2022

OKŁADKA I

wypoczynek 
w Polsce

wypoczynek
za granicą

kolonie i obozy
w Polsce

obozy
za granicą

FIRST MINUTE

RABA
T

100

OD OS ZŁ
OB Y
OFERTA DOTYCZY OŚRODKÓW:
~ OW MEDUZA w Świnoujściu
~ OW ZŁOTA RYBKA w Dziwnówku
~ OW SŁONECZNY BRZEG w Mielnie
~ OW KORAB w Ustroniu Morskim
~ OW RADOŚĆ w Ustce
~ OW PÓŁWYSEP w Jastarni
~ OKS ZACISZE w Spale

Przy rezerwacji oferty Lato 2022 do 28/02/2022 r. w wybranych ośrodkach sieci NATURA TOUR naliczony zostanie rabat
w wysokości 100 zł/os.
Dla Klientów, którzy skorzystają z oferty FIRST MINUTE gwarantujemy zwrot wpłaconej zaliczki w przypadku anulowania
rezerwacji w związku z ograniczeniami COVID-19.
Rabat liczony jest od ceny pakietu wczasowego, dotyczy
dorosłych i dzieci. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

~ OW KOLEJARZ w Zakopanem

www.naturatour.pl

infolinia: 22 266 87 65

KOLONIE
2022
REKLAMA KOLONIE

Międzyzdroje, Dziwnówek, Mrzeżyno
Dźwirzyno, Mielno, Władysławowo

Spała, Zamrzenica
Karpacz, Szczyrk
Krynica Zdrój
Grecja, Bułgaria
Włochy, Chorwacja

Wszystkie zawarte w katalogu oferty dla dzieci i młodzieży zapewniają przewóz
autokarem. Przy wyborze oferty prosimy o zwrócenie uwagi na rozkłady jazdy, w których
określamy miejsca, godziny wyjazdów i przyjazdów.
Zakwaterowanie, wyżywienie, program i transport będą dostosowane do aktualnie obowiązujących wytycznych i przepisów sanitarnych.

www.naturatour.pl

infolinia: 22 266 87 65

RABAT
%

-10

PROMOCJA SENIOR
Lubisz podróże oraz ukończyłeś 60 rok życia? To świetnie, bowiem dzięki temu
zyskujesz przy zakupie wypoczynku zniżkę 10%. Rabat przysługuje osobie, która w dniu
rezerwacji ukończyła 60 r.ż. Rabat nie łączy się z innymi promocjami oraz nie dotyczy
ofert specjalnych: Majówka, Święta Wielkanocne oraz oferty Lato. Rabat obowiązuje
w ośrodkach własnych CS Natura Tour.

www.naturatour.pl

infolinia: 22 266 87 65

KARTA
DUŻEJ
RODZINY

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymują rabat w wysokości 10% na pakiety wczasowe, pobyty weekendowe i inne formy wypoczynku w Ośrodkach
własnych Natura Tour. Wszystkie Ośrodki Natura Tour posiadają łóżeczka oraz
krzesełka dziecięce. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami.
www.naturatour.pl

infolinia: 22 266 87 65
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WIELKANOC
TERMIN: 15-18.04.2022 r.

MEDUZA

ŚWINOUJŚCIE

RADOŚĆ
USTKA
ZACISZE

SPAŁA

BUDYNEK

15-18.04.2022 r.

APARTAMENT

15-18.04.2022 r.

A

720
660

A

920
720

B, C

B, C

W cenie: 2 posiłki dziennie - śniadania bufetowe, obiadokolacja serwowana. Pobyt od obiadokolacji w pierwszym
dniu pobytu, do śniadania w ostatnim dniu pobytu, w Wielki Piątek obiadokolacja postna, w Wielką Sobotę
możliwość wspólnego poświęcenia pokarmów w kościele, w Niedzielę tradycyjne polskie
Śniadanie Wielkanocne, świąteczne menu w I i II dzień Świąt, podatek VAT, ubezpieczenie NNW.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata uzdrowiskowa 4,40 zł/doba.

POKÓJ

15-18.04.2022 r.

standard

690

W cenie: 3 noclegi z wyżywieniem HB, powitalna niespodzianka, świąteczne wyżywienie, ubezpieczenie NNW,
podatek VAT. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata klimatyczna 3,80 zł/doba. Parking 10 zł/doba.

POKÓJ

15-19.04.2022 r.

1-os.

800

2-, 3-, 4-os.

700

apartament

1760

(cena za 2 osoby)

W cenie: 4 noclegi z wyżywieniem (2 posiłki dziennie) od obiadokolacji do śniadania, w Wielką Sobotę możliwość
poświęcenia własnych koszyczków wielkanocnych w Ośrodku z udziałem proboszcza parafii, dla najmłodszych
wspólne zdobienie pisanek, pokój zabaw, w niedzielę tradycyjne polskie Śniadanie Wielkanocne, świąteczne menu,
wieczorek z muzyką i poczęstunkiem, parking, podatek VAT, ubezpieczenie NNW.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba.
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HALNY

POKÓJ

15-18.04.2022 r.

standard

590
670

KARPACZ

podwyższony standard

STOKROTKA

POKÓJ

15-18.04.2022 r.

standard

590
670

W cenie: 3 noclegi z wyżywieniem HB (śniadanie bufet szwedzki i obiadokolacja), tradycyjne
Śniadanie Wielkanocne ze święconką, sauna, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,40 zł/doba. Parking 10 zł/doba.

KARPACZ

podwyższony standard

KOLEJARZ

POKÓJ

15-18.04.2022 r.

standard

670

podwyższony standard
studio
apartament

730

ZAKOPANE

W cenie: 3 noclegi z wyżywieniem HB (śniadanie bufet szwedzki i obiadokolacja), tradycyjne
Śniadanie Wielkanocne ze święconką, parking, sauna, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,40 zł/doba.

(min. 3 os., maks. 4 os.)

780

W cenie: zakwaterowanie i wyżywienie HB, uroczyste menu w I i II dzień Świąt Wielkanocnych,
wspólne malowanie pisanek, podatek VAT, ubezpieczenie NNW.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba. Parking 10 zł/doba.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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MAJÓWKA
TERMIN: 29.04-03.05.2022 r.

MEDUZA
ŚWINOUJŚCIE

BUDYNEK

29.04-03.05.2022 r.

APARTAMENT

29.04-03.05.2022 r.

A

790
690

A

1190
1090

B, C

C

W cenie: zakwaterowanie (4 noclegi) oraz wyżywienie HB (pobyt od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania
w dniu wyjazdu), ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata uzdrowiskowa 4,40 zł/doba.

ZŁOTA RYBKA
DZIWNÓWEK
SŁONECZNY
BRZEG
MIELNO
KORAB

POKÓJ

29.04-03.05.2022 r.

standard

690

W cenie: zakwaterowanie (4 noclegi) i wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba.

POKÓJ

29.04-03.05.2022 r.

standard

690

W cenie: zakwaterowanie (4 noclegi) i wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata klimatyczna 2,40 zł/doba.

POKÓJ

29.04-03.05.2022 r.

w budynku H i R

740
740
880

studio (min. 3 os.)

USTRONIE
MORSKIE

apartament (min. 2 os.)

W cenie: zakwaterowanie (4 noclegi), wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba.

2400
2900

segment 4-os.
segment 5-os.

W cenie: zakwaterowanie (4 noclegi) bez wyżywienia HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena za segment. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba.

RADOŚĆ
USTKA

POKÓJ

29.04-03.05.2022 r.

POKÓJ

29.04-03.05.2022 r.

standard

790

apartament
(min. 2 os.)

1090

W cenie: zakwaterowanie (4 noclegi), wyżywienie HB, powitalna niespodzianka, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata klimatyczna 3,80 zł/doba. Parking 10 zł/doba.

D

A
KART IN Y
DZ
O
R
UŻEJ

RA B A
10

CENNIK - MAJÓWKA

T
www.naturatour.pl

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz strona 16

PÓŁWYSEP
JASTARNIA
ZACISZE

SPAŁA

DOMEK

29.04-03.05.2022 r.

drewniany

400

W cenie: zakwaterowanie (4 noclegi) bez wyżywienia, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena za domek/dobę. Opłata klimatyczna 2,20 zł/doba.

POKÓJ

29.04-03.05.2022 r.

1-os.

620
580
840

2-, 3-, 4-os.
apartament (min. 2 os.)

W cenie: zakwaterowanie (4 noclegi) i wyżywienie HB, parking, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba.

HALNY
KARPACZ

POKÓJ

29.04-03.05.2022 r.

standard

650
750

podwyższony standard

W cenie: zakwaterowanie (4 noclegi), wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,40 zł/doba. Parking 10 zł/doba.

STOKROTKA
KARPACZ

POKÓJ

29.04-03.05.2022 r.

standard

650
750

podwyższony standard

W cenie: zakwaterowanie (4 noclegi), wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,40 zł/doba.

KOLEJARZ

ZAKOPANE

POKÓJ

29.04-03.05.2022 r.

standard

690
760
880

podwyższony standard
apartament (min. 3 os.)

W cenie: zakwaterowanie (4 noclegi) oraz wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba. Parking 10 zł/doba.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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PAKIETY WIOSNA
SEZON A: 01.03-15.04.2022 r.

MEDUZA

SEZON B: 19.04- 29.04.2022 r.

BUDYNEK
A

ŚWINOUJŚCIE
ZŁOTA RYBKA
DZIWNÓWEK
SŁONECZNY
BRZEG
MIELNO
KORAB
USTRONIE
MORSKIE
RADOŚĆ
USTKA

B, C

Sezon C: 04.05- 24.06.2022 r.

5 DNI

7 DNI

Sezon A

Sezon B

Sezon C

Sezon A

Sezon B

Sezon C

530
495

720
670

750
680

790
750

980
890

1150
1050

W cenie: zakwaterowanie i wyżywienie HB (pobyt od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu),
1 x biesiada regionalna za obiadokolację, lampka wina + ciasto, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata uzdrowiskowa 4,40 zł/doba.

POKÓJ

Sezon C / 5 DNI

Sezon C / 7 DNI

standard

560

820

W cenie: zakwaterowanie z wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji do śniadania), 1 x grill, 1 x ciasto i lampka
wina, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba.

POKÓJ

Sezon C / 5 DNI

Sezon C / 7 DNI

standard

595

860

W cenie: zakwaterowanie i wyżywienie HB, powitalna niespodzianka, grill zamiennie z kolacją - w zależności
od pogody, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata klimatyczna 2,40 zł/doba.

POKÓJ

Sezon C / 5 DNI

Sezon C / 7 DNI

standard

690
770

980
1090

segment

W cenie: zakwaterowanie z wyżywniem HB, słodki poczęstunek, voucher do Aqua parku Helios, 1 x kolacja grillowa, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba.

POKÓJ
standard

5 DNI

7 DNI

Sezon A

Sezon B

Sezon C

Sezon A

Sezon B

Sezon C

550

650

690

780

895

985

W cenie: zakwaterowanie z wyżywieniem HB, powitalna niespodzianka, wieczorek taneczny, ubezpieczenie NNW,
podatek VAT. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata klimatyczna 3,80 zł/doba. Parking 10 zł/doba.
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PÓŁWYSEP

DOMEK
drewniany

04.05-30.05.2022
5 DNI

7 DNI

1350

1800

Cena za domek 4-osobowy. W cenie: zakwaterowanie, podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

DOMEK

JASTARNIA

drewniany
murowany

31.05-24.06.2022

540
640

750
850

W cenie: zakwaterowanie z wyżywieniem HB, podatek VAT, ubezpiecznie NNW. W promocji 5 i 7 dniowej wieczór
muzyczny z lampką wina i ciastem. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata klimatyczna 2,20 zł/doba.

ZACISZE

POKÓJ
1-os.

SPAŁA

2-, 3-, 4-os.

Sezon A, B, C
5 DNI

7 DNI

535
495

695
650

W cenie: zakwaterowanie i wyżywienie HB (pobyt od obiadokolacji do śniadania), ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba.

HALNY

POKÓJ
standard

KARPACZ

podwyższony
standard

Sezon A, B, C
5 DNI

7 DNI

470
540

660
730

W cenie: zakwaterowanie ze śniadaniem, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Cena dotyczy pobytu 1 osoby.
Opłata miejscowa 2,40 zł/doba. Parking 10 zł/doba.

STOKROTKA

POKÓJ
standard

KARPACZ

podwyższony
standard

Sezon A, B, C
5 DNI

7 DNI

480
580

680
800

W cenie: zakwaterowanie z wyżywieniem HB, pobyt od obiadokolacji do śniadania, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,40 zł/doba.

KOLEJARZ
ZAKOPANE
INFOLINIA: 22 266 87 65

POKÓJ
standard

Sezon A, B, C
5 DNI

7 DNI

560

795

W cenie: zakwaterowanie z wyżywieniem HB, pobyt od obiadokolacji do śniadania, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba. Parking 10 zł/doba.
PROMOCJE - WIOSNA
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PAKIETY JESIEŃ
SEZON A: 27.08-16.10.2022 r.

MEDUZA

SEZON B: 17.10-23.12.2022 r.

BUDYNEK
A

ŚWINOUJŚCIE
ZŁOTA RYBKA
DZIWNÓWEK
SŁONECZNY
BRZEG
MIELNO
KORAB
USTRONIE
MORSKIE
RADOŚĆ
USTKA

B, C

SEZON C: 27.08-30.09.2022 r.

5 DNI

7 DNI

Sezon A

Sezon B

Sezon A

Sezon B

750
670

530
495

1150
1050

790
750

W cenie: zakwaterowanie i wyżywienie HB (pobyt od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu),
1 x biesiada regionalna za obiadokolację, lampka wina + ciasto, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata uzdrowiskowa 4,40 zł/doba.

POKÓJ

Sezon C / 5 DNI

Sezon C / 7 DNI

standard

560

820

W cenie: zakwaterowanie z wyżywieniem HB (pobyt od obiadokolacji do śniadania), 1 x grill, 1 x ciasto i lampka
wina, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba.

POKÓJ

Sezon C / 5 DNI

Sezon C / 7 DNI

standard

595

860

W cenie: zakwaterowanie i wyżywienie HB, powitalna niespodzianka, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata klimatyczna 2,40 zł/doba.

POKÓJ

Sezon C / 5 DNI

Sezon C / 7 DNI

standard

690
770

980
1090

segment

W cenie: zakwaterowanie z wyżywniem HB, słodki poczęstunek, voucher do Aqua parku Helios, 1 x kolacja
grillowa, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba.

POKÓJ
standard

5 DNI

7 DNI

Sezon A

Sezon B

Sezon A

Sezon B

690

550

985

780

W cenie: zakwaterowanie z wyżywieniem HB, powitalna niespodzianka, wieczorek taneczny, ubezpieczenie NNW,
podatek VAT. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata klimatyczna 3,80 zł/doba. Parking 10 zł/doba.

A
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ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz strona 16

PÓŁWYSEP

DOMEK
drewniany

JASTARNIA

murowany

Sezon C
5 DNI

7 DNI

540
640

750
850

W cenie: zakwaterowanie z wyżywieniem HB, podatek VAT, ubezpiecznie NNW. W promocji 5 i 7 dniowej wieczór
muzyczny z lampką wina i ciastem. Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata klimatyczna 2,20 zł/doba.

ZACISZE

POKÓJ
1-os.

SPAŁA

2-, 3-, 4-os.

Sezon A, B
5 DNI

7 DNI

535
495

695
650

W cenie: zakwaterowanie i wyżywienie HB (pobyt od obiadokolacji do śniadania), ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba.

HALNY

POKÓJ
standard

KARPACZ

podwyższony
standard

Sezon A, B
5 DNI

7 DNI

470
540

660
730

W cenie: zakwaterowanie ze śniadaniem, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. Cena dotyczy pobytu 1 osoby.
Opłata miejscowa 2,40 zł/doba. Parking 10 zł/doba.

STOKROTKA

POKÓJ
standard

KARPACZ

podwyższony
standard

Sezon A, B
5 DNI

7 DNI

480
580

680
800

W cenie: zakwaterowanie z wyżywieniem HB, pobyt od obiadokolacji do śniadania, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,40 zł/doba.

KOLEJARZ
ZAKOPANE

INFOLINIA: 22 266 87 65

POKÓJ
standard

Sezon A, B
5 DNI

7 DNI

560

795

W cenie: zakwaterowanie z wyżywieniem HB, pobyt od obiadokolacji do śniadania, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Cena dotyczy pobytu 1 osoby. Opłata miejscowa 2,00 zł/doba. Parking 10 zł/doba.

PROMOCJE - JESIEŃ
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Znizki i doplaty
Zniżki i dopłaty w Obiektach CS Natura Tour:
Dziecko do lat 3 bez świadczeń - pobyt nieodpłatnie.
Dziecko od 4 do lat 10 - zniżka 15%.
Dopłata dla 1 osoby w pokoju 2- i 3-os. 20% ceny za każde niewykorzystane miejsce.
Zakwaterowanie w pokojach 3-os. min. 2 osoby, w pokojach/segmentach 4-os. min. 3 osoby, a w pokojach/segmentach 5-os. min. 4 osoby.
W przypadku zakwaterowania w pokoju/segmencie mniejszej liczby osób niż wymagane minimum dopłata 10% ceny
za każde niewykorzystane miejsce.
Brak możliwości sprzedaży pokoi czteroosobowych dla jednej osoby.
Brak możliwości zakupu samej usługi hotelowej.
Zwierzęta odpłatnie 35 zł/doba (tylko w pokojach typu standard i po wcześniejszym uzgodnieniu).
Dodatkowe zniżki i dopłaty w Obiektach:
OW Półwysep w Jastarni:

OW Kolejarz w Zakopanem:

Zakwaterowanie w domkach 3-os. min. 2 osoby, a w domkach 4-os. min. 3 osoby.
W terminie 27.06-28.08 przy zakupie domku 3- jako 2-os.
lub 4- jako 3-os. obowiązuje dopłata 20% od ceny pakietu
za niewykorzystane miejsce. W pozostałych terminach
dopłata wynosi 10%.

W pokojach typu studio i apartament możliwość
zakwaterowania dodatkowej osoby na dostawce
- zniżka 10%.

Brak możliwości zakupu domku dla 1 osoby.
Zwierzęta 35 zł/doba (tylko w domkach drewnianych, po
wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem).
16
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Wczasy w Polsce

Wczasy w Polsce

MORZE I JEZIORA I RZEKI I LASY I GÓRY

ŚWINOUJŚCIE

Meduza

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 168 MIEJSCAMI
NOCLEGOWYMI W KOMPLEKSIE TRZECH BUDYNKÓW ZAWIERAJĄCY 72 POKOJE, KAMERALNĄ KAWIARENKĘ Z TARASEM DLA GOŚCI,
JADALNIĘ ORAZ PRZESTRONNĄ SALĘ KONFERENCYJNĄ.
OW Meduza
ul. Orkana 4
72-600 Świnoujście
tel./fax (91) 321 20 41
+48 518 249 504
meduza@naturatour.pl
Obiekt należy do sieci:
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje: 1-; 2-; 3-; 4-os.
z łazienkami, TV, lodówką, radiem
i czajnikiem w każdym pokoju.
Pokoje w budynku A posiadają
w większości loggie lub balkony.
Pokoje rodzinne 4–os. znajdują się
tylko w budynku B.
Budynki B i C mają taki sam standard, kilka pokoi posiada balkony.
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie z podziałem na
dwie tury (śniadania bufetowe
w godz. 8:00-10:00 i obiadokolacje
serwowane w godz. 16:00-18:00);
pierwsze świadczenie – obiadokolacja w dniu rozpoczęcia turnusu,
ostatnie świadczenie – śniadanie
w dniu zakończenia turnusu.

CENA PAKIETU STANDARD ZAWIERA:
Noclegi wg wybranej opcji zakwaterowania, wyżywienie HB (1 x w turnusie obiadokolacja w formie
biesiady regionalnej z muzyką na żywo), wycieczkę
autokarową „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 Turkusowe; przejazd do Lubina na najwyższy
punkt widokowy nad Zalewem Szczecińskim – Grodzisko, z którego można podziwiać również wsteczną deltę Świny z archipelagiem ponad czterdziestu
wysp i wysepek. W drodze powrotnej – zwiedzanie
na stoku góry - pozostałości tajnej broni Hitlera
V-3; podróż w kierunku najwyższej latarni morskiej
na Bałtyku – 68 m, 300 krętych schodów – stojącej
u ujścia Świny do morza, przy wschodnim falochronie; rejs katamaranem Wodniczka po dorzeczu Świny,
przeprawa promem „Karsibór”, powrót do ośrodka);
pieszą wycieczkę po Świnoujściu z biletami wstępu
do Muzeum Rybołówstwa Morskiego oraz na Wieżę
Widokową Kościoła M. Lutra, pieszą wycieczkę do Fortu Anioła i Fortu Zachodniego, ubezpieczenie NNW,
podatek VAT.
CENA PAKIETU PROMOCYJNEGO ZAWIERA:
Noclegi wg wybranej opcji zakwaterowania, wyżywienie w formie śniadań i obiadokolacji (1 x w turnusie obiadokolacja w formie biesiady regionalnej
z muzyką na żywo).

UWAGI:
W przypadku łączenia turnusów wczasowych w drugim turnusie zamiast wycieczki „Krajobrazy Wyspy
Wolin” będzie rejs statkiem „Chateaubriand”.
Wypożyczenie łóżeczka turystycznego – GRATIS.
W ośrodku obowiązują firmowe opaski na rękę.
Termin turnusu

Pakiet
promocyjny
25.06–01.07

Pakiet standard
02.07–08.07
09.07–15.07
16.07–22.07
23.07–29.07
30.07–05.08
06.08–12.08
13.08–19.08
20.08–26.08

Typ pokoju

Cena od osoby
Pokój standardowy

Pokój w budynku
B, C

1 120

Pokój w budynku
A

1 260

Pokój w budynku
B, C

1 550

Pokój w budynku
A

1 695

Apartament – cena wyższa o 360 zł (za apartament)
ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str. 16

DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata uzdrowiskowa – 4,40 zł /os.
za każdy rozpoczęty dzień pobytu.
PARKING:
Ośrodek posiada 15 bezpłatnych,
niestrzeżonych miejsc parkingowych
dla Gości ośrodka.
Parking strzeżony, płatny znajduje
się ok. 200 m od ośrodka.
ROZRYWKA I SPORT:
W budynku A znajduje się kawiarenka z zewnętrznym tarasem wypoczynkowym wraz z grillem wyłącznie
dla Gości ośrodka. W odległości ok.
100 m od ośrodka zlokalizowany jest
duży, ogólnodostępny plac zabaw dla
dzieci oraz basen miejski.
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MIĘDZYWODZIE

Gryf

OW „GRYF” POŁOŻONY JEST W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI, 350 M DEPTAKIEM DO ZEJŚCIA NA PLAŻĘ PRZYSTOSOWANEGO DLA
RODZIN Z WÓZKAMI. OŚRODEK WCZASOWY: 60 POKOI W BUDYNKU MUROWANYM 3-KONDYGNACYJNYM TYPU HOTELOWEGO.
W OŚRODKU RECEPCJA, JADALNIA, KAWIARNIA, BASEN KRYTY Z PRZECIWPRĄDEM, HYDROMASAŻEM, ŚCIEŻKĄ DO MASAŻU STÓP,
JACUZZI ORAZ TRZY RODZAJE SAUN, PLAC ZABAW DLA DZIECI DO LAT 6.
OW Gryf
ul. Armii Krajowej 12
72-515 Międzywodzie
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3-os. (wszystkie pokoje
z balkonami). Meble hotelowe, TV,
chłodziarka, czajnik, szklanki, łyżeczki, suszarka do włosów, suszarka do rzeczy, ręczniki 2 szt./os.
WYŻYWIENIE:
Wyżywienie 2 razy dziennie tj. śniadania – bufet szwedzki i obiadokolacje.
Obiadokolacja, serwowana tradycyjnie do stolika w godz. od 17:00-19:00,
składająca się z 3 posiłków (zupa,
drugie danie, deser a ponadto bufet
surówek, kosz owoców oraz woda,
soki i kompot). Urozmaicony i bogaty
bufet śniadaniowy podajemy w godz.
8:00-10:00. Pierwsze świadczenie
w dniu przyjazdu - obiadokolacja,
ostatnie w dniu wyjazdu - bufet
śniadaniowy.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 11:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna ok. 2 zł/os./doba.
Możliwość wypożyczenia sprzętu
plażowego - leżaki i parawany za
odpłatnością 3 zł/cały dzień.

CENA PAKIETU ZAWIERA:
7 noclegów, 7 obiadokolacji, 7 bufetów śniadaniowych,
wstęp na basen, ubezpieczenie, podatek VAT.
ATRAKCJE OKOLICY
• Nadmorski Park Miniatur. Znajdują się tutaj latarnie
z całego wybrzeża od najbardziej wysuniętej na zachód latarni w Świnoujściu, po ostatnią na wschodzie latarnię w Krynicy Morskiej. Dzieci buszując
pomiędzy miniaturami poczują się tu jak w krainie
Calineczki, a dorosłym zaimponuje dokładność
z jaką wykonana jest każda miniatura.
• Park Kolejek w Dziwnowie – w parku znajdują się
miniaturowe parowozy pędzące po ponad 300 metrach miniaturowych torów, ciekawie zaaranżowana
sceneria: mosty, tunele, miniaturowe budowle i wiele ciekawych atrakcji.
• Most zwodzony – most łączy usytuowaną na wyspie
Wolin wieś z położonym 4 km na wschód Dziwnowem. 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 przęsłem. To na tym starym moście, w latach 60 kręcono zdjęcia do jednego z odcinków niezwykle popularnego 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.

Termin

Cena za 1 osobę
w pokoju 2-os.

Cena za 1 osobę
w pokoju 3-os.

14.05-21.05
21.05-28.05
28.05-04.06
04.06-11.06
11.06-18.06

1 295

1 120

18.06–25.06
25.06–02.07
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

1 645

1 372

20.08–27.08
27.08–03.09
03.09–10.09
10.09–17.09
17.09–24.09

1 295

1 120

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

PARKING:
Na terenie ośrodka - monitorowany,
płatny 15 zł/doba.
ZWIERZĘTA:
Przyjazd ze zwierzętami domowymi
wymaga wcześniejszego uzgodnienia (nie wszystkie zwierzęta są
przyjmowane), pobyt ze zwierzętami
płatny od 30 do 50 zł/doba (zależy od
wielkości zwierząt).

INFOLINIA: 22 266 87 65

GRYF - MIĘDZYWODZIE
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DZIWNÓWEK

Zlota Rybka
OŚRODEK POŁOŻONY JEST W SAMYM CENTRUM MIEJSCOWOŚCI, PRZY GŁÓWNEJ PROMENADZIE, W SĄSIEDZTWIE SKLEPIKÓW,
RESTAURACJI ORAZ KAWIARNI. USYTUOWANY JEDYNIE 150 M OD MORZA I SZEROKIEJ PLAŻY. TEREN OŚRODKA JEST OGRODZONY
ORAZ ZADRZEWIONY. DO NAJBLIŻSZEGO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO I BUS JEST OK. 150 M. OŚRODEK SKŁADA SIĘ
Z 3 BUDYNKÓW: A, B, C. W BUDYNKU A ZNAJDUJE SIĘ RECEPCJA, NATOMIAST W BUDYNKU C JADALNIA. POKOJE W BUDYNKACH
A I B POSIADAJĄ BALKONY. OBIEKT JEST OŚRODKIEM SEZONOWYM.
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-os. z łazienkami.
W każdym pokoju TV, lodówka
i czajnik.
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie z podziałem na
dwie tury (śniadania w formie bufetu
w godz. 8:00-10:00, obiadokolacje
serwowane w godz. 16:00-18:00).
Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją,
a kończy śniadaniem.

CENA PAKIETU ZAWIERA:
Noclegi w budynku A lub B, wyżywienie HB, biesiadę rybną z muzyką na żywo, wycieczkę do Międzyzdroi ze
zwiedzaniem miasta oraz wyjazdem do Lubina i wstępem na Grodzisko oraz taras widokowy z panoramą na
Krainę 44 Wysp, rejs katamaranem po rzece Dziwnej, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
PAKIET 7 DNI
Termin

Cena

02.07–08.07
09.07-15.07
16.07-22.07
23.07-29.07
30.07-05.08
06.08-12.08
13.08-19.08
20.08-26.08
(6 noclegów)

1 195

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str. 16

DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna - około 2 zł od
osoby za każdy rozpoczęty dzień
pobytu.
PARKING:
Przy ośrodku, wyłącznie dla gości
ośrodka, niestrzeżony, zamykany
na noc, płatny 10 zł za dobę.
ROZRYWKA I SPORT:
Obiekt posiada: salę dyskotekową,
plac zabaw, zjeżdżalnię, drabinki,
wiaty rekreacyjne, miejsce na ognisko, mini bawialnię dla dzieci, boisko
do koszykówki i siatkówki, boisko do
gry w bule, stół do ping – ponga, stół
do bilarda, sala do ćwiczeń (atlas,
bieżnia, orbitrex, rower), kijki do
Nordic Walking.
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POBIEROWO

Gryf

OW „GRYF” POŁOŻONY JEST PRZY SAMEJ PLAŻY (30 M) I POSIADA WŁASNE ZEJŚCIE, W SPOKOJNEJ CZĘŚCI POBIEROWA,
ODDZIELONY OD GŁÓWNEGO CENTRUM PIĘKNYM SOSNOWYM LASEM. DYSPONUJE SZEROKĄ GAMĄ SPRZĘTU SPORTOWOREKREACYJNEGO. DO DYSPOZYCJI WCZASOWICZÓW JEST KAWIARNIA, BASEN Z PODGRZEWANĄ WODĄ, SPRZĘT PLAŻOWY, BRODZIK
DLA DZIECI Z ZABAWKAMI, LICZNE MIEJSCA DO GRILLOWANIA. OŚRODEK IDEALNIE NADAJE SIĘ DLA LUDZI, KTÓRZY SZUKAJĄ
SPOKOJU I CISZY. NA TERENIE OŚRODKA NIE SĄ ORGANIZOWANE GŁOŚNE IMPREZY PLENEROWE.
OW Gryf
ul. Graniczna 1
72-346 Pobierowo
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-os. z łazienką, wyposażone w meble hotelowe o wysokim
standardzie, TV, radio, lodówkę,
łóżka hotelowe, łazienkę, suszarkę
do włosów, ręczniki.
Domki„Brda” i „Wagus” usytuowane
są w drugiej części Ośrodka Gryf, na
terenie zalesionym, w całości ogrodzonym 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 samochodów nie są
wyznaczone, goście parkują przy
domkach.
WYŻYWIENIE:
Dwa posiłki dziennie (śniadanie
w formie bufetu szwedzkiego i obiadokolacja podawana tradycyjnie).
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śniadanie.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 17:00,
wykwaterowanie - do godz. 11:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna 2 zł/doba (dorośli
i dzieci), sprzęt plażowy, ręczniki
kąpielowe.

CENA PAKIETU ZAWIERA:
7 noclegów, wyżywienie HB, korzystanie z otwartego
basenu kąpielowego, sauny, jacuzzi, parking dla jednego samochodu (jeden na domek/pokój), podatek
VAT, ubezpieczenie.
Uwagi do zakwaterowania w pokojach i apartamentach:
Dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania
i wyżywienia – ryczałt 210 zł.
Dzieci do 12 lat z dziecięcą porcją wyżywienia – zniżka
350 zł za turnus.

Termin

04.06–11.06
11.06–18.06
18.06–25.06
25.06–02.07
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
20.08–27.08
27.08–03.09
03.09–10.09
10.09–17.09
17.09–24.09

Cena
Cena Cena za 1 os.
Cena za 1 os.
za 1 os. za 1 os.
w aparw aparw pokoju w pokoju tamencie
tamencie
2-os.
3-os.
JUNIOR
3-os.
standard family
2-os.

1 295 1 365

1 540 1 610

945

1 015

1 365

1 925

1 185

1 365

1 830

1 255

Uwagi do zakwaterowania w domkach:
Dzieci do 12 lat z dziecięcą porcją wyżywienia – zniżka
350 zł za turnus.
Domek „Brda” zakwaterowanie dla minimum 6 osób.
Przy zakwaterowaniu w domku typu Brda 5 os. dopłata wynosi 550 zł, przy zakwaterowaniu 4 os. dopłata
wynosi 1 100 zł.
Domek „Wagus” zakwaterowanie dla minimum 4 osób.
Przy zakwaterowaniu w domku typu Wagus 3 os. dopłata wynosi 615 zł, przy zakwaterowaniu 2 os. dopłata
wynosi 1 225 zł. Pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 400 zł (pobierana i rozliczana z klientem na
miejscu przez ośrodek). Pobierana jest dodatkowo
opłata za zużycie energii elektrycznej wg wskazań
licznika (pobierana i rozliczana z klientem na miejscu
przez ośrodek).
Uwagi: przydział numerów pokoi i domków odbywać
się będzie podczas meldowania.
Termin

Cena za 1 os.
w domku„Brda”
(6-os.)

Cena za 1 os.
w domku „Wagus”
(4-os.)

03.06–10.06
10.06–17.06
17.06–24.06

1 050

1 139

08.07–15.07
15.07–22.07
22.07–29.07
29.08–05.08
05.08–12.08
12.08–19.08

1 220

1 280

26.08–02.09
02.09–09.09
09.09–16.09
16.09–23.09

945

1 015

PARKING:
Dozorowany, postój pierwszego samochodu jest w cenie pobytu, goście
zakwaterowani w pokojach parkują
na parkingu głównym, goście zakwaterowani w domkach parkują przy
domku.
ZWIERZĘTA:
Pobyt ze zwierzętami płatny 350 zł
za turnus. Ośrodek nie przyjmuje
kotów.

INFOLINIA: 22 266 87 65

GRYF - POBIEROWO
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POBIEROWO

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 KONTAKTU Z NATURĄ I MIEJSCA
DO KOMFORTOWEGO WYPOCZYNKU, WYKWALIFIKOWANEJ OBSŁUGI ORAZ SZEROKIEGO WACHLARZA ODNOWY BIOLOGICZNEJ,
ZNAJDĄ TU COŚ DLA SIEBIE. OŚRODEK WYPOCZYNKOWY TYPU HOTELOWEGO, DYSPONUJE 60 POKOJAMI NA 3 KONDYGNACJACH.
Bagińscy SPA
ul. Polna 5
72-346 Pobierowo
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3-os. z komfortowym
wyposażeniem. Każdy pokój posiada
łazienkę, TV-sat, lodówkę oraz
balkon.
WYŻYWIENIE:
W miesiącach: lipiec-sierpień 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja). Pierwsze świadczenie –
obiadokolacja, ostatnie – śniadanie.
W czerwcu – wrześniu: 3 posiłki
dziennie.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 15:00,
wykwaterowanie - do godz. 11:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna – 2 zł osoba
dorosła oraz dziecko za dobę, dodatkowe masaże i zabiegi SPA, parking.

CENA PAKIETU ZAWIERA:
Pakiet bez zabiegów: 7 noclegów, wyżywienie, korzystanie z basenu, sauny, jacuzzi, sali fitness i wieczór
grillowy (odbywa się raz w turnusie), internet, podatek
VAT, ubezpieczenie.
Pakiet z zabiegami: jak wyżej plus badanie wstępne
i dwa zabiegi dziennie w dni robocze (elektroterapia,
laseroterapia, magnetoterapia, krioterapia, lampa
sollux, okłady borowinowe, 1 x masaż klasyczny częściowy na turnus w pakiecie).

ZNIŻKI I DOPŁATY:
Dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania i wyżywienia - pobyt gratis, dzieci od 3 do 10 lat – zniżka
25%. Pokój 1 osobowy dopłata 420 zł za turnus.
Łóżeczko dla dziecka 15 zł/dzień.
Termin
11.06–18.06
18.06–25.06
25.06–02.07
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
20.08–27.08
27.08–03.09
Turnusy
wrześniowe

Typ
pokoju

Bez zabiegów
(cena za os.)

Z zabiegami
(cena za os.)

2-os.

1 425

1 600

3-os.

1 320

1 495

2-os.

1 455

1 630

3-os.

1 350

1 525

2-os.

1 635

1 810

3-os.

1 530

1 705

2-os.

1 575

1 750

3-os.

1 470

1 645

2-os.

1 425

1 600

3-os.

1 320

1 495

PARKING:
Parking płatny - 15 zł/doba.
ROZRYWKA I SPORT:
Na terenie ośrodka: restauracja,
kawiarnia, sala fitness, basen,
sauna parowa i na podczerwień,
jacuzzi. Można również skorzystać
z wypożyczalni rowerów (odpłatnie), piłki do siatkówki i koszykówki
oraz rakietek do tenisa stołowego.
Ośrodek posiada rozbudowaną bazę
odnowy biologicznej (możliwość
skorzystania z zabiegów i pakietów
spa - CENTRUM URODY).
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MRZEŻYNO

Baltyk

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”. NA TERENIE ZNAJDUJĄ
SIĘ DWA MUROWANE PAWILONY Z POKOJAMI ORAZ DOMKI CAMPINGOWE Z ŁAZIENKAMI.
Dom Wypoczynkowy Bałtyk
ul. Śliska 2
72-330 Mrzeżyno
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 1-, 2-, 3-, 4-os. z łazienkami,
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.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 17:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
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.
PARKING:
Ośrodek posiada własny, dozorowany parking dla gości - płatny
20 zł/doba.
ROZRYWKA I SPORT:
Obiekt posiada dużą stołówkę,
kawiarnię, pokój zabaw dla dzieci,
plac zabaw dla dzieci, boiska do
siatkówki i koszykówki, siłownię,
bazę zabiegową.
ZWIERZĘTA
Psy, koty - opłata 15 zł/dziennie.

