt: 
Pociągiem do stacji Łódź Wi-
dzew ( konieczność posiadania 
aktualnej legitymacji szkolnej                       
z nr PESEL). Transfer autoka-
rem/busem ze stacji Łódź Wi-
dzew do OW i z powrotem.
Gwarantujemy zorganizowa-
ny dojazd z wybranych miast 
(Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Po-
znań, Warszawa, Kraków, Kato-
wice)  przy min 5 osobach.

CEL OBOZU
To nie tylko nauka podstaw lub doskonalenie posia-
danych już umiejętności jeździeckich, ale także udział 
w szeregu zajęć i rywalizacji związanych z końmi i nie 
tylko. Zajęcia obozowe pozwolą także na poznanie le-
śnych okolic Spały i atrakcji tego terenu.

PROGRAM
Jeździectwo: to 8 wizyt w „Królewskiej Stajni” w Glin-
niku obok Spały po 3-4 godzin każda; zajęcia realizo-
wane będą w 3 grupach: początkującej, średnioza-
awansowanej i zaawansowanej; wszystkie konie są 
dobrze wyszkolone i przygotowane do pracy z dzieć-
mi.
Zajęcia praktyczne:
• grupa początkująca: (30-45 minut w siodle dzien-

nie)- jazda indywidualna na lonży, nauka stępowa-
nia i kłusowania, a po nabraniu wprawy jazda sa-
modzielna na ujeżdżalni.

• grupa średniozaawansowana i zaawansowana: (12 
godzin w siodle podczas całego obozu) - jazda kłu-
sem i galopem, jazda po drążkach, wyjazdy w teren.

• wszystkie grupy: siodłanie i kiełznanie, wyprowa-
dzanie na padok i na trawę, kąpanie i karmienie 
koni, czyszczenie sierści i kopyt, prace porządkowe 
w stajni i obejściu koni.

• pony games: (gry i zabawy na koniach)- prze-
chodzenie przez szarfę na koniu, jazda z kubkiem 
pełnym wody lub jajkiem na łyżce, slalom z zawią-
zanymi oczami, tor przeszkód, pokonywanie nie-
wielkich przeszkód i wykonywanie podstawowych 
figur z zakresu woltyżerki.

Zajęcia teoretyczne: historia jeździectwa, anatomia 
konia i jego potrzeby behawioralne, budowa i rodzaje 
sprzętu jeździeckiego, trening młodych koni, przepisy 
dotyczące jeździectwa i sportów konnych.
strzelectwo: z proc i łuków oraz krótkiej i długiej broni 
pneumatycznej.
„Letni hokej”: mecze, gdzie kijami hokejowymi są 
szczotki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia 
pokryta pianą.
poszukiwania: napojów w puszkach i innych przed-
miotów za pomocą elektronicznych wykrywaczy me-
tali; zajęcia połączone z elementami terenoznawstwa.
zajęcia sprawnościowe: wyścigi w workach, na nar-
tach wieloosobowych i szczudłach, rywalizacja  
w 3 osobowych „Spodniach Clowna”, zabawy z chustą 
animacyjną, chodzenie po taśmie trickline zawieszo-
nej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią, turnieje 
sportowe.
Relaks: plażowanie nad Pilicą, wycieczki piesze i ro-
werowe, dyskoteki, wieczory filmowe i ogniska.

Każdy uczestnik musi posiadać zaświadczenie od le-
karza o braku przeciwwskazań do wykonywania jeź-
dziectwa oraz zgodę Rodziców na udział w szkoleniu.

WYMAGANY EKWIPUNEK (do zajęć jeździeckich) 
Długie, wygodne spodnie (np. dresowe lub polarowe), 
pełne buty bez obcasów.
Mile widziane: własne kaski i buty jeździeckie.

Stajnia zapewnia kaski na głowę.
Każdy uczestnik otrzyma bidon na wodę.

KADRA
Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone  
w Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Wszystkie zajęcia specjalistyczne prowadzone będą 
przez instruktorów jeździectwa i poszczególnych 
form rekreacji z zastosowaniem wszelkich niezbęd-
nych elementów zapewniających bezpieczeństwo  
i posiadających wymagane atesty.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psy-
chofizyczny większości uczestników program może 
ulec zmianie.

UBEZPIECZENIE:  zgodnie z aktualną polisą

CENA ZAWIERA
10 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie + podwieczo-
rek, program, bilet na przejaz do i z ośrodka, opiekę 
kadry pedagogicznej oraz instruktorskiej, opiekę pilota 
tranzytowego w trakcie przejazdu, suchy prowiant na 
drogę powrotną, ubezpieczenie  NNW, podatek VAT. 

CO TRZEBA ZABRAĆ
Legitymację szkolną,  zegarek, mały plecak, śpiwór, 
karimat, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtkę 
przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapa-
sem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, 
krem ochronny z filtrem UV, strój kąpielowy, nr PESEL.

Termin Cena

07.07-17.07
18.07-28.07
29.07-08.08
09.08-19.08

2 499
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OBÓZ PRZYGODOWY

MAŁY FARMER LEŚNE USTRONIE, ZAMRZENICA

Ośrodek położony w Zamrzenicy - małej osadzie leżącej w sercu Borów Tucholskich, 18 km na południe od 
Tucholi, bezpośrednio nad brzegiem Jeziora Koronowskiego.

PROGRAM
W gospodarstwie: poznanie narzędzi i urządzeń rolni-
czych, opieka i zabawa ze zwierzętami domowymi (kury, 
króliki, świnie, krowy, psy, koty, kozy), czyszczenie obory, 
karmienie świń i kur, zbieranie jajek, oporządzanie kró-
lików, pomoc przy oporządzaniu kózek marokańskich, 
układanie drewna, wyciąganie wody ze studni i trans-
port wody na szondach, pranie rzeczy szarym mydłem 
na starej tarce, robienie pamiątek z siana, słomy i innych 
płodów rolnych.
Na polu i łące: prowadzenie traktora (z instruktorem), 
zdjęcia w kabinie kombajnu, poznanie różnych odmian 
zboża, pomoc przy sianokosach lub żniwach, pokaz 
koszenia kosą, nauka wiązania zboża lub przewracania 
siana, zabawy w sianie.
W warzywniku: rozpoznawanie i zbieranie warzyw  
i owoców, pielęgnacja grządek (sadzenie, plewienie, 
okopywanie, podlewanie).
W wiejskiej kuchni (wszystko z własnoręcznie zebra-
nych produktów): smażenie jajecznicy, robienie sera ze 
szczypiorkiem, wyrabianie ciasta drożdżowego i wypiek 
ciasta z owocami, kiszenie ogórków, pokaz wyrabiania 
masła, śmietany i białego sera, wyciskanie soków wa-
rzywnych i owocowych, gotowanie kompotów, przy-
gotowywanie sałatek, surówek i galaretek, smażenie na-
leśników, pestkowanie wiśni i czereśni, przygotowanie 
koktajlu owocowego.
W lesie: zielarstwo - rozpoznawanie jadalnych roślin, 
grzybów i tropów zwierząt, zbieranie runa leśnego, 
wędkowanie, nauka samodzielnego przygotowywania 
posiłków na leśnych biwakach, edukacyjna audiowy-
cieczka - aktywne poznawanie lasu (rozpoznawanie 
śpiewu ptaków i odgłosów zwierząt).
W sadzie: zbieranie jabłek, wiśni i czereśni.
W dawnej wsi: aktywne poznanie starych, ginących za-
wodów dawnej wsi:
• spotkanie z garncarzem i warsztaty lepienia w glinie, 

poznanie metod garncarskich, samodzielne wykona-
nie produktów z gliny garncarskiej.

• pokaz piekarstwa, własnoręczny wyrób podpłomy-
ków.

• wiejska zagroda (kozy, kury, króliki).
W dawnej kopalni: zwiedzanie pozostałości po je-
dynej w Polsce północnej podziemnej kopalni węgla 
brunatnego, spotkanie z duchem kopalni - Skarbnikiem, 
poszukiwanie skarbu górnika Wilhelma, interaktywna 
przygoda w Starej Maszynowni (górnicza wioska z Bo-
rów Tucholskich sprzed 100 lat), samodzielny wyrób 
czako - galowego nakrycia głowy górnika; wygraj kopal-
nię (fabularna gra terenowa) - wcielanie się w postacie  
z XIX-wiecznej, przemysłowej wioski górniczej, rozwią-
zywanie zagadek i odkrywanie tajemnic;
Stare kino: pokaz krótkich, niemych filmów z XIX wieku.
Gry i zabawy z przeszłości: stara kręgielnia, labirynt 
kulkowy, sensoryczna ścieżka „Bosego Antka”, strzelanie  
z procy i inne historyczne zabawy.
Sport i rekreacja: turnieje sportowe, wycieczki kajakowe 

i rowerowe, strzelanie z proc i łuków, kąpiele w jeziorze 
i zabawy na dętkach (pod opieką ratownika wodnego), 
zajęcia taneczno-muzyczne, robienie „gniotek”, balonia-
da, ogniska z pieczeniem kiełbasy; elementy alpinistyki: 
wspinaczka po skrzynkach i zjazd „kolejką tyrolską”.
Od uczestników wymagana jest umiejętność jazdy na 
dwukołowym rowerze. Realizacja programu obozu bę-
dzie dostosowana do indywidualnych możliwości więk-
szości uczestników. Wszystkie zajęcia odbywać się będą 
pod fachową opieką wychowawców (1/10os), ratowni-
ków wodnych i instruktorów.
Każdy uczestnik otrzyma „farmerski medal” i bidon na 
wodę. 

KADRA: Ratownicy wodni, przewodnicy, członkowie 
PZW, leśnicy, instruktorzy: survivalu, strzelectwa, wspi-
naczki i samoobrony.