INFOLINIA: 22 266 87 65

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

ruje spacer, który potrwa nie dłużej niż 45 minut,
w ciągu których możliwe jest przejście całego polskiego wybrzeża od Krynicy Morskiej aż po Świnoujście. Miniatury zostały wykonane w skali 1:10.
• Stadnina Koni w Mrzeżynie oddalona 1 km od ośrodka.

ATRAKCJE REGIONU:
• Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mrzeżynie ulokowany jest na wzniesieniu i znajduje się
bardzo blisko pasa wydm nadmorskich. Kościół
parafialny powstał w latach 1900-1912.
• Port rybacki usytuowany u ujścia rzeki Regi osłaniają dwa falochrony wybiegające w morze. Falochron
wschodni ma długość 206 m, a zachodni – 327 m.
Szerokość wejścia do portu wynosi 50 m. Port Mrzeżyno ma ściśle określony status portu rybackiego.
Z racji tego odbywać się tu może ruch rybackich
jednostek pływających.
• Park Miniatur Latarnii Morskich w Niechorzu - ofe-

ZNIŻKI I DOPŁATY:
Dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania
i wyżywienia – ryczałt 185 zł.
Osoby dodatkowe na wspólnym spaniu - taniej o 185 zł.
Dopłata do pokoju 1-os. 185 zł.

Termin
04.06-11.06
11.06-18.06
18.06-25.06
25.06-02.07
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

Typ pokoju

Osoba Dziecko do lat 8
porcja
dorosła (dziecięca
wyżywienia)

camping

1 165
1 090
1 205
1 130
1 240
1 165

1 065
990
1 100
1 030
1 140
1 065

pokoje, nowe domki

1 315

1 215

camping

1 240

1 140

pokoje, nowe domki

1 240
1 165
1 205
1 130

1 140
1 065
1 100
1 030

pokoje, nowe domki
camping
pokoje, nowe domki
camping
pokoje, nowe domki

camping
pokoje, nowe domki
camping

BAŁTYK - MRZEŻYNO
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Poznanianka
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, BASEN I STREFĘ SPA.
Poznanianka Wellness & Spa
ul. Norwida 1
78-100 Kołobrzeg
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3-os. z łazienkami oraz
segmenty (2+1 typu studio). Wszystkie pokoje wyposażone są w TV-sat,
telefon, lodówkę.
WYŻYWIENIE:
2 posiłki (śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu), pierwsze
świadczenie: obiadokolacja, ostatnie:
śniadanie w dniu wyjazdu.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 15:00,
wykwaterowanie - do godz. 11:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna ok. 4,40 zł za
dobę (osoba dorosła), dodatkowe
zabiegi dostępne w Ośrodku (okłady
borowinowe, gimnastyka w basenie,
kąpiel wirowa kończyn górnych
i dolnych, kąpiel CO2 sucha, magnetoterapia, krioterapia, elektroterapia,
laser, bioptron, tlenoterapia), zabiegi
kosmetyczne i SPA.

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 dodatkowo:
konsultację medyczną plus 2 zabiegi lecznicze dziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt).
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
W sezonie letnim organizowane są wycieczki statkiem
w morze, katamaranem na duńską wyspę Bornholm;
coraz popularniejszy staje się Jarmark Solny - impreza handlowo-rozrywkowa nawiązująca do dawnego
Jarmarku Mariackiego oraz festiwal „Interfolk” - Międzynarodowe spotkanie z folklorem.
ZNIŻKI I DOPŁATY:
• dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania
i wyżywienia – ryczałt za turnus 7-dniowy - 200 zł,
• dzieci do lat 10 – cena za turnus 1 250 zł,
• dodatkowa osoba w pokoju 2-os. - 1 400 zł,
• dodatkowa osoba w studio 2+1 bez balkonu (3 osoby w studio płacą cenę podstawową bez balkonu,
dodatkową osobą jest osoba czwarta) – 1 400 zł,
• dopłata do pokoju jednoosobowego w turnusie
7-dniowym – 800 zł,
• dopłata do pokoju COMFORT w turnusie 7-dniowym
– 800 zł za pokój,

• dopłata do zabiegów w turnusie 7-dniowym od osoby – 250 zł,
• dopłata do zabiegów w turnusie 7-dniowym od 2
osób – 400 zł.
Termin
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
28.08-04.09
04.09-11.09
11.09-18.09
18.09-25.09

Typ pokoju

Cena bez zabiegów

2-os. z balkonem

1 900

2-os. bez balkonu

1 700

2-os. z balkonem

1 990

2-os. bez balkonu

1 790

2-os. z balkonem

2 050

2-os. bez balkonu

1 850

2-os. z balkonem

2 090

2-os. bez balkonu

1 890

2-os. z balkonem

2 050

2-os. bez balkonu

1 850

2-os. z balkonem

1 990

2-os. bez balkonu

1 790

2-os. z balkonem

1 900

2-os. bez balkonu

1 700

PARKING:
Parking na miejscu, płatny 50 zł /
doba, konieczna wcześniejsza
rezerwacja.
ROZRYWKA I SPORT:
Obiekt wyposażony w basen
z jacuzzi, trzy sauny, baza SPA, gabinet kosmetyczny oraz nowa baza
rehabilitacyjna. Skorzystać można
z wypożyczalni rowerów.
ZWIERZĘTA
Pobyt małych zwierząt: 50 zł / doba –
tylko w wyznaczonych pokojach.
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USTRONIE
MORSKIE

Korab

OŚRODEK POŁOŻONY W SAMYM CENTRUM MIEJSCOWOŚCI, W ODLEGŁOŚCI 20 M OD MORZA, W SĄSIEDZTWIE WYDM, PRZYSTANI
RYBACKIEJ, SMAŻALNI RYB ORAZ LICZNYCH RESTAURACJI. NOWOCZESNY KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY OFERUJĄCY PRAWIE 200
MIEJSC NOCLEGOWYCH W POKOJACH ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKACH HOTELOWYCH ORAZ DWUPOZIOMOWYCH SEGMENTACH.
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:

ZAKWATEROWANIE:
Budynek hotelowy z recepcją
i stołówką: pokoje 2-; 3-; 4-os. oraz
apartamenty.
Budynek hotelowy wolnostojący:
pokoje 2-; 3-os. oraz studia 4-os.
Segmenty dwupoziomowe: 4-; 5-os.
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie (śniadania
w formie bufetu w godz. 8:00-10:00,
obiadokolacje – serwowane w godz.
16:00-18:00). Pobyt rozpoczyna się
obiadokolacją, a kończy śniadaniem.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna 2 zł za dobę,
emeryci, renciści i dzieci - 1 zł.

OPIS ZAKWATEROWANIA:
Budynek hotelowy z recepcją i stołówką: pokoje 2-, 3-,
4-os. oraz apartamenty. Wszystkie zlokalizowane na
piętrze. Każdy pokój z balkonem, TV, lodówką, radiem,
czajnikiem oraz podstawową zastawą kawową.
Budynek hotelowy wolnostojący: pokoje 2-, 3-os. oraz
studia 4-os. Pokoje położone na 2 kondygnacjach. Każdy pokój posiada własny balkon lub taras, TV, lodówkę,
radio, czajnik oraz podstawową zastawę kawową.
Segmenty dwupoziomowe: 4-, 5-os.. Na parterze znajduje się salonik z wersalką, TV, radiem, łazienką, aneksem
kuchennym wyposażonym w lodówkę, kuchenkę mikrofalową, czajnik oraz podstawowe naczynia kuchenne.
Na piętrze dwie sypialnie, w tym jedna przechodnia bez
drzwi z dwoma pojedynczymi łóżkami, sypialnia zamykana posiada łoże małżeńskie.
CENA PAKIETU STANDARD ZAWIERA:
Noclegi wg wybranej opcji zakwaterowania, wyżywienie w formie śniadań i obiadokolacji, 6 godzin pobytu
w Aquaparku, 1 raz wstęp do Western Parku, biesiada
rybna z rybą z kutra, piwem, konkursami i nagrodami,
występ Cyrku Heca, animator, ubezpieczenie NNW,
podatek VAT.
CENA PAKIETU PROMOCYJNEGO ZAWIERA:
Noclegi wg wybranej opcji zakwaterowania, wyżywienie w formie śniadań i obiadokolacji, 1 raz kolacja
grillowa, słodki poczęstunek, 3 godziny pobytu w Aquaparku, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

Pakiet
standard

(9 noclegów)

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

Ryczałt za
Typ
segment
segmentu bez
wyżywienia
4-os.

5 860

5-os.

7 300

Typ
pokoju

Cena od os.

2-,3-,4os.

2 210

z wyżywieniem
w pokoju

Pakiet
Cena od os.
Cena od os.
Typ
promocyjny segmentu z wyżywieniem Typ pokoju z wyżywieniem
w segmencie
w pokoju
(6 noclegów)
04.07–10.07
20.08–26.08

4,5-os.

1 300

2-,3-,4os.

1 200

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str. 16

UWAGI:
Apartament (opłata za pokój) cena wyższa o 180 zł
za turnus 6 noclegów i 270 zł za turnus 9 noclegów.
W segmentach do ceny zryczałtowanej obowiązkowa
dopłata za całodzienne wyżywienie w cenie 405 zł za
turnus 10 dniowy od osoby dorosłej i 345 zł za dziecko
w wieku od 4 do 10 lat.
W segmentach możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby na dostawce (wersalka w salonie). W pakiecie promocyjnym zniżka 100 zł, w pakiecie standard
dopłata 900 zł + wyżywienie.

PARKING:
Przy ośrodku, wyłącznie dla gości
ośrodka, bezpłatny, niestrzeżony dla
ok. 60 samochodów.
ROZRYWKA I SPORT:
Ośrodek posiada dwa nowoczesne
tartanowe boiska do gry w kosza i do
gry w siatkówkę, stół do ping-ponga
oraz plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i zjeżdżalniami. Na terenie
ośrodka alejki, ławeczki i altanka
rekreacyjna. Goście wypoczywający
w ośrodku mają możliwość bezpłatnego wypożyczenia rowerów (ilość
ograniczona).

INFOLINIA: 22 266 87 65

KORAB - USTRONIE MORSKIE
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MIELNO

Brzeg

OŚRODEK ZLOKALIZOWANY JEST PRZY ULICY WIODĄCEJ WPROST NA PLAŻĘ, ZALEDWIE 120 M OD MORZA ORAZ 150 M OD JEZIORA
JAMNO. 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 DOZOROWANA. W ODRĘBNYM
BUDYNKU ZNAJDUJE SIĘ RECEPCJA, KAWIARNIA ORAZ STOŁÓWKA. OŚRODEK JEST SEZONOWY.
OW Słoneczny Brzeg
ul. Słoneczna 5
76-032 Mielno
tel. (94) 318 95 17
+48 600 065 628
slonecznybrzeg@naturatour.pl
Obiekt należy do sieci:

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje: 2-, 3-, 4 -, 5-os. 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–os. Większość pokoi posiada balkony.

CENA PAKIETU ZAWIERA:
Noclegi, wyżywienie HB, grill, biesiada rybna, parking,
ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
PAKIET 7 DNI
Termin

Typ pokoju

Pakiet standard
Cena od osoby

02.07-08.07
09.07-15.07
16.07-22.07
23.07-29.07
30.07-05.08
06.08-12.08
13.08-19.08
20.08-26.08

Pokój z łazienką
bud. A,B,C,D,E

1 310

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str. 16

UWAGI:
Na terenie ośrodka mogą przebywać grupy kolonijne.

WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie (śniadania
w formie bufetu w godz. 8:00-10:00,
obiadokolacje – serwowane w godz.
16:00-18:00). Pobyt rozpoczyna się
obiadokolacją, a kończy śniadaniem.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna - ok. 2,40 zł od
osoby za każdy rozpoczęty dzień
pobytu.
PARKING:
Przy ośrodku, wyłącznie dla gości
ośrodka, bezpłatny oraz niestrzeżony.
ROZRYWKA I SPORT:
Ośrodek posiada plac zabaw dla
dzieci, stół do ping-ponga oraz dużą
wiatę grillową, udostępnianą również
dla Gości ośrodka. W odległości 100
m od ośrodka znajduje się Centrum
Kultury, w którym w okresie letnim
prowadzone są ogólnodostępne
imprezy kulturalno-rozrywkowe.
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USTKA

OŚRODEK „RADOŚĆ” POŁOŻONY JEST PRZY SPACEROWEJ PROMENADZIE NADMORSKIEJ. JEST NAJWYŻEJ WYSUNIĘTYM OŚRODKIEM
W USTCE. USYTUŁOWANY JEST 800 M OD STACJI PKP, 700 M OD STACJI PKS.
OW Radość
ul. Limanowskiego 10
76-270 Ustka
tel. (59) 81 44 074,
(59) 81 44 075
kom +48 518 249 533
radosc1@naturatour.pl
Obiekt należy do sieci:

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje: 2-os. z pełnym węzłem sanitarnym oraz 2 pokoje z oddzielnym,
indywidualnym węzłem sanitarnym
(dostęp do łazienki poprzez wejście
z korytarza, pokoje nr 229, 328).
Apartamenty: 2-os. składające się
z dwóch pomieszczeń (w sypialni łoże
małżeńskie, w pokoju dziennym sofa).
Większość pokoi posiada balkon.
Wszystkie pokoje na wyposażeniu
posiadają TV, radio, ręczniki, parawany i leżaki.
Na korytarzu znajduje się dystrybutor z gorącą i zimną wodą oraz
czajnik.

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie, wyżywienie HB, powitalna niespodzianka, grill, wejście na basen 1 godzina, zwiedzanie
Muzeum Bursztynu, podatek VAT, ubezpieczenie NNW,
UWAGI:
Pokój z oddzielną łazienką oraz bez balkonu – cena
niższa o 50 zł od osoby za turnus.
Apartament – (opłata za pokój) cena 3 660 zł za turnus 6 noclegów za apartament i 4 840 zł za turnus
9 noclegów za apartament.
Cena dotyczy 2 osób, kolejne osoby w apartamencie
zgodnie z poniższym cennikiem.

PAKIET 7 DNI
Termin

Typ pokoju

Cena za 1 os.

02.07-08.07
09.07-15.07
16.07-22.07
23.07-29.07
30.07-05.08
06.08-12.08
13.08-19.08
20.08-26.08

Pokój z łazienką
i balkonem
parter, 1 i 2 piętro
pokoje od nr 2 do
nr 228

1 650

Termin

Typ pokoju

Cena za 1 os.

09.07-18.07
19.07-28.07
29.07-07.08
08.08-17.08
18.08-27.08

Pokój z łazienką
i balkonem
3 piętro
pokoje od nr 300
do nr 327

2 150

PAKIET 10 DNI

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str. 16

WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie. Śniadanie
w formie bufetu w godz. 8:00-10:00,
a obiadokolacja serwowana w godz.
16:00-18:00. Pobyt zaczyna się
obiadokolacją, a kończy śniadaniem.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata uzdrowiskowa 3,80 zł za
dzień pobytu.
PARKING:
Ogrodzony, niestrzeżony oraz monitorowany, płatny 10 zł za dobę.
ROZRYWKA I SPORT:
Na terenie ośrodka znajduje się
miejsce do grillowania oraz stół do
ping-ponga. Dzieci zapraszamy do
sali zabaw oraz na plac zabaw.

INFOLINIA: 22 266 87 65

RADOŚĆ - USTKA
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ROWY

Bryza

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 TURYSTYCZNEGO. DODATKOWO OŚRODEK
POSIADA TRAWIASTE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ I SIATKÓWKI, BOISKO DO MINIKOSZYKÓWKI. WSZYSTKO TO UMIEJSCOWIONE JEST
WŚRÓD ZIELENI I DRZEW.
OW Bryza
76-212 Rowy
ul. Bałtycka 8
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-os. z możliwością dokupienia dostawek (2 wersalki w każdym
pokoju) z balkonami i pełnym
węzłem sanitarnym, telewizorem,
lodówką, parawanami plażowymi,
czajnikiem i WIFI.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad,
kolacja) Pierwsze świadczenie
w dniu przyjazdu obiad, a ostatnie
śniadanie. Do obiadu podaje się
podwieczorek.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 14:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna ok. 2 zł od osoby
za dobę.
PARKING:
Płatny 5 zł za dobę.

CENA ZAWIERA:
7 noclegów, WiFi, telewizję kablową w każdym pokoju, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), lodówka z zamrażarką i czajnik
bezprzewodowy w każdym pokoju, sprzęt sportowy,
trawiaste boisko do piłki nożnej i siatkówki oraz boisko
do minikoszykówki, namiot – świetlica o pow. 120 m2
przeznaczony do gier i zabaw, ognisko z pieczonymi
kiełbaskami w każdym turnusie, parking dla samochodów.

Termin
11.06-18.06
18.06-25.06
25.06-02.07
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
20.08-27.08

Osoba dorosła
(pokój 2-os.)

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Piesze wycieczki (po Słowińskim Parku Narodowym,
nad morzem, po pobliskich lasach). Szlaki rowerowe: Trasa Zwiniętych Torów, Szlak Trzech Jezior
(J. Gardno, J. Dołgie Małe, J. Dołgie Duże). Muzeum Wsi
Słowińskiej w Klukach, Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie. Góra Rowokół z wieżą widokową. Słowiński
Park Narodowy, ruchome wydmy i latarnia w Czołpinie.
Rowy - port rybacki, rejsy kutrami, promenada. Ustka,
Słupsk, Dolina Charlotty. Spływy kajakowe Łupawą
i Słupią. J.Gardno-wędkarstwo, windserfing.
1 i 2 osoba
(pokój 3-4 os.)

3 i 4 osoba
(pokój 3–4 os.)

pełne
wyżywienie

½ wyżywienia

pełne
wyżywienie

½ wyżywienia

pełne
wyżywienie

½ wyżywienia

756

693

693

658

623

588

973

917

917

882

791

742

756

693

693

658

623

588

ZNIŻKA: dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania i wyżywienia - ryczałt 175 zł.

ZWIERZĘTA
Ośrodek nie wyraża zgody na przyjazd ze zwierzętami.
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Daria

OŚRODEK POŁOŻONY JEST 50 M OD MORZA. NA TERENIE OŚRODKA ZNAJDUJE SIĘ STOŁÓWKA, OGRÓD WYPOCZYNKOWY 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
84-120 Władysławowo
ul. Brzozowa 17
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3-, 4 -os. z pełnym
węzłem sanitarnym, 2 pokoje
2-os. z balkonami, 4 z balkonami
oraz 2 pokoje 3-os. bez balkonów
z wyjściem bezpośrednio na podwórze i placyk zabaw. Każdy pokój
wyposażony jest w TV, parawan i koc
plażowy, czajnik i serwis kawowy.
Żelazko, deska do prasowania oraz
suszarka do bielizny jest ogólnodostępna.
WYŻYWIENIE:
2 razy dziennie (HB) - śniadanie,
obiadokolacja. Pierwsze świadczenie
– obiadokolacja, ostatnie - śniadanie.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
Możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych - oferta w recepcji,
opłata klimatyczna płatna w ośrodku
w wysokości ok. 2 zł za osobę
dziennie.

CENA ZAWIERA:
7 noclegów, wyżywienie, podatek VAT, ubezpieczenie.
WARTO ZBACZYĆ:
• 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 latarni),
światła nawigacyjne oraz modele dawnych latarń
począwszy od starożytnej latarni na wyspie Faros.
• Muzeum Motyli z prywatną kolekcją ok. 6000 okazów, wystawa obejmuje najcenniejsze, najładniejsze
i najciekawsze motyle i owady z całego świata,
• Dom Rybaka z wieżą widokową, z której rozpościera
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 kilkudziesięciominutowy rejs po morzu,
• Lunapark Sowiński, wesołe miasteczko stanowiące
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 Armii
(tzw. Hallerówka) – muzeum generała Józefa Hallera znajduje się przy ulicy Morskiej. Jest to willa,
w której niegdyś mieszkał generał.
ZNIŻKI:
Dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania
i wyżywienia - ryczałt 200 zł, dzieci do 7 lat z ½ wyżywienia i osobnym miejscem do spania – zniżka 126 zł.
Termin

Typ pokoju

Osoba dorosła

04.06-11.06
11.06-18.06
18.06–25.06
25.06–02.07
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
20.08–27.08

2-,3-,4-os.

1 330

PARKING:
Dla wszystkich zmotoryzowanych na
terenie posesji znajduje się darmowy parking niestrzeżony z zamykaną
na noc bramą wjazdową.
ZWIERZĘTA
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt
domowych.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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Dalia

PENSJONAT „DALIA” USYTUOWANY JEST W SĄSIEDZTWIE PLAŻY (OK. 100 METRÓW DO ZEJŚCIA KLIFOWEGO, 500 METRÓW DO
ZEJŚCIA PŁASKIEGO), NA OGRODZONYM TERENIE. OŚRODEK DYSPONUJE WINDĄ.
Pensjonat Dalia
ul. Żeromskiego 21 (dawny numer 71)
84-120 Władysławowo
Chłapowo
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje po remoncie, 2-os.
z 2 tapczanami, 3-os. z 3 tapczanami
lub łóżkiem małżeński i tapczanem.
Pokoje 4-os. typu studio, w jednej
sypialni łoże małżeńskie, w drugiej
sypialni 2 tapczany. Każdy pokój
wyposażony jest w łazienkę, TV,
parawan i koc plażowy, czajnik
i serwis kawowy.
Żelazko, deska do prasowania oraz
suszarka do bielizny jest ogólnodostępna.
WYŻYWIENIE:
2 razy dziennie (HB) - śniadanie,
obiadokolacja. Pierwsze świadczenie
– obiadokolacja, ostatnie - śniadanie.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.

CENA ZAWIERA:
Noclegi, wyżywienie, podatek VAT, ubezpieczenie.
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 latarni),
światła nawigacyjne oraz modele dawnych latarń
począwszy od starożytnej latarni na wyspie Faros.
• Muzeum Motyli z prywatną kolekcją ok. 6000 okazów, wystawa obejmuje najcenniejsze, najładniejsze
i najciekawsze motyle i owady z całego świata,
• Dom Rybaka z wieżą widokową, z której rozpościera
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 kilkudziesięciominutowy rejs po morzu,
• Lunapark Sowiński, wesołe miasteczko stanowiące
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 Armii
(tzw. Hallerówka) – muzeum generała Józefa Hallera znajduje się przy ulicy Morskiej. Jest to willa,
w której niegdyś mieszkał generał.
ZNIŻKI:
Dzieci do 3 lat niekorzystające z osobnego spania i wyżywienia - ryczałt 200 zł, dzieci do 7 lat z ½ wyżywienia
i osobnym miejscem do spania – zniżka 126 zł.
Termin

Typ pokoju

04.06-11.06
11.06-18.06
18.06–25.06
25.06–02.07
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
20.08–27.08

2-, 3-, 4-os.

1i2
osoba

3 osoba

4 osoba

1 330 1 220

1 180

DODATKOWO PŁATNE
Możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych - oferta w recepcji,
opłata klimatyczna płatna w ośrodku
w wysokości ok. 2 zł za osobę
dziennie.
PARKING:
Dla wszystkich zmotoryzowanych na
terenie posesji znajduje się darmowy
parking niestrzeżony, monitorowany
z zamykaną na noc bramą wjazdową.
ROZRYWKA I SPORT:
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.
ZWIERZĘTA
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt
domowych.
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JASTARNIA

OŚRODEK POŁOŻONY JEST OK. 150 M OD PLAŻY I MORZA ORAZ 300 M OD CIEPŁEJ I PŁYTKIEJ ZATOKI PUCKIEJ, ODDALONY O OK.
1 KM OD CENTRUM MIASTA. W POBLIŻU OŚRODKA ZNAJDUJE SIĘ PRZYSTANEK PKP JASTARNIA WCZASY, SKĄD MOŻNA UDAĆ
SIĘ M.IN. NA WYCIECZKĘ DO TRÓJMIASTA (OK. 60-80 KM) ORAZ DO HELU (OK. 15 KM). SKŁADA SIĘ Z 24 DOMKÓW MUROWANYCH
PARTEROWYCH (3-, 4-OS.) ORAZ 66 DOMKÓW DREWNIANYCH PIĘTROWYCH 4-OSOBOWYCH, USYTUOWANYCH NA ROZLEGŁYM
TERENIE. NA TERENIE OŚRODKA ZNAJDUJE SIĘ JADALNIA.
OW Półwysep
ul. Mickiewicza 162
84-140 Jastarnia
tel./fax (58) 675 22 70
kom +48 600 065 629
polwysep@naturatour.pl

CENA PAKIETU ZAWIERA:
noclegi, wyżywienie 2 x dziennie (od obiadokolacji do
śniadania), wieczór grillowy z kiełbaskami i grzańcem,
rejs kutrem Jastarnia – Hel – Jastarnia, ubezpieczenie
NNW, podatek VAT.

UWAGI:
Nie prowadzimy sprzedaży domków dla 1 osoby.
Program pobytu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

PAKIET 10 DNI

PAKIET 7 DNI

Termin
Obiekt należy do sieci:

ZAKWATEROWANIE:
Domki są 3-4 os., wyposażone
w łazienkę z prysznicem, WC, TV,
czajnik elektryczny, lodówkę, 2 leżaki,
parawan.
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie (śniadania
w formie bufetu w godz. 8:00-10:00,
obiadokolacje – serwowane w godz.
16:00-18:00). Forma podawania śniadań może ulec modyfikacji.
Pierwsze świadczenie – obiadokolacja w dniu rozpoczęcia turnusu,
ostatnie świadczenie – śniadanie
w dniu zakończenia turnusu.

Typ
domku

27.06-06.07

07.07-16.07
17.07-26.07
27.07-05.08
06.08-15.08

16.08-25.08

Drewniany
nr 61-90

Cena
dla 1 i 2 osoby

Cena
dla 3 i 4 osoby

1 850

1 250

27.06-03.07

1 450

04.07-10.07
11.07-17.07
18.07-24.07
25.07-31.07
01.08-07.08
08.08-14.08

1 950

1 850

1 250

Termin

15.08-21.08
22.08-28.08

Typ
domku
Murowany
nr 3- 24
Drewniany
nr 31-60

Cena
dla 1 i 2 osoby

Cena
dla 3 i 4 osoby

1 350

995

1 265

880

Murowany
nr 3- 24

1 690

1 200

Drewniany
nr 31-60

1 570

1 080

Murowany
nr 3- 24
Drewniany
nr 31-60

1 350

995

1 265

880

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str. 16

DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 17:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata miejscowa ok. 2,20 zł za dobę
od osoby. Wypożyczenie rowerów.
PARKING:
Dla gości na terenie ośrodka, ogrodzony, niestrzeżony oraz bezpłatny.
ROZRYWKA I SPORT:
Na terenie ośrodka znajduje się
boisko do siatkówki, plac zabaw
dla dzieci, stoły do ping-ponga,
cymbergaj, piłkarzyki, a także altany
grillowe. Bezpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego. Ośrodek
dysponuje wypożyczalnią sprzętu
sportowego i rowerów.

INFOLINIA: 22 266 87 65

PÓŁWYSEP - JASTARNIA
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SERWY

Albatros

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 AUGUSTOWSKA – 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
16-326 Płaska
Serwy k/Augustowa
ZAKWATEROWANIE:
Hotel dysponuje łącznie 96 pokojami
i apartamentami zlokalizowanymi
w dwóch skrzydłach naszego
obiektu.
WYŻYWIENIE:
HB (śniadania i obiadokolacje), śniadanie w formie bufetu, serwowane
w godz. 8:00 – 10:00, obiadokolacja
serwowana jest w godz. 17:00 – 19:00,
w jej skład wchodzi: zupa, danie
główne i deser.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 12:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata miejscowa wg. aktualnych
stawek Urzędu Gminy Płaska
(2 zł/os./doba), korzystanie z części
atrakcji Spa tj: masaże, kąpiele
solankowe, i kapsuła Neo Qi Energy,
wypożyczalnia sprzętu wodnego
i rowerowego. dziennie.
PARKING:
Opłata wg aktualnego cennika
(ok. 99 zł za tydzień).
ZWIERZĘTA
Opłata za psa (lub inne zwierzę)
w pokoju hotelowym – 35 zł/doba.
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SZCZEGÓŁY ZAKWATEROWANIA:
Pokoje Komfort – 2-os. 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 wyposażona jest w rozkładane
kanapy i może być wykorzystana jako pokój 3-os. Każdy z pokoi dysponuje tarasem lub balkonem.
Apartamenty 2-os., 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 łazienki z kabiną
prysznicową i suszarką do włosów. Każdy z apartamentów dysponuje tarasem. Duża powierzchnia
mieszkalna zapewnia znakomite warunki wypoczynku
dla rodzin oraz gości ceniących komfortowe warunki
pobytu.
Do dyspozycji gości hotelu: restauracja serwująca
dania 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
jeziorem, NOWOŚĆ pomost widokowy z bezpłatnymi
leżakami do opalania, miejsce do kąpieli z pomostami,
wiaty grillowe umożliwiające organizację imprez

plenerowych z grillem, ogrodzony plac zabaw dla małychdzieci nad jeziorem, boiska do siatkówki plażowej,
koszykówki i badmintona, wypożyczalnia sprzętu pływającego - oferująca: kajaki, łodzie wiosłowe, rowery
wodne, wypożyczalnia rowerów turystycznych, hotelowe SPA, w którym znajdują się: 2 sauny fińskie (sucha
i mokra), sauna na podczerwień (INFRARED),
2 sauny parowe, 3 wanny jacuzzi, słoneczne łąki,
prysznic wrażeń, ścieżka Kneippa, kapsuła zabiegowa
Neo Qi Energy. Ponadto w skład kompleksu wchodzi
duża grota solna oraz sala treningowa: bieżnie i rowery treningowe, drabinki i atlas siłowy.
PAKIET ZAWIERA:
7 noclegów, 6 obiadokolacji w restauracji oraz 1 kolacja
plenerowa w wiacie przy ognisku, pobyt w SPA 3 x 1,5
h (nie dotyczy zabiegów: masaże, kąpiele solankowe
i kapsuła Neo Qi Energy).
ZNIŻKI I DOPŁATY:
Dzieci do 4 lat bezpłatnie – bez wyżywienia i oddzielnego miejsca do spania (przy 2 osobach dorosłych).
Dzieci do lat 12 z 2 dorosłymi – 599 zł (w cenie 1/2
porcji wyżywienia).
Pokój 1-os. – dopłata 560 zł w pokojach typu Komfort.
Dostawka trzecia osoba pow. 12 lat w pokoju – 1 125 zł.
Termin turnusu
25.06–02.07
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
20.08–27.08
27.08–03.09

Typ pokoju

Cena za osobę

Pokój Komfort

1 599

Apartament III
piętro

1 879

www.naturatour.pl

CHARZYKOWY

Rejs

CHARZYKOWY TO MIEJSCOWOŚĆ WYPOCZYNKOWA NAD JEZIOREM CHARZYKOWSKIM (ŁUKOMIE), POŁOŻONA W POŁUDNIOWOZACHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. JEJ POPULARNOŚĆ ZWIĄZANA JEST Z ROZWOJEM ŻEGLARSTWA, TO
KOLEBKA POLSKIEGO ŻEGLARSTWA. W 1919 ROKU POWSTAŁO PIERWSZE NA ZIEMIACH POLSKICH TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE.
POBLISKIE JEZIORO CHARZYKOWSKIE JEST DRUGIM POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI, PO JEZIORZE WDZYDZE, ZBIORNIKIEM WODNYM
W BORACH TUCHOLSKICH. OBECNIE CHARZYKOWY TO DUŻY OŚRODEK WCZASOWO-TURYSTYCZNY. LATEM ODBYWAJĄ SIĘ TUTAJ
LICZNE KONCERTY MUZYCZNE, M.IN. FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY ORAZ FESTIWAL PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ SHANTIES.
OŚRODEK ODDALONY 6 KM OD CHOJNIC, POŁOŻONY JEST BEZPOŚREDNIO NAD JEZIOREM CHARZYKOWSKIM, PRZEZ KTÓRE
PRZEPŁYWA JEDNA Z NAJBARDZIEJ MALOWNICZYCH RZEK W EUROPIE, RZEKA BRDA.
OW Rejs
ul. Długa 89
89-606 Charzykowy
ZAKWATEROWANIE:
60 miejsc w domkach 4-os.
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.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 11:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna ok. 2 zł/os./doba
dziennie.

CENA ZAWIERA:
7 noclegów, wyżywienie (3 x dziennie), podatek VAT,
parking, internet bezprzewodowy.
ATRAKCJE REGIUONU:
• Akwedukt w Fojutowie można zaliczyć do jednej
z najciekawszych atrakcji Borów Tucholskich. Jednocześnie to najdłuższa i najmasywniejsza tego
typu budowla w Polsce (75 m szerokości), która
nawiązuje 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 Polsce
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 odkryto ponad 600 grobów.
• Rezerwat przyrody „Cisy Staropolskie” im. Leona
Wyczółkowskiego jest najstarszym rezerwatem
w Polsce i drugim pod tym względem w Europie.
Rezerwat przyrody nad jeziorem Mukrz stanowi
naturalne stanowisko cisa, objęte ochroną od 1827 r.
• Brda to rzeka nadająca się idealnie do spływów kajakowych, 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.

Termin

Cena za domek przy
zakwaterowaniu 4 os.

Cena za domek przy
zakwaterowaniu 3 os.

Cena za domek przy
zakwaterowaniu 2 os.

04.06-11.06
11.06-18.06

2 940

2 510

1 880

18.06-25.06
25.06-02.07

3 240

2 770

2 300

02.07-09.07
09.07-16.07
23.07-30.07
30.07-06.08
06.08-13.08

3 340

2 870

2 400

3 240
3 140

2 770
2 670

2 300
2 200

13.08-20.08
20.08-27.08

PARKING:
Dla gości bezpłatny.
ROZRYWKA I SPORT
Na terenie ośrodka znajduje się restauracja, tawerna, grill, Beach Bar,
przystań z wypożyczalnią sprzętu
wodnego i pomostem oraz szkoła
winsurfingu.
ZWIERZĘTA
10 zł/doba.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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CIECHOCINEK

Dom
Zdrowia

Lila

DOM ZDROWIA LILA POŁOŻONY JEST W CICHYM ZAKĄTKU CIECHOCINKA. JEST IDEALNYM MIEJSCEM DO ODPOCZYNKU,
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 KONFERENCYJNE W PEŁNI
WYPOSAŻONE, RESTAURACJĘ, KAWIARNIE, BIBLIOTECZKĘ.
Dom Zdrowia Lila
ul. Marii Konopnickiej 37
87-720 Ciechocinek
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje typu Lux (47 pokoi 1- i 2-os.
z lodówkami). Wszystkie pokoje są
z pełnym węzłem sanitarnym, TV,
dostępem do sieci WiFi.
WYŻYWIENIE:
(FB) 3 posiłki dziennie: śniadanie
i kolacja w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane. Pobyt zaczyna się kolacją a kończy śniadaniem
w dniu wyjazdu.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 12:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna płatna 4 zł za
dobę.
PARKING:
Parking dla gości, dozorowany 24/h
płatny 10 zł za dobę, znajduje się na
terenie Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego ok. 40 m od naszego
obiektu.

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 w wysokim sezonie dodatkowo co II dzień masaż częściowy.
ATRAKCJE:
• Warzelnia Soli - stanowiąca wraz z tężniami wyjątkowy na skalę światową zespół zabytkowych obiektów zdrojowych. Sól spożywcza oraz jej pochodne
wytwarzane są tu od ponad 170 lat.
• Fontanna na Parterach Hellwiga - jedna z najpopularniejszych atrakcji Ciechocinka. Dysze wodotrysku
wyrzucają wodę według zmiennego programu, sterowanego komputerowo. Wieczorami taniec wody
urozmaicony jest pokazem świateł.
• Tężnie - unikatowa i największa w Europie konstrukcja 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 mikroklimat.
• Pałacyk Prezydencki - można w nim podziwiać pamiątki po prezydencie Ignacym Mościckim oraz czasowe wystawy przedstawiające działalność Aleksandra Kwaśniewskiego.

• Fontanna ”Jaś i Małgosia” - jest nierozerwalnie
związana z wizerunkiem Ciechocinka. Ta gipsowa
figurka, umiejscowiona w fontannie położonej na
centralnej, obsadzonej lipami krymskimi alei Parku
Zdrojowego, jest chętnie wykorzystywana jako tło
do pamiątkowych zdjęć.
• Kościół Parafialny w Ciechocinku - został wybudowany z cegły w latach 1877-1884 w stylu neogotyckim. 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” patronów parafii i Kościoła. Pierwotny wystrój kościoła
nie dotrwał w całości do naszych czasów, a niektóre
jego elementy w okresie późniejszym bywały demontowane i przenoszone na inne miejsce. Największe
szkody spowodowały obie wojny światowe.
Termin/sezon
01.05-30.09
01.10-30.04

Typ pokoi

Cena 7 dni

Cena 14 dni

Pokój Lux 2-os.

1 190
1 699
972
1 152

2 400
3 505
2 080
2 470

Pokój Lux 1-os.
Pokój Lux 2-os.
Pokój Lux 1-os.

UWAGI:
Oferta nie dotyczy terminów świątecznych, przydział
numerów pokoi odbywać się będzie podczas meldowania.

ZWIERZĘTA:
Przyjmowane są po uprzednim
uzgodnieniu, opłata 25 zł za dobę.
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SPAŁA

Zacisze

OŚRODEK „ZACISZE” POŁOŻONY JEST W MALOWNICZEJ MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWEJ W CENTRALNEJ POLSCE, W SPALE.
ATUTEM 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.
OKS Zacisze w Spale
ul. Piłsudskiego 20
97-215 Spała
tel. (44) 724 23 56
(44) 710 14 15
kom +48 600 065 562
spala@naturatour.pl
Obiekt należy do sieci:

ZAKWATEROWANIE:
Obiekt dysponuje 171 miejscami
noclegowymi w pokojach 1-, 2-,
3- i 4-os. oraz dwuosobowych
apartamentach. Wszystkie pokoje
wyposażone są w pełny węzeł
sanitarny, lodówkę i telewizor. Część
pokoi dostosowana jest dla osób na
wózkach inwalidzkich, są również
podjazdy na holach budynku wraz
z dostępem do sal szkoleniowych
i stołówki.
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie: śniadanie
w formie bufetu w godz. 8:00-10:00,
obiadokolacja serwowana w godz.
16:00-18:00. Pobyt rozpoczyna się
obiadokolacją, a kończy śniadaniem.

CENA PAKIETU STANDARD ZAWIERA:
Noclegi, wyżywienie HB, bezpłatny parking na terenie
ośrodka, podatek VAT, ubezpieczenie NNW.
CENA PAKIETU DLA AKTYWNYCH ZAWIERA:
Noclegi, wyżywienie HB, bezpłatny parking na terenie
ośrodka, bezpłatne wypożyczenie rowerów bez limitu,
podatek VAT, ubezpieczenie NNW.
W pakiecie 7 dobowym dodatkowo ognisko z kiełbaską,
1 x wypożyczenie kajaków na trasie Spała – Zakościele.
UWAGI:
W terminach turnusów wczasowych w obiekcie mogą
przebywać zorganizowane grupy dzieci i młodzieży
oraz grupy biznesowe.

Goście przebywający w Ośrodku mogą zrelaksować
się w saunie i jacuzzi. Pobyt można uprzyjemnić grając w bilard, piłkarzyki, tenis stołowy lub korzystając
z wypożyczalni rowerów. Dla najmłodszych przygotowany jest kącik zabaw z mini zjeżdżalnią i basenem
z piłeczkami.
Na terenie obiektu znajduje się zadaszony kompleks
ogniskowy składający się z 7 altan, przygotowany
specjalnie do imprez w plenerze. Z myślą o najmłodszych klientach wśród zieleni znajduje się plac zabaw
z huśtawkami, zjeżdżalnią i dużą piaskownicą. Cały
teren Ośrodka jest ogrodzony. W całym obiekcie jest
bezpłatny dostęp do Internetu WiFi.

Termin
Pakiet 2 doby Pakiet 2 doby Pakiet 7 dób Pakiet 7 dób
25.06-27.08
standard dla aktywnych standard dla aktywnych
Typ pokoju

os. dorosła

os. dorosła

os. dorosła

os. dorosła

2-,3- i 4-os.

300

340

885

955

1-os.

320

375

965

1025

Apartament

400

440

1 200

1 270

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str 16

DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna za dzień pobytu
2 zł za osobę/dobę.
PARKING:
Na terenie ogrodzonego ośrodka,
wyłącznie dla gości, bezpłatny oraz
niestrzeżony.
Sport i rozrywka: bezpłatne wypożyczenie kijków nordic walking,
ROZRYWKA I SPORT:
Gra w bilard, tenisa stołowego,
piłkarzyki, sala i plac zabaw dla
dzieci.

INFOLINIA: 22 266 87 65

ZACISZE - SPAŁA
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KARPACZ

Stokrotka
OW „STOKROTKA” POSIADA 112 MIEJSC NOCLEGOWYCH W CZTERECH BUDYNKACH: STOKROTKA, RUSAŁKA, KAPRYS, JODEŁKA,
W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ POKOJE 1-, 2-, 3-, 4-OS., POKOJE TYPU STUDIO ORAZ POKOJE O PODWYŻSZONYM 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 ZNAJDUJE SIĘ MIEJSCE NA OGNISKO LUB GRILL.
W OŚRODKU KLIMATYZOWANA SALA KONFERENCYJNA DLA 120 OSÓB ORAZ MAŁA SALA DLA 20 OSÓB.
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:
Wszystkie pokoje wyposażone są
w pełny węzeł sanitarny, TV i lodówkę.
Pokoje typu studio składają się
z dwóch pomieszczeń. Pokoje o podwyższonym standardzie składają się
z sypialni (z łożem małżeńskim) oraz
pokoju dziennego (z rozkładaną sofą).
Część pokoi posiada taras z widokiem
na pasmo górskie Karkonoszy.

CENA ZAWIERA:
6 noclegów, wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja.
Turnus od soboty do piątku - rozpoczyna się obiadokolacją i kończy śniadaniem, sauna, tenis stołowy, ubezpieczenie NNW, podatek VAT, monitorowany parking.
UWAGI:
Na terenie ośrodka mogą przebywać grupy kolonijne.

Termin
25.06-01.07
02.07-08.07
09.07-15.07
16.07-22.07
23.07-29.07
30.07-05.08
06.08-12.08
13.08-19.08.
20.08.-26.08

Typ pokoju

Cena

Pokój z łazienką

690

Pokój o podwyższonym
standardzie

790

Pokój z łazienką

780

Pokój o podwyższonym
standardzie

890

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str. 16

WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie: śniadanie serwowane godz. 8:30 – 10:00, obiadokolacja z deserem serwowana w godz.
16:30 – 18:00. Polecamy domową
kuchnię, smaczną i urozmaiconą.
Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją
a kończy śniadaniem.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna 2,40 zł za dobę.
PARKING:
Bezpłatny, monitorowany.
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KARPACZ

Halny

OŚRODEK USYTUOWANY JEST U PODNÓŻA NAJWYŻSZEGO SZCZYTU KARKONOSZY – ŚNIEŻKI (1602 M N.P.M.), Z DOSKONAŁYMI
WIDOKAMI NA PASMO KARKONOSZY, PANORAMĘ KARPACZA ORAZ KOTLINĘ JELENIOGÓRSKĄ. DO CENTRUM KARPACZA OK. 20 MINUT
PIESZO. NA ATRAKCYJNOŚĆ POŁOŻENIA PENSJONATU WPŁYWA NIEWĄTPLIWIE BLISKOŚĆ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH I ŚWIĄTYNI
WANG. DOJAZD DO OŚRODKA AUTOBUSEM PKS LUB PRYWATNYM PRZEWOŹNIKIEM DO PRZYSTANKU PEGAZ W KARPACZU GÓRNYM.

OW Halny		
ul. Kamienna 3a
58-540 Karpacz
kom +48 600 065 538
halny@naturatour.pl
Obiekt należy do sieci:

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 1-, 2-, 3-, 4-os. wyposażone
w łazienkę, TV, lodówkę.
Pokoje typu studio z łazienką,
składające się z dwóch niezależnych pokoi wyposażonych w TV,
lodówkę. Pokoje o podwyższonym
standardzie: 2-, 4–os. wyposażone
w łazienkę, TV, lodówkę, składające
się z dwóch pomieszczeń (sypialni
z łożem małżeńskim oraz pokoju
dziennego z rozkładanymi sofami lub
z drugą sypialnią z dwoma pojedynczymi łóżkami).

CENA ZAWIERA:
7 noclegów ze śniadaniem, ubezpieczenie NNW, podatek VAT.
Termin
25.06–02.07
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
20.08–27.08

Typ pokoju

Cena za osobę

Pokój z łazienką

680

Pokój
o podwyższonym
standardzie

770

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str. 16

WYŻYWIENIE:
śniadanie – bufet szwedzki w godz.
8:00 – 10:00.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata miejscowa ok. 2,40 zł za dobę.
PARKING:
Płatny 10 zł za dobę
ROZYRWKA I SPORT:
Jadalnia, na terenie ośrodka znajduje się miejsce na grilla.

INFOLINIA: 22 266 87 65

HALNY - KARPACZ
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USTROŃ

Muflon

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.
ORW Muflon
Sanatoryjna 32
43-450 Ustroń
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek dysponuje 178 miejsc noclegowych w 73 pokojach w formie
apartamentów, pokoi typu „studio”,
pokoi 2- i 4-os., pokoi dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pokoje
posiadają łazienki i wyposażone
są w TV, telefon oraz dostęp do
Internetu. Ośrodek częściowo dostosowany jest do przyjmowania osób
z niepełnosprawnością ruchową
oraz poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
WYŻYWIENIE:
• 2 posiłki dziennie (HB): śniadanie
w formie bufetu, obiadokolacja
serwowana.
• 3 posiłki dziennie (FB): śniadanie
w formie bufetu, obiad i kolacja –
serwowane.
Pobyty rozpoczynają się kolacją
a kończą śniadaniem.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 11:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata klimatyczna: 4 zł/os. za dobę.
PARKING:
Monitorowany, dla gości bezpłatny.

CENA ZAWIERA:
Pakiet 7 – dniowy (FB) obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań,
6 obiadów, 7 kolacji, 10 zabiegów w turnusie, konsultacja
z rehabilitantem lub/i lekarzem.
Pakiet 7 – dniowy (HB) obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 kolację, 10 zabiegów w turnusie,
konsultacja z rehabilitantem lub/i lekarzem.
Istnieje możliwość zakupu pakietu 15 dniowego:
Z wyżywieniem FB: w terminie do 04.06 do 01.10 cena
2 680 zł/os. w pokoju dwuosobowym, oraz 3 170 zł/
os. w pokoju 1-os., w terminie do 30.05 i od 01.10 cena
2 360 zł/os. w pokoju 2-os., oraz 2 710 zł/os. w pokoju
1-os.
Cena zawiera: 14 noclegów, 14 śniadań, 13 obiadów,
14 kolacji, 20 zabiegów w turnusie, konsultacja z rehabilitantem lub/i lekarzem.
Z wyżywieniem HB: w terminie do 04.06 do 01.10 cena

2 410 zł/os. w pokoju dwuosobowym, oraz 2 900 zł/os.
w pokoju 1-os., w terminie do 30.05 i od 01.10 cena 2 100
zł/os. w pokoju 2-os., oraz 2 450 zł/os. w pokoju 1-os.
Cena zawiera: 14 noclegów, 14 śniadań, 13 obiadokolacji, 20 zabiegów w turnusie, konsultacja z rehabilitantem lub/i lekarzem.
ATRAKCJE W OKOLICY:
Leśny Park Niespodzianek, Extreme Park na Równicy,
Kolej Linowa Czantoria, Muzeum Ustrońskie, Pijalnia
Wód, Park Zdrojowy, Muzeum Zabytkowych Motocykli,
Amfiteatr, w którym w okresie wiosenno-letnio-jesiennym organizowane są liczne koncerty.
ZNIŻKI:
Dzieci do lat 3 GRATIS (bez dodatkowych świadczeń hotelowych), dzieci w wieku 4-10 lat 40% zniżki
z dziecięcą porcją wyżywienia.

Terminy turnusów

Pakiet 7-dniowy (FB)
cena od osoby
w pokoju 2-os.

Pakiet 7-dniowy (FB)
cena od osoby
w pokoju 1-os.

Pakiet 7-dniowy (HB)
cena od osoby
w pokoju 2-os.

Pakiet 7-dniowy (HB)
cena od osoby
w pokoju 1-os.

Kwiecień, Maj

1 220

1 395

1 095

1 270

04.06-11.06, 11.06-18.06
18.06-25.06, 25.06-02.07
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, 20.08-27.08
27.08-03.09, 03.09-10.09
10.09-17.09, 17.09-24.09
24.09-01.10

1 370

1 615

1 250

1 495

Październik, Listopad

1 220

1 395

1 095

1 270

(turnusy od soboty do soboty)

(turnusy od soboty do soboty)

ROZRYWKA I SPORT:
Do dyspozycji gości jest: kawiarnia,
bilard, piłkarzyki, minigolf, kort tenisowy, kije do Nordic Walking, rowery,
chata grillowa oraz wiele innych.
Fizjo Sfera (dodatkowo płatne).
ZWIERZĘTA:
Zwierzęta mile widziane za dodatkową opłatą – 25 zł/doba.
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ZAKOPANE

Kolejarz

OŚRODEK POŁOŻONY JEST W SAMYM CENTRUM ZAKOPANEGO. DOJŚCIE DO DWORCÓW PKP I PKS ZAJMUJE 2 MINUTY,
A DO NAJPOPULARNIEJSZEJ ULICY KRUPÓWEK JEDYNIE 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 ORAZ DWIE SALE KONFERENCYJNE.
OW Kolejarz
34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 23
tel: (18) 201 59 73
kom. +48 518 249 412
kolejarz@naturatour.pl
Obiekt należy do sieci:

CENA PAKIETU ZAWIERA:
7 noclegów, wyżywienie HB, 2 godzinny pobyt w Aqua
Park Zakopane, impreza regionalna w Dolinie Chochołowskiej (wieczorem) program: około godzinna przejażdżka dorożkami w dolinie, kolacja przy ognisku,
występ kapeli góralskiej „Ogórki” (gry, zabawy, nauka
tańca góralskiego), podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

PAKIET 8 DNI
Termin
25.06–02.07
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
20.08–27.08

Typ pokoju

Cena pakietu

Pokój z łazienką

1 300

Podwyższony standard
typu studio

1 500

Apartament
(min. 3 os., max. 5 os.)

1 600

ZNIŻKI I DOPŁATY: patrz str. 16
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 1-, 2-, 3-os. standard wyposażone w TV, radio, lodówkę, czajnik
elektryczny, łazienkę.
Pokoje typu studio o podwyższonym
standardzie – 2-os. (z możliwością
dostawki), wyposażone w TV, radio,
lodówkę, czajnik elektryczny i łazienkę. Do dyspozycji gości salonik
z rozkładaną sofą i sypialnia z łóżkiem małżeńskim.
Apartamenty: 2-, 3- i 4-os.
(z możliwością dostawki) wyposażone w TV, radio i lodówkę.
Do dyspozycji gości salonik
i sypialnia z łóżkiem małżeńskim.
W łazienkach suszarka do włosów.
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie, śniadanie
w formie bufetu w godz. 8:00-10:00,
obiadokolacja serwowana w godz.
16:00-18:00. Pobyt rozpoczyna się
obiadokolacją, a kończy śniadaniem.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 16:00,
wykwaterowanie - do godz. 10:00.
DODATKOWO PŁATNE
opłata miejscowa 2 zł od osoby
za dobę.
PARKING:
ogrodzony, niestrzeżony oraz monitorowany, płatny 10 zł za dobę.
ROZYRWKA I SPORT:
Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania ze stołu bilardowego, piłkarzyków, tenisa stołowego, a najmłodszym uczestnikom proponujemy
zabawy w mini klubie „Bajlandia”.

INFOLINIA: 22 266 87 65

KOLEJARZ - ZAKOPANE
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KRYNICA ZDRÓJ

Gaborek
Pensjonat

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. SPĘDZAJĄC WCZASY W KRYNICY
WARTO WYBRAĆ HOTEL, KTÓRY UMILI PAŃSTWU TEN POBYT. NASZ HOTEL POSIADA UROKLIWE, EKSKLUZYWNE SPA. SEANS
W SAUNIE MOKREJ LUB SUCHEJ, FIŃSKIEJ LUB PAROWEJ, WYJĄTKOWO KOMFORTOWE NOCLEGI, SIŁOWNIA, MASAŻE ORAZ
JACUZZI - TO TYLKO NIEKTÓRE Z ATRAKCJI, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWU W NASZYM WYJĄTKOWYM PENSJONACIE.
Pensjonat Gaborek
ul. Szkolna 7
33-380 Krynica Zdrój
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 1-, 2-, 3-, 4-os. z łazienkami,
WC, balkonem (stolik i krzesła).
Pokoje wyposażone są w TV-sat,
Internet WiFi, suszarkę do włosów,
sprzątanie i wymiana bielizny hotelowej – na życzenie.
WYŻYWIENIE:
2 razy dziennie (HB) - śniadanie,
obiadokolacja. Pierwsze świadczenie
- obiadokolacja, ostatnie - śniadanie.
DOBA WCZASOWA
Zakwaterowanie - od godz. 15:00,
wykwaterowanie - do godz. 11:00.
DODATKOWO PŁATNE
Opłata uzdrowiskowa 4,40 zł/os./
doba.
PARKING:
Ośrodek posiada własny, bezpłatny
parking dla gości.
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CENA ZAWIERA:
7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, nieodpłatny dostęp do sali fitness, internet WiFi, 1h jacuzzi na pobyt,
pokój zabaw dla dzieci, bezpłatny monitorowany niestrzeżony parking, podatek VAT.
ATRAKCJE REGIONU:
• Kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką - jest najdłuższą i najnowocześniejszą kolejką gondolową
w Polsce, stała się bez wątpienia największą atrakcją 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 poprzecinanego całą siecią dróg spacerowych i ścieżek zdrowia.
Na Górę Parkową można wyjechać wybudowaną
w 1937 r. kolejką linowo – torową, która stanowi
dużą atrakcję – szczególnie dla dzieci.
• Krynicki Park Linowy położony u podnóża Jaworzyny zaprasza do aktywnego wypoczynku wszystkich
spragnionych wrażeń.

Termin

Typ pokoju

Osoba
dorosła

Dziecko do lat 12
(1/2 wyżywienia)

04.06–11.06
11.06-18.06
18.06-25.06
25.06-02.07
02.07-09.07
09.07-16.07
16.07-23.07
23.07-30.07
30.07-06.08
13.08-20.08
20.08-27.08
27.08–03.09
03.09–10.09
10.09–17.09
17.09–24.09

2-,3-,4-os.
pokój

1 450

899

ZNIŻKI I DOPŁATY:
Dzieci do 4 lat – pobyt gratis.
Dopłata do pokoju 1- osobowego - 100 zł

PENSJONAT GABOREK - KRYNICA ZDRÓJ
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Wczasy za granica
							

(przejazd autokarem)

UKRAINA I WŁOCHY I CHORWACJA I GRECJA

UKRAINA

Truskawiec
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, BIBLIOTEKA, BASEN, SAUNA, WANNY Z HYDROMASAŻEM.
ORGANIZATOR:
TERMINY:
27.03-07.04.2022
10.07-21.07.2022
16.07-27.10.2022
CENA
2 390 zł / os. w pokoju 2-os.

ZABIEGI:
W cenie pobytu minimum 4 x dziennie według wskazań
lekarza. Możliwość dodatkowych zabiegów płatne 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
Variustur Elbląg, Wieczór Ukraiński – 390 UAH, Delfinarium – 290 UAH, Drohobycz – 10 €, Lwów – 15 € +
100 UAH – realizowana w dniu wolnym od zabiegów
– niedziela.

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

ZAKWATEROWANIE:
Wszystkie pokoje wyposażone są
w telewizor z płaskim ekranem. Niektóre z nich dysponują także częścią
wypoczynkową. Z okien niektórych
z nich roztacza się widok na góry
lub ogród. W pokojach znajduje się
łazienka z prysznicem. Do dyspozycji
Gości są również kapcie, szlafrok
oraz bezpłatny zestaw kosmetyków.
Recepcja: czynna przez całą dobę.
Języki: ukraiński, rosyjski, polski.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie w formie bufetu
(śniadanie, obiad, kolacja). Menu
dietetyczne dostępne na życzenie.
Rozpoczęcie świadczeń obiadem
w dniu przyjazdu, a zakończenie
śniadaniem w dniu wyjazdu.
DOBA WCZASOWA (czas lokalny)
Zakwaterowanie - od godz. 10:00,
wykwaterowanie - do godz. 12:00.
DODATKOWO PŁATNE
Dopłata do pok. 1-os. na zapytanie.
ŚWIADCZENIA:
ERGO ubezpieczenie (KL 20 000 €
- w tym następstwa chorób przewlekłych, NNW 20 000 zł, bagaż
800 zł, COVID-19), zakwaterowanie
oraz ilość noclegów w wybranym
pokoju, wyżywienie 3 x dziennie,
konsultacje medyczne oraz zabiegi
lecznicze zgodnie z zaleceniem lekarzy sanatoryjnych, basen – 2 razy
w ciągu pobytu, korzystanie z WiFi
na terenie obiektu, dojazd autokarem
lub dojazd własny. Opieka pilota
(dojazd autokarem) oraz rezydenta
na miejscu – przedstawiciela Biura
Podróży Variustur (dotyczy dojazdu
autokarem lub dojazdu własnego).
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WŁOCHY

Wlochy
klasyczne
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.
ORGANIZATOR:
TERMIN:
28.04 – 03.05.2022
14.06 – 19.06.2022
10.08 – 15.08.2022
30.08 – 04.09.2022
CENA: 1 399 zł
CENA OBEJMUJE:
przejazd komfortowym autokarem
(WC, video, cafe bar, klimatyzacja),
3 noclegi w hotelu *** - pokoje 2-,
3- os. z łazienkami), 3 śniadania
kontynentalne, 3 obiadokolacje
(napoje płatne dodatkowo), obowiązkową składkę na TFG – 10 zł/ os.,
obowiązkową składkę na TFP – 10 zł/
os. (składka bezzwrotna), ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10 000
€, NW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN),
opiekę licencjonowanego pilota.
CENA NIE OBEJMUJE:
OBLIGATORYJNYCH kosztów uczestnictwa w całym programie (usług
lokalnych przewodników,
biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, biletów komunikacji miejskiej, opłat wjazdowych) - ok. 80
€/ os.; fakultatywnych biletów wstępu do kościołów, Campanile w Wenecji – ok. 20 €, napoi do obiadokolacji,
dopłat do połączeń antenowych,
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).

INFOLINIA: 22 266 87 65

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 Ewangelisty,
Pałac Dożów (z zewnątrz) gotycka siedziba władców
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. Przejazd 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. Zwiedzanie RZYMU: Koloseum (z zewnątrz) - najsłynniejszy amfiteatr
świata, antyczne Forum Romanum (z zewnątrz), Capitol - miejsce od czasów antycznych uważane za serce
duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu; Plac Wenecki
przy którym stoi pomnik przypominający o wielkim
dziele zjednoczenia państwa włoskiego w latach 18601870 przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora
Emanuela II; Panteon - perełka architektoniczna
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. Przejazd na
zwiedzanie WATYKANU. Muzea Watykańskie (fakultatywnie) - jeden z największych zbiorów sztuki na
świecie z eksponatami od antyku po wiek dwudziesty
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,
teraźniejszości i przyszłości”. Następnie dalsze zwiedzanie RZYMU: bazylika św. Pawła za Murami - miejsce
pochówku św. Pawła Apostoła, bazylika św. Jana na
Lateranie - dedykowana Janowi Chrzcicielowi i Janowi
Ewangeliście, pierwsza spośród czterech
bazylik Rzymu. Czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski.
DZIEŃ 6
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
UWAGI:
Ze względu na duże kolejki do kas przed Muzeami Watykańskimi 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 – 100 zł).
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może
ulec zmianie. Uzależnione jest to od czasu przejazdów,
godzin otwarcia oraz dostępności zwiedzanych obiektów. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach.
Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie. Podane ceny
biletów są cenami orientacyjnymi z 2021 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. 8 osobach):
Chrzanów – godz. 15:00 (dopłata 40 zł), Częstochowa – godz. 14:15 (dopłata 90 zł), Gliwice – godz. 14:45
(dopłata 50 zł), Kraków – 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).
Szczegóły dotyczące przejazdu na stronie 41.

WŁOCHY - WYCIECZKA OBJAZDOWA
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Wloska wyspa

Sardynia

SARDYNIA TO PIASZCZYSTE PLAŻE, URWISTE SKAŁY, BAJKOWE ZATOKI, WYSEPKI, A PRZEDE WSZYSTKIM ZADZIWIAJĄCE
SZMARAGDOWYM KOLOREM KRYSZTAŁOWO CZYSTE MORZE SĄ NIEWĄTPLIWIE NAJWAŻNIEJSZYMI WALORAMI WYSPY. ZACHOWAŁO
SIĘ TUTAJ PONAD 7000 MEGALITYCZNYCH BUDOWLI W KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA, KTÓRE DO DZISIAJ INTRYGUJĄ NAUKOWCÓW.
NAJBARDZIEJ ROZWINIĘTA TURYSTYCZNIE JEST PÓŁNOCNA CZĘŚĆ WYSPY ZE SŁYNNĄ COSTA SMERALDA, CZYLI SZMARAGDOWYM
WYBRZEŻEM.
ORGANIZATOR:
TERMIN:
29.05 – 08.06.2022
CENA
2 990 zł / os.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel CLUB ESSE GALLURA BEACH –
położony w sosnowym lesie, z widokiem na Korsykę w odległości 1,5 km
od piaszczystych plaż, bezpłatny
dostęp do leżaków i parasoli, do plaży podwozi bus hotelowy, natomiast
ostatnie 500 metrów trzeba przejść
pieszo, na terenie hotelu basen oraz
codzienne zabawy i animacje.
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje, posiłki
w formie bogatego bufetu, napoje
do obiadokolacji (woda, piwo i wino)
w cenie!
CENA OBEJMUJE:
Przejazd komfortowym autokarem,
przeprawy promowe, 2 noclegi na
promie, 2 śniadania i 2 kolacje na
promie, 7 noclegów na Sardynii, 7
śniadań, 7 obiadokolacji na Sardynii
- posiłki w formie bogatego bufetu,
napoje do obiadokolacji (woda,
piwo i wino) w cenie!, opiekę pilota/
przewodnika, obowiązkową składkę
na TFG – 10 zł/ os., obowiązkową
składkę na TFP – 10 zł/ os. (składka
bezzwrotna), ubezpieczenie KL
i NNW.
CENA NIE OBEJMUJE:
Obowiązkowej opłaty (bilety wstępu,
rejs na La Maddalena, sardyńska
uczta, zestawy Tour-guide, lokalni
przewodnicy 95 €/os.)
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
DZIEŃ 1
Wyjazd z KATOWIC, Dw. Autobusowy ul. Sądowa 5 –
godz. 22:00. (brak wyjazdów z innych miast).
DZIEŃ 2
Nocny przejazd tranzytowy do Włoch. Ok. południa
przyjazd do BOLONII gdzie zobaczymy m.in. bazylikę
św. Petroniusza, piazza Maggiore, Due Torri, bazylikę
św. Dominika, Uniwersytet. Czas wolny. Przejazd do
portu w Livorno. Zaokrętowanie na promie. Wypłynięcie
o godz. 21:30. Obiadokolacja. Nocny rejs na Sardynię.
DZIEŃ 3
Śniadanie na promie. Wpłynięcie do portu w Olbii ok. godziny 7:00.. Przejazd do Hotelu Club Esse Gallura Beach.
Zakwaterowanie. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Rejs statkiem, na pokładzie którego spędzimy większość naszego dnia, poznając ARCHIPELAG
LA MADDALENA, który składa się z siedmiu głównych
wysp i niezliczonych małych wysepek. Zatoki, plaże
i oczywiście morze oferują niezapomniane krajobrazy
i fascynujące kolory. Obiad na pokładzie statku. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie, wyjazd do ALGHERO. Miasto nazywane „Małą
Barceloną” ze względu na swe katalońskie korzenie.
Spacer po centrum miasta z malowniczymi wąskimi
uliczkami, budynkami w stylu hiszpańskim oraz pozostałościami dawnych fortyfikacji. Czas wolny. Przejazd do CASTELSARDO: najpiękniejsze średniowieczne
miasteczko Sardynii. Powrót do hotelu. Obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ 6-7
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks (możliwość wyjazdu fakultatywnego do Bonifaccio na KORSYCE. Cena: 85 €/ os.). Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 9
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i relaks. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 10
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd w dzikie regiony Sardynii czyli BARBAGIA. Wyjazd w region
Supramonte, najwyższych gór Sardynii. Przejazd do
Orgosolo, pięknie położonego miasta w górach Gennargentu, określanego niegdyś jako „stolica bandytów”,
a dzisiaj chętnie odwiedzanego przez turystów. Po południu zapraszamy na Sardyńską Ucztę! Przejazd do
portu w Olbia. Zaokrętowanie na promie. Nocny rejs
do Livorno.
DZIEŃ 11
Śniadanie na promie. Dopłynięcie do portu w Livorno
ok. godz. 7:00. Przejazd przez Włochy i Austrię, przejazd
wybrzeżem Jeziora Worthersee do stolicy Karyntii –.
Spacer po uroczej starówce gdzie zobaczymy m.in. legendarnego smoka Lindwurma, KLAGENFURTU katedrę
św. Piotra i Pawła czy też Kolumnę Morową sławiącą
zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Czas
wolny. Dalszy przejazd do Polski. Powrót na miejsce
zbiórki około godziny 22:00.
INFORMACJE DODATKOWE
Noclegi na promie w kajutach 2, 3 osobowych z łazienką i toaletą, podczas rejsu nocą bagaże zostają na
pokładzie autokaru więc polecamy zabrać dodatkowy
mały plecak z rzeczami do przebrania podczas rejsu.
UWAGI: każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania
przy sobie ważnego dokumentu tożsamości. Program
jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia, dostępności zwiedzanych obiektów oraz sytuacji
epidemiologicznej. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych
obiektach. Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.

www.naturatour.pl

CHORWACJA

Zagreb
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.
ORGANIZATOR:
ZAKWATEROWANIE:
Hotel ZAGREB *** idealnie położony,
tuż przy morzu w uroczym KARLOBAGU - malowniczej miejscowość
u podnóża gór Velebit, z prześlicznym
widokiem na wyspę Pag. To cudowne
połączenie gór z morzem, z uroczym
małym portem, starym miastem, kameralnymi tawernami. Miejscowość
wypoczynkowa z zachowanym klimatem małego rybackiego miasteczka.
Hotel położony, tuż przy morzu, z
animacjami (w okresie 16.06 - 31.08)
dla dzieci i dorosłych, muzyką na
żywo 5 razy w tygodniu (w okresie
27.06-20.09) i SPA. Każdy nasz gość
otrzyma bezpłatnie godzinny pobyt
w saunie.
Do dyspozycji gości: odkryty basen
kąpielowy (UWAGA: basen zewnętrzny
czynny od początku czerwca do końca
września), kryty basen kąpielowy,
restauracja, bar, strefa SPA, boisko
do siatkówki, miejsce do gry w tenisa
ziemnego, minigolf.
Pokoje: pokoje 2-os. z możliwością
2 dostawek z balkonem. Wszystkie
pokoje wyposażone w: prywatną
łazienkę, TV, klimatyzację, małą
lodówkę (typu minibarek), WiFi. Pokoje
usytuowane są w budynku głównym
(częściowo nowe meble, pokoje
odnowione).

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
DZIEŃ 1: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez
Czechy, Słowację i Węgry do Chorwacji.
DZIEŃ 2: przyjazd na miejsce w godz. przedpołudniowych, czas wolny, ok. godz. 15.00 zajmowanie pokoi,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3–8: pobyt wypoczynkowy, wyżywienie wg wybranego wariantu, plażowanie, możliwość korzystania
z wycieczek.
DZIEŃ 9: śniadanie, opuszczenie pokoi (do godz. 9.00),
czas wolny, wyjazd w drogę powrotną w godzinach
południowych.
DZIEŃ 10: przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Katowice, ok. 09.30).
CENA OBEJMUJE:
przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, toaleta, klimatyzacja), 7 noclegów, wyżywienie w formie
ALL INCLUSIVE SOFT, opiekę rezydenta na miejscu,
korzystanie z animacji; jednorazowy, 60 minutowy pobyt z saunie, obowiązkową składkę na TFG – 10 zł/ os.,
obowiązkową składkę na TFP – 10 zł/ os. (składka bezzwrotna), ubezpieczenie SIGNAL IDUNA.
CENA NIE OBEJMUJE:
Obowiązkowej opłaty miejscowej - 50 €/ os. /turnus; dzieci do 12 lat - 35 €/ turnus (opłata obowiązuje wszystkie dzieci nawet jeśli mają pobyt GRATIS), dopłaty do wyżywienia ALL INCLUSIVE PLUS
(500 zł os./turnus), wycieczek fakultatywnych, opłaty
za serwis plażowy, ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych oraz od kosztów rezygnacji, opłat za
połączenia antenowe.

Terminy

Ilość
noclegów

Cena za os. dorosłą
w pok. 2-4 os.

20.05-29.05

7

27.05-05.06
03.06-12.06

7

10.06-19.06

7

17.06-26.06

7

24.06-03.07

7

1 635
1 795
1 795
1 915
2 115
2 155

01.07-10.07
08.07-17.07
15.07-24.07
22.07-31.07
29.07-07.08
05.08-14.08
12.08-21.08

7

2 325

19.08-28.08

7

26.08-04.09

7

2 155
2 115
1 915
1 705

02.09-11.09

7

09.09-18.09

7

16.09-25.09
7
23.09-02.10
Opłata stała – dzieci 0-6 lat
jako 3 os. w pokoju

1 635
GRATIS

Zniżka dla dziecka 0-6
lat jako 4 os. w pokoju

-700

Zniżka dla dziecka 6–12 lat
jako 3. i 4 os. w pokoju

-650

Zniżka dla dziecka 12–18 lat
jako 3. i 4. os. w pokoju

-400

Zniżka dla os. pow. 18 lat
jako 3. i 4. os. w pokoju

-250

Dopłata do pokoju 1 osobowego:

+600

PLAŻA:
ok. 50 m, betonowo - żwirowa.
WYŻYWIENIE:
ALL INCLUSIVE LIGHT: śniadania
i obiadokolacje w formie bufetu oraz
napoje do obiadokolacji (nielimitowany dostęp do wody, lokalnego
piwa, wina, soku itp. na terenie
restauracji podczas obiadokolacji +
„welcome drink” w dniu przyjazdu).
lub
ALL INCLUSIVE PLUS: śniadanie
w formie bufetu, lunch w formie
bufetu z napojami, obiadokolacja
w formie bufetu z napojami. Bezpłatne napoje - piwo, wino, brandy,
wódka, grappa, cola, fanta, woda,
kawa, lokalna cola i ciasteczka
w barze w godz. 11.00-21.30 oraz
napoje - piwo, cola, fanta, woda przy
basenie w godz. 10.00 - 19.00.

INFOLINIA: 22 266 87 65

CHORWACJA - ZAGREB
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Pensjonat

Jeric

KAŠTEL TO UROCZA, KAMERALNA MIEJSCOWOŚĆ POŁOŻONA POMIĘDZY TROGIREM, A SPLITEM. JEST TO DOSKONAŁE MIEJSCE
NA RODZINNE WAKACJE, PONIEWAŻ NIE MA DUŻEGO TŁOKU, CO POWODUJE, ŻE MIESZKAŃCY SĄ BARDZO PRZYJAŹNI DZIECIOM,
JEST BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO PLAŻ, SKLEPÓW, RESTAURACJI, BARÓW, KAWIARNI, OGRODÓW, PARKÓW I „PROMENADY” NAD
SAMYM BRZEGIEM MORZA. JEŻELI NIE JESTEŚMY NASTAWIENI NA ZWIEDZANIE, TO DWA TYGODNIE WAKACJI MOŻNA SPĘDZIĆ BEZ
KORZYSTANIA Z SAMOCHODU. JEŻELI NATOMIAST MAMY OCHOTĘ POZWIEDZAĆ, TO ATRAKCJE TAKIE JAK SPLIT, TROGIR, KRKA,
MAKARSKA, I WIELE INNYCH JEST W ZASIĘGU RĘKI.
ORGANIZATOR:
ZAKWATEROWANIE:
Pension JERIČ to idealne miejsce dla
rodzin z dziećmi.
Obiekt dysponuje pokojami 2-, 3oraz 4-os. Pokoje wyposażone są
w klimatyzację (płatna dodatkowo
4 €/ pokój/ dzień), lodówkę oraz
łazienkę z ubikacją. Pokoje 1-os. na
potwierdzenie.
Do dyspozycji gości: basen, duży
plac zabaw dla dzieci, stół do tenisa,
trampolina.
Na dorosłych gości czeka tu miejsce
grillowe oraz dużo miejsca na wieczorne nasiadówki. oraz Dostęp do
internetu WiFi.
PLAŻA:
Odległość do publicznej plaży to
zaledwie 250 m (leżaki i parasole
dodatkowo płatne), a najbliższy
sklep spożywczy znajduje się 150m
od pensjonatu.
WYŻYWIENIE:
Śniadania w formie szwedzkiego
stołu i serwowana obiadokolacja
(zupa oraz drugie danie) z napojami
(do wyboru: wino, sok, woda).
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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 godzinach dopołudniowych. Zakwaterowanie od godz. 14:00. obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3–10:
Pobyt wypoczynkowy, możliwość korzystania 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 autokaru z Polski).
DZIEŃ 12:
Przyjazd do Polski w godzinach dopołudniowych.
ROZKŁAD JAZDY: główne miasto wyjazdowe: Katowice – godz. 15:30; pozostałe miasta: Tychy – godz.
16:20, Bielsko-Biała – godz. 17:20, Żory – godz. 16:15,
Jastrzębie Zdrój – godz. 16:00, Cieszyn – godz. 18:30.
Szczegóły dotyczące przejazdu na stronie 41.
CENA OBEJMUJE:
przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, toaleta,
klimatyzacja), 9 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
korzystanie z basenu hotelowego, opiekę rezydenta
na miejscu, obowiązkową składkę na TFG – 10 zł/ os.,
obowiązkową składkę na TFP – 10 zł/ os. (składka bezzwrotna), ubezpieczenie (NW, KL, bagaż).