W CENIE: Opieka pedagogiczna, instruktorska i medycz-
na, realizacja programu, nagrody i pamiątki, dojazdy lo-
kalne, ubezpieczenie zgodnie z obowiązującą polisą. 

WYMAGANY EKWIPUNEK: Legitymacja szkolna, mały 
plecak, karimat, ciepły sweter lub polar, dres sporto-
wy, kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka  
z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słonecz-
ne, krem ochronny z filtrem UV, strój kąpielowy; odzież  
i buty do chodzenia w wodzie, po lesie i mokradłach (nie-
drogie obuwie mogące ulec zniszczeniu). Mile widziane: 
odzież moro, instrumenty muzyczne, aparaty fotogra-
ficzne i własny sprzęt wędkarski.

UWAGI: Ze względu na warunki atmosferyczne i stan 
psychofizyczny większości uczestników program 
może ulec zmianie. Zajęcia odbywać się będą z zasto-
sowaniem niezbędnych elementów zapewniających 
bezpieczeństwo (uprzęże asekuracyjne, kaski, kami-
zelki asekuracyjne, mundury, okulary lub gogle i maski 
ochronne). Możliwość dokupienia dodatkowych zajęć 
(opłata na miejscu): paintball laserowy - 25 zł/godz.; 
paintball - 30 zł/100 kul. Możliwość zakupu: mundurów 
wojskowych z demobilu oraz akcesoriów militarnych  
i survivalowych. Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosi-
my o zaopatrzenie uczestnika w te leki i kartkę z infor-
macją o ich dawkowaniu. Uczestnik po przyjeździe ma 
obowiązek przekazać leki z informacją kierownikowi. 
Możliwość specjalnych diet jedynie po wcześniejszym 
zgłoszeniu (21 dni przed obozem) i po uzyskaniu zgody 
organizatora (płatne dodatkowo). Od każdego uczest-
nika pierwszego dnia pobytu pobierzemy kaucję w wy-
sokości 30 zł na pokrycie ewentualnych strat spowo-
dowanych przez niego w sprzęcie lub w wyposażeniu 
ośrodka. Jeśli takich strat nie będzie - kaucję w całości 
oddamy w dniu wyjazdu. Podział na grupy wieko-
we będzie realizowany przy minimum 10 osobach  
w danym przedziale wiekowym. Przyjazd indywidu-
alny w dniu rozpoczęcia od godziny 15:00, a wyjazd  
w dniu zakończenia do godziny 12:00.

OrganiZatOr:

leŚne ustrOnie

ZamrZenica, 89-510 bysław

wiek ucZestników:
8-13 lat

ZakwaterOwanie:
10 noclegów. Obozowicze za-
kwaterowani będą w drewnia-
nych domkach campingowych 
6-7 osobowych typu „Brda” 
oraz 3-4 osobowych typu „Cha-
ta” usytuowanych na 5,5 hek-
tarowym terenie, w suchym, 
sosnowym lesie, w dolinie rzeki 
Brdy. Wszystkie domki posia-
dają łazienki (umywalka, na-
trysk, WC) i aneks kuchenny 
z chłodziarką i podstawowym 
wyposażeniem kuchennym. Do 
dyspozycji uczestników: jadalnia, 
kawiarnia z salą dyskotekową  
i słonecznym tarasem, świetlica 
z telewizorem, biblioteka, skle-
pik spożywczy, tenis stołowy, 
boisko do siatkówki plażowej, 
piłki nożnej, kosz do koszyków-
ki, plac zabaw, miejsce na ogni-
sko, pole militarno-taktyczne  
z fortyfikacjami, mini park linowy, 
sprzęt sportowy i wodny, własna, 
wydzielona plaża z pomostami  
i wojskowy tor przeszkód.

wyżywienie:
4 x dziennie (od kolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu + suchy prowiant na dro-
gę powrotną) - śniadania i kolacje 
w formie bufetu.

transPOrt:
Autokarem zgodnie z rozkładem 
jazdy, płatny dodatkowo.
Warszawa wyjazd 8:30, Dworzec 
autobusowy Warszawa Zachod-
nia, stanowisko 11 - dopłata 160 
zł. Łódz wyjazd 10:50, Stacja Pa-
liw BP, ul. Kątna 1 - dopłata 160 zł. 
Białystok wyjazd 5:45, ul. Zwie-
rzyniecka 12 - dopłata 210 zł.

Termin Cena

28.06-08.07
09.07-19.07
20.07-30.07
31.07-10.08
11.08-21.08
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OrganiZatOr:

leŚne ustrOnie

ZamrZenica, 89-510 bysław

wiek ucZestników:
8-13 lat

ZakwaterOwanie:
10 noclegów. Obozowicze za-
kwaterowani będą w drewnia-
nych domkach campingowych 
6-7 osobowych typu „Brda” oraz 
3-4 osobowych typu „Chata” 
usytuowanych na 5,5 hektaro-
wym terenie, w suchym, sosno-
wym lesie, w dolinie rzeki Brdy. 
Wszystkie domki posiadają ła-
zienki (umywalka, natrysk, WC) 
i aneks kuchenny z chłodziarką 
i podstawowym wyposażeniem 
kuchennym. Do dyspozycji 
uczestników: jadalnia, kawiarnia 
z salą dyskotekową i słonecznym 
tarasem, świetlica z telewizorem, 
biblioteka, sklepik spożywczy, te-
nis stołowy, boisko do siatkówki 
plażowej, piłki nożnej, kosz do ko-
szykówki, plac zabaw, miejsce na 
ognisko, pole militarno-taktyczne 
z fortyfikacjami, mini park linowy, 
sprzęt sportowy i wodny, własna, 
wydzielona plaża z pomostami  
i wojskowy tor przeszkód.

wyżywienie:
4 x dziennie (od kolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu + suchy prowiant na 
drogę powrotną) - śniadania  
i kolacje w formie bufetu.

transPOrt:
Autokarem zgodnie z rozkładem 
jazdy, płatny dodatkowo.
Warszawa wyjazd 8:30, Dwo-
rzec autobusowy Warszawa Za-
chodnia, stanowisko 11 - dopłata 
160 zł. Łódz wyjazd 10:50, Sta-
cja Paliw BP, ul. Kątna 1 - dopłata 
160 zł. Białystok wyjazd 5:45, 
ul. Zwierzyniecka 12 -  dopłata 
210 zł

Termin Cena

28.06-08.07
09.07-19.07
20.07-30.07
31.07-10.08
11.08-21.08
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OBÓZ PRZYGODOWY

10 SZALONYCH PRZYGÓD LEŚNE USTRONIE
ZAMRZENICA

Ośrodek położony w Zamrzenicy - małej osadzie leżącej w sercu Borów Tucholskich, 18 km na południe od 
Tucholi, bezpośrednio nad brzegiem Jeziora Koronowskiego.

PROGRAM
Przygoda strzelecka: zawody w strzelaniu z proc  
i łuków; nauka obsługi pistoletów i karabinów pneu-
matycznych, a po niej konkurs strzelecki; dynamiczna 
strzelnica ASG z użyciem repliki AK 47 (Kałasznikow).
Przygoda survivalowa: pozyskiwanie i uzdatnianie 
wody do picia, zdobywanie pożywienia, długi biwak 
z noclegiem w leśnej wiosce survivalowej (nauka roz-
palania ognia, budowa szałasów, pieczenie podpło-
myków), przeprawy przez bagna, wędkowanie.
Przygoda alpinistyczna: nauka używania uprzęży 
wspinaczkowych i wiązania węzłów, zjazd „kolejką 
tyrolską”, wspinaczka na wieżę ze skrzynek, pokony-
wanie mostu linowego nad wodą.
Przygoda wodna: wycieczka kajakowa, przeprawy na 
dętkach, budowa i wodowanie tratw, nauka pływania 
łodzią wiosłową, slalom rowerem wodnym, poko-
nywanie „mostu styropianowego”, przeciąganie liny  
w wodzie, ćwiczenia na morskiej tratwie ratunkowej, 
kąpiele w jeziorze (wszystkie zajęcia w wodzie przy 
pełnej asekuracji ratowników wodnych).
Przygoda rowerowa: wycieczki rowerowe szlakami 
Borów Tucholskich, zawody sprawnościowe na rowe-
rze typu „składak”, Gokartowe Mistrzostwa - zawody  
w kilku konkurencjach na specjalnym torze w 1osobo-
wych gokartach rowerowych.
Przygoda wojskowa: nauka musztry i zielonej taktyki, 
rzut granatem (atrapa) na celność, zajęcia w maskach 
przeciwgazowych, poszukiwania zakopanych atrap 
min i pocisków elektronicznym wykrywaczem meta-
li, pokonywanie na czas wojskowego toru przeszkód; 
Laser Tag - militarna potyczka z wykorzystaniem woj-
skowych, elektronicznych symulatorów broni oraz 
efektów pirotechnicznych.
Przygoda zakręcona: zabawy z chustą animacyj-
ną, wyścigi w 3 osobowych „Spodniach Clowna”, na 
szczudłach, nartach wieloosobowych i w workach, 
przelewanie wody przez dziurawe rury, „Zamrzenic-
ki Festiwal Kolorów” - obrzucanie się bezpiecznym, 
kolorowym proszkiem, skoki na trampolinie w rytm 
muzyki.
Przygoda sportowa: rozgrywki w siatkówkę plażową, 
tenisa stołowego i piłkę nożną; turniej „zakręconego 
hokeja”, gdzie kijami hokejowymi są szczotki do za-
miatania, a taflą lodową olbrzymia folia pokryta pianą, 
zawody w rzutach do kosza, baloniada - mecze na 
plaży, w których piłkami są balony napełnione wodą.
Przygoda artystyczna: konkursy muzyczne, tanecz-
ne i plastyczne, tworzenie rzeźb z piasku, malowanie 
twarzy i festiwal przebierańców.
Przygoda leśna: nocne i dzienne gry terenowe, pod-
chody z wykonywaniem tajemniczych zadań, poszu-
kiwanie skrzyni ze skarbem, rozpoznawanie drzew, 
krzewów, jadalnych roślin i tropów zwierząt ,
poznawanie pracy leśników i drwali.
Każdy uczstnik otrzyma bidon na wodę. 
Od uczestników wymagana jest umiejętność jaz-

dy na dwukołowym rowerze. Realizacja programu 
obozu będzie dostosowana do indywidualnych 
możliwości większości uczestników. Wszystkie za-
jęcia odbywać się będą pod fachową opieką wycho-
wawców (1/10os), ratowników wodnych i instruk-
torów.

KADRA
Ratownicy wodni, przewodnicy, członkowie PZW, le-
śnicy, instruktorzy: survivalu, strzelectwa, wspinaczki 
i samoobrony.

W CENIE
Opieka pedagogiczna, instruktorska i medyczna, reali-
zacja programu, nagrody i pamiątki, dojazdy lokalne, 
ubezpieczenie zgodnie z obowiązującą polisą.

WYMAGANY EKWIPUNEK 
Legitymacja szkolna, mały plecak, karimat, ciepły swe-
ter lub polar, dres sportowy, kurtka przeciwdeszczo-
wa, buty turystyczne, latarka z zapasem baterii, letnie 
nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem ochronny  
z filtrem UV, strój kąpielowy; odzież i buty do chodze-
nia w wodzie, po lesie i mokradłach (niedrogie obuwie 
mogące ulec zniszczeniu) oraz śpiwór i scyzoryk. Mile 
widziane: odzież moro, instrumenty muzyczne, apa-
raty fotograficzne i własny sprzęt wędkarski.

UWAGI
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psy-
chofizyczny większości uczestników program może 
ulec zmianie. Zajęcia odbywać się będą z zastosowa-
niem niezbędnych elementów zapewniających bez-
pieczeństwo (uprzęże asekuracyjne, kaski, kamizelki 
asekuracyjne, mundury, okulary lub gogle i maski 
ochronne). Możliwość dokupienia dodatkowych za-
jęć (opłata na miejscu): paintball laserowy - 25 zł/
godz.; paintball - 30 zł/100 kul. Możliwość zakupu: 
mundurów wojskowych z demobilu oraz akcesoriów 
militarnych i survivalowych. Jeżeli dziecko przyjmu-
je leki, prosimy o zaopatrzenie uczestnika w te leki  
i kartkę z informacją o ich dawkowaniu. Uczestnik po 
przyjeździe ma obowiązek przekazać leki z informacją 
kierownikowi. Możliwość specjalnych diet jedynie po 
wcześniejszym zgłoszeniu (21 dni przed obozem) i po 
uzyskaniu zgody organizatora (płatne dodatkowo). Od 
każdego uczestnika pierwszego dnia pobytu pobie-
rzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewen-
tualnych strat spowodowanych przez niego w sprzę-
cie lub w wyposażeniu ośrodka. Jeśli takich strat nie 
będzie - kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu. 
Każdy uczestnik otrzyma na własność bidon na wodę.
Podział na grupy wiekowe będzie realizowany przy 
minimum 10 osobach w danym przedziale wieko-
wym. Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od 
godziny 15:00, a wyjazd w dniu zakończenia do go-
dziny 12:00.

10 SZALONYCH PRZYGÓD  I  ZAMRZENICA
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OBÓZ I KOLONIA LETNIA
PRZYGODA 

W KARKONOSZACH
STOKROTKA 
KARPACZ GÓRNY

OW „Stokrotka” to zespół czterech obiektów położonych w zachodniej, najwyższej części Karpacza Gór-
nego na przełęczy „ Pod Czołem” (820 m n.p.m.). Usytuowanie ośrodka jest szczególnie atrakcyjne, ze 
względu na sąsiedztwo Karkonoskiego Parku Narodowego z licznymi szlakami turystycznymi i wycią-
giem krzesełkowym na Kopę (1375 m n.p.m.). Z Kopy już tylko ok. 1 godz. na szczyt Śnieżki (1602 m 
n.p.m.) - najwyższe wzniesienie Karkonoszy, z którego podziwiać można panoramę Kotliny Jeleniogór-
skiej. W bliskim sąsiedztwie ośrodka znajduje się największa atrakcja turystyczna Karpacza, Świątynia 
Wang. Natomiast w centrum Karpacza atrakcją jest najdłuższy w Polsce Letni Tor Saneczkowy oraz naj-
nowocześniejszy w Europie całoroczny Tor Bobslejowy „Alpine-Coster”. Zjazd nimi gwarantuje świetną 
zabawę i niezapomniane wrażenia. Jest to doskonałe miejsce do wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Karpacz miejscowość turystyczna w Karkonoszach. Cieszy się dużą popularnością wśród miłośników gór 
ze względu na panujące tutaj idealne warunki do uprawiania turystyki górskiej. Przepiękne krajobrazy 
oraz liczne atrakcje, jakie oferuje Karpacz sprawiają, że wypoczynek w Karkonoszach dostarczy wielu 
niezapomnianych wrażeń.

PROGRAM
Zwiedzanie Karpacza z jego największymi atrakcjami: 
Świątynia Wang, Muzeum Zabawek, skocznia narciar-
ska Orlinek, Dziki Wodospad; 
• piesza wycieczka po okolicy - Kaplica Św. Anny ze 

źródełkiem miłości oraz do Samotni,
• 2 godzinny pobyt w Aquaparku Tropicana,
• wyjście do Parku Tarzana,
• całodzienna wycieczka autokarowa do Skalnego 

Miasta w Czechach (zwiedzanie fantastycznych form 
skalnych, przejażdżka łodzią po skalnym jeziorku, 
zwiedzanie rynku w Trutnowie, czas wolny na za-
kupy),

• całodzienna wycieczka autokarowa po Kotlinie Jele-
niogórskiej (wejście na Zamek Chojnik i zwiedzanie 
zamku, Wodospad Kamieńczyk, Zakręt Śmierci, Mu-
zeum Przyrodnicze - Cieplice Zdrój ),

• całodzienna wycieczka autokarowa - zwiedzanie 
Zamku Czocha, Muzeum Kargula i Pawlaka oraz 
zamku Śląskich Legend - bajkowej krainy w Pilicho-
wicach,

• całodzienna wycieczka - Rudawy Janowickie - Góry 
Sokole i na Zamek Bolczów, Spacer do Schroniska 
Szwajcarka a następnie wejście na Sokolik, najwyż-
sze wniesienie Gór Sokolich. Przejazd do Janowic 
Wielkich. Spacer na Zamek Bolczów. Zwiedzanie ruin 
zamku położonego wśród skał, w pięknej scenerii 
Rudaw Janowickich,

• wycieczka autokarowa do Huty Szkła Kryształów Ju-
lia - Warsztaty, podczas których samodzielnie można 

wykonać szklaną biżuterię i spróbować sił w sztuce 
grawerowania na szkle kryształowym,

• dyskoteka pożegnalna z DJ,
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• turnieje siatkowe i tenisa stołowego,
• zabawa w centrum Rekreacji i Sportu Kolorowa  

i zjazd na torze saneczkowym.

CENA OBEJMUJE
Zakwaterowanie, wyżywienie: 3 x dziennie, pierw-
sze świadczenie w dniu przyjazdu to kolacja, ostat-
nie świadczenie obiad plus suchy prowiant na drogę, 
ubezpieczenie NNW, fachową opiekę medyczną (le-
karz) oraz pedagogiczną (zajęcia prowadzone przez 
wykwalifikowaną kadrę zatwierdzoną przez kuratorium 
Oświaty), program animacyjny, wycieczki zgodnie  
z programem, bilety wstępu, suchy prowiant na wy-
cieczki, przejazd zorganizowany uczestników z wy-
branych miejscowości do miejsca realizacji imprezy  
i z powrotem pod opieką pilota tranzytowego, bilet na 
przejazd do i z ośrodka, suchy prowiant na drogę po-
wrotną, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

KADRA
Zajęcia prowadzoną wykwalifikowane osoby zatwier-
dzone przez Kuratorium Oświaty.

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
Prosimy o zabranie paszportu lub dowodu osobistego, 
nr PESEL, legitymacji szkolnej.

CO TRZEBA ZABRAĆ
Wygodne buty do chodzenia po górach (najlepiej za 
kostkę, z rzeźbioną podeszwą), obuwie sportowe, dres, 
ciepłe ubranie, kurtkę przeciwdeszczową, strój kąpielo-
wy, klapki, czepek.

OrganiZatOr:

stOkrOtka

ul. karkOnOska 55
58-550 karPacZ górny

tel. 75 761 94 15, 761 60 47
stokrotka@naturatour.pl

wiek ucZestników:
8-18 lat

ZakwaterOwanie: 
Ośrodek dysponuje pokojami 
2,3,4-os. z pełnym węzłem sani-
tarnym oraz pokojami typu stu-
dio. W głównym budynku „Sto-
krotka” znajduje się stołówka.
Do dyspozycji uczestników obo-
zu/kolonii: świetlica, boisko do 
siatkówki, siłownia, stół do pin-
g-ponga, miejsce w plenerze na 
ognisko, plac zabaw.

wyżywienie: 
3 posiłki dziennie: śniadanie, 
obiad, kolacja. Śniadania i kola-
cje w formie bufetu, obiady ser-
wowane. Świadczenie zaczyna 
się kolacją, a kończy w ostatnim 
dniu obiadem, plus suchy pro-
wiant na drogę powrotna.

transPOrt:
Pociągiem do stacji Jelenia Góra 
(konieczność posiadania aktu-
alnej legitymacji szkolnej), na-
stępnie przejazd autokarem do 
ośrodka.