CENA NIE OBEJMUJE:
obowiązkowej taksy klimatycznej – ok. 15 € / pobyt/ os.
dorosła; ok. 10 € / pobyt/ dziecko 12-18 lat (dzieci do lat
12 – zwolnione z opłaty) – płatne na miejscu w hotelu,
opłaty za klimatyzację w pokoju - 4 € / pokój / dzień,
wycieczek fakultatywnych, opłaty za serwis plażowy,
ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych oraz
od kosztów rezygnacji, opłat za połączenia antenowe.
Cena za os. Cena za dziecko
3–12 lat
dorosłą

Terminy

Ilość
noclegów

w pok. 2-5 os.

jako 3, 4, 5 os. w pokoju

03.06–14.06.2022

9

2 310

1 520

12.06–23.06.2022

9

2 410

1 610

21.06–02.07.2022

9

2 510

1 680

30.06–11.07.2022
09.07–20.07.2022
18.07–29.07.2022

9

2 670

1 790

9

2 770

1 860

27.07–07.08.2022
05.08–16.08.2022
14.08–25.08.2022

9

2 670

1 790

23.08–03.09.2022

9

2 610

1 720

01.09–12.09.2022

9

2 410

1 610

10.09–21.09.2022

9

2 210

1 520

19.09–30.09.2022

9

2 210

1 470

Opłata stała – dzieci
(0-3 lat) bez świadczeń:

650

Dopłata do pokoju 1-os.:

35 %

www.naturatour.pl

CHORWACJA

Chorwacja
wycieczka
ORGANIZATOR:
TERMINY I CENY:
29.04 – 05.05.2022
15.06 – 21.06.2022

1 210 zł / os.
1 450 zł / os.

CENA OBEJMUJE:
Przejazd komfortowym autokarem
(WC, video, cafe bar, klimatyzacja),
4 noclegi w hotelu KORAL - pokoje
2-, 3-os. z łazienkami, wyżywienie
2 x dziennie (śniadania w formie
bufetu, obiadokolacje serwowane –
zupa, danie główne, sałatka, deser,
napój), obowiązkową składkę na TFG
– 10 zł/ os., obowiązkową składkę
na TFP – 10 zł/ os. (składka bezzwrotna), wycieczki: Rabac, Opatija,
Poreć, Rovinj, rezerwat Palud, Pula,
ubezpieczenie (KL 15 000 €, NW 3
000 EUR, bagaż 300 EUR), opiekę
licencjonowanego pilota.
CENA NIE OBEJMUJE:
Obowiązkowej opłaty klimatycznej
ok. 1,50 €/ os./ noc, obowiązkowej
opłaty administracyjnej – 50 €/ os.,
dopłat do połączeń antenowych.

INFOLINIA: 22 266 87 65

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
DZIEŃ 1:
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd tranzytowy do Chorwacji.
DZIEŃ 2:
Przyjazd do Chorwacji w godzinach porannych i wizyta
w ZAGRZEBIU. Zwiedzanie Zagrzebia rozpoczniemy od
centrum miasta i zwiedzimy trzy jego historyczne części – Gornji Grad, Kaptol i Donji Grad. Przejdziemy do
Placu Bana Josipa Jelačicia z pomnikiem bojownika na
koniu. Później spacer w stronę Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z dwiema neogotyckimi
dzwonnicami, które stanowią symbol miasta. Następnie udamy się w kierunku Gornjeg Grad i zobaczymy: kościół św. Marka, Sabor - gmach chorwackiego
Parlamentu, Kamienną Bramę, Dolac – największy
targ spożywczy. Później przejdziemy Placem Marulića,
uważanym za wspaniały przykład architektury secesyjnej oraz udamy się na zagrzebski punkt widokowy
– Zagreb Eye, który mieści się na 16 piętrze. Miasto
jest centrum kulturalnym, naukowym, ekonomicznym,
politycznym i administracyjnym Republiki Chorwacji.
Ma swój niepowtarzalny klimat, liczne zabytki, urokliwe restauracje, które naprawdę warto odwiedzić,
a chorwacka stolica tętni życiem przez cały rok.
Przejazd w kierunku wybrzeża.
Zakwaterowanie w Hotelu KORAL w miejscowości Medulin. MEDULIN jest najdalej wysuniętym na południe
miasteczkiem Istrii. Dawniej była to osada rybacka.
Dziś to ceniony i popularny kurort wakacyjny. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3:
Śniadanie, wypoczynek, plażowanie i kąpiele w morzu
i spacer po malowniczej miejscowości Medulin. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4-5:
Wypoczynek i realizacja wycieczek:
• wycieczka: RABAC oraz OPATIJA
RABAC - to niewielkie lecz bardzo urokliwe miasteczko,
które zachowało atmosferę rybackiej wioski. Znajduje
się tutaj malowniczy port oraz wiele ciekawych zabytków. Rabać nazywane jest Perłą Zatoki Kvarnerskiej.
OPATIJA – niezwykle piękne i eleganckie nadmorskie
miasteczko, mające charakter uzdrowiska.
Liczne malownicze uliczki z kawiarniami, restauracjami i sklepami z pamiątkami nadają temu miejscu
wyjątkowy klimat.
• wycieczka: POREĆ, ROVINJ, rezerwat PALUD oraz
PULA.
ROVINJI – jedno z najpiękniejszych chorwackich miast.

Zobaczyć można tutaj historyczne zabytki z czasów
rzymskich. Warto odwiedzić kościół św. Eufemii, gdzie
z wieży dzwonniczej roztacza się piękny widok na całe
miasto. Następnie przejedziemy do Rezerwatu Ornitologicznego PALUD, który znajduje się osiem kilometrów
na południe od Rovinja, w bliskości morza oraz popularnych plaż Cisterna i Guštinja. Wstęp do rezerwatu jest
bezpłatny. Kolejnym punktem będzie Jaskinia Romualda zwana również jaskinią piratów. Oprócz szczątków
zwierząt jakie tam znaleziono, w jaskini napotkano
również na ślady świadczące o tym, że zamieszkiwał
ją prehistoryczny człowiek.
POREČ - miasteczko o długiej tradycji, usytuowane na
zachodnim wybrzeżu Istrii, nad zatoką.
Najważniejsze ulice miasteczka ulica Dekumanova
i ulica Karda Maximusa zachowane są w pierwotnym,
rzymskim kształcie. Najważniejszym zabytkiem jest
Bazylika Eufrazija z V w., która od roku 1997 wpisana
jest na Listę UNESCO.
DZIEŃ 6:
Śniadanie; wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Po drodze wizyta w pięknym,
austriackim miasteczku GRAZ. Miasto leży nad rzeką
Murą i otoczone jest przez zielone tereny, góry (Alpy
Styryjskie) oraz liczne winnice. Dookoła Graz znajdują
się wody termalne. Nocny przejazd do Polski.
DZIEŃ 7:
Przyjazd do Polski w godzinach wczesnoporannych.
UWAGI: Program jest ramowy i kolejność zwiedzania
może ulec zmianie. Uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz dostępności zwiedzanych
obiektów. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie. Podane
ceny biletów są cenami orientacyjnymi z 2020 roku.
Wyjazd do części krajów wiąże się z koniecznością
wykonania odpowiednich testów zdrowotnych, posiadaniem zaświadczenia o szczepieniu, wypełnieniem
odpowiednich formularzy lokalizacyjnych, dopełnieniem innych procedur. Podróżny zobowiązany jest do
zapoznania się z aktualnymi regulacjami na https://
www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
ROZKŁAD JAZDY:
Katowice 20:00; Kraków 18:30 – dopłata 60 zł; Wrocław 17:00 – dopłata 100 zł; Opole 18:30 – dopłata 80 zł
Łódź 17:00 – dopłata 120 zł; Warszawa 15:00 – dopłata
150 zł; Częstochowa 18:30 – dopłata 80 zł; BielskoBiała 21:00 – dopłata 60 zł.
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GRECJA

Grecji

Dlugi
weekend w

DŁUGIE WEEKENDY TO CZAS ODPOCZYNKU DLA CIAŁA I DUCHA. MASZ OCHOTĘ SPĘDZIĆ GO INACZEJ NIŻ ZWYKLE? GRECJA CZEKA
WŁAŚNIE NA CIEBIE. PRZYGOTOWALIŚMY BOGATY PROGRAM ATRAKCJI, DZIĘKI KTÓREMU NA PEWNO NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ.
ZWIEDZANIE ATEN I METEORÓW, WIECZORNE IMPREZY TEMATYCZNE, KĄPIELE W TERMALNYM WODOSPADZIE I WIELE INNYCH.
DODATKOWO W PROGRAMIE STOLICA BYŁEJ JUGOSŁAWII ORAZ DZISIEJSZEJ SERBII, CZYLI BELGRAD ORAZ MAGICZNY BUDAPESZT.
ORGANIZATOR:
TERMIN:
28.04 – 03.05.2022
15.06 – 20.06.2022
07.09 – 12.09.2022
CENA: 1 019 zł
CENA OBEJMUJE:
Przejazd komfortowym autokarem
(WC, video, cafe bar, klimatyzacja),
3 noclegi w hotelu **/***, 3 śniadania
kontynentalne. Wycieczki: Ateny,
Termopile, Meteory oraz atrakcje
zawarte w programie, obowiązkową
składkę na TFG – 10 zł / os., obowiązkową składkę na TFP – 10 zł /
os. (składka bezzwrotna), ubezpieczenie (KL 15 000 €, NW 3 000 EUR,
bagaż 300 EUR), opiekę licencjonowanego pilota/rezydenta.
CENA NIE OBEJMUJE:
Obowiązkowej opłaty klimatycznej
0,50 – 1,50 €/pokój/doba, obowiązkowej opłaty administracyjnej – 50 €/
os., biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów i imprez fakultatywnych
(wejście do klasztoru w Meteorach
(ok. 3 €/os.), bilet wstępu na Akropol
(ok. 20 €/os.), bilet wstępu do Delf
(ok. 12 €/os.), Osios Loukas (ok. 4
€/os.), rejs na Skiathos (ok. 40 €/
os.), rejs na Greckie Seszele (ok.
15 €/os.). Dopłaty do 3 obiadokolacji (180 zł), napoi do obiadokolacji,
połączeń antenowych, pokoju 1-os.
(200 zł).
ROZKŁAD JAZDY:
Katowice 05:00 (Dworzec MDA
ul. Sądowa 5); Kraków 03:30 (MDA
ul. Bosacka 18, Górna płyta) – dopłata 60 zł; Wrocław 02:00 (Dworzec
Polbus ul. Sucha 1) – dopłata 100 zł;
Opole 3:30 (Dworzec PKS ul. 1-go
Maja) – dopłata 80 zł; Łódź 2:30
(Dworzec autobusowy Fabryczna) –
dopłata 120 zł; Warszawa 00:15 (Dworzec Metro Wilanowska) – dopłata
150 zł; Częstochowa 04:00 (Dworzec
PKS al. Wolności 45) – dopłata
80 zł; Bielsko- Biała 06:30 (Dworzec
PKS ul. Warszawska, Dolna płyta) –
dopłata 60 zł. Szczegóły dotyczące
przejazdu na stronie 41.
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DZIEŃ 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd
przez Słowację i Węgry do Serbii. Zwiedzanie BELGRADU - stolicy byłej Jugosławii. Okazja, by zobaczyć słynną
Twierdzę Kalemegdan, cerkiew św. Sawy, ulicę Skadarlija, deptak Knez Mihailova, ruiny budynków zbombardowanych przez siły NATO w 1999 roku. Kontynuacja
podróży – dalszy przejazd przez Serbię i Macedonię.
DZIEŃ 2: Przyjazd do Grecji i zakwaterowanie w Kamena
Vourla – miasteczku o prawdziwie greckim klimacie.
Można tutaj m.in. rozkoszować się kąpielami w termalnych źródłach (dostępne bezpłatnie), których zdrowotne
właściwości znane były już w starożytności. Dla naszych gości zorganizowany zostanie WIECZÓR GRECKI,
w trakcie którego rozbrzmiewać będzie lokalna muzyka,
a profesjonalni tancerze zaprezentują najsłynniejsze
tańce pochodzące z różnych części Grecji. Nocleg.
DZIEŃ 3: Śniadanie, wyjazd do METEORÓW – kompleksu zabudowań sakralnych nazywanego przez Greków
wiszącymi klasztorami. Meteory to unikat w skali
światowej, zarówno pod względem architektonicznym, jak i widokowym. Wybudowane przed wiekami
na niedostępnych skałach zachwycają jeszcze bardziej
w zimowej odsłonie. Odwiedzając dwa wybrane klasztory, można zapoznać się ze wspaniałą sztuką bizantyjską, która do dziś poraża swą strojnością, ogromem
i pięknem. Pracownie ikon bizantyjskich, w której dowiedzieć się można, jak wytwarza się ikony – święte
greckie obrazy. Wieczorem odwiedzenie miejsca, gdzie
przed wiekami odbyła się słynna na całym świecie
bitwa pomiędzy sprzymierzonymi wojskami greckimi
a Persami. Wizyta w TERMOPILACH to również okazja, by wzorem Leonidasa zregenerować swoje siły
w termalnej rzece (koniecznie zabierz ze sobą strój
kąpielowy). Wieczorem nasi goście zaproszeni zostaną
do udziału w imprezie „Szalone lata 70 i 80”. Nocleg.
DZIEŃ 4: Śniadanie; przejazd do ATEN – port w Pireusie, centrum Aten na czele z Akropolem - perłą architektury światowej (dwie opcje tj. wejście na
Akropol z przewodnikiem dodatkowo płatne, wejście

na wzgórze Filoppaposa z pilotem - bezpłatnie). Zwiedzenie uroczych uliczek najstarszych dzielnic miasta
Plaki, Monastiraki i Anaftiotiki. Na placu Syntagma
zmiana warty gwardzistów honorowych – Evzonów,
pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Słynna Triada
Ateńska, czyli Akademia, Uniwersytet Ateński i Biblioteka Narodowa. W programie nie zabraknie również
Świątyni Zeusa Olimpijskiego oraz stadionu olimpijskiego Kalimarmaro. Tego wieczoru rozbrzmiewać
będzie muzyka latynoska. To niepowtarzalna okazja,
by podnieść swoje taneczne umiejętności pod okiem
profesjonalnego instruktora. Nocleg.
DZIEŃ 5: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub możliwość skorzystania z rejsu na tzw. Greckie Seszele
(opcja dodatkowa), czyli kompleksu powulkanicznych
wysp i wysepek rozsianych przy południowym krańcu
Eubei. Greckie Seszele lub inaczej Lichadonisia olśniewają kolorami morskiej wody, plaż usypanych z rozdrobnionych muszel oraz niesamowitą fauną, wśród
której prym wiodą słynne foki Monachus Monachus.
W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną.
Przejazd przez Grecję, Macedonię, Serbię, Węgry.
DZIEŃ 6: Panoramiczne zwiedzanie BUDAPESZTU –
Wzgórze Gelerta i okolice Parlamentu. Kontynuacja
podróży do Polski.
UWAGI: Program jest ramowy i kolejność zwiedzania
może ulec zmianie. Uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz dostępności zwiedzanych
obiektów. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie. Podane
ceny biletów są cenami orientacyjnymi z 2020 roku.
W związku z ograniczeniami wynikającym z pandemii
COVID-19, istnieje prawdopodobieństwo, iż zwiedzanie
Belgradu (dzień 1) oraz Budapesztu (dzień 6) nie będą
mogły być zrealizowane. W takiej sytuacji zapewnione
zostaną dodatkowe atrakcje tj. wizyta w Dolinie Tempi
(dzień 2) oraz Litochoro (dzień 5).

www.naturatour.pl
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Riwiera

Olimpijska
ORGANIZATOR:
HOTEL: YAKINTHOS
KATEGORIA: 3*
REGION: Paralia
POKOJE:
2-os. (z możliwością 1 dostawki)
pokoje po remoncie z łazienką
(toaleta, prysznic, ręczniki), balkonem, indywidualną klimatyzacją
(W CENIE) oraz TV z dostępem do
kanałów telewizji satelitarnej.
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje
z deserem. 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, boisko
do piłki nożnej i siatkówki, plac
zabaw dla dzieci, sporty wodne na
plaży (za dodatkową opłatą).

HOTEL
Położony w nowej części Paralii, w spokojnej okolicy.
Znajduje się w odległości ok. 200 m od piaszczystej
plaży, z łagodnym zejściem do morza (leżaki i parasole
na plaży dodatkowo płatne).
Hotel posiada restaurację na parterze, recepcję, bar,
windę; otoczony jest niewielkim ogrodem; w hotelu
dostępny jest bezpłatnie Internet WiFi.
W hotelu dla naszych klientów jest dostępny basen
zewnętrzny o wymiarach 10 x 6 m.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd
przez Słowację, Węgry, Serbię.
DZIEŃ 2: Przejazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, 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, złożenie bagażu, czas wolny na pożegnanie z greckim
słońcem. Wyjazd w kierunku Polski w godzinach południowych.
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: Tychy – godz. 06:30,
Bielsko-Biała – godz. 07:15, Częstochowa – godz. 04:15
(dopłata 90 zł), Gliwice – godz. 04:45 (dopłata 50 zł),
Kraków – godz. 04:15, Opole – godz. 03:45 (dopłata
90 zł), Piotrków Tryb. – godz. 03:00 (dopłata 110 zł),
Warszawa – godz. 23:45 (dzień prze rozpoczęciem turnusu) (dopłata 140 zł), Wrocław – godz. 02:15 (dopłata
120 zł). Szczegóły dotyczące przejazdu na stronie 41.
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., obowiązkową składkę na
TFP – 10 zł / os. (składka bezzwrotna), 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. 1,50 €/ dzień / pokój – płatne na miejscu w hotelu,
wycieczek fakultatywnych, opłaty za serwis plażowy,
opłat za połączenia antenowe.
OBOWIĄZKOWA OPŁATA ADMINISTRACYJNA - 55 €
/ os. - płatna na miejscu w hotelu po przyjeździe. Opłata nie jest pobierana od dzieci w wieku 0-4 lat.
Termin
12.06 – 23.06.2022
21.06 – 02.07.2022
30.06 – 11.07.2022
09.07 – 20.07.2022
18.07 – 29.07.2022
27.07 – 07.08.2022
05.08 – 16.08.2022
14.08 – 25.08.2022
23.08 – 03.09.2022

Ilość
Cena za os.
noclegów w pok. 2-, 3-os.

01.09 – 12.09.2022

9

9

9

10.09 – 21.09.2022
9
Opłata stała – dzieci (0 - 4 lat) bez świadczeń:
Zniżka dla dziecka 4 – 12 lat jako 3. os.
w pokoju

INFOLINIA: 22 266 87 65

1 615

2 115

1 715
1 615
450
-200

Zniżka dla os. pow. 12 lat jako 3. os.
w pokoju:

-150

Dopłata do pokoju 1-osobowego:

+950
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Wczasy za granica
							

(przelot samolotem)

ARMENIA I GRUZJA I EGIPT I TUNEZJA I HISZPANIA I TURCJA I BUŁGARIA
MAROKO I CZARNOGÓRA I GRECJA I CYPR I PORTUGALIA I MALTA I ZEA
Terminy i ceny imprez dostępne w Biurach Podróży CS Natura Tour oraz na infolinii: 22 266 87 65

ARMENIA

Przepiekne
pejzaze

ORGANIZATOR:
TERMIN:
15-22.08.2022
CENA
4 890 zł / os.
ŚWIADCZENIA (wszystko w cenie):
bilet lotniczy wg oferta (bagaż
podręczy 1 szt. do 8 kg, o wymiarach
nieprzekraczających 55 x 40 x 23
cm oraz główny bagaż 1 sztuka:
max waga do 23 kg / max suma
zewnętrznych wymiarów (długość
+ szerokość + głębokość) 158 cm,
przejazdy autokarem w Armenii,
zakwaterowanie w hotelach 2/3*
(lokalny standard) w pok. 2 os.,
wyżywienie wg oferty (śniadanie
i obiad w porze kolacji, woda), pilot,
lokalny przewodnik, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie (KL 20 000 € – w tym następstwa
chorób przewlekłych, NNW 20 000 zł,
bagaż 800 zł, COVID-19), składka na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

INFOLINIA: 22 266 87 65

1-2. DZIEŃ
Warszawa. Zbiórka godz. 20:30 – hala odlotów Terminal A, strefa D. Wylot z Okęcia o godzinie 22:20, Erewań przylot 03:55 (+2 godz.). Rejs lotniczy realizowany
jest polskimi liniami LOT. Zakwaterowanie w hotelu
na obrzeżach Erewania, czas na regenerację po nocnym locie. Śniadanie. Przy dobrej pogodzie możliwość
skorzystania z basenu. Wizyta w Zwartnoc – malowniczych ruin wielkiej katedry z VII wieku. Przy dobrej pogodzie widać stąd szczyt biblijnej góry Ararat. Przejazd
do Eczmiadzinu – „ormiańskiego Watykanu”, tj. siedziby
Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Zwiedzanie jednej z archaicznych świątyń (VI wiek) i muzeum, gdzie
znajdują się drogocenne dla Ormian i całego chrześcijaństwa relikwie. Wizyta w prestiżowej winiarni
Armenia Wines, zwiedzanie zakładu produkcyjnego,
degustacja. Możliwość zakupu wyśmienitych trunków
(wina, koniaki, itd.) w cenach producenta. Powrót do
hotelu, obiad w porze kolacji, nocleg.
3. DZIEŃ
Śniadanie w hotelu. Przejazd do centrum Erewania.
Spacer po tzw. Kaskadach. Jest to wielki park w formie schodów położony na zboczu wzgórza w centrum
Erewania. Kaskady są jednocześnie miejscem, gdzie
znajdują się zjawiskowe dzieła sztuki współczesnej.
Podczas spaceru po centrum zwiedzimy Muzeum
Narodowe, gdzie zapoznamy się z burzliwą historią
tego kraju. Czas na zakupy na tzw. Wernisażu – targu
z pamiątkami, rękodziełem, biżuterią, itd. Powrót do
hotelu, czas wolny – możliwość skorzystania z basenu.
Kolacja w restauracji. Po kolacji czas wolny na Placu
Republiki, gdzie odbywa się pokaz tańczących fontann.
4. DZIEŃ
Śniadanie, wyjazd z Erewania. Przejazd do monastyru
Chor Wirap, leżącym najbliżej góry Ararat. Przy dobrej
pogodzie rozciąga się stamtąd monumentalna panorama biblijnej góry. Przejazd do doliny Areni – centrum
ormiańskiego winiarstwa. Degustacja u lokalnych
gospodarzy na bazarze lub w fabryce wina. Zwiedzanie klasztoru Norawank leżącego w malowniczym,
skalistym kanionie. Wizyta w prastarej jaskini, gdzie
znajduje się najstarszy na świecie maran, czyli magazyn wina. Zakopane w niej gliniane stągwie, tzw.
karasy, mają ponad 6000 lat. Tajemniczości i klimatu dodają żyjące tu nietoperze i fakt, że znaleziono
tu również pozostałości świadczące składanie ofiar
z ludzi. Przejazd do miejscowości Jeghegnadzor na
kolację u lokalnego winiarza, połączoną z degustacją
jego wyrobów. Przejazd na nocleg na południe Armenii
do hotelu w mieście Goris.

Armenii
5. DZIEŃ
Śniadanie. Wizyta w monastyrze Tatew i „lot” jedną
z najdłuższych na świecie kolejek linowych – ponad
5 km na linie. Zwiedzanie kamiennego kręgu Karahundż (inaczej Zorac Karer) – „ormiańskiego Stonehenge”,
który był najprawdopodobniej prehistorycznym obserwatorium astronomicznym. Przy dobrej pogodzie 2-3
godzinna wyprawa 4×4 po okolicznych górach (wjazd
na szczyt wygasłego wulkanu lub do potężnej średniowiecznej twierdzy leżącej na szczycie skalistej grani).
Przejazd do osady Hermon w leżącej w skalistym wąwozie. Kolacja i nocleg w ośrodku wypoczynkowym.
6. DZIEŃ
Śniadanie w ośrodku. Przejazd przez przełęcz Selim,
po drodze krótkie zwiedzanie 14-wiecznego karawanseraju, leżącego kiedyś na Jedwabnym Szlaku. Zwiedzanie Noratus – wielkiego zbiorowiska chaczkarów
– rzeźbionych kamiennych płyt-krzyży, niezwykle charakterystycznych w ormiańskiej kulturze. Cmentarz
Noratus, gdzie znajduje się ponad 800 chaczkarów
to największy tego typu zbiór na świecie. Przejazd do
restauracji nad brzegiem wysokogórskiego jeziora
Sewan – „morza Armenii”. Czas wolny, przy dobrej
pogodzie możliwość kąpieli. Wieczorem zwiedzanie
klasztorów Sewanawank malowniczo rozłożonych nad
wodami jeziora. Przejazd do kurortu górskiego Cachkadzor, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
7. DZIEŃ
Śniadanie. Wyjazd do antycznej świątyni Garni (prawie
2000 lat) i częściowo wykutego w skałach klasztoru
Geghard. Przejazd do hotelu w Erewaniu. Zakwaterowanie. Czas na zakupy na tzw. szuce, czyli targu
z oryginalnymi słodyczami, przyprawami, suszonymi
wędlinami itd. Obok znajduje się też dom handlowy ze
straganami pełnymi złotej biżuterii. Wieczorem wyjazd
na uroczystą kolację w restauracji z muzyką na żywo,
pokazem tańców. Nocleg w hotelu w Erewaniu.
8. DZIEŃ
Śniadanie. Czas wolny – możliwość skorzystania z basenu. Wizyta w fabryce koniaku w Erewaniu, zwiedzanie zakładu produkcyjnego i degustacja, możliwość
dokonania zakupów bezpośrednio u producenta. Wizyta w fabryce dywanów w Erewaniu. Kolacja w klimatycznej restauracji w kompleksie fabrycznym. Powrót
do hotelu na nocleg.
9. DZIEŃ
Erewań, wylot o godz. 04:45. Warszawa, przylot
o godz. 06:30. Dla chętnych powrót autokarem do miejsca zbiórki – płatne dodatkowo, na trasie przejazdu
śniadanie we własnym zakresie.
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GRUZJA

Poznaj
smaki i uroki
ORGANIZATOR:
TERMIN:
Termin 02-10.08.2022
Termin 05-13.10.2022
CENA
4 190 zł / os.
ŚWIADCZENIA (wszystko w cenie):
bilet lotniczy wg programu, bagaż
podręczy (1 szt. do 8 kg, o wymiarach nieprzekraczających 55 x 40 x
23 cm oraz główny bagaż 1 sztuka:
max waga do 23 kg / max suma
zewnętrznych wymiarów (długość
+ szerokość + głębokość) 158 cm),
przejazdy autokarem w Gruzji, zakwaterowanie w hotelach
2/3* w pok. 2-os., wyżywienie wg
oferty (śniadanie i obiad w porze
kolacji, napoje, wino), pilot, lokalny
przewodnik, bilety wstępu, opłata
za wjazd - wyprawa samochodami
4x4 do monastyru Cminda Sameba,
ubezpieczenie (KL 20 000 € - w tym
następstwa chorób przewlekłych,
NNW 20 000 zł, bagaż 800 zł,
COVID-19), składka na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny, składka na
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

1-2. DZIEŃ
Warszawa. Zbiórka godz. 20:30 - hala odlotów Terminal A, strefa D. Wylot z Okęcia o godzinie 22:25, Tbilisi
przylot 04:05 (+2 godz.). Rejs lotniczy realizowany jest
polskimi liniami LOT. Transfer do hotelu, Następnie
zwiedzanie Tbilisi. Kolację uświetnia program folklorystyczny. Prezentowane tańce kaukaskie tworzą
prawdziwy pokaz akrobacji i skoczności, do którego
tłem jest muzyka w ognistych, szybkich rytmach.
3. DZIEŃ
Przejazd do miasta Achalcyche w środkowej Gruzji.
Wizyta w gruzińsko-tureckim zamku Rabat, skalne
miasto Wardzia. prehistoryczna twierdza Saro. Zakwaterowanie w Achalcyche.
4. DZIEŃ
Przejazd do Borżomi, Dłuższy przejazd nad Morze
Czarne w okolicy Batumi.
5. DZIEŃ
Wizyta na Placu Europy, gdzie znajduje się pomnik Medei – mitycznej księżniczki starożytnej Kolchidy, trzymającej w ręku legendarne Złote Runo. Pokaz akrobacji w miejscowym delfinarium. Przejazd do Kutaisi.
6. DZIEŃ
Zwiedzanie średniowiecznego klasztoru i uniwersy-

Gruzji

tetu Gelati (wpisanego na listę UNESCO), oraz wielką
jaskinię Prometeusz. Przejazd do wschodniej Gruzji
a następnie w góry Kaukazu.
7. DZIEŃ
Przejazd samochodami terenowymi w okolice kościółka Cminda Sameba. Zwiedzanie XVII wiecznego
zamku Ananuri. Następnie przejazd na północ w góry
Kaukazu Wielkiego. Przejazd do miasteczka Mccheta
(wpisanego na listę UNESCO). Wizyta w monastyrze
Dżwari. Zwiedzanie klasztoru Samtawro. Nocleg na
obrzeżach Tbilisi.
8. DZIEŃ
Zwiedzanie malowniczo położonego miasteczka Signagi. Spacer po starówce i murach obronnych. Przejazd do Kachetii, największego zagłębia winiarskiego
Gruzji.
Kolacja pożegnalna w lokalnej restauracji nad jeziorem, z muzyką na żywo. Będzie ona miała formę tradycyjnej uczty – supry – prowadzonej przez lokalnego
wodzireja, tzw. tamadę. Wyjazd nocnym transferem
na lotnisko.
9. DZIEŃ
Tbilisi, wylot o godz. 4:55. Warszawa, przylot o godz.
6:40.

DODATKOWO PŁATNE
dopłata do pok. 1-os. - 600 zł,
możliwość zwiększenia zakresu
świadczeń ubezpieczenia (cena
uzależniona od wyboru pakietu).
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EGIPT

HURGHADA

Albatros
Beach Club

ORGANIZATOR:
HOTEL:
Albatros Beach Club Abou Soma
KATEGORIA: 5*
REGION: Hurghada
POŁOŻENIE: Abu Soma,
ok. 7 km od Safagi, 18 km od Makadi
Bay i ok. 50 km od centrum Hurghady. Lotnisko w Hurghadzie ok 48 km
od hotelu.
POKOJE:
Klimatyzacja sterowana centralnie,
telefon, TV-sat, minibar (uzupełniany
w wodę i napoje bezakoholowe),
sejf, łazienka (wc, prysznic/wanna),
suszarka do włosów, czajnik, balkon
lub taras.
Standardowe - dla 2 osób dorosłych
z możliwością dostawki dla 1 osoby
dorosłej lub dziecka.
Rodzinne - Family- jeden duży pokój
- dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci.
Rodzinne - Family - dla 2 osób
dorosłych z możliwością 3 dostawek
- dwa pokoje łączone drzwiami.
Pokoje o podwyższonym standardzie
(większe, z widokiem na morze itp)
dodatkowo płatne, mogą być również
na zapytanie.

HOTEL
Posiada 371 pokoi (standardowe, rodzinne, suit) rozmieszczonych w trzech budynkach. Do dyspozycji
Gości: całodobowa recepcja, punkt wymiany walut.
Płatnie: sklepy na terenie hotelu, usługi prania i prasowania, taksówki.
Internet - bezpłatnie WiFi w miejscach ogólnodostępnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta - ręczniki, leżaki
i parasole bezpłatnie, zejście do morza z pomostu.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Dwa baseny zewnętrzne (jeden podgrzewany zimą)
- ręczniki, leżaki i parasole bezpłatnie. Przykładowe
atrakcje i zajęcia sportowe: gimnastyka w wodzie, piłka
wodna, aerobik, rzutki, boccia, boisko do siatkówki,
kort tenisowy (oświetlenie i sprzęt płatne), tenis stołow, dzienne i wieczorne animacje i muzyka, basen
kryty na terenie Spa.
Płatnie - sporty wodne na plaży, centrum nurkowe, bilard, Centrum Spa (masaże, jacuzzi, sauna, hammam,
zabiegi relaksacyjne i zdrowotne, fryzjer).
Dla dzieci - dwa baseny, mini klub (4-11 lat), animacje

dzienne, wieczorami dyskoteka, łóżeczko dla dziecka
do lat 2 bezpłatnie (na zapytanie).

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, 3 restauracje a la carte (kuchnia
włoska, dania z grilla, owoce morza, kuchnia arabska), bar w lobby, bar przy basenie, bar na plaży, bar
w dyskotece.
INFORMACJE DODATKOWE
Część usług, sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług
w ramach pakietu (All Inclusive, FB, HB, BB, bez wyżywienia) Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega
sobie prawdo do modyfikacji wykupionej oferty (godziny
podawania posiłków, sposób podawania posiłków, rodzaje napojów itp). Pakiet różni się w zależności od
sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych
barach i godzinach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje
przykładowe propozycje animacji, zabaw, zajęć sportowych, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na
miejscu. W sezonie zimowym i w niskim sezonie (do połowy czerwca, od połowy września) hotele ograniczają
działalność aqua parków, animacji, zajęć sportowych.

WYŻYWIENIE:
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu; w określonych
godzinach przekąski w wybranych
barach. Lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe w godzinach 10:00
- 24:00. Raz na pobyt możliwość
skorzystania z kolacji we wskazanej
przez hotel restauracji a la carte
(wymagana rezerwacja z odpowiednim wyprzedzeniem).

INFOLINIA: 22 266 87 65
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HURGHADA

Albatros Palace
Resort

ORGANIZATOR:
HOTEL:
Albatros Palace Resort
KATEGORIA: 5* (egipska)
REGION: Hurghada
POŁOŻENIE: Hurghada,
ok 20 km od centrum miasta.
Lotnisko w Hurghadzie ok. 10 km
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka (WC, wanna/
prysznic, suszarka do włosów),
TV-sat, balkon lub taras, minibar
(woda i napoje bezalkoholowe) i sejf
(płatny).
Standardowe - dla 2 osób z możliwością dostawki dla osoby dorosłej
lub dziecka.
Rodzinnie - dla 2 osób dorosłych
i 2 dzieci - dwa oddzielne pokoje
z 1 łazienką.
Pokoje z widokiem na morze oraz
pozostałe rodzaje pokoi o podwyższonym standardzie dodatkowo
płatne. Dostawka dla 2 dzieci może
być w postaci jednego łóżka, łóżka
piętrowego lub sofy.

HOTEL
Posiada 621 pokoi (593 standard, 20 family, 8 suite)
rozmieszczonych w kilku dwupiętrowych budynkach.
W hotelu do dyspozycji gości: całodobowa recepcja,
punkt wymiany walut, bankomat. Płatne - sklep z pamiątkami, pralnia, fryzjer.
Internet: WiFi bezpłatne w lobby.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, prywatna z pomostem. Bezpłatne parasole i leżaki.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
4 baseny (3 dla osób dorosłych, 1 dla dzieci) w tym
2 podgrzewane zimą, 5 zjeżdżalni dla dzieci - parasole,
leżaki, materace i ręczniki bezpłatne; przykładowe
atrakcje i zajęcia: dzienne i wieczorne animacje, mini
piłka nożna, qua aerobik, rzutki, siatkówka plażowa,
tenis stołowy.
Płatne - sporty wodne na plaży, centrum spa, bilard,
oświetlenie i sprzęt na kortach tenisowych. Wszyscy
goście hotelu Albatros Palace Resort mogą bezpłatnie
korzystać z atrakcji wodnych w hotelu Beach Albatros
Resort.
Dla dzieci - basen, zjeżdżalnie, miniklub (4-12 lat),
plac zabaw, animacje, łóżeczko dla dziecka do lat 2
bezpłatnie (na zapytanie, w miarę dostępności).

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, 5 restauracji tematycznych; kilka
barów w tym: lobby bar, bar przy basenie, bar na plaży.
INFORMACJE DODATKOWE
Część usług, sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych
usług w ramach wykupionego pakietu (All Inclusive,
śniadania i obiadokolacje, pełen wyżywienie, śniadania) Goście otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega
sobie prawo do modyfikacji pakietu. Serwis 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. Hotel może wymagać noszenia opaski All Inclusive. Hotel może pobierać opłaty za zgubioną kartę
do pokoju, kartę na ręczniki, ręczniki lub bransoletkę.