Termin Cena

03-16.07
14-27.08 1 890

PRZYGODA W KARKONOSZACH  I  KARPACZ GÓRNY
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KOLONIA

MOJE PIERWSZE KOLONIE PANORAMA, 
SZCZYRK

SZCZYRK - to malowniczo położona miejscowość w województwie śląskim, w Beskidzie Śląskim, w do-
linie potoku Żylica i jego dopływów. Szczyrk wraz z Wisłą, Ustroniem, Brenną i Istebną tworzą Beskidzką 
Piątkę promującą walory pięknego Beskidu Śląskiego. Szczyrk jest popularny wśród turystów, którzy 
odwiedzają region nie tylko dla górskich szlaków. Przyjeżdżają tu przez cały rok - zimą na narty, a gdy 
brakuje śniegu - po inne atrakcje: żeby wychodzić na górskie szlaki, jeździć na rowerze, albo po prostu 
pooddychać górskim powietrzem i spróbować tutejszej kuchni.

RAMOWY PROGRAM POBYTU
Dzień 1: wyjazd autokarem z KATOWIC ul. Piotra Skar-
gi, Dworzec PKS - godz. 12.00; z LĘDZIN, plac auto-
busowy przy KWK Ziemowit - godz. 12.30; przejazd 
do Domu Wczasowego PANORAMA; zakwaterowanie, 
kolacja.
Dzień 2-6: realizacja programu m.in.: wizyta w Le-
śnym Parku Niespodzianek w Ustroniu. Ten niekon-
wencjonalny ogród zoologiczny, który zaskakuje swą 
formą, pozwala na obcowanie z naturą, dziką przy-
rodą, rozrywką i edukacją w naturalnych warunkach 
starodrzewia bukowego. Jedną z ciekawszych atrakcji 
parku są muflony i daniele, które swobodnie prze-
mieszczają się wśród zwiedzających i które można 
karmić z ręki. W zagrodach zobaczymy: żubry, jelenie 
szlachetne, sarny, dziki, żbiki czy jenoty. Bezsprzecz-
nie największymi atrakcjami parku są sokolarnia i so-
wiarnia; 
przejażdżka „BAJECZNĄ CIUCHCIĄ”. Gry i zabawy - 
zajęcia terenowe, biegi terenowe, rozgrywki sporto-
we, olimpiada kolonijna, konkursy z nagrodami; gry i 
zabawy świetlicowe – kalambury, warcaby, statki, kra-
je i miasta, ognisko z pieczeniem kiełbasek; dyskoteka 
- na terenie ośrodka.
Dzień 7: wykwaterowanie po śniadaniu, czas wolny, 
obiad. Wyjazd w drogę powrotną.

CENA OBEJMUJE
- transport do/z ośrodka autokarem turystycznym  
z licencją, zezwoleniem i aktualnymi badaniami tech-
nicznymi, 
- zakwaterowanie - 6 noclegów,
- wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 
- opiekę wychowawców, miejscową opiekę medycz-
ną (na telefon), 
- wycieczki wg programu, bilety do Parku Niespodzia-
nek, na  Bajeczna Ciuchcię,
- ubezpieczenie NNW na 5 000 PLN.

INFOMACJE PRAKTYCZNE
Wskazane jest zabranie kremów z filtrem ochronnym, 
nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, a tak-
że małego plecaka jako bagażu podręcznego podczas 
wycieczek, wymagane jest zabranie legitymacji szkol-
nej i obuwia domowego, kieszonkowe dzieci (na wła-
sne potrzeby) można zdeponować u wychowawcy 
po przyjeździe do ośrodka. Jeżeli dziecko przyjmuje 
leki na stałe lub tymczasowo, prosimy o zaopatrzenie 
uczestnika w ten lek, a sposób dawkowania prosimy 
przekazać pisemnie wychowawcy na miejscu zbiórki. 
Adres i numer telefonu do ośrodka  rozdawane będą 
przy autokarze w dniu wyjazdu. Podane dni są dniami 
wyjazdu i powrotu.

PROGRAM ANIMACYJNY
Dzień pierwszy: Jestem samodzielny - wdrożenie 
uczestników do podejmowania samodzielnych kro-
ków, zapoznanie z obiektem i terenem, poznanie kole-
gów i koleżanek, zabawy integracyjne.
Dzień drugi: Jestem artystą - warsztaty plastyczne (ry-
sowanie, wycinanie, klejenie, dostosowane do predys-
pozycji dzieci -  każdy odnosi sukces), pejzaż górski ry-
sowany na rzecznych kamieniach, nauka tańca, pokaz 
talentów, wernisaż prac, dyskoteka.
Dzień trzeci: Zdobywcy „Złotych butów” - wejście na  
Klimczok, podziwianie krajobrazu, quiz turysty, gry i za-
bawy, podchody.
Dzień czwarty: Przyjaciel zwierząt - wielbiciel przyrody 
- wizyta w  Leśnym  Parku Niespodzianek, spacer po 
Ustroniu. Wycieczka „Bajeczną ciuchcią” po Wiśle.
Dzień piąty: Po góralsku - łamańce językowe - nauka 
śmiesznych wierszyków, inscenizacje, konkurs „jedne-
go aktora”, warsztaty folklorystyczne, nauka piosenek 
biesiadnych i tańca góralskiego, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, układanki i rymowanki - quiz.
Dzień szósty: Jestem mistrzem - olimpiada sportowa 
- wycieczka do Parku linowego BESKID PARK. Podsu-
mowanie konkursów, wręczenie dyplomów, nagrody 
dla „samodzielnych dzieciaków” (wszyscy uczestnicy). 
Dzień siódmy: Wracamy do domu - śniadanie, wykwa-
terowanie, ostatni spacer po okolicy, obiad, wyjazd do 
domu.
Ponadto: Konkurs wiedzy o baśniach i bajkach, wie-
czory z baśniami, wieczór filmowy, spacery po okolicy, 
zabawy sportowe, zabawy integracyjne na co dzień, 
kąpiele słoneczne, zabawy w rzece, gry planszowe. 

OrganiZatOr:

PanOrama

ul.wcZasOwa 20
43-370 sZcZyrk

wiek ucZestników:
7-12 lat

ZakwaterOwanie:
Ośrodek Wczasowy PANO-
RAMA - pięknie położony na 
zboczu Klimczoka. Miłośnicy 
górskich wędrówek wchodzą 
wprost na szlaki turystyczne, 
a wielbiciele „białego szaleń-
stwa” znajdą wyśmienite wa-
runki narciarskie. Wypoczynek 
połączony z dobrą zabawą 
zadowoli zarówno   dorosłych 
jak i dzieci przebywające na 
koloniach, zimowiskach oraz 
obozach sportowych. Ośro-
dek oferuje noclegi w pokojach  
z pięknym widokiem na 
Skrzyczne. Uczestnicy za-
kwaterowani są w pokojach 
3, 4, 5 osobowych. Wszystkie 
pokoje wyposażone są w TV 
i łazienkę z pełnym węzłem 
sanitarnym. Do dyspozycji 
uczestników: mały basen letni 
dla dzieci (czynny w sezonie w 
zależności od pogody), boisko 
wielofunkcyjne, krąg ogni-
skowy, ping-pong, bilard. W 
obiekcie bezpłatny dostęp do 
Internetu Wi-Fi. W odległości 
700 m znajduje się Centralny 
Ośrodek Sportu ze stadionem, 
kryta pływalnią i odnową biolo-
giczną.

wyżywienie: 
3 posiłki dziennie: śniadanie, 
obiad + podwieczorek, kolacja. 
Śniadania i kolacje w formie 
bufetu, obiady serwowane. 
Świadczenie zaczyna się kola-
cją, a kończy w ostatnim dniu 
obiadem.

Termin Cena

19.07 – 25.07
25.07 – 31.07
31.07 – 06.08
06.08 – 12.08
12.08 – 18.08

1 180

MOJE PIERWSZE KOLONIE  I  SZCZYRK



22 266 87 65 117

KOLONIA

PROJEKT PRZYGODA JAGIELLONKA 
KRYNICA ZDRÓJ

KRYNICA ZDRÓJ to pięknie położona miejscowość na skraju Beskidu Sądeckiego w urokliwych dolinach 
Kryniczanki i Palenicy. Zwana „perłą polskich uzdrowisk” z uwagi na bogate złoża wód mineralnych. 
Jest uzdrowiskiem o światowej sławie z bogatą ofertą kulturalno-rozrywkową m.in. Festiwalem im. Jana 
Kiepury. W okolicach znajduje się aż 16 rezerwatów przyrody. W Krynicy warto zobaczyć także Muzeum 
Nikifora, Szlak Cerkwi Łemkowskich, Muzeum Turystyki Górskiej, a także Muzeum Zabawek.

RAMOWY PROGRAM POBYTU
Dzień 1: wyjazd autokarem z KATOWIC ul. Piotra 
Skargi, Dworzec PKS - godz. 08.00; z LĘDZIN, plac 
autobusowy przy KWK „Ziemowit - godz. 08.30, 
przejazd do hotelu „Jagiellonka” w Krynicy Zdroju, 
obiad, zakwaterowanie, kolacja.
Dzień 2-7: realizacja programu sportowo - rekre-
acyjnego, m.in.:
• wjazd Koleją Gondolową na Jaworzynę Krynicką 

(1 114 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Sądeckim, 
najwyższy w Paśmie Jaworzyny;

• 4 godzinna zabawa w parku wodnym ZAPOPRA-
DZIE - kompleks basenów otwartych z torem do 
pływania o długości 25 m; można się na nim ści-
gać i pobijać rekordy. Ponadto do dyspozycji są 
także grota sztucznej fali, gejzer denny i wyspa. 
Wszystkich amatorów mocnych wrażeń i szalo-
nej zabawy zaprasza duża zjeżdżalnia o dwóch 
szerokich torach. Na brak wrażeń nie będziemy 
narzekać!

• spacer na Górę Parkową. Wędrując napotkamy 
cztery jeziorka, po których od wiosny do jesieni 
pływają łabędzie i kaczki. Popularnym miejscem 
odpoczynku w czasie spacerów po zboczach góry 
jest Polana Michasiowa, na której tryska źródło 
"Bocianówka". Poniżej polany znajduje się słynąca 
łaskami figura Matki Bożej z 1864r., której projekt 
został wykonany przez Artura Grottgera. Dzieci  
i młodzież nie będą  narzekać na brak atrakcji na 
szczycie Góry Parkowej. Oprócz czystego, nasy-
conego olejkami eterycznymi powietrza, ścieżek 
edukacyjnych i pięknej panoramy roztaczającej 
się ze szczytu, czeka tu również plac zabaw czy 
wioska indiańska, a przede wszystkim tzw. rajskie 
ślizgawki, których elementem konstrukcyjnym 
stała się wieża starego toru saneczkowego. Na 
górze znajdują się różnego rodzaju rynny służące 
do zjeżdżania zarówno dla najmłodszych, jak też 

dla amatorów mocniejszych przeżyć. Od spokoj-
nej fali, poprzez spirale, aż do zapierającego dech 
w piersiach kamikadze; 

• emocjonujący przejazd gokartami na torze w Ty-
liczu - szczególna atrakcja dla wszystkich pasjo-
natów motoryzacji i adrenaliny;

• ćwiczenia ruchowe - poprawiające sprawność fi-
zyczną u dzieci,

• słodkie lenistwo - czyli spacery, degustacja wód 
mineralnych i kąpiele słoneczne pod opieką wy-
chowawców,

• gry i zabawy - zajęcia terenowe, biegi terenowe, 
rozgrywki sportowe, olimpiada kolonijna, konkur-
sy z nagrodami,

• gry i zabawy świetlicowe – kalambury, warcaby, 
statki, kraje i miasta, wieczór filmowy,

• grill z pieczeniem kiełbasek - połączony z konkur-
sem piosenek, wybory miss i mistera

• dyskoteka na terenie ośrodka.
8 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu. Pobranie 
suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną.

CENA OBEJMUJE
- transport do/z ośrodka autokarem turystycznym  
z licencją, zezwoleniem i aktualnymi badaniami 
technicznymi, 
- zakwaterowanie - 7 noclegów, 
- wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 
- suchy prowiant na drogę powrotną, 
- opiekę wychowawców, doraźną opiekę medyczną 
(na telefon), 
- wjazd Kolejką Gondolową na Jaworzynę Krynicką, 
zabawę w parku wodnym, przejazd gokartami oraz 
program sportowo - rekreacyjny, 
- ubezpieczenie NNW na 5 000 zł.

INFOMACJE PRAKTYCZNE
Wskazane jest zabranie kremów z filtrem ochron-
nym, nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecz-
nych, a także małego plecaka jako bagażu podręcz-
nego podczas wycieczek, wymagane jest zabranie 
legitymacji szkolnej i obuwia domowego, kieszon-
kowe dzieci (na własne potrzeby) można zdepo-
nować u wychowawcy po przyjeździe do ośrodka. 
Jeżeli dziecko przyjmuje leki na stałe lub tymcza-
sowo, prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ten lek, 
a sposób dawkowania prosimy przekazać pisemnie 
wychowawcy na miejscu zbiórki. Adres i numer te-
lefonu do ośrodka  rozdawane będą przy autoka-
rze w dniu wyjazdu. Podane dni są dniami wyjazdu  
i powrotu.

OrganiZatOr:

jagiellOnka
ul. PiłsudskiegO 24
33-380 krynica Zdrój 

wiek ucZestników:
8-16 lat

ZakwaterOwanie: 
Hotel JAGIELLONKA *** po-
łożony w centrum uzdrowiska, 
stanowi doskonały punkt do 
zwiedzania okolicy. W pobliżu 
hotelu „Jagiellonka” znajduje się 
wiele atrakcji m.in. pijalnia wody 
„Jan”, Główna Pijalnia Wód, Park 
Zdrojowy, stacja kolejki szy-
nowej na Górę Parkową, korty 
tenisowe, wypożyczalnie rowe-
rów. Zakwaterowanie w poko-
jach 3 - 4 os. typu studio z łazien-
ką. Do dyspozycji uczestników: 
jadalnia, winda, bezprzewodowy 
internet w całym obiekcie, taras 
widokowy.

wyżywienie: 
3 posiłki dziennie: śniadanie, 
obiad + podwieczorek, kolacja. 
Śniadania i kolacje w formie bu-
fetu, obiad serwowany. Świad-
czenie zaczyna się obiadem, 
a kończy śniadaniem. Suchy 
prowiant na drogę powrotną. 
Podczas wycieczek możliwy su-
chy prowiant zamiast jednego 
posiłku.

Termin Cena

03.07 – 10.07
10.07 – 17.07
17.07 – 24.07

1 370

PROJEKT PRZYGODA  I  KRYNICA ZDRÓJ



GRECJA    BUŁGARIA    CHORWACJA

ZA GRANICĄ
OBOZY



22 266 87 65 119

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Dzień 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację, Węgry, Serbię. Wieczorem dłuższy po-
stój na terenie Serbii na ciepły posiłek (płatny we wła-
snym zakresie ok. 5 €). Nocny przejazd w stronę Grecji.   
Dzień 2: Przyjazd do Grecji. Złożenie bagaży w wyzna-
czonym miejscu. Zakwaterowanie w pokojach od go-
dziny 14.00. Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, 
przekazanie praktycznych informacji dotyczących po-
bytu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3 - 10: Program pobytu: plażowanie, kąpiele  
w morzu i basenie, gry i zabawy na plaży, turnie-
je, zawody, zabawy ruchowe: zajęcia terenowe nad 
brzegiem morza, kalambury, konkursy z nagrodami, 
dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, 
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych 
(płatne dodatkowo). 
Dzień 11: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie ba-
gaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie 
zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad. Późnym po-
południem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego 
prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny 
przejazd przez Serbię.
Dzień 12: Dalsza podróż przez Węgry i Słowację. Przy-
jazd do Polski w godzinach wieczornych.  

DODATKOWO PŁATNE
OBOWIĄZKOWA kaucja zwrotna (opłata pobierana 
na miejscu w hotelu) w wysokości 20 €/os. na poczet 
ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika 
obozu w obiekcie (kaucja zwracana jest w dniu wyjaz-
du po sprawdzeniu pokoi); 
OBOWIĄZKOWA opłata klimatyczna i administracyjna 
- 15 €/os. (opłata pobierana w trakcie przejazdu).

CENA OBEJMUJE
 - przejazd komfortowym autokarem, 
 - obowiązkową składkę na TFG - 10 zł/ os.,
 - 9 noclegów w Hotelu GALAXY - pokoje 3, 4, 5 oso-

bowe,
 - 3 posiłki dziennie - kuchnia grecka,
 - prowiant na drogę powrotną,
 - opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 - realizację programu obozu (kąpiele, rozgrywki spor-

towe, dyskoteki, spacery i wycieczki po okolicy),
 - opiekę pilota i rezydenta, 
 - grecką opiekę medyczną,
 - ubezpieczenie Signal Iduna (KL 10 000 €, NNW  

7 000 zł, bagaż 800 zł).

CENA NIE OBEJMUJE 
 - obowiązkowej opłaty klimatycznej i administracyj-

nej - 15 €/os.,
 - obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 €/

os.,
 - opłaty za korzystanie z klimatyzacji - 10 €/os./pobyt,
 - wycieczek fakultatywnych, 
 - biletów wstępu do dyskotek (ok. 8 - 10 €/os./wstęp), 
 - dopłat do połączeń antenowych (rozkład jazdy wg 

tabelki).

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Meteory - ok. 30 €, 
Saloniki - ok. 25 €, 
Olimp - ok. 25 €, 
Ateny - ok. 45 €, 
Wyspa Skiathos - ok. 40 €, 
Rejs Piracki - ok. 30 €. 

UWAGI
Należy zabrać paszport lub dowód osobisty oraz le-
gitymację, nakrycie głowy, krem do opalania z filtrem 
UV, krem/maść na oparzenia słoneczne, ręczniki do 
opalania na plażę. Sugerowane kieszonkowe ok. 100 € 
(bez wycieczek fakultatywnych).

GRECJA jest kolebką europejskiej cywilizacji, to tutaj narodziła się demokracja. Z tej opromienionej słońcem 
ziemi wywodzili się sławny Platon, Arystoteles, Hipokrates, Pitagoras i wielu innych ojców nauki. Grecja to 
kraj gdzie krajobrazy są urozmaicone o słone bagna, bujne lasy, jaskinie i naprawdę piękne plaże, których jest 
tutaj co najmniej kilkadziesiąt. Najwyższym szczytem jest Olimp 2917 m n.p.m., który wg mitologii greckiej 
był siedzibą bogów.
LEPTOKARIA to jedna z najbardziej znanych miejscowości na Riwierze Olimpijskiej położona 
u podnóża góry Olimp z jedną z najładniejszych piaszczystych plaż w tej części Grecji, w odległości 
90 km od Salonik. Dla miłego spędzenia czasu oferujemy, dyskoteki, kino, windsurfing, do wynajęcia motory, 
rowery wodne i banany na plaży. Miejscowość bardzo popularna wśród młodych ludzi 
z całego świata.