WYŻYWIENIE:
All inclusive: śniadania, obiady,
kolacje, przekąski w ciągu dnia
w wybranych barach. Wybrane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
w wyznaczonych barach i restauracjach (10:00-24:00).
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MARSA ALAM

Albatros Sea World
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Albatros Sea World
KATEGORIA: 5*
REGION: Marsa Alam
POŁOŻENIE:
Ok. 65 km od lotniska, ok 110 km od
Marsa Alam.
POKOJE:
Klimatyzacja, TV-sat, łazienka
(prysznic/wanna, WC, suszarka do
włosów), sejf, minibar (woda i napoje
bezalkoholowe bezpłatnie, pozostałe
wypełnienie płatne), WiFi - bezpłatne; balkon lub taras.
Standardowe - dla 2 osób dorosłych
z możliwością dostawki dla dziecka
lub osoby dorosłej.
Pokoje rodzinne - na zapytanie dla
2 osób dorosłych i 2 dzieci (pomieszczenie przedzielone przesuwanymi
drzwiami).
Brak możliwości wyboru lokalizacji
pokoju. Pokoje o podwyższonym
standardzie (w tym pokoje z widokiem na morze) dodatkowo płatne.

HOTEL
Wybudowany w 2018 roku, nowoczesny, oferuje zakwaterowanie w 376 pokojach - rozmieszczonych na
rozległym terenie w willach-bungalowach.
Do dyspozycji Gości: całodobowa recepcja, punk wymiany walut, sklepiki, fryzjer, pralnia (część usług
płatna); tarasy słoneczne.
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych bezpłatnie.
PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, prywatna, piaszczysta, leżaki i parasole bezpłatnie.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Kilkanaście fantazyjnie zaprojektowanych basenów leżaki i parasole bezpłatnie, park wodny (zjeżdżalnie
dla dzieci i dorosłych); przykładowe atrakcje i zajęcia:
animacje dzienne i wieczorne, w wybrane wieczory
dyskoteka i muzyka na żywo, siłownia, tenis stołowy,
aerobik, piłka nożna, siatkówka plażowa, wielofunkcyjne boisko sportowe, piłka wodna, korty tenisowe
(oświetlenie i sprzęt płatne).
Płatnie: dobrze wyposażone centrum Spa (ok. 1000 m2)
- sauna, łaźnia turecka, masaże i zabiegi upiększające
i zdrowotne, baseny; sporty wodne na plaży.
Dla dzieci: 2 baseny dla dzieci, animacje, mini klub, mini
disco, zjeżdżalnie w parku wodnym, plac zabaw.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, 4 restauracje a la carte; kilka
barów - w tym bar w lobby, bar przy plaży, bar na
tarasie słonecznym i przy basenach.
INFORMACJE DODATKOWE
Część usług, sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych
usług w ramach pakietu (All Inclusive, FB, HB, BB,
bez wyżywienia) Goście otrzymują w hotelu. Hotel
zastrzega sobie prawdo do modyfikacji wykupionej
oferty (godziny podawania posiłków, sposób podawania posiłków, rodzaje napojów itp). Pakiet różni się
w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive
w wyznaczonych barach i godzinach. Terminy oraz
godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu.
Organizator podaje przykładowe propozycje animacji, zabaw, zajęć sportowych, szczegółowe informacje
Klienci otrzymują na miejscu. W sezonie zimowym
i w niskim sezonie (do połowy czerwca, od połowy
września) hotele ograniczają działalność aqua parków,
animacji, zajęć sportowych.

WYŻYWIENIE:
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu; późne śniadania kontynentalne we wskazanym
barze; w ciągu dnia w wybranych
miejscach i we wskazanych godzinach przekąski, lody, kawa i herbata.
Wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe podawane w godzinach
10:00-24:00 wymiennie we wskazanych barach i godzinach. Do kolacji
wymagany strój formalny.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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MARSA ALAM

Hilton Marsa
Alam Nubian Resort

ORGANIZATOR:
HOTEL:
Hilton Marsa Alam Nubian Resort
KATEGORIA: 5*
REGION: Marsa Alam
POŁOŻENIE:
Ok. 30 km od lotniska, ok. 36 km
od Marsa Alam; ok. 27 km od Port
Ghalib
POKOJE:
Klimatyzacja, TV-sat, łazienka (WC,
prysznic/wanna, suszarka do włosów), zestaw do kawy/herbaty, sejf,
minibar (płatny), balkon lub taras.
Standardowe - dla 2 osób dorosłych
z możliwością dostawki dla osoby
dorosłej lub dziecka.
Pokoje z widokiem na basen, pokoje
o podwyższonym standardzie dodatkowo płatne. Brak możliwości
wyboru lokalizacji pokoju.

HOTEL
Budynek główny i kilkanaście niskich bungalowów rozmieszczonych na rozległym terenie (ok. 395 pokoi). Do
dyspozycji Gości: całodobowa recepcja, lobby, punkt
wymiany walut, mini centrum handlowe, bankomat,
pralnia, usługi medyczne (na zapytanie) - część usług
płatna.
Internet: WiFi w lobby bezpłatnie.

PLAŻA
Przy hotelu, rozległa, piaszczysta Abu Dabbab (przejście przez teren hotelu - ok 400 m); leżaki i parasole
bezpłatne; rafa koralowa (zalecane obuwie ochronne),
bar ze wskazanymi w ofercie hotelowej produktami
all incliusive.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Dla dzieci: basen, plac zabaw, mini disco, mini klub,
animacje, wysokie krzesełka w restauracji i łóżeczko
dla dziecka do lat 2 (na zapytanie, w miarę dostępności).

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, dwie restauracje a la carte; kilka
barów - w tym bar w lobby, bary przy basenie, bar na
plaży, bary typu swim-up.

INFORMACJE DODATKOWE
Część usług, sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych
usług w ramach pakietu (All Inclusive, FB, HB, BB,
bez wyżywienia) Goście otrzymują w hotelu. Hotel
zastrzega sobie prawdo do modyfikacji wykupionej
oferty (godziny podawania posiłków, sposób podawania posiłków, rodzaje napojów itp). Pakiet różni się
w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive
w wyznaczonych barach i godzinach. Terminy oraz
godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu.
Organizator podaje przykładowe propozycje animacji, zabaw, zajęć sportowych, szczegółowe informacje
Klienci otrzymują na miejscu. W sezonie zimowym
i w niskim sezonie (do połowy czerwca, od połowy
września) hotele ograniczają działalność aqua parków,
animacji, zajęć sportowych.

WYŻYWIENIE:
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu. We
wskazanych barach w określonych
godzinach przekąski; wybrane
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane wymiennie
we wskazanych barach w godzinach
10:00-24:00.
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SHARM EL SHEIKH

Aqua Blue Resort
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Aqua Blue Resort
KATEGORIA: 5*
REGION: Sharm El Sheikh
POŁOŻENIE:
Na klifie Ras Umm El Seed, ok. 10 km
od Naama Bay, ok. 20 km od lotniska
w Sharm El Sheikh. W pobliżu znajduje się też 450-metrowa promenada z kawiarniami, restauracjami
oraz sklepikami.
POKOJE:
Pokój standardowy dla 2 osób
z możliwością dostawki, klimatyzacja, łazienka (prysznic, WC), sejf
(bezpłatny), zestaw do parzenia
kawy/herbaty (bezpłatny), TV, telefon, balkon lub taras
Pokoje rodzinne z łóżkami piętrowymi dla maksymalnie 5 osób, 2
pomieszczenia
Pokoje z widokiem na morze oraz
pozostałe rodzaje pokoi o podwyższonym standardzie dodatkowo
płatne. Dostawka dla 2 dzieci może
być w postaci jednego łóżka, łóżka
piętrowego lub sofy.

HOTEL
Hotel należy do sieci hotelowej Pickalbatros Hotels.
Kompleks został zaprojektowany w stylu małej wioski,
a 520 pokoi gościnnych mieści się w dwupiętrowych
budynkach położonych w zadbanych ogrodach, otoczonych pięknymi basenami i lagunami.
Do dyspozycji Gości: recepcja 24h, bankomat, 4 restauracje, 8 barów.
Internet: WiFi w hotelu bezpłatne
PLAŻA
Hotelowa, oddalona o ok. 800 m. Dojście do plaży ulicą,
kursuje bezpłatny bus hotelowy. Na plaży dostępny
jest bar z napojami i przekąskami. Parasole i leżaki
bezpłatne.

INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive Goście
otrzymują na miejscu. Hotele zastrzegają sobie prawo
do modyfikowania oferty All Inclusive. Pakiet różni się
w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive
w wyznaczonych miejscach i godzinach. Terminy oraz
godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu.
Organizator podaje przykładowe propozycje animacji
i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na
miejscu. Część sportów, gier, menu - płatna.
Hotel może wymagać noszenia opaski All Inclusive.
Hotel może pobierać opłaty za zgubioną kartę do pokoju, kartę na ręczniki, ręczniki lub bransoletkę.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Aquapark z 62 zjeżdżalniami, 8 basenów zewnętrznych (2 podgrzewane w okresie zimowym), basen ze
sztuczną falą, dzienne i wieczorne programy animacyjne dla dzieci i dorosłych, występy na żywo, siatkówka,
tenis, mini-golf, fitness, rzutki, bule.
Płatne: bilard, masaże, oświetlenie kortów tenisowych
i wypożyczenie sprzętu.
Dla dzieci: animacje, plac zabaw, brodziki dla dzieci,
wodny plac zabaw

WYŻYWIENIE:
All inclusive: śniadania, późne śniadania, obiady oraz kolacje i późne
kolacje serwowane w formie bufetu
w wybranych restauracjach, przekąski, lody w ciagu dnia. Lokalne
napoje alkoholowe i wybrane napoje
bezalkoholowe dostępne są w wyznaczonych barach w określonych
godzinach (od 10:00 do 24:00).

INFOLINIA: 22 266 87 65
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SHARM EL SHEIKH

Royal Albatros
Moderna

ORGANIZATOR:
HOTEL:
Royal Albatros Moderna
KATEGORIA: 5*
REGION: Sharm El Sheikh
POŁOŻENIE:
Sharm El Sheikh, zatoka Nabq Bay,
ok. 22 km od rozrywkowe centrum
Naama Bay, ok 24 km od dzielnicy Old Market. Lotnisko Sharm el
Sheikh ok. 12 km od hotelu.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka (WC, prysznic
lub wanna, suszarka do włosów),
TV-sat, telefon, sejf, minibar (za
dodatkową opłatą), balkon lub taras.
Pokój typu standard - 2-os. z możliwością dostawki dla osoby dorosłej
lub dziecka
Pokój rodzinny - 2-os. z możliwością
dostawki dla osoby dorosłej i dziecka
lub dwójki dzieci.
Pokoje z widokiem na morze oraz
pozostałe rodzaje pokoi o podwyższonym standardzie dodatkowo
płatne. Dostawka dla 2 dzieci może
być w postaci jednego łóżka, łóżka
piętrowego lub sofy.

HOTEL
Pięciogwiazdkowy hotel wybudowany w 2004 roku
składający się z budynku głównego oraz 5 budynków
w których znajduje się łącznie 658 pokoi. W hotelu do
dyspozycji Gości: całodobowa recepcja, przestronne
lobby, bankomat. Za dodatkową opłatą: apteka, pasaż
handlowy, sklep z pamiątkami, pralnia, lekarz (na wezwanie). Hotel akceptuje karty kredytowe.
Internet: Wifi bezpłatne w lobby
PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, hotelowa, piaszczysto-żwirowa, pomost; leżaki, parasole, materace i ręczniki
bezpłatne
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
10 basenów w tym 6 przeznaczonych dla osób dorosłych i 4 dla dzieci, Aqua Park; materace, leżaki, parasole bezpłatne, ręczniki za kaucją. Bezpłatne przykładowe atrakcje: animacje, aqua aerobik, rzutki, boccia,

siatkówka plażowa, kort tenisowy (oświetlenie i sprzęt
dodatkowo płatny), tenis stołowy. Za dodatkową opłatą:
bilard, minigolf, sporty wodne na plaży. centrum SPA.
Dla dzieci: aqua Park z 24 zjeżdżalniami, miniklub (4-12
lat), plac zabaw.

INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive Goście
otrzymują na miejscu w hotelu. All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania
klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Aktualizacja
oferty barów, restauracji i atrakcji w hotelu - październik 2019. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci
otrzymują na miejscu. Hotel może wymagać noszenia
opaski All Inclusive. Hotel może pobierać opłaty za
zgubioną kartę do pokoju, kartę na ręczniki, ręczniki
lub bransoletkę.

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 (10:00-23:00). Wybrane napoje
są również dostępne na plaży.
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Mahdia Palace
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Aqua Blue Resort
KATEGORIA: 5*
REGION: Mahdia
POŁOŻENIE:
W turystycznej części Mahdii, ok
5 km od Starego Miasta, restauracji,
kawiarni, sklepów, ok 110 km od lotniska Enfidha i ok 54 km od lotniska
w Monastirze, przy hotelu Thalassa
Mahdia.
POKOJE:
Wszystkie pokoje wyposażone są
w indywidualnie sterowaną klimatyzację, telewizję satelitarną, sejf, mini
lodówkę, telefon, łazienkę (wanna/
prysznic, suszarka do włosów),
balkon. W pokojach płatne WiFi.
Standardowe: 2-os. (możliwe
2 dostawki dla dzieci lub osób dorosłych), minibar dodatkowo płatny.
Możliwość zarezerwowania pokoju
o podwyższonym standardzie,
łączonych pokoi rodzinnych i pokoju
z widokiem na morze - dodatkowo
płatne.

HOTEL
452 pokoje w czteropiętrowym budynku głównym i kilku budynkach bocznych.
Na terenie hotelu: całodobowa recepcja, punkt wymiany walut, centrum konferencyjno-biznesowe, fryzjer,
sklepy, wypożyczalnia samochodów (część usług dodatkowo płatna).
Akceptowana jest płatność kartami kredytowymi.
Internet: WiFi w lobby płatne, kącik internetowy (ok.
5 TND/godz.).

sporty wodne na plaży, 9-dołkowe pole golfowe.
Dla dzieci: brodzik, mini klub (4-12 lat), mini kino, plac
zabaw, zajęcia z animatorami, opiekunka do dziecka
(dodatkowo płatna), pokoju łóżeczko dla dziecka do
2 lat (na zapytanie), w restauracji foteliki dla dzieci.

PLAŻA
Bezpośrednio przy szerokiej, prywatnej plaży z drobnym, białym piaskiem - parasole, leżaki bezpłatne,
kaucja za ręcznik ok. 10 TND.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna Monastir, restauracja a la carte
Layali El Andalous (kuchnia międzynarodowa i tunezyjska), restauracja Coffe Shop 24/24, bar w lobby
Mahdia, bar z przekąskami Sfax, bar przy basenie
(część alkoholi płatna), bar amerykański Hammamet,
kawiarnia mauretańska, bar w dyskotece El Djem, bar
na plaży (czynny w sezonie letnim).

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen (leżaki i parasole bezpłatnie, kaucja za ręcznik), basen kryty z wodą słodką, taras słoneczny, tenis
stołowy, siatkówka, piłka nożna, bule, aerobik, rzutki,
łucznictwo, korty tenisowe, sala do brydża, animacje
dzienne i wieczorne, zajęcia sportowe, w wybrane wieczory muzyka na żywo w barze w lobby, dyskoteka
i night club El Jem.
Dodatkowo płatne: oświetlenie kortów, nauka gry
w golfa (3-dołkowe pole golfowe), bilard, salon gier,

Nowoczesne, jedno z największych centrów Spa - Vital
Thalgo Centrum oferuje zabiegi zdrowotne i upiększające, masaże, talasoterapię, hammam, jacuzzi, basen
kryty z wodą morską, siłownię.

INFORMACJE DODATKOWE
Część sportów i gier dodatkowo płatna; szczegółowe
informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive Goście otrzymują w dniu
przyjazdu, podczas zameldowania w hotelu.

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje (HB)
w formie bufetu (napoje dodatkowo
płatne).
All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, w ciągu dnia
w wyznaczonych barach przekąski,
wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 10:00-23:00.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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Nour Palace
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Nour Palace
KATEGORIA: 5*
REGION: Mahdia
POŁOŻENIE:
W turystycznej strefie Mahdii ok.
6 km od centrum, z restauracjami,
kawiarniami, sklepami i Mediną, ok.
55 km od lotniska w Monastirze, ok.
110 km od lotniska Enfidha. W najbliższej okolicy sklepy i restauracje.
POKOJE:
Przestronne, jasne, wszystkie
wyposażone w telewizję satelitarną,
telefon, klimatyzację, łazienkę z WC,
suszarkę do włosów, balkon lub
taras. Minibar i sejf za dodatkową
opłatą.
Standardowe: 2-os. (możliwe
2 dostawki dla dzieci lub osób dorosłych), z widokiem na ląd.
Możliwość zarezerwowania pokoju
o podwyższonym standardzie lub
pokoju z widokiem na morze - dodatkowo płatne.

HOTEL
550 pokoi w dużym pięciopiętrowym budynku głównym. Na terenie hotelu: całodobowa recepcja, 7 wind,
sklepy z pamiątkami, punkt wymiany walut, sejf, pralnia, wypożyczalnia samochodów, nowoczesne centrum
biznesowe (część usług dodatkowo płatna),
Akceptowana jest płatność kartami kredytowymi.
Internet: bezpłatne WiFi w lobby i w recepcji.
PLAŻA
Bezpośrednio przy prywatnej, pięknej, zadbanej plaży
z łagodnym zejściem do morza – leżaki i parasole
bezpłatne, kaucja za ręczniki ok 10 TND/sztuka.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Duży basen i taras słoneczny z parasolami i leżakami,
basen ze zjeżdżalniami, basen kryty ze słodką wodą.
Dzienne i wieczorne animacje, w amfiteatrze spektakle
i kabarety. W lobby wieczorami muzyka na żywo i zabawy taneczne. Bezpłatnie: bule, tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, trzy korty tenisowe, gimnastyka
w wodzie, aerobik, rzutki, łucznictwo, salon brydżowy,
siłownia.
Dodatkowo płatne: kręgielnia (6 torów), salon gier,
oświetlenie kortów tenisowych, wypożyczenie sprzętu
i lekcje dla początkujących na 3-dołkowym polu golfowym, bilard, sporty wodne na plaży. 2 km od hotelu
ośrodek jeździecki.

Dla dzieci: brodzik, mini klub czynny codziennie od
10:00 do 12:00 i od 15:00 do 17:00 (4-12 lat), animacje,
plac zabaw, mini sala kinowa, opiekunka do dziecka
(na zamówienie, dodatkowo płatna).
Centrum Spa Le Thalasso Palace czynne od 09:00 do
19:00: zabiegi zdrowotne i upiększające, masaże, hydroterapia, hammam, sauny, mini klub dla dzieci Gości
Spa, basen z wodą morską z widokiem na morze, salon
kosmetyczny, fryzjer, herbaciarnia, pokój relaksacyjny,
siłownia. Goście Le Thalasso Palac otrzymują szlafroki
i kapcie (za kaucją).
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna Elzzahra - klimatyzowana część
wewnętrzna, taras zewnętrzny oraz strefa malucha;
restauracja przy basenie El Bahr; restauracje a la carte: El Andalous z kuchnią włoską oraz Sofra z kuchnią tunezyjską; bar z przekąskami w kręgielni (poza
ofertą All Inclusive); Bar Azur w lobby; Piano Bar; bar
na plaży; bar przy basenie, Disco Bar (23:00-01:00),
kawiarnia mauretańska.
INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive Goście
otrzymują w dniu przyjazdu, podczas zameldowania
w hotelu. Wybrane bary czynne są w wysokim sezonie.

WYŻYWIENIE:
All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, późne śniadania w restauracji El Bahr (10:0011:30); lekkie przekąski w ciągu dnia,
kolacja w restauracji a la carte (raz
na pobyt, wymagana rezerwacja).
Alkohole lokalne i wybrane napoje
bezalkoholowe w wyznaczonych
barach w godzinach 10:00-24:00.
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MONASTIR

Royal Thalassa
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Royal Thalassa
KATEGORIA: 5*
REGION: Monastir
POŁOŻENIE:
W turystycznej strefie Skanes, ok.
7 km od centrum Monastiru, ok.
15 km od centrum Sousse, w pobliżu
trzy pola golfowe i lotnisko w Monastirze; ok. 62 km od lotniska Enfidha.
POKOJE:
Wszystkie skierowane centralnie
lub bokiem do Morza Śródziemnego,
oferują: bezpłatne WiFi, przestronne,
nowocześnie urządzone wnętrza,
indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, sejf, minibar, telewizję satelitarną, łazienkę (zestaw
kosmetyków, suszarka do włosów).
Codziennie bezpłatnie do pokoju
dostarczana jest butelka wody.
Standardowe: 2 osoby (możliwość
2 dostawek dla dzieci lub 1 dla osoby
dorosłej); balkon lub taras z widokiem na basen lub ogród.
Pokoje z widokiem na morze dodatkowo płatne.

HOTEL
Zadbany, zielony ogród z palmami oddziela część
główną od prywatnej plaży. 280 pokoi w dwóch trzypiętrowych skrzydłach bocznych, połączonych z budynkiem głównym.
Na terenie hotelu: całodobowa recepcja, punkt wymiany walut, sejf, sklepy z pamiątkami i z prasą, pralnia,
nowoczesne centrum biznesowe obsługujące seminaria, zjazdy, konwenty (część usług dodatkowo płatna).
Akceptowana jest płatność kartami kredytowymi.
Internet: WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu.
PLAŻA
Bezpośrednio przy piaszczystej, prywatnej plaży, z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy: parasole,
leżaki, ręczniki i materace - bezpłatny.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen główny, basen dla dzieci, basen kryty; wodny aerobik (w morzu i w basenie), piłka wodna, koszykówka
wodna, siatkówka plażowa, bule, 3 korty tenisowe,
tenis stołowy, mini golf, łucznictwo, rzutki. Dzienny
i wieczorny program animacyjny, muzyka na żywo.
Dodatkowo płatne: bilard, sporty wodne na plaży.
Dla dzieci: plac zabaw, mini klub (4-10 lat) czynny w godzinach 09:30-12:30 i 14:00-18:00, program animacji.

Nowoczesne, doskonale wyposażone Royal Elyssa
Thalasso & Spa uznane zostało przez prasę turystyczną za jedno z najlepszych centrów Welness&Spa na
świecie. Na powierzchni 16 500 m² znajduje się siłownia, salon urody, jacuzzi, łaźnia parowa, sauna, basen
kryty, gabinety do zabiegów upiększających i masaży,
ajurweda, talasoterapia.
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna Chief’s Market z klimatyzowaną
częścią wewnętrzną i tarasem na zewnątrz, oferuje
zróżnicowany bufet, składający się z międzynarodowych dań oraz domowej roboty pieczywa i ciastek.
Wieczorki tematyczne z tradycyjną potrawą z wybranej
kuchni: tunezyjskiej, włoskiej, orientalnej; Restauracje
a la carte: restauracja Mona (kuchnia azjatycka i tunezyjska), restauracja nad brzegiem morza La Voile
(kuchnia śródziemnomorska); elegancki Rendez-vous
Bar w lobby, bar przy basenie, bar La Voile z widokiem
na morze; bar na plaży, Chicha bar.
INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive Goście
otrzymują w dniu przyjazdu, podczas zameldowania
w hotelu.

WYŻYWIENIE:
HB: śniadanie i obiadokolacje
w formie bufetu (napoje płatne do
obiadokolacji).
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, w wyznaczonych
barach i restauracjach w ciągu dnia
przekąski oraz wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe podawane
w godzinach 10:00-24:00. Raz na
pobyt kolacja w każdej z restauracji
a la carte (wymagana rezerwacja).

INFOLINIA: 22 266 87 65
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SOUSSE

Thalassa Sousse
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Thalassa Sousse
KATEGORIA: 4*
REGION: Sousse
POŁOŻENIE:
W turystycznej części Sousse, 5 km
od Starego Miasta, 4 km od Portu
el Kantaoui, ok 40 km od lotniska
Enfidha, ok 20 km od lotniska w Monastirze. W pobliżu hotelu trzy pola
golfowe, restauracje i kawiarnie.
POKOJE:
Wszystkie pokoje wyposażone są
w indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, telewizję satelitarną,
minibar/lodówkę (dodatkowo płatne),
sejf (dodatkowo płatny), suszarkę do
włosów w łazience.
Pokoje standardowe: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla dziecka lub osoby dorosłej), w budynkach głównych,
balkon lub taras, z widokiem na ląd.
Bungalowy: pokoje rodzinne dla 4
osób (2 osoby dorosłe i 2 dzieci),
taras z wyjściem na ogród lub basen.
Pokoje z widokiem na morze dodatkowo płatne.
Brak możliwości wyboru lokalizacji
pokoju i bungalowu.

HOTEL
Położony na rozległym, zadbanym terenie o powierzchni ok 14 ha, tworzy prawdziwą wioskę wakacyjną, w której wszelkie atrakcje dostępne są bez
wychodzenia z hotelu; 287 pokoi rozmieszczonych
jest w budynku centralnym, 200 pokoi w parterowych
bungalowach na terenie całego hotelu, w ogrodzie
i przy basenach.
Na terenie hotelu: punk wymiany walut, pralnia, sala
konferencyjna na 100 osób, nowoczesne centrum biznesowe, wypożyczalnia samochodów, punkt medyczny,
sklep, sejf (część usług dodatkowo płatna).
Internet: WiFi w lobby ok 5DT/godzina, ok 15DT/dzień,
ok 50DT/ tydzień.
PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, prywatna, szeroka i piaszczysta, z łagodnym zejściem do morza - parasole,
leżaki i materace bezpłatne, kaucja za ręczniki 20
TND/sztuka.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
5 basenów (parasole, leżaki, materace bezpłatne),
park wodny z kilkunastoma zjeżdżalniami, w tym
specjalnie zaprojektowana część z basenem i atrakcjami dla dzieci (czynny codziennie od 10:00 do 17:00;
przeznaczony również dla Gości z poza hotelu, bezpłatny dla Gości hotelowych), bogaty program animacji dziennych i wieczornych, zajęcia sportowe, kursy
tańca, piłka wodna, siatkówka, tenis stołowy, mini
golf, aerobik, bule, rzutki, łucznictwo, korty tenisowe
(twarda nawierzchnia), wieczorami muzyka na żywo,

dyskoteka.
Dodatkowo płatne: bilard, sporty wodne na plaży, centrum nurkowe, oświetlenie kortów, automaty do gry.
Dla młodzieży (10 do 16 lat): Ado-Club z małą salą kinową, PlayStation, stołem do gry w bilard, piłkarzykami.
Dla dzieci: basen ze zjeżdżalniami, plac zabaw, mini
klub (4-10 lat), mini dyskoteka.
Należące do sieci hoteli Thalassa Spa Elyssa – oferuje
profesjonalną obsługę, zabiegi zdrowotne i upiększające, balneoterapię, masaże, nowocześnie wyposażoną
salę fitness, salon fryzjerski, tunezyjskim hammam
i łaźnię turecką.
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna Cleopatra (kilka razy w tygodniu
bufety tematyczne), Snack Restaurant przy basenie
głównym; restauracje a la carte: Romulus (kuchnia
międzynarodową), Arabesque (kuchnia tunezyjska),
restauracja na plaży Zeus; lobby bar Cezar (miejsce do
gry w karty i gry planszowe, muzyka na żywo); bar przy
basenie Petra; bar Mexican - wszystkie bary czynne
są od 10:00 do północy, bar w dyskotece (23:00-02:00,
dodatkowo płatny). Na plaży bar Zeus czynny w sezonie letnim, w godz. 10:00-18:00, kawiarnia mauretańska.
INFORMACJE DODATKOWE
Część sportów i gier dodatkowo płatna, szczegółowe
informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive Goście otrzymują w dniu
przyjazdu, podczas zameldowania w hotelu.

WYŻYWIENIE:
All inclusive: śniadania, obiady
i kolacje w formie bufetu, późne
śniadania kontynentalne (10:00-11:00).
W wyznaczonych barach i restauracjach przekąski w ciągu dnia oraz
w nocy, wybrane napoje alkoholowe
i bezalkoholowe w godzinach 10:0024:00. Raz na pobyt kolacja w każdej
restauracji a la carte (wymagana
rezerwacja).
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HISZPANIA

KIERUNKI DYNAMICZNE

Barcelona
NH COLLECTION BARCELONA GRAN HOTEL CALDERÓN
PETIT PALACE BOQUERIA GARDEN					
VINCCI MAE									
MERCURE BARCELONA CONDOR					
IBEROSTAR SELECTION PASEO DE GRACIA				
HOTEL CATALONIA RAMBLAS						
HOTEL BARCELONA PRINCESS						
BARCELONA HOTEL COLONIAL						
SATA APARTAMENTOS PARK GUELL AREA				
RAMBLAS HOTEL								
HOTEL SAGRADA FAMILIA						

INFOLINIA: 22 266 87 65

HISZPANIA - BARCELONA
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HISZPANIA

KIERUNKI DYNAMICZNE

Majorka
ZAFIRO PALACE PALMANOVA
MELIÁ CALA D’OR BOUTIQUE HOTEL
HOTEL VICTORIA GRAN MELIÁ
VIVA SUNRISE
VIVA EDEN LAGO
SOL PALMANOVA ALL INCLUSIVE
SOL KATMANDU PARK & RESORT
MELIÁ CALVIÁ BEACH
WHALA!ISABELA
HOTEL BOUTIQUE BON REPOS
HOTEL AMIC COLON PALMA
APARTMENTS CALA D’OR PLAYA
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KIERUNKI DYNAMICZNE

Wyspy

Fuerteventura

Kanaryjskie

GRAN HOTEL BAHIA REAL
PIERRE ET VACANCES VILLAGE CLUB
FUERTEVENTURA ORIGO MARE
LEMON & SOUL CACTUS GARDEN
H10 OCEAN DUNAS
ESENCIA DE FUERTEVENTURA
ELBA CARLOTA BEACH & CONVENTION RESORT
CORAL COTILLO BEACH
HOTEL BOUTIQUE LA MARQUESINA
OASIS DUNAS
HOTEL ARENA BEACH
ELBA CASTILLO SAN JORGE & ANTIGUA SUITE HOTEL
APARTAMENTOS DUNAS CLUB

Teneryfa
IBEROSTAR GRAND EL MIRADOR
HOTEL SIR ANTHONY
HOTEL MEDITERRANEAN PALACE
BAHIA PRINCIPE FANTASIA TENERIFE
SOL TENERIFE
IBEROSTAR LAS DALIAS
HOTEL VINCCI TENERIFE GOLF
H10 LAS PALMERAS
MUTHU ROYAL PARK ALBATROS
HOTEL VILLA DE ADEJE BEACH
SOL SUN BEACH APARTMENTOS
PARQUE DEL SOL

INFOLINIA: 22 266 87 65
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SIDE

Alba Resort
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Alba Resort
KATEGORIA: 5*
REGION: Side
POŁOŻENIE:
Colakli, ok. 8 km od antycznego
centrum Side, ok. 60 km od lotniska
Antalya.
POKOJE:
Standardowe, Standardowe z widokiem na morze, SGL; wyposażenie:
klimatyzacja, łazienka (wanna
lub prysznic, wc), TV-sat, telefon,
minibar (codziennie uzupełniany
w napoje bezalkoholowe), zestaw do
kawy/herbaty, sejf (płatny), łóżeczko
dla dziecka do 2 lat na zamówienie
przed przyjazdem, balkon.

HOTEL
445 pokoi w 10 4-piętrowych budynkach, windy, lobby,
całodobowa recepcja, restauracja główna, 2 restauracje a la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja),
4 bary, sklep z pamiątkami i biżuterią,
Internet: WiFi bezpłatne w lobby
PLAŻA
Bezpośrednio przy hotlu, piaszczysta, szeroka, bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
2 baseny, 4 zjeżdżalnie, 2 brodziki dla dzieci, parasole,
leżaki i ręczniki, kort tenisowy, centrum fitness, koszykówka, siatkówka plażowa, boccia, plac zabaw dla
dzieci, miniklub (4-12 lat), minidisco, minizoo, dyskoteka, program animacyjny dla dorosłych i dzieci, muzyka
na żywo, wieczorne pokazy
Płatne: bilard; centrum spa, sporty wodne na plaży
w ofercie zewnętrznych firm

INFORMACJE DODATKOWE
Część usług, sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych
usług w ramach pakietu (All Inclusive, FB, HB, BB,
bez wyżywienia) Goście otrzymują w hotelu. Hotel
zastrzega sobie prawdo do modyfikacji wykupionej
oferty (godziny podawania posiłków, sposób podawania posiłków, rodzaje napojów itp). Pakiet różni się
w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive
w wyznaczonych barach i godzinach. Terminy oraz
godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu.
Organizator podaje przykładowe propozycje animacji, zabaw, zajęć sportowych, szczegółowe informacje
Klienci otrzymują na miejscu. W sezonie zimowym
i w niskim sezonie (do połowy czerwca, od połowy
września) hotele ograniczają działalność aqua parków,
animacji, zajęć sportowych. Oferty zawierają zdjęcia
przykładowych pokoi.

WYŻYWIENIE:
All inclusive: śniadania, późne
śniadania, obiady, kolacje w formie
bufetu w restauracji głównej; kawa,
herbata i ciasto i przekąski w ciągu
dnia, wieczorne przekąski; lokalne
napoje bezalkoholowe i lokalne
napoje alkoholowe w wyznaczonym
barze 24 godziny na dobę; raz na
tydzień kolacja w restauracji a la
carte (wymagana wcześniejsza
rezerwacja.
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Eftalia Aqua
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Eftalia Aqua
KATEGORIA: 5*
REGION: Antalya
POŁOŻENIE:
W Turkler, przy lokalnej drodze,
2 km od sklepów, ok. 4 km od centrum Konakli, 18 km od Alanyi,
100 km od lotniska w Antalyi.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka (prysznic/
wanna, WC, suszarka do włosów),
telefon, TV-sat, minibar, sejf, balkon.
Standardowe - ok. 24 m2, 2-os.
z możliwością dostawki dla osoby
dorosłej lub dziecka.
Standardowe BIG - ok. 34 m2, 2-os.
z możliwością dostawki dla osoby
dorosłej lub 2 dzieci.
Rodzinne typu A - ok. 43 m2, z dwiema sypialniami, dla 4 os. dorosłych
lub 2 os. dorosłych i 2 dzieci.
Oferta zawiera przykładowe zdjęcia
pokoi. Brak możliwości wyboru lokalizacji pokoju. Pokoje o podwyższonym standardzie dodatkowo płatne.

HOTEL
Dwa budynki główne, 5 willi, 470 pokoi, recepcja z lobby, punkt wymiany walut, windy, taras i ogród. Płatne:
pralnia, punkt medyczny, butik, jubiler, fryzjer. Część
udogodnień hotelowych znajduje się na terenie “Eftalia
Island”.
Internet: WiFi-bezpłatne w lobby
PLAŻA
Ok. 50 m od hotelu (plaża oddzielona ulicą - przejście tunelem), piaszczysto-żwirowa, zejście do wody
kamieniste; parasole, leżaki bezpłatnie, ręczniki za
kaucją. Na plaży kompleks basenów i bary.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Kompleks 4 basenów ze zjeżdżalniami na terenie hotelu, leżaki i parasole bezpłatnie, 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, wieczorne pokazy i programy
rozrywkowe w amfiteatrze.
Płatne: strefa SPA, masaże, łaźnia parowa, sauna,

hammam, oświetlenie boiska i kortu tenisowego,
sprzęt do gry w tenisa, bilard, sporty wodne na plaży
(w ofercie zewnętrznych firm).
Dla dzieci: basen ze zjeżdżalniami, brodzik na terenie
hotelu. Na terenie „Eftalia Island” miniklub (4-12 lat),
plac zabaw, brodzik z małą zjeżdżalnią.
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, 2 restauracje a’la carte, lobby bar,
bar przy basenie, pub, bar na plaży, cukiernia.
INFORMACJE DODATKOWE
Część sportów, gier i menu może być dodatkowo płatna. Hotele zastrzegają sobie prawo do modyfikowania All Inclusive. Szczegółowe informacje na temat
płatnych i bezpłatnych usług w ramach All Inclusive
Goście otrzymują. Godziny działania aquaparku w sezonie i poza sezonem ustala dyrekcja hotelu, godziny
działania aquaparku mogą ulec zmianie. Pakiet różni
się w zależności od sezonu (wysoki/ niski). All Inclusive w wyznaczonych miejscach. Terminy oraz godziny
działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Aktualizacja oferty barów, restauracji i atrakcji w hotelu-październik 2019. Organizator podaje przykładowe
propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje
Klienci otrzymują na miejscu.