OrganiZatOr:

wiek ucZestników:
13-18 lat

ZakwaterOwanie: 
Hotel GALAXY *** położony 
w odległości 100 metrów od 
piaszczystej plaży. Zakwatero-
wanie w pokojach 3, 4, 5 oso-
bowych z łazienkami, TV, kli-
matyzacją (płatna dodatkowo 
10 €/ os./ pobyt) i balkonami 
z widokiem na morze lub górę 
Olimp. W obiekcie znajduje 
się restauracja, kawiarnia, bar, 
pizzeria, Internet Wi-Fi (przy 
recepcji). Dodatkową atrakcją 
jest BASEN znajdujący się na 
terenie hotelu. 

wyżywienie: 
3 posiłki dziennie - kuchnia 
grecka (do lunchu i kolacji poda-
wana jest woda, pozostałe na-
poje dodatkowo płatne). Turnus 
rozpoczyna się kolacją w dniu 
przyjazdu, a kończy obiadem w 
dniu wyjazdu. Suchy prowiant 
na drogę powrotną.

OBÓZ MŁODZIEŻOWY  I  GRECJA

OBÓZ MŁODZIEŻOWY

GRECJA GALAXY***
LEPTOKARIA 

Termin Cena

30.06 – 11.07
09.07 – 20.07
18.07 – 29.07
27.07 – 07.08
05.08 – 16.08

1 990
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OrganiZatOr:

wiek ucZestników:
12-18 lat

ZakwaterOwanie: 
Hotel COLOSSEUM **** - po-
łożony jest w centrum Sło-
necznego Brzegu, zaledwie 50 
metrów od plaży. W obiekcie 
znajdują się pokoje 3, 4 oso-
bowe oraz apartamenty 5 oso-
bowe. Wszystkie pokoje w ho-
telu Colosseum mają łazienkę  
z prysznicem i wyposażone są 
w minibar (płatny dodatkowo) 
oraz telewizor z dostępem do 
kanałów telewizji satelitarnej. 
Każdy pokój posiada klimaty-
zację indywidualną GRATIS 
oraz balkon z widokiem na park 
lub morze. Na miejscu dostęp-
ny jest odkryty basen z barem i 
leżakami. Na terenie komplek-
su znajduje się także restaura-
cja, tawerna, lobby bar, recep-
cja, kantor. Na terenie hotelu 
odbywają się animacje.

Plaża:
Szeroka, piaszczysta w samym 
centrum kurortu ok. 50 m od 
hotelu z licznymi atrakcjami.

wyżywienie: 
3 x dziennie – ALL INCLUSI-
VE LIGHT: śniadanie, obiad  
i kolacja (kuchnia bułgarska) 
w formie bufetu. Do posiłków 
podawana jest woda oraz inne 
napoje. Dodatkowo całodzien-
ny dostęp do wody. Suchy pro-
wiant na drogę powrotną.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Dzień 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Słowację, Węgry i Rumunię. W trakcie przejazdu 
dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we własnym 
zakresie ok. 5 € lub 20 LEI). Nocny przejazd do Bułgarii.  
Dzień 2: Przyjazd do Słonecznego Brzegu. Złożenie 
bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie  
w pokojach od godziny 14.00. Spotkanie organizacyjne 
z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji 
dotyczących pobytu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3-10: Program pobytu: plażowanie, kąpiele  
w morzu i basenie, gry i zabawy na plaży, turnieje, za-
wody, zabawy ruchowe, zajęcia terenowe nad brze-
giem morza, konkursy z nagrodami, dyskoteki, wy-
cieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych (dodatkowo płatne). Spacer do Nesse-
baru – najstarszego bułgarskiego miasta położonego 
na malowniczym, skalistym półwyspie. 
Dzień 11: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie ba-
gaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie 
zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp.; obiad. Późnym po-
południem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego 
prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny 
przejazd przez Bułgarię i Rumunię.
Dzień 12: Dalsza podróż przez Węgry i Słowację. Przy-
jazd do Polski w godzinach wieczornych.  

DODATKOWO PŁATNE
OBOWIĄZKOWA kaucja zwrotna w wysokości 20 € po-
bierana w dniu przyjazdu do hotelu na poczet ewen-
tualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu 
w obiekcie (kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po 
sprawdzeniu pokoi); 
OBOWIĄZKOWA opłata klimatyczna i administracyjna - 
20 €/os. (opłata pobierana w trakcie przejazdu).

WYCIECZKI/ATRAKCJE FAKULTATYWNE
Balczyk - Kaliakra, cena ok. 39 €/os.
Istambuł - 1 dzień, cena ok. 70 €/os. 
UWAGI: aby skorzystać z wyjazdu do Istambułu należy 
posiadać paszport ważny min. pół roku oraz zakupić 
wizę turecką.
Sozopol - Ropotamo,  cena ok. 25 €/os.
Warna - Delfinarium, cena ok. 36 €/os.

CENA OBEJMUJE
 - przejazd komfortowym autokarem,
 - obowiązkową składkę na TFG - 10 zł/ os.,

 - 9 noclegów w hotelu COLOSSEUM **** (pokoje 2 - 5 
os. z klimatyzacją),

 - pełne wyżywienie ALL INCLUSIVE LIGHT: 9 śniadań, 
9 obiadów i 9 kolacji w formie szwedzkiego stołu; 
woda i soki do posiłków,

 - suchy prowiant na drogę powrotną,
 - całodzienny dostęp do wody, 
 - realizację programu,
 - spacer z przewodnikiem do Nessebaru,
 - opiekę kadry pedagogicznej, pilota, rezydenta, ra-

townika, 
 - ubezpieczenie KL, NNW i bagaż.

CENA NIE OBEJMUJE
 - obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 €,
 - obowiązkowej opłaty klimatycznej i administracyjnej 

- 20 €/os.,
 - wycieczek fakultatywnych, 
 - biletów wstępu do dyskotek (ok. 5 – 10 €/os./wstęp - 

młodzież od lat 16), 
 - świadczeń nie wymienionych w ofercie,
 - dopłat do połączeń antenowych (rozkład jazdy wg 

tabelki).

UWAGI: Dopłata obowiązkowa dla osób które ukończy-
ły 18 lat - 150 zł.
Należy zabrać paszport lub dowód osobisty, nakrycie 
głowy, krem do opalania z filtrem UV, krem/maść na 
oparzenia słoneczne, ręczniki do opalania na plażę. Su-
gerowane kieszonkowe ok.100 € (bez wycieczek fakul-
tatywnych).

BUŁGARIA z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. W miejscowościach nadmorskich ciągle powstają 
nowe centra rozrywkowe, aquaparki, puby, bary i restauracje, z których każda ma coś wyjątkowego do zaofe-
rowania. Plaże są świetnie zagospodarowane, a zaraz przy nich działają wypożyczalnie sprzętu turystycznego. 
Na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego panują świetne warunki do uprawiania sportów wodnych, jak że-
glarstwo, windsurfing, parachuting i wiele innych. Znaleźć tu można też boiska do siatkówki plażowej, korty 
tenisowe, a większych kurortach - pola golfowe. Bułgaria to także wysokie (najwyższe na Bałkanach) góry, 
urzekające doliny i przełomy rzek rzadkiej piękności, to również zabytki z bardzo odległej i niedawnej przeszło-
ści, a wreszcie nowoczesne zaplecze turystyczne. 
SŁONECZNY BRZEG - nowoczesny bułgarski kurort odwiedzany przez turystów z całego świata. Położony 
wzdłuż pięknej piaszczystej plaży i niedaleko najstarszego bułgarskiego miasteczka - Nessebaru. Słonecz-
ny Brzeg jest znany przede wszystkim z niezliczonej ilości dyskotek, barów, kasyn i hoteli. Długa promenada 
wzdłuż plaży niemal do rana tętni życiem, oferując turystom liczne atrakcje. 

OBÓZ MŁODZIEŻOWY  I  BUŁGARIA

OBÓZ MŁODZIEŻOWY

BUŁGARIA COLOSSEUM **** 
SŁONECZNY BRZEG 

Termin Cena

30.06 – 11.07
09.07 – 20.07
18.07 – 29.07
27.07 – 07.08
05.08 – 16.08

1 950



22 266 87 65 121OBÓZ MODZIEŻOWY  I  CHORWACJA

OrganiZatOr:

wiek ucZestników:
13-18 lat

ZakwatrOwanie: 
Kompleks hotelowy HERCEG 
**/***, to ośrodek wypoczynkowy 
dla młodzieży. W skład komplek-
su wchodzą trzy hotele położo-
ne 200 metrów od morza. Za-
kwaterowanie w pokojach 2–5 
osobowych, w większości z bal-
konami lub dostępem do tarasu i 
widokiem na morze! Do Waszej 
dyspozycji jest boisko sportowe 
do piłki nożnej oraz koszykówki, 
stoły do tenisa stołowego, sala 
dyskotekowa. 

wyżywienie: 
3 posiłki dziennie: śniadanie, 
dwudaniowy lunch, kolacja z 
deserem (do posiłków poda-
wana jest woda, pozostałe na-
poje dodatkowo płatne). Suchy 
prowiant na drogę powrotną.

CHORWACJA rozpościera się od końca wschodnich krańców Alp aż po wybrzeże Morza Adriatyckiego, tworząc 
bajeczny krajobraz: olbrzymich gór, tajemniczych wysp, ukrytych zatok  
z ciepłym czystym morzem i zabytkowymi pięknymi miasteczkami. Niepowtarzalny klimat sprawia, 
iż jest to idealne miejsce do wypoczynku i czyni z Chorwacji  jeden z najpiękniejszych turystycznie krajów Europy.
DRVENIK to znaczy Dalmacja, czyli gorrrący wypoczynek, niekończące się plaże, klimat południa i tysiące okazji 
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu! Riwiera Makarska, na której leży Drvenik, to modny europejski 
region z krystalicznie czystym morzem, zagajnikami figowymi, migdałowymi i piniowymi. Uroku dodają jej ma-
jestatyczne góry Biokovo, opadające wprost do lazurowego morza. 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Dzień 1:  Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Czechy, Austrię, Słowenię.
Dzień 2: Przyjazd do Chorwacji, przyjazd do hotelu  
w godzinach rannych, złożenie bagaży, przywitanie z 
morzem. Zakwaterowanie od godz. 14.00. Pierwszym 
posiłkiem jest lunch.
Dzień 3-10: Realizacja programu obozu: program „Wod-
na Przygoda”, gry zespołowe, wycieczki piesze po oko-
licy, dyskoteki, korzystanie z basenu, zabawy integra-
cyjne, animacje; możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych (dodatkowo płatne).
Dzień  11: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Ode-
branie suchego prowiantu na drogę powrotną. Wy-
jazd w drogę powrotną. Zwiedzanie TROGIRU (miasta 
wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO). 
Przejazd tranzytowy przez Słowenię, Austrię, Czechy / 
Słowację.
Dzień 12: Przyjazd na miejsce zbiórki do Katowic w go-
dzinach południowych.

DODATKOWO PŁATNE
OBOWIĄZKOWA kaucja zwrotna w wysokości 15 € po-
bierana w autokarze na poczet ewentualnych szkód wy-
rządzonych przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja 
zwracana jest w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi); 
OBOWIĄZKOWA opłata klimatyczna i administracyjna - 
15 €/os. (opłata pobierana w trakcie przejazdu).

Program obozu „WODNA PRZYGODA”
Rozgrzewka na sucho - rozgrzewka może mieć różny 
charakter, a także składać się z różnych zestawów ćwi-
czeń. Instruktorzy przed każdym wejściem do wody 
prowadzić będą przyjemne ćwiczenia dostosowane do 
wieku i możliwości uczestników.
Style pływackie i zawody pływackie - nauka i doskonale-
nie pływania różnymi stylami (w zależności od poziomu 
zaawansowania): grzbietowy, kraul, klasyczny i motylko-
wy. W programie również zawody pływackie i nagrody 
dla najlepszych!
Gry i zabawy w wodzie - oprócz treningu pływania nie 
zabraknie też dobrej zabawy: piłka wodna, water polo, 
zdobywanie tratwy, aquaaerobic i inne gry wodne - to 
wszystko, co pomoże nam w doskonaleniu zdolności 
motorycznych przy okazji dobrej zabawy.
Nauka nurkowania swobodnego - snorkelingu - pod-
stawy teorii nurkowania, nauka nurkowania w sprzęcie 
ABC (maska, fajka, płetwy), wydmuchiwanie maski oraz 
nauka zakładania sprzętu pod wodą, podwodny tor 
przeszkód, komunikowanie się pod wodą.
Elementy ratownictwa wodnego - sposoby utrzymy-
wania się na powierzchni wody i pozycje w przypadku 

skurczu mięśni. Podstawy i sposoby holowania w wo-
dzie, wykonywanie skoków ratunkowych i innych spo-
sobów bezpiecznego wejścia do wody. Pierwsza pomoc 
niezbędna w ratownictwie wodnym.  Symulowane ak-
cje ratunkowe z wykorzystaniem podręcznego sprzętu.
Zajęcia kondycyjne - pływanie, jak każda dyscyplina 
sportu, wymaga odpowiedniego przygotowania kon-
dycyjnego, dlatego uczestnicy poznają zasady popraw-
nej rozgrzewki, treningu wydolnościowego, stretchingu 
(ćwiczeń rozciągających) oraz podstawy stosowania 
odnowy biologicznej. Dla chętnych również zajęcia  
z crossfitu i stretchingu.
UWAGA! Warto zabrać własne: maskę, fajkę i płetwy!

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
DUBROWNIK, cena ok. 40 €.
RAFTING NA RZECE CETINA, cena ok. 40 €.
SPLIT + OMIŚ, cena ok. 30 €.
REJS PROMEM NA WYSPĘ KORCULA, cena ok. 25 €.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi, wycieczki orga-
nizowane są przy min. 20 uczestnikach.

CENA OBEJMUJE 
 - przejazd komfortowym autokarem,
 - obowiązkową składkę na TFG - 10 zł/ os.,
 - 9 noclegów w kompleksie HERCEG ** / *** pokojach 

2 - 5 osobowych z łazienkami,
 - 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch, kolacja),
 - suchy prowiant na drogę powrotną,
 - realizację programu „Wodna Przygoda”, 
 - realizację programu: gry zespołowe, wycieczki piesze 

po okolicy, dyskoteki, korzystanie z basenu, animacje, 
wycieczki fakultatywne, 

 - opiekę wychowawców, pilota, rezydenta, 
 - ubezpieczenie KL i NNW,
 - w drodze powrotnej wycieczka do TROGIRU (miejsce 

wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO).

CENA NIE OBEJMUJE
 - obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 15 €,
 - obowiązkowej opłaty klimatycznej - 15 €/os.,
 - obowiązkowej opłaty za przewodnika w trakcie zwie-

dzania Trogiru w drodze powrotnej - 5 €/os.,
 - wycieczek fakultatywnych, 
 - biletów wstępu do dyskotek (ok. 8 - 10 €/os./wstęp), 
 - dopłat do połączeń antenowych (rozkład jazdy wg 

tabelki).

UWAGI: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty, na-
krycie głowy, krem do opalania z filtrem UV, krem/maść 
na oparzenia słoneczne, ręczniki do opalania na  plażę. 
Warto zabrać własną maskę, fajkę i płetwy. Sugerowane 
kieszonkowe ok.100 € (bez wycieczek fakultatywnych).

Termin Cena

27.06 – 08.07
06.07 – 17.07
15.07 – 26.07
24.07 – 04.08
02.08 – 13.08

2 090

OBÓZ MŁODZIEŻOWY

CHORWACJA HERCEG **/*** 
DRVENIK
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WARUNKI UCZESTNICTWA W KRAJOWYCH IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Krajowych Imprezach Turystycznych (zwane dalej: Warunki uczestnictwa) organizowanych 
przez „ CS Natura Tour” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2/4 (zwane dalej: „CS Natura Tour”) zarejestrowanego 
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000155205 stanowią integralną część Zgłoszenia-umowy o udział w imprezie turystycznej. Warunki oferowania, sprzedaży  
i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także za granicą, 
jeżeli umowy z Klientami są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej są określone przepisani Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2017.2361), 
zwanej dalej „Ustawą”.
Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w krajowych imprezach turystycznych organizowanych 
przez „ CS Natura Tour”.
„CS Natura Tour” wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 084 jest organizatorem turystki  
w rozumieniu Ustawy.
Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:
a. warunki uczestnictwa - warunki uczestnictwa w krajowych imprezach turystycznych organizowanych przez „CS Natura Tour”,
b. impreza - imprezę turystyczną organizowaną przez „CS Natura Tour”,
c. organizator - „CS Natura Tour”,
d. agent - agenta działającego w imieniu organizatora,
e. klient - podróżnego w rozumieniu Ustawy tj. każdego, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podsta-
wie umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy,
f. zgłoszenie-umowa - umowa o udział w imprezie turystycznej,
g. siła wyższa - nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w rozumieniu Ustawy tj. sytuację pozostającą poza kontrolą strony powo-
łującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania,
h. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. ZAWARCIE UMOWY
1. Stronami umowy o imprezę turystyczną są:
a. Klient
b. Organizator
2. Z chwilą zgłoszenia rezerwacji (podpisania Zgłoszenia - umowy) Klient składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o świad-
czenie usług turystycznych. Zgłoszenie rezerwacji powinno być dokonane na oficjalnym druku Organizatora.
3. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie Zgłoszenia-umowy i potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia przez Organizatora 
lub jego Agenta.
4. W przypadku zawierania umowy na rzecz innej osoby Klient powinien wskazać tę osobę / osoby do 10 dni przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej.
5. Jeżeli Klient nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, działa za niego przedstawiciel ustawowy.
6. Objęte zgłoszeniem rezerwacji dziecko, które w dniu przyjazdu na imprezę turystyczną nie ukończyło 3 roku życia – opłata 
zgodnie z ofertą. Dzieci te nie mają prawa do oddzielnego łóżka w obiekcie zakwaterowania lub wyżywienia. W przypadku zmian  
w dokonanej rezerwacji lub rezygnacji z imprezy turystycznej opłaty manipulacyjne nie dotyczą dziecka.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w Zgłoszeniu - umowie:
- w biurze Organizatora albo u agenta Organizatora lub
- na rachunek bankowy Organizatora podany w Zgłoszeniu - umowie w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku wpłat na rachunek bankowy Organizatora za datę wpływu uznaje się datę uznania rachunku Organizatora.
3. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest w czasie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, wymagana jest pełna 
wpłata ceny za rezerwację.
4. Przy zgłaszaniu rezerwacji na 30 i więcej dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient powinien uiścić zaliczkę w wyso-
kości 30 % ceny imprezy.
5. Pozostałą część ceny należy uiścić w podanym przez Organizatora terminie.
6. Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta (odstąpienie od umowy) na warunkach rezygnacji z imprezy.