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive: Śniadanie, obiad,
kolacja w formie bufetu w restauracji głównej; późne śniadania; kawa/
herbata i ciastka w kawiarni, w ciągu
dnia przekąski, lody, wybrane lokalne napoje alkoholowe 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 znajduje 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
importowane, kawa po turecku, kawa
ziarnista, wyciskane soki, koktajle,
napoje w dyskotece na plaży. Noszenie bransoletki All Inclusive jest
obowiązkowe.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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Side Towny by 		
			 Zhotels

ORGANIZATOR:
HOTEL:
Side Town By Zhotels
KATEGORIA: 4*
REGION: Side
POŁOŻENIE:
Ok. 2 km od Side, ok. 200 m od
najbliższego sklepu, ok. 700 m od
najbliższego przystanku komunikacji miejskiej, ok. 75 km od lotniska
w Antalyi.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka z prysznicem
i suszarką do włosów, telefon, minibar (codziennie uzupełniany w wodę
mineralną), sejf (dodatkowo płatny),
TV i balkon.
Standardowy – ok. 15m2, 2-os.
z możliwością jednej dostawki dla
osoby dorosłej lub dziecka.

HOTEL
Jeden budynek posiadający 180 pokoi oraz recepcja
24h. Płatne: lekarz, pralnia, kafejka internetowa, fryzjer.
Internet: WiFi w lobby (bezpłatny).
PLAŻA
Ok. 300 m od hotelu, piaszczysta, leżaki, parasole
i ręczniki plażowe bezpłatne. Sporty wodne na plaży
dodatkowo płatne.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen zewnętrzny i wewnętrzny, leżaki i parasole bezpłatne, centrum fitness, łaźnia turecka, sauna, tenis
stołowy, siatkówka plażowa, przykładowe programy
animacyjne i pokazy na żywo.
Płatne: centrum SPA, masaż, sporty wodne na plaży.
Dla dzieci: brodzik, mini klub (4-12 lat), wysokie krzesełka w restauracji.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, bar w lobby, bar przy basenie.

INFORMACJE DODATKOWE
Część menu, atrakcji - płatna. Hotele zastrzegają sobie
prawo do modyfikowania oferty All Inclusive. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych
usług w ramach pakietu All Inclusive Goście otrzymują
na miejscu. Pakiet różni się w zależności od sezonu
(wysoki/niski). All Inclusive i późne śniadanie w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje
przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. Działania
klimatyzacji określa dyrekcja hotelu.

WYŻYWIENIE:
All inclusive: śniadanie, późne śniadanie (przekąski na słodko), obiad,
kolacja - w formie bufetu. Lokalne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
w lobby bar w godz. 10:00-23:00
(importowane napoje alkoholowe
dodatkowo płatne). Słodkie przekąski w restauracji głównej, w godz.
16:00-17:30. Przekąski i napoje w barze przy basenie, w godz. 11:00-16:30.
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Tac Premier
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Tac Premier
KATEGORIA: 5*
REGION: Antalya
POŁOŻENIE:
Ok.1 km od ścisłego centrum Alanyi,
zaledwie 50 m od plaży Kleopatry.
W okolicy hotelu liczne kawiarnie
i sklepiki. Lotnisko Antalya znajduje
się w odległości ok. 125 km.
POKOJE:
Standardowe dla 2 osób dorosłych
z możliwością dwóch dostawek dla
jednej osoby dorosłej lub dwójki
dzieci. Wyposażenie: klimatyzacja
(depozyt za pilota ok. 10 EUR), łazienka (prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów), telefon, TV-sat, sejf
(płatny), lodówka (woda bezpłatnie
tylko podczas check in, dalsza
konsumpcja płatna dodatkowo),
w większości pokoi umeblowany
balkon lub taras.
Oferta zawiera zdjęcia przykładowych pokoi.

HOTEL
254 pokoje w 7 budynkach połączonych mostami
i tarasami, recepcja 24h, windy, lobby, przechowalnia
bagażu. Restauracja główna, 3 bary: bar przy basenie,
w lobby
Dodatkowo płatne: stanowisko internetowe, pralnia,
sklep, centrum Spa.
Internet: WiFi w lobby bezpłatnie.
PLAŻA
Piaszczysta, publiczna plaża Kleopatry ok. 50 m od
hotelu, przejście przez ulicę. Leżaki, materace i parasole (płatne).
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen o nieregularnych kształtach z wydzieloną częścią dla dzieci, basen kryty, taras słoneczny z bez-

płatnymi leżakami i parasolami. Brak ręczników plażowych i basenowych.
Siłownia, tenis stołowy, dzienny i wieczorny program
animacyjny.
Płatne: Spa, bar na plaży, sporty wodne na plaży.
INFORMACJE DODATKOWE
Hotele zastrzegają sobie prawo do modyfikowania
oferty All Inclusive. Szczegółowe informacje na temat
płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All
Inclusive Goście otrzymują na miejscu w hotelu. Pakiet
różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All
Inclusive i późne śniadanie w wyznaczonych barach.
Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa
dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe
propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje
Klienci otrzymują na miejscu.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive: śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu w restauracji
głównej, przekąski w ciągu dnia. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach
10:00-24:00.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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BUŁGARIA

SŁONECZNY BRZEG

Trakia Plaza
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Trakia Plaza
KATEGORIA: 4*
REGION: Słoneczny Brzeg
POŁOŻENIE:
Hotel w mieście (druga linia brzegowa), ok. 1,2 km od centrum kurortu
Słoneczny Brzeg, w pobliżu sklepów
i barów, ok. 50 m od supermarketu
i apteki, ok. 5 km od malowniczego
Nessebaru oraz ok. 35 km od lotniska w Burgas.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka (prysznic,
WC, suszarka do włosów), TV-sat,
telefon, lodówka, balkon.
Standardowy – ok. 27 m2, 2-os.
z możliwością jednej dostawki dla
osoby dorosłej lub dziecka.
Standardowy comfort – ok. 28 m2,
2-os. z możliwością jednej dostawki
dla osoby dorosłej, dwójki dzieci lub
osoby dorosłej i dziecka.
Apartamenty z jedną sypialnią –
możliwość zakwaterowania maksymalnie 4 osób.
Apartamenty z dwiema sypialniami – możliwość zakwaterowania
maksymalnie 5 osób.
Brak możliwości wyboru lokalizacji
pokoju.

HOTEL
Wakacyjna atmosfera, miła obsługa oraz świetne położenie – niedaleko piaszczystej plaży i atrakcji kurortu
Słoneczny Brzeg, sprawia, że jest to doskonały wybór
na rodzinne wakacje. Duży basen ze zjeżdżalniami, ze
stopniowym wejściem, mostkami, roślinnością i skalniakami gwarantuje świetną zabawę dla dorosłych
i dzieci.
Hotel wybudowany w 2003 r., wyremontowany w 2018 r,
9-piętrowy budynek główny, posiada 2 windy i 171 pokoi,
recepcję z lobby, sejf (płatny), kantor. Płatne – pralnia,
lekarz na zapytanie, parking (ok. 12 lv/dzień), sklep z pamiątkami, kiosk, mini market.
Internet: WiFi w lobby bezpłatny.
PLAŻA
Ok. 250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, leżaki
i parasole płatne.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Duży basen z dwiema zjeżdżalniami, leżaki i parasole
przy basenie bezpłatne, jacuzzi, przykładowe bezpłatne atrakcje: tenis stołowy, boccia, rzutki, gimnastyka

w wodzie, dzienne i wieczorne animacje.
Płatne: sporty wodne przy plaży, kort tenisowy, bilard,
masaż.
Dla dzieci: Basen z dwiema zjeżdżalniami, kids klub
(4-12 lat), plac zabaw, dyskoteka, łóżeczko (dostępne,
płatne ok. 5 lv za dzień).
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główne z tarasem, bar przy basenie, lobby
bar i Mecanin bar.
INFORMACJE DODATKOWE
Hotele zastrzegają sobie prawo do modyfikowania
oferty All Inclusive. Szczegółowe informacje na temat
płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All
Inclusive Goście otrzymują na miejscu w hotelu. Pakiet
różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All
Inclusive i późne śniadanie w wyznaczonych barach.
Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa
dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe
propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. Część usług, menu,
atrakcji - dodatkowo płatna.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive - śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu, lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe w godz.
10:00-23:00, przekąski w snack bar
w godz. 11:30-17:00, przekąski kawa/
herbata i ciastka 15:00-17:00. Importowane napoje alkoholowe płatne.
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Kotva
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Kotva
KATEGORIA: 4*
REGION: Słoneczny Brzeg
POŁOŻENIE:
Ok. 3 km od centrum Słonecznego
Brzegu, w południowej części kurortu, ok. 1 km od Nessebaru. W pobliżu
kawiarenki, restauracje, sklepy.
Lotnisko Burgas ok. 32 km od hotelu.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka (WC, prysznic,
suszarka do włosów), TV-sat, lodówka, telefon, część pokoi z balkonem.
Standardowe – ok. 24 m2, dla 2 osób
z możliwością dostawki dla dziecka
lub osoby dorosłej. Możliwość
wypożyczenia łóżeczka dla dziecka
do lat 2, płatne na miejscu 2,5 euro
za dzień. Możliwość wstawienia
drugiego małego łóżka-dostawki (na
zapytanie).
Apartamenty – ok. 36 m2, dla maksymalnie 4 osób – pokój dzienny
i sypialnia.
Brak możliwości wyboru lokalizacji
pokoju. Pokoje o podwyższonym
standardzie dodatkowo płatne.

HOTEL
Położony pomiędzy gwarnym, pełnym wakacyjnych
rozrywek Słonecznym Brzegiem, a Nessebarem, który
słynie ze swojej zabytkowej starówki. Zlokalizowany
blisko plaży, oferujący liczne atrakcje dla dzieci (duży
aqua park na terenie hotelu) jest doskonałą propozycją
na rodzinne wakacje. Obiekt jest zadbany, otoczony
niewielkim ogrodem.
Budynek hotelowy mieści ponad 470 pokoi, składa się
z dwóch 4-piętrowych budynków. W hotelu znajduje
się recepcja, przestronne lobby, winda, kantor, przechowalnia bagażu, taras, ogród.
Płatne: sejf w recepcji (płatny), sklep z pamiątkami,
wypożyczalnia samochodów, usługi prania i prasowania.
Internet: WiFi w lobby bezpłatnie.
PLAŻA
Ok. 300 m od hotelu – przejście przez wydmy, ok 450
m od hotelu przejście drogą – piaszczysta, publiczna,
leżaki i parasole płatne.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen zewnętrzny z wydzieloną częścią dla dzieci
(zjeżdżalnie), bezpłatne leżaki i parasole przy basenie, aquapark składający się z dwóch basenów ze
zjeżdżalniami dla dzieci (bary na terenie aquaparku

płatne). Bezpłatnie 6 dni w tygodniu dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych. Hotel nie posiada
serwisu ręczników plażowych.
Płatnie: siłownia, masaż, sauna, bilard, sporty wodne
na plaży.
Dla dzieci: plac zabaw, basen i brodzik (wydzielona
część z basenu głównego), aquapark, mini klub. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka do lat 2 płatne na miejscu ok. 2,5 euro za dzień, na zapytanie
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, restauracja a la carte, bar w lobby, bar przy basenie, bar w aquaparku (nie objęty
opcja all inclusive).
INFORMACJE DODATKOWE
Część atrakcji dodatkowo płatna. Hotele zastrzegają
sobie prawo do modyfikowania oferty All Inclusive.
Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive Goście
otrzymują na miejscu. 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. Część sportów,
gier, menu i usług- płatna.

WYŻYWIENIE:
All inclusive: śniadania, obiady
i kolacje w formie bufetu w restauracji głównej. Wybrane lokalne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
serwowane (w godzinach 10:0022:30) w wyznaczonych barach.
Restauracja a la carte i część barów
- dodatkowo płatne (w tym bar na
terenie aquaparku.)

INFOLINIA: 22 266 87 65
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Mercury
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Mercury
KATEGORIA: 4*
REGION: Słoneczny Brzeg
POŁOŻENIE:
W miejscowości Słoneczny Brzeg,
bezpośrednio przy promenadzie,
ok. 38 km od lotniska Burgas.
W niedalekiej odległości restauracje,
kluby, bary i kasyna, tętniące życiem
zarówno w dzień, jak i w nocy, przystanek autobusowy.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka (WC, wanna,
suszarka), WiFi, telefon, TV-sat,
mała lodówka, balkon.
Standardowy - ok. 26 m2, dla 2 osób
z możliwością dostawki dla osoby
dorosłej lub 2 dzieci.
Dostawka dla 2 dzieci w pokoju
standardowym może być w postaci
1 łóżka lub rozkładanej sofy. Pokoje
również od strony ulicy-brak możliwości wyboru lokalizacji pokoju.
Pokoje o podwyższonym standardzie
dodatkowo płatne.

HOTEL
Obiekt idealny na rodzinne wakacje, dogodnie położony
przy piaszczystej plaży oraz w centrum tętniącego
życiem Słonecznego Brzegu, gdzie znajduje się wiele
barów, klubów i restauracji. Hotel oferuje siłownię oraz
program rozrywkowy, a dla najmłodszych mini klub,
mini disco i plac zabaw. Polecany również amatorom
życia nocnego.
Obiekt całkowicie wyremontowany w 2010 r. Do dyspozycji Gości recepcja, kantor, windy, sklep, ogród.
Płatne: sejf, fryzjer, sala konferencyjna, możliwość
wypożyczenia żelazka, parking, pralnia.
Internet: WiFi bezpłatny.
PLAŻA
Ok. 200 m od hotelu (przez ulice i deptak), piaszczysta, leżaki i parasole przy plaży płatne. Druga linia
brzegowa.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen odkryty o pow. 190 m2, (leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki za kaucją).
Przykładowe animacje i zajęcia sportowe w cenie: gimnastyka w wodzie, siłownia, szachy ogrodowe, rzutki,
animacje przy basenie, lekcje tańca. Płatne - strefa

SPA, korty tenisowe (wymagana wcześniejsza rezerwacja) i kasyno w pobliżu hotelu, bilard.
Dla dzieci
Brodzik ze zjeżdżalnią o pow. 100 m2, plac zabaw, mini
klub, zajęcia z animatorami, łóżeczko dla dzieci
(bezpłatne, na zapytanie), wysokie krzesełka w restauracji.
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, bistro przy basenie 12:00-17:30,
lobby bary 10:30-22:30, koktajl bar 10:00-23:00.
INFORMACJE DODATKOWE
Hotele zastrzegają sobie prawo do modyfikowania
oferty All Inclusive. Szczegółowe informacje na temat
płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive Goście otrzymują na miejscu. 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. Część
sportów, gier, usług i menu - dodatkowo płatna. Godziny funkcjonowania barów all inclusive mogą ulegać
zmianie i mogą funkcjonować w systemie wymiennym.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive - śniadanie, obiad i kolacje w formie bufetu; w ciągu dnia
przekąski wydawane w wyznaczonych miejscach i godzinach; system
all inclusive obowiązuje w godzinach
7:30-23:00. Wybrane lokalne i importowane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe serwowane we wskazanych miejscach i godzinach (10:0023:00). Ze względów bezpieczeństwa
nie wolno na terenie basenu pić
napojów podawanych w szkle.
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Viand
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Kotva
KATEGORIA: 4*
REGION: Słoneczny Brzeg
POŁOŻENIE:
W centrum Słonecznego Brzegu,
ok. 5 km Nessebaru, ok. 32 km od
lotniska w Burgas. W pobliżu sklepy,
restauracje, deptak.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka (wanna/
prysznic, WC, suszarka do włosów),
WiFi, TV-sat, telefon, sejf (płatny
ok. 3 euro/dzień), min bar (płatny),
balkon lub taras.
Standard z widokiem na park – ok.
24 m2, 2-os. z możliwością jednej
dostawki dla osoby dorosłej lub
2 dla dzieci.
Brak możliwości wyboru lokalizacji
pokoju. Pokoje o podwyższonym
standardzie pokoje z widokiem
na morze - dodatkowo płatne.
Dostawka dla 2 dzieci może być
w postaci jednego łóżka, sofy lub
łóżka piętrowego.

HOTEL
Doskonała lokalizacja - bezpośrednio przy, szerokiej,
piaszczystej plaży, w centrum kurortu. Dobry wybór
dla rodzin z dziećmi, dla par i wszystkich nastawionych
na rozrywkę. Dla najmłodszych plac zabaw i brodzik,
dorośli mogą skorzystać z siłowni na świeżym powietrzu, zagrać w siatkówkę plażową lub skorzystać
z uroków lokalizacji.
5-piętrowy obiekt, posiada 116 pokoi. Do dyspozycji
Gości recepcja, windy, lobby, kantor, ogród, przechowalnia bagażu. Płatne - pralnia, opieka medyczna,
możliwość wypożyczenia samochodu, parking (ok.
6euro/dzień).
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych bezpłatny.
PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, piaszczysta, odznaczona
certyfikatem Błękitna Flaga, leżaki i parasole bezpłatne na wydzielonej części hotelu, poza tym obszarem
leżaki i parasole płatne ok. 15 EUR/dzień/komplet.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen, taras słoneczny, leżaki i parasole bezpłatne.
Przykładowe atrakcje: siłownia na świeżym powietrzu,

rzutki, szachy, karty, animacje dla dzieci i dorosłych.
Płatne: sporty wodne na plaży (skutery, rowery wodne, windsurfing, narty wodne), ok. 2,5 km Aqua Park
Action.
Dla dzieci: brodzik, plac zabaw, wysokie krzesełka
w restauracji, możliwość bezpłatnego wypożyczenia
łóżeczka dla dzieci do 2 lat (na zapytanie).
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, lobby bar, snack bar.
INFORMACJE DODATKOWE
Część atrakcji dodatkowo płatna. Hotele zastrzegają
sobie prawo do modyfikowania oferty All Inclusive.
Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive Goście
otrzymują na miejscu. Hotel zastrzega sobie prawo
do modyfikacji oferty 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.
Część usług, menu, serwisu - płatna.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive Premium – śniadanie,
obiad i kolacja w formie bufetu; późne śniadanie kontynentalne. W ciągu
dnia w wyznaczonych godzinach
i miejscach przekąski (np. lody pizza,
ciasta, naleśniki, kebab, kanapki,
frytki).
Lokalne napoje bezalkoholowe,
lokalne napoje alkoholowe oraz
wybrane alkohole międzynarodowe
dostępne w lobby barze lub w barze
w restauracji (10:00-23:00). Raz w tygodniu kolacje tematyczne - dania
kuchni bułgarskiej i włoskiej.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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Marakesz
ROYAL MIRAGE DELUXE MARRAKECH
RIAD ARMELLE
KECH BOUTIQUE HÔTEL & SPA
HOTEL NASSIM
EL ANDALOUS HOTEL & SPA
DELLAROSA HOTEL SUITES & SPA MARRAKECH
CLUB MARMARA MADINA
CLUB DAR ATLAS MARRAKECH
RIAD LAS PALMERAS
MARRAKECH HOUSE
HOTEL CORAIL
RIAD FATOUMA
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Oasis
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Oasis
KATEGORIA: 4*
REGION: Agadir
POŁOŻENIE:
W mieście, ok 500 m od centrum;
w pobliżu sklepy, restauracje, hotel
Tildi. Ok 30 km od lotniska.
POKOJE:
Klimatyzacja/ogrzewanie sterowane
centralnie, TV-sat, telefon, minilodówka (na zapytanie), sejf (płatny ok
2,5 E/dz), część pokoi bez balkonu.
Standardowe - dla 2 osób dorosłych;
możliwość dostawki tylko dla dziecka do 12 lat.
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje (HB): śniadania w formie bufetu, obiadokolacje
w formie bufetu lub serwowane (do
wyboru kilka dań z karty) - napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne.
Śniadania, obiady i kolacje (FB):
śniadania w formie bufetu, lunche
(obiady) i obiadokolacje (kolacje)
w formie bufetu lub serwowane (do
wyboru kilka dań z karty) - napoje
do obiadokolacji dodatkowo płatne.

INFOLINIA: 22 266 87 65

HOTEL
Lokalizacja w centrum zapewnia dostęp do miejskich
rozrywek, taras słoneczny i trawnik przy basenie relaks w rodzinnej atmosferze, a bliskość plaży możliwość korzystania ze sportów wodnych oraz kąpieli
w oceanie.
152 pokoje w czteropiętrowym budynku; do dyspozycji
Gości bezpłatnie: całodobowa recepcja, przestronne
lobby, punkt wymiany walut, sejf, windy.
Płatnie: sklepik z pamiątkami.
Internet: bezpłatne WiFi na terenie hotelu.
PLAŻA
Ok 300 m od hotelu, szeroka, piaszczysta, z łagodny
zejściem do wody - przejście przez ruchliwą ulicę oraz
promenadę. Wydzielona prywatna część hotelowa leżaki i parasole bezpłatnie.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen, taras słoneczny i trawnik (leżaki i parasole
bezpłatne, kaucja za ręczniki). Przykładowe atrakcje
i zajęcia - bezpłatnie: siłownia, w wybrane wieczory

animacje i wieczorki muzyczne, tenis stołowy.
Płatne: centrum spa, masaże, fryzjer, kosmetyczka.
Dla dzieci: plac zabaw.
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, bar w lobby, bar przy basenie.
INFORMACJE DODATKOWE
Część sportów i menu dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług
Goście otrzymują w hotelu. Pakiet może różnić się
w zależności od sezonu (wysoki/niski). Terminy oraz
godziny działania klimatyzacji i ogrzewania określa
dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe
propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje
Klienci otrzymują na miejscu.
UWAGA! Cena nie obejmuje obowiązkowego lokalnego
podatku turystycznego. Opłata będzie pobierana na
miejscu w lokalnej walucie. Wysokość podatku: hotele
1-3* - 11 MAD za noc/os; hotele 4* - 19,8 MAD za noc/
os; hotele 5*- 40 MAD za noc/os.
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Kenzi Europa
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Kenzi Europa
KATEGORIA: 4*
REGION: Agadir
POŁOŻENIE:
Turystyczna dzielnica Agadiru,
w okolicy liczne bary, restauracje, sklepy. Ok. 30 km od lotniska
w Agadirze
POKOJE:
Standardowy – dla 2 osób dorosłych
z możliwością 1dostawki dla dziecka,
klimatyzacja/ogrzewanie, łazienka
(WC, wanna/prysznic, suszarka),
TV-sat, telefon, lodówka, sejf (płatny), minibar (na zamówienie, płatny
wg konsumpcji), balkon.

HOTEL
236 pokoi w 2 siedmiopiętrowych budynkach z windami, recepcja 24h z lobby, przechowalnia bagażu,
pralnia za dodatkową opłatą.
Internet: WiFi bezpłatne w lobby.

cyjny dla dorosłych i dzieci.
Płatne: masaże, sauna, hammam i zabiegi w centrum
SPA.
Dla dzieci: brodzik, plac zabaw, animacje w ciągu dnia.

PLAŻA
Ok. 200 m od hotelu, przejście przez ulicę, publiczna
z wydzieloną częścią hotelową, piaszczysta, długa,
szeroka, łagodne zejście do morza, bezpłatne parasole
i leżaki, ręczniki za kaucją.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna serwująca dania kuchni międzynarodowej oraz bar.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Duży basen z kilkoma zjeżdżalniami, podgrzewany
w sezonie zimowym z wydzieloną częścią dla dzieci.
Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne, ręczniki
kąpielowe za kaucją ok. 100 MAD, boisko, tenis stołowy, tenis ziemny (2 oświetlane korty, wypożyczenie
sprzętu do tenisa dodatkowo płatne ok. 50 MAD/godz.)
i siłownia. W ciągu dnia i wieczorem program anima-

INFORMACJE DODATKOWE
Część sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe
informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach All Inclusive lub wybranego wyżywienia Goście
otrzymują w hotelu. Hotel zastrzega sobie prawdo
do modyfikacji oferty All Inclusive. Pakiet różni się
w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive
w wyznaczonych barach. Godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje
przykładowe propozycje animacji i zabaw.

WYŻYWIENIE:
All inclusive: wczesne śniadanie
kontynentalne, śniadanie w formie
bufetu, obiad oraz kolacja w restauracji głównej. Wciągu dnia przekąski.
Napoje bezalkoholowe i lokalne
napoje alkoholowe w barach oraz
w czasie posiłków w restauracji
głównej.
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Park
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Park
KATEGORIA: 4*
REGION: Budva
POŁOŻENIE:
W mieście, niedaleko plaży Slovenska, bezpośrednio przy promenadzie,
ok. 10 min. spacerem od zabytkowego Starego Miasta, ok. 1,5 godziny
od lotniska w Podgoricy.

HOTEL
Hotel Park zlokalizowany jest w jednej z najpiękniejszych części miasta Budva, niedaleko plaży Slovenska,
bezpośrednio przy promenadzie, ok. 10 min. spacerem
od zabytkowego Starego Miasta. Obiekt otoczony ogrodem z bogatą śródziemnomorską zielenią. W pobliżu
hotelu znajdują się liczne bary, restauracje, sklepy
oraz dyskoteki. Transfer z lotniska w Podgoricy trwa
ok. 1,5 godz.
Do dyspozycji gości jest recepcja czynna 24h z lobby,
dwie restauracje w tym jedna a’la carte, cocktail bar,
sala telewizyjna, ogród palmowy, WiFi na terenie całego obiektu, parking. W pobliżu hotelu wypożyczalnia
samochodów i sprzętów wodnych. Obiekt został odnowiony w 2017 roku.

Internet: bezpłatne WiFi na terenie całego obiektu.
PLAŻA
Hotel znajduje się zaledwie 5 minut spacerem od plaży
Slovenska, plaża Mogren oddalona jest od ok 2 km,
a plaża Jaz o ok. 4 km. Leżaki i parasole na plaży
płatne.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Hotel z uwagi na położenie na dużej zielonej przestrzeni stanowi idealne miejsce do uprawiania sportów takich jak siatkówka czy koszykówka. Na plaży
wypożyczalnia sprzętów wodnych, szkółka nurkowania, dodatkowo odbywają się rejsy statkiem oraz loty
widokowe.

POKOJE:
Klimatyzowane, łazienka (wc,
wanna/prysznic), mała lodówka,
większość pokoi z balkonem. Dzieci
do lat 6 śpią w jednym łóżku z rodzicami. Starsze dzieci na dostawce.
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje. Napoje
dodatkowo płatne.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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Sars
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Sars
KATEGORIA: 4*
REGION: Dobra Voda
POŁOŻENIE:
W miasteczku Dobra Voda w pobliżu
nadmorskiej promenady. Ok. 6 km
od najsłynniejszego miasta-twierdzy w okolicy Stary Bar, ok. 12 km
od zabytkowej części miasta Ulcinj,
ok. 37 km od najbliższego lotniska
w Podgoricy.

HOTEL
Hotel położony jest w miasteczku Dobra Voda, usytuowany na lekkim wzniesieniu dzięki czemu roztacza
się z niego przepiękny widok na okoliczne góry oraz
morze. W pobliżu znajduje się nadmorska promenada
z licznymi sklepikami, lokalnymi tawernami oraz
kawiarniami. Do najsłynniejszego miasta-twierdzy
w okolicy Stary Bar jest zaledwie ok. 6 km, do zabytkowej części miasta Ulcinj ok. 12 km. Do najbliższego
lotniska w Podgoricy ok. 37 km. Transfer z lotniska
trwa ok 1,5 godziny.

Do dyspozycji gości recepcja, restauracja, taras słoneczny, basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci,
parking.
Internet: Bezpłatne WiFi na terenie całego obiektu.
PLAŻA
Piaszczysto-żwirowa publiczna plaża Veliki Pijesak
o charakterystycznym kształcie łuku zlokalizowana
ok. 400 m od hotelu. Plaża posiada łagodne zejście
do wody. Serwis plażowy płatny.

POKOJE:
Hotel oferuje zakwaterowanie
w 29 przestronnych i komfortowych
pokojach. Standardowy 2-os. z możliwością dostawki dla dziecka lub
osoby dorosłej. Każdy wyposażony
w łazienkę (wanna/prysznic, suszarka do włosów, ręczniki), aneks
kuchenny, lodówkę, klimatyzację,
TV-sat, wszystkie pokoje posiadają
balkon/patio. Hotel nie akceptuje
zwierząt.
WYŻYWIENIE:
HB - śniadanie w formie bufetu ,
obiadokolacja serwowana (wybór
3 dań). Napoje dodatkowo płatne.
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Admiral Annex
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Admiral Annex
KATEGORIA: 3*
REGION: Zakynthos
POŁOŻENIE:
Argassi, ok. 200 m od centrum, ok.
3 km od stolicy, ok. 6 km od lotniska.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka z prysznicem/
wanną, WC, suszarka do włosów,
TV-sat, sejf (ok. 10 euro/tydz.),
lodówka, balkon/taras.
Apartamenty – pokój dzienny
z aneksem kuchennym oraz sypialnia, dla maksymalnie 4 os. dorosłych. Pokoje znajdują się w budynku
położonym ok. 30 m od budynku
głównego hotelu Admiral.
Brak możliwości wyboru lokalizacji
pokoju. Pokoje o podwyższonym
standardzie dodatkowo płatne.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive – śniadania, obiady,
kolacje w formie bufetu. Lekkie
przekąski serwowane w ciągu dnia
w wyznaczonych godzinach i miejscu. Wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (09:00-23:00).
Markowe i importowane napoje
alkoholowe i zamówienia składane
po godzinie 23:00 - płatne.

INFOLINIA: 22 266 87 65

HOTEL
Położony na wzniesieniu oferuje piękny widok na zatokę i miasto Zakynthos. Blisko popularnej miejscowości
Argassi - polecany w szczególności miłośnikom nocnych rozrywek i osobom chcących korzystać z wakacyjnych uroków greckich miasteczek.
Wybudowany w 1994 r., częściowo wyremontowany
w 2015 r., składa się z 2 budynków i posiada 96 pokoi,
recepcję, kącik telewizyjny, taras słoneczny. Płatne –
kącik internetowy. Należy do kompelsu hotelowego
składającego się z hoteli Admiral, Comodore i Capitains.
Internet: bezpłatne WiFi w lobby.
PLAŻA
Ok. 500 m od hotelu (przejście przez ulicę), kamienisto-piaszczysto, bardzo wąska (szerokość w sposób
istotny zależna od codziennych przypływów i odpływów). Ok. 600 m od hotelu prywatna plaża, leżaki i parasole bezpłatne, w ramach all inclusive woda i napoje
bezalkoholowe (09:00-20:00).
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen, leżaki i parasole bezpłatne, przykładowe bezpłatne atrakcje: gimnastyka w wodzie, tenis stołowy,
rzutki, mini piłka nożna, siatkówka plażowa.
Płatne: bilard, pokój gier, masaż, sporty wodne na pla-

ży. Goście hotelu Admiral mogą bezpłatnie korzystać
z infrastruktury kompleksu Captains-Commodore-Admiral (baseny, restauracje, bary).
Dla dzieci: brodzik, łóżeczko dla dziecka do lat 2 (na
zapytanie), mini klub, plac zabaw, wysokie krzesełka
w restauracji.
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna i bar.
INFORMACJE DODATKOWE
Część sportów, gier i menu płatna. Hotele zastrzegają
sobie prawo do modyfikowania oferty All Inclusive.
Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive Goście
otrzymują na miejscu. Pakiet różni się w zależności
od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive wyznaczonych
barach i godzinach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje
przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. Działania
klimatyzacji określa dyrekcja hotelu.
UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji,
przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
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Commodore
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Commodore
KATEGORIA: 3*
REGION: Zakynthos
POŁOŻENIE:
W Argassi, ok. 3 km od stolicy
Zakynthos, ok. 5 km od lotniska.
Przystanek autobusowy ok. 200 m
od hotelu.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka z prysznicem/
wanną, WC, suszarka do włosów,
TV-sat, telefon, sejf (w niektórych
pokojach, ok. 10 euro/tydz.), zestaw
do parzenia kawy i herbaty, lodówka,
balkon/taras.
Standardowy – ok. 20 m2, 2-os.
z możliwością 1 dostawki dla osoby
dorosłej lub dziecka.
Rodzinny – 2-os. z możliwością 1 lub
2 dostawek.
Oferta może zawierać przykładowe zdjęcia pokoi. Brak możliwości
wyboru lokalizacji pokoju. Pokoje o
podwyższonym standardzie dodatkowo płatne. Dostawka dla 2 dzieci
może być w postaci jednego łóżka,
sofy lub łóżka piętrowego.

HOTEL
Malowniczo położony na wzgórzu, w pobliżu centrum
Argassi z tawernami, barami oraz sklepami. Ze względu na położenie idealny dla amatorów życia miejskiego, ze względu na serwis all inclusive i bliskość plaży
doskonały dla rodzin.
2-piętrowy budynek, częściowo odnowiony w 2014
i 2015 r., posiada 117 pokoi, lobby z recepcją, sejf przy
recepcji (ok. 10 euro/tydz.), kącik telewizyjny. Wchodzi
w skład kompleksu hotelowego Commodore, Capitains, Admiral.
Internet: Bezpłatne WiFi przy recepcji bezpłatne.
PLAŻA
Ok. 500 m od hotelu (przejście przez ulicę), kamienisto-piaszczysto, bardzo wąska (szerokość w sposób
istotny zależna od codziennych przypływów i od-

pływów), kamieniste zejście do wody. Ok. 600 m od
hotelu prywatna plaża, leżaki i parasole bezpłatne,
w ramach all inclusive woda i napoje bezalkoholowe
(09:00-20:00).
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen, leżaki i parasole bezpłatne, przykładowe bezpłatne zajęcia: tenis stołowy, rzutki, boisko do piłki nożnej, siatkówka plażowa. Płatne: jacuzzi, bilard, sporty
wodne na plaży. Goście hotelu Commodore mogą bezpłatnie korzystać z infrastruktury kompleksu Captains-Commodore-Admiral (baseny, restauracje, bary).
Dla dzieci: brodzik, plac zabaw, mini klub, menu i wysokie krzesełka dla dzieci w restauracji, łóżeczko dla
dzieci do 2 lat (na zapytanie).
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, 3 bary.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive: śniadania, obiady,
kolacje w formie bufetu. Lekkie
przekąski w ciągu dnia w wyznaczonych godzinach i miejscach.
Wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe (10:00-23:00).
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Zante Vilage
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Zante Vilage
KATEGORIA: 3*
REGION: Zakynthos
POŁOŻENIE:
W miejscowości Alykanas, ok. 15 km
od stolicy Zakynthos, ok. 18 km od
lotniska. W niewielkiej odległości od
Hotelu jest centrum handlowo-rozrywkowe. Przystanek autobusowy
znajduje się ok. 200 m od hotelu.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka z prysznicem,
WC, suszarka do włosów, TV-sat,
telefon, sejf (płatny, ok. 10 euro/
tydz.), lodówka (płatna, ok. 13 euro/
za tydz.), balkon lub taras.
Standardowy – 2-osobowy
z możliwością 2 dostawek dla osób
dorosłych lub dzieci.
Oferta może zawierać przykładowe
zdjęcia pokoi. Brak możliwości wyboru lokalizacji pokoju. Pokoje
o podwyższonym standardzie dodatkowo płatne. Dostawka dla 2 dzieci
może być w postaci jednego łóżka,
sofy lub łóżka piętrowego.

HOTEL
Rodzinny, malowniczo położony, z dużym basenem
i bogatym zapleczem rekreacyjnym dla dzieci. Idealna
baza wypadowa do zwiedzania wyspy. Kameralna atmosfera w otoczeniu hotelu oraz ładna okolica pozwalają poczuć prawdziwy klimat greckiej wyspy. Rozległy
kompleks, wybudowany w 2003 r., składa się z czterech
2-piętrowych budynków otoczonych ogrodem, posiada
lobby z recepcją, salę TV i przechowalnię bagażu, taras
słoneczny. Płatne – kącik internetowy (ok. 1euro/15min.),
fryzjer na zamówienie, mini market.
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych bezpłatny.
PLAŻA
Ok. 1 km od hotelu, piaszczysta, szeroka, publiczna
z łagodnym zejściem do morza. Bezpłatny bus hotelowy 4 razy dziennie dowozi Gości na plażę. Leżaki
i parasole płatne.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Duży basen, leżaki i parasole bezpłatne. Bezpłatnie
przykładowe aktywności (lipiec/sierpień): tenis stołowy, zabawy przy basenie, wieczorki z muzyką, raz
w tygodniu wieczór grecki.

Płatne: bilard ok. 2euro/grę, sporty wodne na plaży.
Dla dzieci: basen - wydzielona część z basenu głównego, mini klub, wysokie krzesełka w restauracji.
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, snack bar-restauracja. Posiłki
serwowane w restauracji głównej lub snack barze
w zależności od obłożenia i sezonu.
INFORMACJE DODATKOWE
Część sportów, gier, menu dodatkowo płatna. Hotele
zastrzegają sobie prawo do modyfikowania oferty All
Inclusive. Szczegółowe informacje na temat płatnych
i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive
Goście otrzymują na miejscu. 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. Podatek
jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji,
przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive: śniadania, obiady,
kolacje w formie bufetu. Lekkie
przekąski w ciągu dnia w wyznaczonych godzinach i miejscu (rodzaj
przekąsek może się zmieniać).
Wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe w godz. 10:00-23:30.
alkoholowe i zamówienia składane
po godzinie 23:00 - płatne.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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White Olive Elite
Laganas

ORGANIZATOR:
HOTEL:
White Olive Elite Hotel Laganas
KATEGORIA: 5*
REGION: Zakynthos
POŁOŻENIE:
Niedaleko centrum Laganas,
ok. 30 min. drogi od lotniska.
POKOJE:
Pokój standardowy:
Maksymalna liczba osób: 3.
Metraż około 23 m2, 1 pomieszczenie,
łóżko, balkon/taras, łóżeczko dla
dziecka do 2 lat.
Dostawka: łóżko 1-osobowe.
Łazienka: Prysznic, suszarka do
włosów, kosmetyki kąpielowe,klapki.
Widok: okolica.
Wyposażenie pokoju: Klimatyzacja
indywidualna, sejf, lodówka/mała
lodówka, telefon, TV-sat., ekspres do
kawy na kapsułki (2 w zestawie, uzupełniane za dopłatą), czajnik, WiFi.