IV. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW KLIENTA
1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszelkie przy-
sługujące mu z tytułu Zgłoszenia - umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy 
obowiązki.
2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust.1 jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient za-
wiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem 
imprezy uważa się za złożone w rozsądnym terminie.
3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatko-
wymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Klientowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać 
rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.
4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Klient i osoba 
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

V. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
1. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od ponoszenia kosztów rezygnacji z udziału w imprezie tu-
rystycznej.
2. Klient może odstąpić od umowy, lub jąrozwiązać(rezygnacja) w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
3. Za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez Klienta Organizatorowi lub jego Agentowi lub datę 
otrzymania oświadczenia
4. Jeżeli Klient odstępuje od umowy lub ją rozwiązuje z przyczyn leżących po jego stronie, w tym, między innymi z powodu: niedo-
trzymania nieokreślonych w umowie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na miejsce zbiórki, 
innych przypadków losowych, Klienta obciążają koszty rezygnacji poniesione przez Organizatora.
5. Minimalny stały koszt rezygnacji wynosi 100 zł. Ponadto, Klient może zostać obciążony obowiązkiem uiszczenia opłaty odpo-
wiadającej cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania 
danych usług turystycznych przez Organizatora. Na żądanie Klienta Organizator uzasadnia wysokość opłat z tytułu rezygnacji. 
Zwrot kwot wpłaconych przez Klienta, następuje niezwłocznie. Do zwracanych kwot nie są doliczane odsetki.
6. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w imprezie następuje po rozpoczęciu imprezy, Organizator dokona zwrotu wpłaconych kwot 
pomniejszonych o wartość usług wykorzystanych przez Klienta.
7. Organizator może z własnej inicjatywy, lub na wniosek Klienta odstąpić od obciążania Klienta kwotami określonymi w pkt. V - 5 
w przypadku odstąpienia od umowy spowodowanego siłą wyższą.
8. Klient może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku 
wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, 
które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz Klientów do miejsca docelowego. Klient może żądać 
wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

VI. ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH LUB ODWOŁANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ, ŚWIADCZE-
NIA ZASTĘPCZE
1. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w im-
prezie turystycznej w przypadku, gdy łącznie spełnia następujące warunki:
a. zastrzegł sobie prawo do tego w umowie;
b. zmiana jest nieznaczna;
c. poinformuje Klienta o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
2. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:
1) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub
2) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 Ustawy, lub
3) proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy - nie-
zwłocznie powiadamia o tym Klienta na trwałym nośniku.
Organizator może jednocześnie zaoferować Klientowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej 
jakości.
3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Klienta o:
1) zmianach warunków umowy o udział w imprezie turystycznej oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
2) rozsądnym terminie, w którym Klient poinformuje Organizatora o swojej decyzji, o której mowa w ust. 4;
3) odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia 
opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi Klienta w terminie, o którym mowa w pkt 2;
4) zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.
4. Klient w terminie wyznaczonym przez Organizatora informuje go, że:
1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej albo
2) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia 
opłaty za odstąpienie, albo
3) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.
5. Jeżeli zmiany umowy o udział w imprezie turystycznej lub zastępcza impreza turystyczna, o których mowa w ust. 3, prowadzą do 
obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Klient jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.
6. W przypadku gdy umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana zgodnie z ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 2, Organiza-
tor nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej zwraca wpłaty dokonane przez 
Klienta lub w jego imieniu. Klient jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. 
Przepisy art. 50 ust. 2-8 Ustawy stosuje się odpowiednio.
7. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z 
tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o 
udział w imprezie turystycznej, a Organizator turystyki powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej 
nie później niż na:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
2) Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicz-
ności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy o
udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
8. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w pkt. V - 8 i pkt VI -7, w terminie 14 dni od dnia 
rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.
9. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawa-
nia przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone  
w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 
pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE USŁUG TURY-
STYCZNYCH OBJĘTYCH IMPREZĄ TURYSTYCZNĄ (NIEZGODNOŚĆ).
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają 
być wykonane przez Organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych.
2. Klient ma obowiązek zawiadomić Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej,  
z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności.
3. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, Organiza-
tor usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do 
zakresu
niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
4. Jeżeli Organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Klienta, Klient może dokonać tego sam 
i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Klient nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Organizator 
odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.
5. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie tu-
rystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać 
w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie 
turystycznej powrót Klienta do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.
6. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Organizator 
przyznaje Klientowi odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej.
7. Klient może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgod-
nione w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
8. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a Organizator nie zdoła usunąć tej niezgod-
ności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Klienta, Klient ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej 
bez opłaty za jej rozwiązanie.
9. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Klient je odrzuci zgodnie z ust. 7, wówczas Klient jest upraw-
niony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie 
turystycznej.
10. Klientowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowo-
dowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Klienta.
11. Klientowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku nie-
zgodności. Organizator niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
12. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:
1) winę za niezgodność ponosi Klient;
2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w im-
prezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem 3 lat.
13. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane 
przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora.
14. W przypadkach innych, niż określone w ust. 13, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 12 jest ograniczone do wysokości 
trzykrotność całkowitej ceny danej imprezy turystycznej, jednak ograniczenie to nie dotycy szkody na osobie lub szkody spowo-
dowanej umyślnie lub
w wyniku niedbalstwa.
15. Organizatorowi przysługuje roszczenie w stosunku do każdej osoby trzeciej, która przyczyniła się do zdarzenia skutkującego 
koniecznością wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, o których mowa w ust. 11.

VIII. UBEZPIECZENIE KLIENTÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I KOSZTÓW LECZENIA
1. Organizator zawarł na rzecz osób uczestniczących w imprezach turystycznych przez niego organizowanych umowy ubezpie-
czenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia.
2. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia oraz koszty następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z aktualną polisą.

IX. REKLAMACJE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Klient może złożyć reklamację.
2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej u wykonawcy usługi oraz u Organizatora. Niezależnie od zawiadomienia, o 
którym mowa w zdaniu 1, Klient może złożyć Organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie 
wykonania umowy oraz określenie swojego żądania.
3. Klient może kierować wiadomości i reklamacje związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do agenta turystyczne-
go, za pośrednictwem którego została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje wiadomości i reklamacje od Klienta 
do Organizatora. Wiadomość i reklamacje wniesione do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem 
do Organizatora.
4. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia.
5. Jeżeli Klient jest nieusatysfakcjonowany sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia odwołania 
od udzielonej odpowiedzi do Prezesa Zarządu. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
odpowiedzi na adres siedziby Spółki.
6. Organizator informuje niniejszym o możliwości skorzystania przez Klienta z metod pozasądowego rozwiązywania sporówkon-
sumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 
2016.1823), oraz wskazuje, że podmiotem uprawnionym do
prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest: Inspekcja Handlowa Pomorski 
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, www.ihgd.pl, e-mail: sekretariat@
ihgd.pl. Klientowi przysługuje również prawo skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie  
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządze-
nie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1).

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest “CS NATURA TOUR” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, 80-958 
Gdańsk;
2. Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zawarcia umowy lub realizacji czynności zmierzających dojej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celu ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uza-
sadniony interes administratora;
c) w celu wywiązania się przez administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowych, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, co stanowi prawnie uza-
sadniony interes administratora;
e) w celu przesyłania na adres oraz adres e-mail wskazany w formularzu informacji handlowych dotyczących produktów i usług 
oferowanych przez “CS NATURA TOUR” Sp. z o.o., o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
f) w celu przekazywania przez administratora treści dotyczących jego oferty, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywo-
łujących, o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności operatorzy pocztowi, przewoźnicy, ubezpieczyciele, podmioty współ-
pracujące w zakresie realizacji usług świadczonych przez administratora, podmioty działające w imieniu i na rzecz administratora, 
podmioty zapewniające obsługę techniczną infrastruktury wykorzystywanej przy przetwarzaniu danych osobowych, kancelarie 
prawne, uprawnione podmioty publiczne.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba że przekazanie jest niezbęd-
ne do wykonania zawartej umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług objętych umową przedłużony o okres przedawnienia ewen-
tualnych roszczeń z tego tytułu oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.. 
Dane osobowe przetwarzane, na podstawie zgody, w celu przesyłania korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów 
marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tego tytułu.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (o ile ma zasto-
sowanie), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług jest dobrowolne, lecz niezbędne 
do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do otrzymywania informacji handlowych dotyczących 
produktów i usług oferowanych oraz treści dotyczących oferty administratora jest dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkowało 
brakiem możliwości przesłania aktualnych ofert administratora;
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa stosuje się przepisy Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych (Dz.U.2017.2361) oraz kodeksu cywilnego.



Biuro Podróży w Gdyni
ul. 10 lutego 23 lok. uż. 4
81-364 Gdynia
tel. (58) 622 36 30
kom. 600 065 622
kom. 518 248 951
bsgdansk@naturatour.pl

Biuro Podróży w Katowicach
ul. Mielęckiego 7
40-013 Katowice
tel. (32) 710 56 22
kom. 518 249 339
kom. 600 065 577
bskatowice@naturatour.pl

Biuro Podróży w Poznaniu
ul. Taczaka 10
61-818 Poznań
tel. (61) 633 50 89
kom. 600 065 568
kom. 518 687 865
bs1poznan@naturatour.pl

Biuro Podróży w Szczecinie
ul. Księcia Bogusława X 16/2
70-246 Szczecin
tel. (91) 471 54 93
kom. 606 682 089
kom. 518 249 225
bsszczecin@naturatour.pl

Biuro Podróży w Warszawie
ul. Chmielna 106
00-801 Warszawa
tel./fax (22) 654 26 36
kom. 600 089 314
kom. 600 065 542
kom. 600 065 572
bswarszawa@naturatour.pl

BIURA PODRÓŻY

Infolinia: 22 266 87 65