HOTEL
Zupełnie nowy, wybudowany na przełomie 2018/2019
roku hotel jest najnowszym obiektem marki White Olive należącej do Rainbow. Jest to nowoczesny,
5-gwiazdkowy hotel zbudowany z myślą o komforcie i wypoczynku. Położony jest niedaleko centrum
jednego z najpopularniejszych kurortów na wyspie
– Laganas. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok 30
min. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest
obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed
zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

Do dyspozycji gości: recepcja, windy, 2 baseny zewnętrzne (czynne 8:00-19:00, słodka woda, gł. 1,5m),
brodzik dla dzieci w wydzielonej części basenu głównego (czynny 8:00-19:00, słodka woda, gł. 0,4m), restauracja, bar przy basenie, przechowalnia bagażu,
leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne. Ręczniki
basenowe dostępne w recepcji hotelowej (bezpłatne,
wymagany depozyt ok 10 eur).
Internet: Bezpłatna sieć WiFi w pokojach i na terenie
całego hotelu

PLAŻA
Obiekt usytuowany jest ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza. Leżaki
i parasole dodatkowo płatne ok. 8 eur/komplet.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Bezpłatna siłownia. Za dodatkowa opłatą możliwość
skorzystania z sauny oraz hotelowego SPA.
Aqua aerobic i water polo w basenie. Dzieci zachęcamy do uczestnictwa w aktywnościach plastycznych
i zręcznościowych oraz do zabaw w wodzie prowadzonych przez animatora. W hotelu dostępne będzie
również konsola z zestawem gier. Poza sezonem (do
połowy czerwca oraz od połowy września) niektóre
aktywności mogą być niedostępne.
NOWOŚĆ! Strefa Sportu i Zabawy w hotelu White Olive
Premium Laganas (oddalonym o ok. 700 m), na której
znajdują się: wielofunkcyjne boisko (tenis, koszykówka, piłka nożna), boisko do siatkówki plażowej i plac
zabaw dla małych dzieci. Od połowy czerwca do połowy
września zajęcia dla dzieci i dorosłych w Strefie: stretching/joga, turniej siatkówki, boulle, tańce animacyjne,
fitness, turniej piłki nożnej, animacje i minidisco dla
dzieci.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive: śniadania, lunche
i kolacje w formie bogatego bufetu.
Napoje bezalkoholowe - woda, soki,
słodkie napoje typu cola, fanta, kawa,
herbata oraz lokalne alkoholowe - piwo, wino, ouzo, wódka, gin,
brandy, rum. Bar czynny w godzinach
10:00-23:00.
Możliwość korzystania z All Inclusive
od momentu przyjazdu do hotelu do
momentu wyjazdu na lotnisko.
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Kreta
HERSONISSOS PALACE
BLUE MARINE RESORT & SPA
STELLA ISLAND LUXURY RESORT & SPA
SERITA BEACH
THEO HOTEL
STAR BEACH VILLAGE & WATER PARK
RETHYMNO RESIDENCE AQUA PARK
IMPERIAL BELVEDERE HOTEL
SUNSET BEACH HOTEL
LA STELLA APTS & SUITES
DIAMOND VILLAGE
HOTEL ASTRA VILLAGE

INFOLINIA: 22 266 87 65
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Rodos
LINDOS IMPERIAL RESORT & SPA
GENNADI GRAND RESORT
EDEN ROC RESORT
ESPEROS VILLAGE BLUE & SPA
VIRGINIA FAMILY RESORT
PEFKOS VILLAGE
EVITA RESORT
EVITA BAY
SUN BEACH LINDOS
OLYMPIA SUN HOTEL
MAJESTIC HOTEL
DIAGORAS
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Korfu
KONTOKALI BAY RESORT & SPA
CORFU HOLIDAY PALACE
MAYOR LA GROTTA VERDE
MAYOR PELEKAS MONASTERY
SUNSHINE CORFU HOTEL & SPA
LABRANDA SANDY BEACH RESORT
GOLDEN ALEXANDROS HOTEL
ALEXANDROS HOTEL CORFU
SEA BIRD HOTEL
OLYMPION VILLAGE
IONIAN SUITES BY BRUSKOS
DASSIA HOLIDAY CLUB

INFOLINIA: 22 266 87 65
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Anmaria Beach
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Anmaria Beach
KATEGORIA: 4*
REGION: Ayia Napa
POŁOŻENIE:
5 minut od centrum Ayia Napa,
ok 47 km od lotniska.
POKOJE:
Pokój typu Twin Room - dla maksymalnie 3 osób. Pokoje wyposażone
są w łazienkę z suszarką do włosów,
klimatyzację, telefon, TV-sat, radio,
minilodówkę (płatna), sejf (płatny)
i umeblowany balkon. Łóżeczka
dziecięce są dostępne na życzenie
bez dodatkowych opłat.
Oferta zawiera przykładowe zdjęcia
pokoi.

HOTEL
Ten nowoczesny hotel cieszy się spokojną lokalizacją
w odległości 50 m od najbliższej piaszczystej plaży. Centrum Ayia Napa znajduje się zaledwie 5 minut
spacerem od hotelu, a restauracje, bary, sklepy oraz
inne sklepy i lokale rozrywkowe również znajdują się
w pobliżu hotelu.
Czteropiętrowy hotel posiada łącznie 107 pokoi. Udogodnienia obejmują hol z 24-godzinną recepcją, przytulną część wypoczynkową, kantor wymiany walut,
kawiarnię, sklep z pamiątkami i windę. Ponadto do
dyspozycji gości hotelowych oddano bar, salę gier,
klimatyzowaną restaurację, przestrzeń do organizacji
konferencji i spotkań. Dodatkowo oferowane są usługi
pokojowe i pralnicze, a młodsi goście mogą odprężyć
się na placu zabaw. Goście przyjeżdżający samochodem mogą skorzystać z parkingu lub garażu.
Całodobowa recepcja, usługi pralni (płatne), pomoc
medyczna (na żądanie, płatna), kantor wymiany walut
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
3 baseny zewnętrzne (ręczniki - depozyt), jeden kryty

basen, brodzik dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, tenis
stołowy, animacje dzienne i wieczorne, w niektóre wieczory muzyka na żywo. Dodatkowo na terenie hotelu
znajduje się kort tenisowy, sauna, jacuzzi, siłownia
(część z atrakcji wymaga dodatkowej opłaty)
INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach wykupionego pakietu Goście
otrzymują w hotelu. Hotele aktualizują oferty barów,
restauracji i atrakcji w hotelu. Podane w ofercie godziny serwowania posiłków, godziny otwarcia barów,
funkcjonowanie poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać zmianom w zależności od decyzji dyrekcji hotelu i zarządzania serwisem
hotelowym. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, mogą one ulegać zmianom,
szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu.
Na 2-3 dni przed datą wylotu Organizator przesyła
Klientom/pośrednikom - dokumenty podróży zawierające m.in. informacje na temat transferu (jeśli został
wykupiony), ubezpieczenia oraz karty pokładowe.

WYŻYWIENIE:
HB: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne.
All Inclusive: śniadania, obiady,
kolacje w formie bufetu, przekąski,
lody, ciastka, kawa, herbata, lokalne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Posiłki i napoje serwowane są w wyznaczonych godzinach i barach.
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King Evelthon
Beach

ORGANIZATOR:
HOTEL:
King Evelthon Beach Hotel&Resort
KATEGORIA: 5*
REGION: Pafos
POŁOŻENIE:
4 km od Pafos, ok 30 km od lotniska
w Pafos, ok. 70 km od lotniska
w Larance.
POKOJE:
Standardowy dla 2 osób dorosłych
z możliwością dostawki dla jednej
osoby, klimatyzacja, łazienka (WC,
prysznic/wanna, suszarka do
włosów), telefon, TV-Sat, zestaw do
kawy/herbaty, sejf (płatny), minibar
(płatny), balkon.

HOTEL
Hotel znajduje się przy plaży z widokiem na Morze
Śródziemne, ok. 4 km od Pafos, w spokojnej okolicy,
z łatwym dostępem do lokalnych barów, restauracji,
tawern i sklepów.
375 pokoi, recepcja czynna 24h, lobby, taras z panoramicznym widokiem na morze i baseny, ogród.
Płatne: salon fryzjerski, sklep z pamiątkami, usługi
pralnicze i pralni chemicznej, wynajem samochodów
i usługi taksówkowe, lekarz na życzenie, sale konferencyjne.
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych bezpłatnie.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen zewnętrzny (infinity), basen dla dzieci, aquapark (czynny od kwietnia do października), kryty
basen, kort tenisowy, boisko do siatkówki, siłownia,
plac zabaw i miniklub dla dzieci. Rozrywka w ciągu
dnia i wieczorem.
Płatne: SPA, bilard.
RESTAURACJE I BARY
Restauracja bufetowa, 3 restauracje a la carte – grecka, meksykańska, włoska (czynne od maja do października); bar w lobby, 3 bary na świeżym powietrzu
(czynne od maja do października).

PLAŻA
Plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu, publiczna
z wydzieloną częścią hotelową.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive: śniadanie, obiad,
kolacja w formie bufetu, w ciągu dnia
przekąski, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane
w wyznaczonych barach do godziny
24:00 po godzinie 23:00 - płatne.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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Mediterranean
Beach

ORGANIZATOR:
HOTEL:
Mediterranean Baech
KATEGORIA: 4*
REGION: Limassol
POŁOŻENIE:
Ok. 8 km od centrum, lotnisko w Pafos ok. 65 km, lotnisko w Larnace
ok. 65 km.
POKOJE:
Deluxe (ok.25 m2) dla 2 osób
dorosłych z możliwością jednej
dostawki. Klimatyzacja/ogrzewanie
(sezonowo), łazienka (WC, wanna/
prysznic, suszarka do włosów),
TV-Sat, telefon, minibar (płatny), sejf,
zestaw do zaparzania kawy i herbaty,
balkon/taras.

HOTEL
Hotel położony jest w południowo-zachodniej części
Zatoki Limassol, w pobliżu stanowiska archeologiczne
Królestwa Amathus, ok. 8 km od centrum miasta.
292 pokoje w sześciopiętowym budynku (windy), recepcja z lobby czynna 24h, sklep z pamiątkami, kantor,
kiosk, jubiler, zaplecze konferencyjne, taras z widokiem na basen i morze, ogród.
Płatne: wypożyczalnia samochodów, pralnia, fryzjer,
opiekunka do dziecka (na zamówienie).
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych bezpłatnie.

PLAŻA
Plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu, hotelowa,
piaszczysta, wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi,
dojście przez teren hotelu, parasole, leżaki bezpłatnie.
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen, brodzik dla dzieci, bezpłatne parasole i leżaki wokół basenu, tenis stołowy, pokój i plac zabaw dla dzieci,
miniklub (sezonowo), sezonowo muzyka na żywo.
Płatne: bilard, pokój gier, centrum nurkowe, sporty
wodne na plaży.
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna Aquaria, 3 restauracje à la carte,
3 bary.

WYŻYWIENIE:
HB (Half Board - 2 posiłki) - śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu.
Napoje do kolacji płatne.
FB (Full Board - 3 posiłki) - śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu.
Napoje do obiadu i kolacji płatne.
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Salamis Bay Conti
Resort

ORGANIZATOR:
HOTEL:
Salamis Bay Conti Resort
KATEGORIA: 5*
REGION: Pafos
POŁOŻENIE:
W północnej części Famagusty, ok.
10 km od jej centrum, gdzie znajdują
się liczne restauracje, sklepy i bary,
ok. 50 km od lotniska w Ercan, ok. 55
km od lotniska w Larnace.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka (wanna/
prysznic, WC, suszarka do włosów),
telefon, TV-Sat, minibar (za opłatą),
sejf, internet WiFi oraz balkon/taras.
Standardowy – ok. 27m2, 2-os.
z możliwością dostawki dla osoby
dorosłej lub dwójki dzieci.
Villa - ok. 35 m2, 2 sypialnie (łóżko
podwójne + łóżko pojedyncze).

HOTEL
Obiekt wybudowany w 1972 r., systematycznie odnawiany i remontowany. Do dyspozycji gości recepcja,
punkt wymiany walut, mini market, sklep z biżuterią,
windy, taras słoneczny, kafejka internetowa, sale konferencyjne. Płatne – pralnia, fryzjer, opieka medyczna
(na wezwanie), bus do Famagusty.
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych, bezpłatny.

kosmetyczny, szkoła nurkowania, kasyno, dyskoteka.
Dla dzieci: brodzik, brodzik kryty, plac zabaw, animacje
w ramach mini klubu, opiekunka do dzieci na życzenie,
za dodatkową opłatą, łóżeczko dla niemowlęcia (na
życzenie).

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, leżaki, parasole i materace
(bezpłatne), ręczniki plażowe (za depozytem).

INFORMACJE DODATKOWE
Hotele zastrzegają sobie prawo do modyfikowania
oferty All Inclusive. Szczegółowe informacje na temat
płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All
Inclusive Goście otrzymują na miejscu w hotelu. Pakiet
różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All
Inclusive i późne śniadanie w wyznaczonych barach.
Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa
dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe
propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje
Klienci otrzymują na miejscu.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen zewnętrzny, basen wewnętrzny, leżaki, materace, parasole przy basenach bezpłatne, aquapark z kilkoma dużymi zjeżdżalniami, tenis (oświetlenie kortu
i sprzęt - płatne dodatkowo), rzutki, aerobik, szachy,
sauna, jacuzzi, łaźnia turecka (zabiegi płatne), siłownia
przykładowe animacje. Płatne - bilard, masaże, salon

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, 3 barów: lobby bar, bar przy basenie i na plaży.

WYŻYWIENIE:
All inclusive - śniadanie, obiad
i kolacja w formie bufetu. Lekkie
przekąski w ciągu dnia. Lokalne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
serwowane są w godzinach 10:00 –
24:00 w wybranych barach.
W dniu wylotu All Inclusive obowiązuje do godz 18.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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Kaya Artemis
ORGANIZATOR:
HOTEL:
Kaya Artemis
KATEGORIA: 5*
REGION: Vokolida (Bafra)
POŁOŻENIE:
Ok. 3 km od centrum Bafra, ok. 40
km od Famagusty, ok. 95 km od
lotniska w Larnace.
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka z WC, wanna/
prysznic, suszarka do włosów,
LCD TV-Sat, telefon, sejf, minibar
(uzupełniany codziennie w napoje
bezalkoholowe), internet WiFi (płatny), balkon/taras.
Standardowy w budynku głównym –
pokój nie posiada balkonu
Holiday Village – ok. 34m2. W pokoju
jest łóżko francuskie i sofa.
Dublex Villa – ok. 78m2, dwupoziomowa. Na pierwszym poziomi jest
sofa i 2 łóżka pojedyncze, łazienka i balkon. Na górny poziom, do
którego idzie się schodkami, jest
łóżko francuskie, łazienka i balkon.
Pomieszczenia mają drzwi, które
można zamknąć

HOTEL
Nowoczesny i unikatowy obiekt należący do sieci hotelowej Kaya Hotels & Resorts. Zachwyca elegancją
i imponującą architekturą – stanowi replikę świątyni
Artemidy w Efezie. Zaliczany jest do największych
i najbardziej komfortowych hoteli na Cyprze Północnym, dający możliwość do wypoczynku pełnego
relaksu. Obiekt wybudowany w 2007 roku, remontowany w 2015 roku. Składa się z 5-piętrowego budynku
głównego Artemis z panoramiczną windą, budynku
Efez oraz 12 2-piętrowych willi. Hotel dysponuje 734
pokojami w budynku głównym i części Holiday Village.
Posiada windę, centrum kongresowo - konferencyjne,
kantor i bankomat. Płatne: sklepy, salon fryzjerski, wypożyczalnia samochodów, opieka medyczna, pralnia.
Internet: WiFi w lobby (bezpłatny), na terenie obiektu
(płatny).
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, pomost, leżaki,
materace, parasole i ręczniki plażowe (bezpłatne),
pawilony plażowe (płatne).
REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Basen zewnętrzny (leżaki, materace oraz parasole
przy basenie) i kryty, aquapark z 10 zjeżdżalniami,
sauna, jacuzzi, łaźnia turecka (zabiegi płatne), siłownia, aerobik, gimnastyka wodna, siatkówka plażowa,

koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, rzutki, boccia,
przykładowe animacje, muzyka na żywo, amfiteatr,
imprezy tematyczne na plaży, 2 korty tenisowe.
Płatne: salon spa, masaże, kasyno, dyskoteka, oświetlenie kortów tenisowych i lekcje tenisa, gry elektroniczne, bilard, sporty wodne na plaży.
Dla dzieci: brodzik, 3 zjeżdżalnie, plac zabaw, mini
klub dla dzieci (4-12 lat), junior club (13-16 lat), mini
disco, przykładowe animacje, mleko w minibarze (dla
dzieci 0-6 lat), łóżeczko dla niemowlęcia (na życzenie,
bezpłatne), opiekunka do dzieci (na życzenie, płatna).
RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna, 2 restauracje a’la carte, 5 barów:
2 przy basenach, na plaży, w lobby, food court.
INFORMACJE DODATKOWE
Hotele zastrzegają sobie prawo do modyfikowania
oferty All Inclusive. Szczegółowe informacje na temat
płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All
Inclusive Goście otrzymują na miejscu w hotelu. Pakiet
różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All
Inclusive i późne śniadanie w wyznaczonych barach.
Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa
dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe
propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje
Klienci otrzymują na miejscu. Działania klimatyzacji
określa dyrekcja hotelu.

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive: śniadanie, obiad
i kolacja w formie bufetu, przekąski
w ciągu dnia, nocne przekąski, lody,
wata cukrowa dla dzieci. Lokalne napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe
oraz alkoholowe napoje importowane klasy Premium i napoje energetyczne serwowane w godzinach
10:00 – 01:00 w wybranych barach.
Restauracje a’la carte, napoje w dyskotece płatne dodatkowo.
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Limak Cyprus
Deluxe

ORGANIZATOR:
HOTEL:
Limak Cyprus Deluxe
KATEGORIA: 5*
REGION: Vokolida (Bafra)
POŁOŻENIE:
Na rozległym terenie z ogrodem, ok.
3 km od centrum Bafra, ok. 40 km od
Famagusty, ok 95 km od
POKOJE:
Klimatyzacja, łazienka (wanna/
prysznic, WC, suszarka do włosów),
TV-sat, telefon, mini-bar (płatny),
sejf (płatny), internet WiFi (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon/taras w większości pokoi.
Standardowy – ok. 28 m²-32 m²,
2-os. z możliwością dostawki dla
jednej osoby dorosłej lub 2 dzieci.

HOTEL
Limak Cyprus należy do nowych hoteli o wysokiej
klasie. Na terenie obiektu znajdują się kompleksy
basenowe oraz zjeżdżalnie, co stanowi istny raj dla
dzieci. Polecany przede wszystkim na rodzinne wakacje z dziećmi.
Obiekt składa się z budynku głównego oraz budynków
bocznych. Posiada 600 pokoi, lobby z recepcją, windy,
sklep z pamiątkami, amfiteatr
Internet: WiFi w miejscach ogólnodostępnych.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, hotelowa, leżaki, parasole,
ręczniki plażowe.

REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE
Kompleks 4 basenów, basen kryty, leżaki, parasole,
ręczniki plażowe przy basenie, aquapark z 7 zjeżdżalniami, przykładowe dzienne i wieczorne programy 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.
Dla dzieci: Mini klub, 3 brodziki dla dzieci, plac zabaw.

RESTAURACJE I BARY
Restauracja główna Limra, 3 restauracje a’la carte wejście dodatkowo płatne, bary w tym bar przy basenie
oraz na plaży, cukiernia (płatna).
INFORMACJE DODATKOWE
Hotele zastrzegają sobie prawo do modyfikowania
oferty All Inclusive. Szczegółowe informacje na temat
płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All
Inclusive Goście otrzymują na miejscu w hotelu. Pakiet
różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All
Inclusive i późne śniadanie w wyznaczonych barach.
Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa
dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe
propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje
Klienci otrzymują na miejscu. Działania klimatyzacji
określa dyrekcja hotelu.

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive: śniadanie, późne
śniadanie, obiad, kolacja serwowane
w formie bogatego bufetu. Przekąski
pomiędzy posiłkami, popołudniu
kawa, herbata, lody. Wybrane lokalne
i importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne są
bezpłatnie w godz. 10:00 – 02:00
w wybranych barach.

INFOLINIA: 22 266 87 65
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PORTUGALIA

KIERUNKI DYNAMICZNE

Lizbona i Faro
Lizbona
VALVERDE HOTEL
PESTANA CIDADELA CASCAIS
IBEROSTAR SELECTION LISBOA
ALTIS BELEM HOTEL & SPA
OLISSIPPO ORIENTE
MELIA SETUBAL
LUTECIA SMART DESIGN HOTEL
LISBOA PESSOA HOTEL
HOTEL BORGES CHIADO
HOTEL BAIA
HF FENIX GARDEN
ARRIBAS SINTRA HOTEL

Faro
PINE CLIFFS VILLAGE & GOLF SUITES
CROWNE PLAZA VILAMOURA
HILTON VILAMOURA AS CASCATAS GOLF RESORT & SPA
IBEROSTAR SELECTION LAGOS ALGARVE
VICTORIA SPORT & BEACH HOTEL
REGENCY SALGADOS
MARIA NOVA LOUNGE HOTEL
HOTEL FARO & BEACH CLUB
PLAZA REAL BY ATLANTIC HOTELS
MONICA ISABEL BEACH HOTEL
HOTEL PINHAL DO SOL
BALAIA SOL HOLIDAY CLUB
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MALTA

KIERUNKI DYNAMICZNE

Malta
RADISSON BLU RESORT, MALTA ST. JULIAN’S
INTERCONTINENTAL MALTA
GRAND HOTEL EXCELSIOR
THE PALACE HOTEL
THE PRELUNA HOTEL
MARITIM ANTONINE HOTEL & SPA
LABRANDA RIVIERA HOTEL & SPA
DB SEABANK RESORT & SPA
OSBORNE HOTEL
MR. TODD HOTEL
MAYFLOWER HOTEL
HULI HOTEL & APARTMENTS

INFOLINIA: 22 266 87 65

MALTA
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ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE
KIERUNKI DYNAMICZNE

Dubaj

WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH
TAJ JUMEIRAH LAKES TOWERS
STELLA DI MARE DUBAI MARINA
SHERATON MALL OF THE EMIRATES
RIXOS PREMIUM DUBAI JBR
ONE&ONLY ROYAL MIRAGE - THE PALACE
FAIRMONT THE PALM DUBAI
JUMEIRA ROTANA DUBAI
HILTON GARDEN INN HOTEL MALL OF EMIRATES
HAMPTON BY HILTON DUBAI AL SEEF
CITYMAX HOTEL BUR DUBAI
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Kolonie i obozy w Polsce
MORZE I JEZIORA I LASY I GÓRY

MIĘDZYZDROJE
KOLONIA I OBÓZ

Stilo
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: 300 METROWE MOLO, PROMENADA GWIAZD, ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW,
BAŁTYCKI PARK MINIATUR, PLANETARIUM, OCEANARIUM.
ORGANIZATOR:
OW Stilo
Gryfa Pomorskiego 78
72-500 Międzyzdroje
WIEK UCZESTNIKÓW:
10-13 lat I 14-17 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3-os. oraz 4-, 5-os. typu
studio wyposażone są w łazienki
z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Śniadania i kolacje w formie
bufetu, obiady serwowane. Turnus
rozpoczyna się kolacją z ciepłym
posiłkiem w dniu przyjazdu, a kończy
śniadaniem w dniu wyjazdu. Suchy
prowiant na drogę powrotną.
Termin

Cena

27.06–07.07
07.07–17.07
17.07–27.07
27.07–06.08

2 250

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 wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, realizację
programu pobytu, w tym: zwiedzanie
Skansenu Słowian i Wikingów na
wyspie Wolin, rejs statkiem po morzu,
wizyta w Wolińskim Parku Narodowym i Zagrodzie Pokazowej Żubrów,
wycieczka do Świnoujścia, zajęcia
sportowe, gry sportowe, planszowe,
integracyjne i konkursy, dyskoteki,
plażowanie, ognisko, obowiązkową
składkę na TFG i TFP, ubezpieczenie
NNW Signal Iduna.

OŚRODEK: Ośrodek Wypoczynkowy „STILO” leży w zachodniej części miasta wśród lasów bukowych, nad
samym morzem, przy zejściu na plażę. Jest to kompleks nowoczesnych budynków w stylu skandynawskim, przepięknie wkomponowanych w leśną okolicę.
Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, pizzeria,
sklep spożywczy, boisko do siatkówki, stół do ping-ponga, miejsce na ognisko i do grillowania, 3 świetlice
do organizacji zajęć grupowych, sala disco wyposażona w profesjonalny sprzęt muzyczny i oświetlenie,
wypożyczalnie: rowerów, kijków do Nordic Walking,
leżaków i parawanów oraz basen odkryty.
PROGRAM:
DZIEŃ 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd
do ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie 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, pisanie gęsimi piórami, musztra wczesnośredniowieczna,
strzelanie z łuku; na zakończenie poczęstunek
• zwiedzanie Międzyzdrojów - spacer Promenadą
Gwiazd; Molo,
• wizyta w Wolińskim Parku Narodowym i w Zagrodzie
Pokazowej Żubrów,
• wycieczka do Świnoujścia i Fortu Gerharda,
• rejs statkiempo morzu,
• zajęcia sportowe, gry i konkursy sprawnościowe, gry
zespołowe,
• gry karciane i planszowe np. Doblo, Dixit i wiele innych,

• dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika.
DZIEŃ 11: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pobranie
suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki we godzinach wieczornych.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: wizyta w OCEANARIUM
- nowo powstałe Oceanarium w Międzyzdrojach.
W obiekcie o powierzchni 3000 m2 jest możliwość
zobaczyć ryby z najdalszych zakątków świata – drapieżne rekiny i mureny, przepięknie ubarwione ryby
raf koralowych – błazenki, rogatnice, ustniczki oraz
słodkowodne piękności – jesiotry, cichle, arapaimy
oraz wiele innych. Bez wątpienia jedną z atrakcji jest
16 metrowy półtunel wypełniony niesamowitymi 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.
INFORMACJE PRAKTYCZNE: wskazane jest zabranie
kremów z filtrem ochronnym, nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, a także małego plecaka jako
bagażu podręcznego podczas wycieczek, wymagane
jest zabranie legitymacji szkolnej i obuwia domowego,
kieszonkowe dzieci (na własne 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. Podane dni są dniami wyjazdu
i powrotu.

Rozkład jazdy wg tabelki na str. 120.
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DZIWNÓWEK

OBÓZ PRZYGODOWY

Mali agenci
DZIWNÓWEK TO NADMORSKA MIEJSCOWOŚĆ LETNISKOWA, LEŻĄCA NA MIERZEI DZIWNOWSKIEJ, ODDZIELAJĄCEJ MORZE BAŁTYCKIE
OD ZALEWU KAMIEŃSKIEGO. DZIWNÓWEK ODDALONY JEST 8 KM OD KAMIENIA POMORSKIEGO I 20 KM OD MIĘDZYZDROJÓW.
OŚRODEK: ogrodzony, oświetlony, zadrzewiony i ładnie
zagospodarowany teren ośrodka dzieli zaledwie 150 m
od nadmorskiej plaży. Stanowią go 3 dwukondygnacyjne pawilony hotelowe. Do dyspozycji obozowiczów:
jadalnia, sala dyskotekowa, sala gier i zabaw, tenis
stołowy, bilard, boisko do gry w bule, siatkówkę i koszykówkę, plac zabaw, 4 drewniane wiaty i miejsce
na ognisko.

ORGANIZATOR:
OW Złota Rybka
ul. Kamieńska 14
72-420 Dziwnówek
WIEK UCZESTNIKÓW:
8-13 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3-, 4- i 5-os. z łazienkami
(umywalka, natrysk, WC), telewizorami i chłodziarkami.
WYŻYWIENIE:
Całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu,
kończą śniadaniem w dniu wyjazdu +
suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin

Cena

27.06-07.07.2022
08.07-18.07.2022
19.07-29.07.2022
30.07-09.08.2022
10.08-20.08.2022

2 599

Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 399
2 449
2 499

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki, zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego
w sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję
w całości oddamy w dniu wyjazdu.
UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
Autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 18:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz. 08:00.

INFOLINIA: 22 266 87 65

CEL OBOZU: obóz dla tych, którzy chcą poznać dreszczyk emocji i przy tym nauczyć się nowych, nietypowych umiejętności.
PROGRAM:
Sprawnościowy tor przeszkód: selekcja przyszłych
agentów.
Elementy terenoznawstwa i survivalu: czytanie mapy,
rysowanie planów i szkiców terenu, posługiwanie się
busolą, odnajdywanie północnego kierunku, rozpalanie
ognia, rozpoznawanie pozostawionych śladów.
Poszukiwania: ukrytych wskazówek i zagubionych
przedmiotów zawierających informacje niezbędne do
wykonania kolejnych zadań za pomocą elektronicznych
wykrywaczy metalu i specjalnych macek saperskich.
Szyfry i kody: nauka szyfrowania i rozszyfrowania informacji i zagadek.
Rozwiązywanie: zagadek i rebusów podczas gier planszowych („Agent”, „Sherlook”, „Pędzące żółwie”, „Zgadnij
kto to”, Wyprawa po skarb”, „5 sekund”, „Bum bum”).
Trening strzelecki: z użyciem krótkiej broni pneumatycznej, broni prymitywnej (łuki, proce) oraz wyrzutni
piankowych pocisków NERF.
Trening militarny: musztra, rzut granatem na odległość
i do celu, wykonywanie zadań w terenie zagrożonym
atakiem chemicznym, maskowanie.
Trening wodny: budowa jednostki pływającej, która musi
utrzymać się na wodzie, przeprawy na dętkach, „bitwa
morska” balonami napełnionymi wodą.
Wycieczka gokartami rowerowymi: w celu obserwacji
terenu i zapamiętywania niezbędnych szczegółów.
Broń biała: przygotowywanie własnej zbroi, tarczy
i gąbkowej broni, zakończone turniejem szermierczym.
I pomoc: symulacja akcji ratunkowej, konstruowanie
noszy, udzielanie I pomocy oraz transport rannego
w trudnych warunkach terenowych, gra samarytańska sprawdzająca zdobytą przez uczestników wiedzę.
Zaawansowane gry terenowe: z fabułą przygotowaną
specjalnie dla przyszłych agentów.
Wodna olimpiada: ćwiczenia gimnastyczne na plaży, turnieje piłki wodnej, „baloniada”, wyścigi rzędów, przeprawy na dętkach, przelewanie wody przez dziurawe rury.
Ćwiczenia sprawnościowe: wyścigi w workach
i „Spodniach Clowna”, nauka chodzenia na szczudłach
i nartach wieloosobowych, zabawy z chustą animacyjną,
trickline – chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.
„Test Agenta”: podsumowanie obozu - gra podczas której sprawdzone będą nabyte podczas obozu odruchy
i umiejętności.

Wieczór filmowy: z popcornem.
Turnieje sportowe, plażowanie i kąpiele w morzu (pod
opieką ratowników wodnych).
Ognisko z pieczeniem kiełbasy i biwakiem pod gołym
niebem.
Podczas obozu mali agenci będą zdobywać punkty
za poszczególne aktywności; najlepsi dostaną gadżet
„Super Agenta”, a wszyscy pamiątkowe odznaki.
Realizacja programu obozu będzie dostosowana do
indywidualnych możliwości większości uczestników.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec
zmianie.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone w Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wychowawców (1/10os), zaś zajęcia specjalistyczne
prowadzone będą przez ratowników wodnych i instruktorów poszczególnych form rekreacji.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną, zegarek, karimat, mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub
polar, dres sportowy, kurtkę przeciwdeszczową, buty
turystyczne, latarkę z zapasem baterii, letnie nakrycie
głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV,
strój kąpielowy, nr PESEL. Mile widziane: instrumenty
muzyczne i aparaty fotograficzne.
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DZIWNÓWEK

OBÓZ PRZYGODOWY

Male artystki
DZIWNÓWEK TO NADMORSKA MIEJSCOWOŚĆ LETNISKOWA, LEŻĄCA NA MIERZEI DZIWNOWSKIEJ, ODDZIELAJĄCEJ MORZE BAŁTYCKIE
OD ZALEWU KAMIEŃSKIEGO. DZIWNÓWEK ODDALONY JEST 8 KM OD KAMIENIA POMORSKIEGO I 20 KM OD MIĘDZYZDROJÓW.
OŚRODEK: ogrodzony, oświetlony, zadrzewiony i ładnie
zagospodarowany teren ośrodka dzieli zaledwie 150 m
od nadmorskiej plaży. Stanowią go 3 dwukondygnacyjne pawilony hotelowe. Do dyspozycji obozowiczów:
jadalnia, sala dyskotekowa, sala gier i zabaw, tenis
stołowy, bilard, boisko do gry w bule, siatkówkę i koszykówkę, plac zabaw, 4 drewniane wiaty i miejsce
na ognisko.

ORGANIZATOR:
OW Złota Rybka
ul. Kamieńska 14
72-420 Dziwnówek
WIEK UCZESTNIKÓW:
8-13 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3-, 4- i 5-os. z łazienkami
(umywalka, natrysk, WC), telewizorami i chłodziarkami.
WYŻYWIENIE:
Całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu,
kończą śniadaniem w dniu wyjazdu +
suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin
27.06-07.07.2022
08.07-18.07.2022
19.07-29.07.2022
30.07-09.08.2022
10.08-20.08.2022

Cena

2 599

Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 399
2 449
2 499

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki, zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego w
sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

CEL OBOZU: obóz nie tylko dla dziewczyn, gdzie oprócz
ciekawych i różnorodnych zajęć artystycznych będzie
miejsce na turnieje sportowe, wycieczki, szalone zajęcia sprawnościowe oraz kąpiele i plażowanie nad
Bałtykiem.
PROGRAM: zajęcia artystyczne 8 bloków
Kumihimo: nauka robienia bransoletek.
Decoupage: ozdabianie szkatułki na skarby znad morza.
Malowanie: lnianych worków na buty, toreb, kamieni
i szyszek.
Wykonanie: ramki na pamiątkowe zdjęcie znad morza
oraz okładki na pamiętnik z kolorowych tasiemek.
Filcowanie: ręczne wykonywanie ozdób i biżuterii.
Budowa: styropianowej kuli z muszelek nazbieranych
nad morzem.
Oprócz prac artystycznych weźmiecie udział w innych
ciekawych zajęciach takich jak:
I pomoc: symulacja akcji ratunkowej, konstruowanie
noszy, udzielanie I pomocy oraz transport rannego
w trudnych warunkach terenowych, gra samarytańska sprawdzająca zdobytą przez uczestników wiedzę.
Szalone zajęcia sprawnościowe: wyścigi w workach
i „Spodniach Clowna”, nauka chodzenia na szczudłach
i nartach wieloosobowych, zabawy z chustą animacyjną,
trickline – chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.

Wodna olimpiada: ćwiczenia gimnastyczne na plaży, turnieje piłki wodnej, „baloniada”, wyścigi rzędów, przeprawy na dętkach, przelewanie wody przez dziurawe rury.
Wieczór filmowy: z popcornem.
Piesza wycieczka brzegiem morza zakończona obserwacją zachodu słońca.
„Dzień latawców: projektowanie, wykonanie oraz puszczanie latawców na plaży przy zachodzie słońca.
Wycieczka gokartami rowerowymi: po Dziwnówku
i jego okolicach.
Zaawansowane gry terenowe z fabułą i licznymi zagadkami.
„Holy Day”: obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi
proszkami zakończone sesją zdjęciową.
Ognisko: z pieczeniem kiełbasy a po nim wieczorny
biwak pod gołym niebem i obserwacja gwiazd.
Realizacja programu obozu będzie dostosowana do
indywidualnych możliwości większości uczestników.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec
zmianie.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone w Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wychowawców (1/10os), zaś zajęcia specjalistyczne
prowadzone będą przez ratowników wodnych i instruktorów poszczególnych form rekreacji.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną, zegarek, karimat, mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub
polar, dres sportowy, kurtkę przeciwdeszczową, buty
turystyczne, latarkę z zapasem baterii, letnie nakrycie
głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV,
strój kąpielowy, nr PESEL. Mile widziane: instrumenty
muzyczne i aparaty fotograficzne.

UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
Autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 18:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz. 08:00.
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DZIWNÓWEK

OBÓZ REKREACYJNY

Wakacyjna
przygoda
DZIWNÓWEK TO NADMORSKA MIEJSCOWOŚĆ LETNISKOWA, LEŻĄCA NA MIERZEI DZIWNOWSKIEJ, ODDZIELAJĄCEJ MORZE BAŁTYCKIE
OD ZALEWU KAMIEŃSKIEGO. DZIWNÓWEK ODDALONY JEST 8 KM OD KAMIENIA POMORSKIEGO I 20 KM OD MIĘDZYZDROJÓW.
OŚRODEK: ogrodzony, oświetlony, zadrzewiony i ładnie
zagospodarowany teren ośrodka dzieli zaledwie 150 m
od nadmorskiej plaży. Stanowią go 3 dwukondygnacyjne pawilony hotelowe. Do dyspozycji obozowiczów:
jadalnia, sala dyskotekowa, sala gier i zabaw, tenis
stołowy, bilard, boisko do gry w bule, siatkówkę i koszykówkę, plac zabaw, 4 drewniane wiaty i miejsce
na ognisko.

ORGANIZATOR:
OW Złota Rybka
ul. Kamieńska 14
72-420 Dziwnówek
WIEK UCZESTNIKÓW:
8-13 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3-, 4- i 5-os. z łazienkami
(umywalka, natrysk, WC), telewizorami i chłodziarkami.
WYŻYWIENIE:
Całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu,
kończą śniadaniem w dniu wyjazdu +
suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin
Cena
27.06-07.07.2022
08.07-18.07.2022
19.07-29.07.2022
2 499
30.07-09.08.2022
10.08-20.08.2022
Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 299
2 349
2 399

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki, zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego w
sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję w
całości oddamy w dniu wyjazdu.
UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
Autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 18:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz. 08:00.

INFOLINIA: 22 266 87 65

CEL OBOZU: jest to obóz dla fanów rekreacji, którzy
chcą jednak spróbować w formie zabawy ciekawych
zajęć aktywnych.
PROGRAM:
Łucznictwo: strzelanie z łuków do tarcz stałych i improwizowanych.
I pomoc na wesoło: symulacja akcji ratunkowej, konstruowanie noszy, udzielanie I pomocy oraz transport
rannego w trudnych warunkach terenowych, gra samarytańska sprawdzająca zdobytą przez uczestników
wiedzę.
Podstawy orienteringu: „czytanie mapy”, nauka posługiwania się busolą, odnajdywanie północnego kierunku różnymi metodami, wędrówki na orientację, nocne
podchody, gry terenowe, sygnalizacja i komunikowanie
się w terenie.
„Wodna olimpiada”: wyścigi rzędów, przeprawy na dętkach, turniej piłki wodnej, „Wodna siatkówka”, przelewanie wody przez dziurawe rury.
„Holi Day” (karnawał kolorów): obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi proszkami zakończone sesją
fotograficzną.
Szalone zajęcia sprawnościowe: wyścigi w workach,
na szczudłach i nartach wieloosobowych, zadania w 3
osobowych „Spodniach Clowna”, zabawy z chustą animacyjną, Mega Bierki, Mega Domino, Mega Dobble,
tricline - chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.
Wieczór filmowy: z popcornem.
Wycieczki piesze: brzegiem morza i okolicznymi duktami leśnymi.
Turnieje sportowe: bule, siatkówka, koszykówka, kometka, tenis stołowy, bilard, zajęcia gimnastyczne na
plaży.
Zaawansowane gry terenowe: z fabułą i licznymi zagadkami oraz poszukiwaniem skarbu za pomocą elektronicznego wykrywacza metalu.
Zakręcone alarmy: nikt nie wie, kiedy i co go czeka.
Wycieczka gokartami rowerowymi: po Dziwnówku
i jego okolicach.
„Dzień Latawców”: projektowanie, wykonanie i puszczanie latawców na plaży przy zachodzie słońca.
Plażowanie i kąpiele: w morzu (pod opieką ratownika
wodnego).
Ogniska: z pieczeniem kiełbasy zakończone wieczornym biwakiem pod „gołym niebem” i obserwacją
gwiazd.

Realizacja programu obozu będzie dostosowana do
indywidualnych możliwości większości uczestników.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec
zmianie.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone w Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wychowawców (1/10os), zaś zajęcia specjalistyczne
prowadzone będą przez ratowników wodnych i instruktorów poszczególnych form rekreacji.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną, zegarek,
mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar,
dres sportowy, kurtkę przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapasem baterii, letnie nakrycie
głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV,
strój kąpielowy, nr PESEL. Mile widziene: instrumenty
muzyczne i aparaty fotograficzne.
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MRZEŻYNO

OBÓZ MILITARNY

Mlody komandos
MRZEŻYNO TO NADMORSKA MIEJSCOWOŚĆ LETNISKOWA, LEŻĄCA 18 KM NA ZACHÓD OD KOŁOBRZEGU PRZY UJŚCIU RZEKI REGI
DO BAŁTYKU.
ORGANIZATOR:
OW FAMA-STA
ul. Kołobrzeska 32
72-330 Mrzeżyno
WIEK UCZESTNIKÓW:
8-13 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje: 3-, 4- i 5-os. Wszystkie pokoje posiadają łazienki z prysznicem
i balkonem.
WYŻYWIENIE:
Całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu,
kończą śniadaniem w dniu wyjazdu +
suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin
27.06-07.07.2022
08.07-18.07.2022
19.07-29.07.2022
30.07-09.08.2022
10.08-20.08.2022
21.08-31.08.2022

Cena

2 649

Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 449
2 499
2 549

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki, zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego
w sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

OŚRODEK: składa się z 3 pawilonów hotelowych leżących na starannie zagospodarowanym,
zadrzewionym, oświetlonym i ogrodzonym terenie ok.
350 m od nadmorskiej plaży.
Do dyspozycji obozowiczów: jadalnia, kawiarnia, 2 sale
dyskotekowe, biblioteka, 7 sal telewizyjnych, siłownia,
tenis stołowy, boiska do siatkówki i siatkówki plażowej,
koszykówki, ceglany kort tenisowy, odkryty basen kąpielowy o wymiarach 8 x 16 m, place zabaw i miejsca
na ogniska.
PROGRAM:
Musztra na wesoło: nauka podstaw musztry i „wojskowej dyscypliny” w formie dobrej zabawy.
WALTER P99: strzelanie sytuacyjne z krótkiej broni
strzeleckiej, konkurs celności z użyciem repliki pistoletu.
AK-47 Kałasznikow: zasady działania karabinu AK, zajęcia praktyczne z rozkładania i składania broni, przeładowywania, celowania i oddawania „suchych strzałów”;
zawody w szybkości składania broni i ładowania magazynków na czas, wykonywanie tych czynności z zawiązanymi oczami (broń pozbawiona jest cech bojowych).
Pokaz wyposażenia wojskowego: nauka obsługi replik
karabinków AKM, AKMS, M4, L85, karabinu maszynowego M249 oraz granatników przeciwpancernych AT4
i M72 LAW; przymierzanie umundurowania i wyposażenia różnych armii i formacji wojskowych.
Zajęcia sapersko-inżynieryjne: rozminowywanie terenu
(atrapy min i pocisków) za pomocą elektronicznego
wykrywacza metali i macek saperskich; wykonywanie
zadań w maskach przeciwgazowych, tworzenie szyków,
podstawy taktyki wojskowej.
Samochód militarny: przejazd leśnymi drogami wraz
z ubezpieczaniem samochodu przy użyciu replik ASG;
przygotowanie pojazdu do zamaskowania oraz wykorzystywanie go do tworzenia pozycji strzeleckich.
Przetrwanie w lesie: Bushcraft - nabywanie umiejętności, dzięki którym można spokojnie bytować w naturze;
wykorzystywanie dostępnych surowców w sposób minimalny i odpowiedzialny; budowa prostych schronów
jedno i wieloosobowych, tworzenie podstawowych narzędzi; survival militarny -przetrwanie w lesie w sposób
niezauważalny dla wroga; survival zielony - sposoby
wytwarzania wody, rozpalania ogniska w naturalnym
otoczeniu i gotowania w warunkach leśnych.
Paintball dla najmłodszych: Splat Master - najbardziej
bezpieczna forma paintballa (kulki o mniejszym kalibrze
i broń sprężynowa o mniejszej sile wylotowej); kilka

scenariuszy militarnych; każdy uczestnik dostanie na
czas zajęć karabinek i maskę ochronną.
Strzelnica ASG: strzelnica statyczna z użyciem samochodu wyposażonego w stanowisko CKM i replik
karabinków M4; strzelnica dynamiczna z bronią ASG.
Militarny system samoobrony: podstawy walki wręcz,
ćwiczenie walki wręcz gumowymi atrapami broni, zasady poruszania się w walce, techniki antyterrorystyczne,
odbieranie broni przeciwnikowi.
Gry i zabawy terenowe: strategiczne zabawy (dzienne
i nocne), podczas których uczestnicy przejdą m.in. „test
odwagi”; rozgrywki uczące samodzielności i współpracy
w grupie; realizacja zadań fizycznych i umysłowych.
Taktyka czerwona: udzielanie pomocy metodami prowizorycznymi w warunkach bojowych, budowa noszy
i transport rannego podczas ostrzału, gra terenowa
„Samarytanin” na zakończenie zajęć.
Strzelectwo: zawody w strzelaniu z krótkiej i długiej
broni pneumatycznej do tarcz i celów ruchomych.
ogniska, kąpiele: strzeżone kąpielisko nad morzem
i przy odkrytym basenie na terenie ośrodka.
Każdy uczestnik otrzyma militarną odznakę.
Realizacja programu obozu będzie dostosowana do
indywidualnych możliwości większości uczestników.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec
zmianie.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone w Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową
opieką wychowawców (1/10os) i ratowników wodnych
zaś zajęcia specjalistyczne prowadzone będą przez
instruktorów survivalu, strzelectwa, samoobrony
i poszczególnych form rekreacji z zastosowaniem
wszelkich niezbędnych elementów zapewniających
bezpieczeństwo (okulary ochronne lub gogle, maski
ochronne) i posiadających wymagane atesty.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną, zegarek,
mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar,
dres sportowy, 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, instrumenty muzyczne i aparaty
fotograficzne.

UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
Autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 18:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz. 08:00.
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www.naturatour.pl

DŹWIRZYNO

KOLONIA I OBÓZ

Ania

DŹWIRZYNO TO BARDZO POPULARNE KĄPIELISKO NA WYBRZEŻU KOSZALIŃSKIM, POŁOŻONE ZALEDWIE 12 KM OD KOŁOBRZEGU.
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.
OŚRODEK: zlokalizowany ok. 350 m od morza, posiada 370 miejsc noclegowych. Kompleks składa się
z 4 pawilonów. W ośrodku znajduje się stołówka, plac
grillowy, betonowy kort tenisowy, boiska do siatkówki, piłki nożnej, kometki, plac zabaw oraz plenerowe
szachy. W ośrodku można korzystać z siłowni, sali
do gimnastyki korekcyjnej, sauny, sali dyskotekowej,
sali ze stołami to tenisa stołowego. Na terenie obiektu
działa bezprzewodowy internet.

ORGANIZATOR:
OW Ania
Wyzwolenia 44
78-131 Dźwirzyno
WIEK UCZESTNIKÓW:
8-13 lat I 14-17 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3-os. z łazienkami.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie + podwieczorek:
śniadania i kolacje podawane są
w formie szwedzkiego stołu, obiad
i podwieczorek - serwowany do
stolików.
Turnus rozpoczyna się od kolacji
z ciepłym posiłkiem w pierwszym
dniu, a kończy śniadaniem w ostatnim dniu.
Suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin

Cena

17.07–27.07
28.07–07.08
08.08–18.08

1 895

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
kadry pedagogicznej, ratownika
na plaży, doraźną opiekę medyczną na telefon, wycieczki zawarte
w programie, obowiązkową składkę
na TFG i TFP, ubezpieczenie NNW na
5 000 zł.
UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.

PROGRAM:
DZIEŃ 1: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do
ośrodka, zakwaterowanie. Zapoznanie z obiektem,
kolacja i nocleg.
DZIEŃ 2 - 10: realizacja aktywnego wypoczynku:
Zajęcia sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy na terenie
ośrodka: plażowanie i kąpiele morskie pod opieką ratownika, gry i zabawy na plaży, spacery brzegiem morza
– podziwianie zachodów słońca, zbieranie muszelek.
Pobyt uprzyjemnią zajęcia rekreacyjne oraz turnieje
sportowe, które oprócz zdolności ruchowych rozwijają
pewność siebie i umiejętność pracy w grupie. Podczas
pobytu dyskoteki i ognisko z pieczeniem kiełbasek.
W trakcie pobytu oprócz plażowania proponujemy program turystyczny:
• rejs statkiem po morzu,
• wycieczkę autokarową do Kołobrzegu - zwiedzanie portu; w porcie w Kołobrzegu można podziwiać
okręty wojskowe zacumowane w basenie portu Marynarki Wojennej. Można je zwiedzać w czasie trwania 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
rybacka znajduje się przy ulicy Bałtyckiej. Przy Porcie stoi kołobrzeska Latarnia Morska z 1945 roku.
Można wejść na jej taras widokowy i podziwiać piękną panoramę okolicy. Dostojna wznosi się powyżej
wszystkich innych budynków. Obowiązkowe miejsce
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 rozpoznawalna 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 porównamy
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 (polityków, gwiazdy
kina), jak i bohaterów filmów oraz bajek.
Uwaga! Za wykonywanie zdjęć z figurami nie pobierane
są dodatkowe opłaty!
DZIEŃ 11: śniadanie, odebranie suchego prowiantu.
Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Park Linowy KOALA: wysokościowy tor linowy, który
zagwarantuje niezapomniane wrażenia, przypływ adrenaliny i zdrowy wysiłek na świeżym powietrzu. Cena
ok. 50 zł/ os. (jedno przejście - trasa czerwona) przy
grupa min 15 osób.
Uwaga! Wycieczki fakultatywne są organizowane przy
określonej liczbie chętnych na danym turnusie.
INFOMACJE PRAKTYCZNE:
Wskazane jest zabranie kremów z filtrem ochronnym, nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych,
a także małego plecaka jako bagażu podręcznego podczas wycieczek, wymagane jest zabranie legitymacji
szkolnej i obuwia domowego, kieszonkowe dzieci (na
własne 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.
Podane dni są dniami wyjazdu i powrotu.

CENA NIE OBEJMUJE:
Wycieczki fakultatywnej do Parku
Linowego KOALA – cena ok. 50 zł/os.
Rozkład jazdy wg tabelki na str. 120.

INFOLINIA: 22 266 87 65

DŹWIRZYNO - ANIA

101

MIELNO

OBÓZ PRZYGODOWY

Wakacje na

MAX-a

MIELNO TO ZNANY, NADMORSKI KURORT POŁOŻONY NA MIERZEI POMIĘDZY MORZEM BAŁTYCKIM, A JEZIOREM JAMNO.
ORGANIZATOR:
OW Słoneczny Brzeg
ul. Słoneczna 5
76-032 Mielno
tel. 94 318 95 17
slonecznybrzeg@naturatour.pl
WIEK UCZESTNIKÓW:
13-18 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3- i 4-os. z łazienkami
(umywalka, natrysk, WC); część
pokoi z balkonami.
WYŻYWIENIE:
Całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; pierwszym posiłkiem
jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim
posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu
oraz suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin
Cena
27.06-07.07.2022
08.07-18.07.2022
19.07-29.07.2022
2 499
30.07-09.08.2022
10.08-20.08.2022
Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 299
2 349
2 399

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki, zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego
w sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

OŚRODEK: położony jest na ogrodzonym, zadrzewionym i oświetlonym terenie, przy ulicy wiodącej wprost
na plażę, w odległości ok. 200m od brzegu jeziora i ok.
230m od morza. Ośrodek składa się z 5 budynków
mieszkalnych oraz budynku, w którym mieści się jadalnia, kawiarnia, sala taneczna i salka dydaktyczna.
Uczestnicy zakwaterowani będą w położonych wśród
drzew pawilonach oddalonych od części wczasowej.
Do dyspozycji obozowiczów: boisko do siatkówki, plac
zabaw, wiata grillowa i tenis stołowy.
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 bezpieczeństwa
i prawidłowego posługiwania się sprzętem oraz poruszania się po torze.
„Akcja Komandos”: zajęcia strzeleckie z kilkoma scenariuszami na profesjonalnym polu paintballowym
urealnione efektami pirotechnicznymi; na czas zajęć
każdy uczestnik dostanie mundur, marker paintballowy, maskę, rękawiczki, kamizelkę ochronną i będzie
miał do dyspozycji 150 kul.
I pomoc: rozpoznawanie sytuacji zagrożenia życia,
ocena obrażeń poszkodowanego, wzywanie pomocy,
zabezpieczenie miejsca wypadku, tamowanie krwotoków 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 siatkówki
plażowej”, gdzie piłkami są balony napełnione wodą.
Orientering: „czytanie mapy”, nauka posługiwania się
busolą, odnajdywanie północnego kierunku różnymi metodami, wykorzystanie nowoczesnych metod
nawigacji, wędrówki na orientację, nocne podchody,

zaawansowane gry terenowe, sygnalizacja i komunikowanie 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 linowego 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 wskazówek z wykorzystaniem busoli i elektronicznych wykrywaczy metali.
„Holi Day”(festiwal kolorów): obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi proszkami zakończone sesją
zdjęciową.
„Świat Mokrych Rowerów”: wycieczka rowerami wodnymi z ratownikiem po Jeziorze Jamno.
Plażowanie i kąpiele: pod opieką ratowników wodnych.
Grillowanie: pod wiatą.
Realizacja programu będzie dostosowana do indywidualnych możliwości uczestników.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec
zmianie.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Wszystkie
zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wychowawców, ratowników wodnych i instruktorów.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną z numerem PESEL, mały plecak, ciepły sweter lub polar, dres
sportowy, kurtkę przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy,
okulary słoneczne, krem z filtrem UV, środek przeciw
komarom, strój kąpielowy. Mile widziane: instrumenty
muzyczne i aparaty fotograficzne.

UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 18:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz 8:00.
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MIELNO

OBÓZ REKREACYJNY

Sloneczne
wakacje
MIELNO TO ZNANY, NADMORSKI KURORT POŁOŻONY NA MIERZEI POMIĘDZY MORZEM BAŁTYCKIM A JEZIOREM JAMNO.
ORGANIZATOR:
OW Słoneczny Brzeg
ul. Słoneczna 5
76-032 Mielno
tel. 94 318 95 17
slonecznybrzeg@naturatour.pl
WIEK UCZESTNIKÓW:
12-15 lat I 15-18 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami (umywalka, natrysk, WC); część
pokoi z balkonami.
WYŻYWIENIE:
Całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; pierwszym posiłkiem
jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim
posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu
oraz suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin
Cena
27.06-07.07.2022
08.07-18.07.2022
19.07-29.07.2022
2 399
30.07-09.08.2022
10.08-20.08.2022
Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 199
2 249
2 299

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki, zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego w
sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję w
całości oddamy w dniu wyjazdu.
UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 18:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz 8:00.

INFOLINIA: 22 266 87 65

OŚRODEK: położony jest na ogrodzonym, zadrzewionym i oświetlonym terenie, przy ulicy wiodącej wprost
na plażę, w odległości ok. 200m od brzegu jeziora i ok.
230m od morza. Ośrodek składa się z 5 budynków
mieszkalnych oraz budynku, w którym mieści się jadalnia, kawiarnia, sala taneczna i salka dydaktyczna.
Uczestnicy zakwaterowani będą w położonych wśród
drzew pawilonach oddalonych od części wczasowej.
Do dyspozycji obozowiczów: boisko do siatkówki, plac
zabaw, wiata grillowa i tenis stołowy.
PROGRAM:
Zabawy integracyjne: zapoznanie się uczestników,
wprowadzenie dobrego klimatu, nawiązanie więzi
między 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 konstruowanie improwizowanych noszy, transport „rannego” w niespotykanych warunkach, opatrywanie ran
i wykorzystywanie przedmiotów codziennego użytku
w niesieniu pomocy i symulacje akcji ratowniczych.
Śladami Indiany Jones’a: „czytanie mapy”, nauka posługiwania się busolą, odnajdywanie północnego kierunku, wędrówki na orientację, nocne podchody, gry
terenowe, poszukiwania ukrytych wskazówek, zadań
i artefaktów niezbędnych w dalszych zajęciach za pomocą elektronicznych wykrywaczy metali.
Test odwagi: wspólne wysłuchanie kilku historii grozy,
a następnie indywidualne wykonywanie nocnych zadań, gdzie na uczestników czekać będą „niesamowite
spotkania” i „zaskakujące przygody”; zabawa pod pełną
kontrolą kadry obozowej.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: dzienne i nocne gry
terenowe, rozgrywki sportowe na plaży, olimpiada
obozowa, zajęcia gimnastyczne, zajęcia z chustą animacyjną, wyścigi na szczudłach, nartach wieloosobowych i w workach, wykonywanie zadań w 3 osobowych
„Spodniach Clowna”.
Super strzelec: strzelanie w różnych pozycjach z proc,
łuków, pistoletów i karabinków pneumatycznych do
celów statycznych i ruchomych.
Akrobatyka: trickline - chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.
Letni hokej: mecze, gdzie kijami hokejowymi są
szczotki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia
pokryta pianą.
Poszukiwanie skarbu Neptuna: całodniowa gra terenowo-fabularna tocząca się w ośrodku, lesie i na plaży;
rozszyfrowywanie wiadomości i wskazówek, wykonywanie zadań w celu odnalezienia skarbu.
Wycieczka rowerami wodnymi: z ratownikiem wodnym
po Jeziorze Jamno.
Mokre przygody: przeprawy na dętkach, przelewanie wody przez „dziurawe rury”, baloniady i „mokra
siatkówka”.

Nocny maraton filmowy.
Turnieje sportowe: piłka nożna, siatkówka, kometka,
tenis stołowy.
„Holi Day”(festiwal kolorów): obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi proszkami i sesja zdjęciowa.
Wycieczki piesze i spacery: po plaży połączone z ciekawymi zadaniami i niespodziankami.
Plażowanie i kąpiele (pod opieką ratowników wodnych).
Grillowanie: pod wiatą.
Realizacja programu będzie dostosowana do indywidualnych możliwości uczestników.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec
zmianie.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzonew Kuratorium Oświaty i Wychowania. Wszystkie
zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wychowawców, ratowników wodnych i instruktorów.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną z numerem PESEL, mały plecak, ciepły sweter lub polar, dres
sportowy, kurtkę przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy,
okulary słoneczne, krem z filtrem UV, środek przeciw
komarom, strój kąpielowy. Mile widziane: instrumenty
muzyczne i aparaty fotograficzne.
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MIELNO

OBÓZ PRZYGODOWY

Nadmorska
przygoda
MIELNO TO ZNANY, NADMORSKI KURORT POŁOŻONY NA MIERZEI POMIĘDZY MORZEM BAŁTYCKIM A JEZIOREM JAMNO.
ORGANIZATOR:
OW Słoneczny Brzeg
ul. Słoneczna 5
76-032 Mielno
tel. 94 318 95 17
slonecznybrzeg@naturatour.pl
WIEK UCZESTNIKÓW:
8-13 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3- i 4-os. z łazienkami
(umywalka, natrysk, WC); część
pokoi z balkonami.
WYŻYWIENIE:
Całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; pierwszym posiłkiem
jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim
posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu
oraz suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin
Cena
27.06-07.07.2022
08.07-18.07.2022
19.07-29.07.2022
2 649
30.07-09.08.2022
10.08-20.08.2022
Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 449
2 499
2 549

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego
w sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję
w całości oddamy w dniu wyjazdu.
UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
Autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 18:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz 8:00.
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OŚRODEK: położony jest na ogrodzonym, zadrzewionym i oświetlonym terenie, przy ulicy wiodącej wprost
na plażę, w odległości ok. 200m od brzegu jeziora i ok.
230m od morza. Ośrodek składa się z 5 budynków
mieszkalnych oraz budynku, w którym mieści się jadalnia, kawiarnia, sala taneczna i salka dydaktyczna.
Uczestnicy zakwaterowani będą w położonych wśród
drzew pawilonach oddalonych od części wczasowej.
Do dyspozycji obozowiczów: boisko do siatkówki, plac
zabaw, wiata grillowa i tenis stołowy.
PROGRAM:
Zajęcia integracyjne: wymagające bystrości umysłu,
sprawności fizycznej i kreatywności, zajęcia zespalające grupę, umożliwiające nawiązanie więzi między
uczestnikami i ułatwiające ich późniejszą współpracę.
„Mały Alpinista”: zajęcia w Parku Linowym „Tukan” na
łatwych trasach dostosowanych do wieku i możliwości
uczestników; przed zajęciami szkolenie z zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem
i poruszania po torze.
„Holi Day” (festiwal kolorów): obrzucanie się bezpiecznymi, kolorowymi proszkami zakończone sesją
zdjęciową.
„Świat Labiryntów”: wycieczka autokarowa do gospodarstwa edukacyjnego w Paprotach; gry i zabawy
terenowe (Paprockie zwierzaki, Zdobywanie labiryntowej wieży, Piaskowa góra, Labiryntowe szachy i inne)
prowadzone będą przez animatorów na terenie starego gospodarstwa, na łąkach, w lesie i na leśnych
polanach.
„Dzień wśród alpak”: wycieczka autokarowa do gospodarstwa agroturystycznego „Na Sosnowych Wzgórzach”; spacery i zabawy z alpakami, psami, kotami
i papugą; przejażdżka wozem ciągniętym przez traktor
po lesie i łąkach; karmienie gęsi i kur zielononóżek;
przejście przez most linowy i zjazd mini-tyrolką, zabawy w suchym basenie, przeciąganie liny, walka na sianie, odpoczynek na hamakach, jedzenie drożdżówek,
bez i naleśników (skomponowanych z ekologicznych
produktów według gustu każdego uczestnika).
I pomoc: zabawowe poznanie zasad i ćwiczenie pomocy przedmedycznej (wzywanie pomocy, zabezpieczenie
miejsca wypadku, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran, konstruowanie noszy, transport rannego, symulacja akcji ratowniczej).
Poszukiwania: napojów w puszkach, słodyczy i przedmiotów niezbędnych w dalszych zajęciach za pomocą
elektronicznych wykrywaczy metali.
Trickline: chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.
„Mały Strzelec”: strzelanie do tarcz z łuków i proc,
pojedynki na gąbkowe pociski z broni NERF.
„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 na nartach wieloosobowych, szczudłach i w workach,” Mega Bierki”.
Wycieczka rowerami wodnymi: z ratownikiem wodnym
po Jeziorze Jamno.
Plażowanie i kąpiele: pod opieką ratowników wodnych.
Grillowanie: pod wiatą.
Realizacja programu będzie dostosowana do indywidualnych możliwości uczestników.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec
zmianie.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Wszystkie
zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wychowawców, ratowników wodnych i instruktorów.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną z numerem PESEL, mały plecak, ciepły sweter lub polar, dres
sportowy, kurtkę przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy,
okulary słoneczne, krem z filtrem UV, środek przeciw
komarom, strój kąpielowy. Mile widziane: instrumenty
muzyczne i aparaty fotograficzne.

www.naturatour.pl

MIELNO

KOLONIA I OBÓZ

Wielka
impreza w

Mielnie

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.
ORGANIZATOR:
OW Słoneczny Brzeg
ul. Słoneczna 5
76-032 Mielno
tel. 94 318 95 17
slonecznybrzeg@naturatour.pl
WIEK UCZESTNIKÓW:
9-13 lat I 14-17 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3- i 4-os. z łazienkami
(umywalka, natrysk, WC); część
pokoi z balkonami.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Śniadania i kolacje w formie
bufetu, obiady serwowane. Turnus
rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu.
Suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin

Cena

09.07–19.07.2022
19.07–29.07.2022
30.07–09.08.2022
09.08–19.08.2022

1 890

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 autokarową do
Kołobrzegu, wycieczkę do ogrodów
Hortulus w Dobrzycach, wizytę
w Parku Wodnym Koszalin, zwiedzanie latarni morskiej w Gąskach; rejs
statkiem oraz bogaty program sportowo - rekreacyjny, obowiązkową
składkę na TFG i TFP, ubezpieczenie
NNW Signal Iduna.
CENA NIE OBEJMUJE:
Spływu kajakowego – cena 90 zł/os.
Biletów wstępu do Klubu muzycznego oraz na dyskoteki.
Rozkład jazdy wg tabelki na str. 120.

INFOLINIA: 22 266 87 65

OŚRODEK: dysponuje około 250 miejscami noclegowymi. Jest położony na terenach trawiastych pośród
drzew i łagodnych pagórków. Całość jest ogrodzona
i dozorowana przez całą dobę. Ośrodek dysponuje wiatą grillową, świetlicą oraz 2 placami zabaw. Ośrodek
położony jest przy ulicy wiodącej wprost na plażę,
zaledwie 120 m od morza oraz 150 m od Jeziora Jamno.
Jego usytuowanie sprawia, że blisko jest stąd zarówno do plaży jak i głównej ulicy, przy której skupia się
życie tego turystycznego miasteczka. Większość pokoi
z balkonami. Ośrodek posiada własną stołówkę w której przygotowuje smaczne domowe posiłki.
PROGRAM:
Dla tych co nie lubią się nudzić i cenią fajnie spędzony czas z rówieśnikami. To Wy mówicie co i jak
chcielibyście robić! My staramy się Wam to ułatwić.
Dajemy Wam luz i bezpieczeństwo a Wy dodajecie
Wasze poczucie humoru i pomysłowość. Cokolwiek
zaproponujecie, aby było bardziej kolorowo, wesoło,
ciekawie. Nasi opiekunowie, animatorzy postarają się
wykorzystać!
DZIEŃ 1: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd do
ośrodka, zakwaterowanie. Zapoznanie się z atrakcjami
ośrodka, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 2–10: realizacja programu sportowo - rekreacyjnego + liczne wycieczki: wycieczka autokarowa
do Kołobrzegu, zwiedzanie miasta z przewodnikiem;
wycieczka do ogrodów Hortulus w Dobrzycach, unikatowe 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 ponad 50 m wysokości; uczestnictwo w otwartych
imprezach – Mielno latem tętni życiem! plażowanie,
szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele w morzu, wędrówki nadmorskie, gry zespołowe, dyskoteki.
DZIEŃ 11: ostatni dzień kolonii / obozu. Po śniadaniu
wykwaterowanie z pokoi; pożegnanie z morzem. Pobranie prowiantu na drogę. Wyjazd w drogę powrotną.
Powrót na miejsca zbiórek w godzinach wieczornych.

16 lat !
Klub muzyczny Arena Mielno - w okresie wakacyjnym
czynny jest codziennie. Obiekt podzielony na główną
dużą salę taneczną otoczoną lożami, małą sale barową zaprojektowaną w niepowtarzalnym stylu na której
znajdują się różnorodne gry zręcznościowe, obszerne
podesty z lożami, a w nich ekrany plazmowe. W Klubie znajdują się dwa bary, gdzie każdy z naszych gości
znajdzie coś dla siebie (duży wybór napojów bezalkoholowych). Można tu doskonale bawić się na imprezach
tematycznych jak i na różnych imprezach dyskotekowych 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.
INFOMACJE PRAKTYCZNE: wskazane jest zabranie
kremów z filtrem ochronnym, nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, a także małego plecaka jako
bagażu podręcznego podczas wycieczek, wymagane
jest zabranie legitymacji szkolnej i obuwia domowego,
kieszonkowe dzieci (na własne 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. Podane dni są dniami wyjazdu
i powrotu.

FAKULTATYWNIE: Spływ kajakowy – spływ 3 - 5 godzinny (rzeki Unieść lub Grabowa z Bagiennicą) z opieką
instruktora i ratownika; wypożyczenie kajaka dwuosobowego, kamizelki ratunkowej, wiosła, transport kajaków. Cena: 90 zł/ os, organizowane przy min. 20 osób.
Chęć uczestnictwa w wycieczce należy zgłosić przy
rezerwacji. Opłata zostanie doliczona do rezerwacji.
Uwaga! Wycieczki fakultatywne są organizowane przy
określonej liczbie chętnych na danym turnusie - min.
20 osób.
STREFA IMPREZOWA - SUMMER PARTY !
Wstęp na dyskoteki TYLKO dla osób które ukończyły
MIELNO - WIELKA IMPREZA W MIELNIE
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WŁADYSŁAWOWO
KOLONIA I OBÓZ

Franek
WŁADYSŁAWOWO - JEDNO Z NAJATRAKCYJNIEJSZYCH MIEJSC NA WYBRZEŻU, POŁOŻONE U NASADY PÓŁWYSPU HELSKIEGO, NA
TERENIE NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. REJON PARKU SŁYNIE Z CZYSTYCH WÓD, PIĘKNYCH, SZEROKICH PLAŻ
(O DŁUGOŚCI 23 KM Z 13 STRZEŻONYMI KĄPIELISKAMI) ORAZ POWIETRZA, SZCZEGÓLNIE NASYCONEGO JODEM. DUŻĄ ATRAKCJĄ
DLA TURYSTÓW JEST NAJWIĘKSZY NA BAŁTYKU PORT RYBACKI, OFERUJĄCY PRZEJAŻDŻKI PO OTWARTYM MORZU.
OŚRODEK: dom kolonijny „FRANEK” położony niedaleko
plaży we Władysławowie. Do dyspozycji uczestników:
stołówka, sala dyskotekowa ze sprzętem, mały ogród
ze stołami i ławami, teren bezpieczny ogrodzony. Boiska
sportowe do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki w odległości ok. 100 m od ośrodka. W okolicy wybudowano
liczne szlaki piesze i rowerowe.

ORGANIZATOR:
Dom kolonijny Franek
ul. Kolejowa 3
84-120 Władysławowo
WIEK UCZESTNIKÓW:
7-12 lat I 13-17 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 3-, 4-os. z pełnym węzłem
sanitarnym
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie + podwieczorek. Śniadania i kolacje w formie
bufetu, obiady serwowane. Turnus
rozpoczyna się kolacją z ciepłym
posiłkiem w dniu przyjazdu, a kończy
śniadaniem w dniu wyjazdu.
Suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin

Cena

26.06–06.07
06.07–16.07
16.07–26.07
26.07–05.08

1 950

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
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego,
realizację programu pobytu, w tym:
rejs statkiem, wycieczkę do Trójmiasta, wycieczkę na Hel, wejście
na basen rekreacyjny, wyjście do
Parku Ewolucji, wyjście do Osady
Słowiańskiej, zajęcia sportowe, gry
sportowe, planszowe, integracyjne
i konkursy, dyskoteki, plażowanie,
obowiązkową składkę na TFG i TFP,
ubezpieczenie NNW Signal Iduna.

PROGRAM:
DZIEŃ 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd
do ośrodka, zakwaterowanie. Pierwszy posiłek - kolacja, nocleg.
DZIEŃ 2–10: Aktywny program pobytu we Władysławowie, a w nim m.in.:
• odkrywcza wyprawa do Parku Ewolucji w Sławutówku, gdzie staniecie oko w oko z największymi
prehistorycznymi zwierzętami lądowymi, przeżyjecie podróż w czasie na dnie oceanu i poznacie
swoich baaaardzo dalekich przodków oraz do Osady Słowiańskiej w Sławutowie – średniowiecznej
osady z przełomu IX – X wieku. Odwiedzicie chaty
mieszkańców osady i spróbujecie wcielić się w ich
role podczas warsztatów dawnego rzemiosła – wycieczka autokarowa.
• wycieczka do Trójmiasta, czyli zwiedzanie Gdynia,
Sopot, Gdańsk – wycieczka autokarowa.
• wycieczka na Hel – wycieczka autokarowa.
• wędrówka po Wąwozie Chłapowskim – spotkanie

z nienaruszoną przyrodą i niespotykanymi okazami
roślin i zwierząt – wycieczka piesza.
• przygoda na morzu - rejs kutrem oraz zwiedzanie
portu rybackiego we Władysławowie,
• a także wędrówki nadmorskie, plażowanie, kąpiele
w morzu, rozgrywki, turnieje, konkursy, Neptunalia,
dyskoteki, karaoke na wesoło, wieczory na wesoło:
kabarety, kalambury i kawały, konkurs na najfajniejszego bloga obozu: co się dzieje? jak się dzieje?
i z kim się dzieje?.
DZIEŃ 11: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pobranie
suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki we godzinach popołudniowych
/wieczornych.
INFORMACJE PRAKTYCZNE: wskazane jest zabranie
kremów z filtrem ochronnym, nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, a także małego plecaka jako
bagażu podręcznego podczas wycieczek, wymagane
jest zabranie legitymacji szkolnej i obuwia domowego,
kieszonkowe dzieci (na własne 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.

Rozkład jazdy wg tabelki na str. 120.
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SPAŁA

OBÓZ ASG

Decydujace
starcie
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:
OKS Zacisze
ul. Piłsudskiego 20
97-215 Spała
tel: 44 724 23 56 / 44 710 14 15
spala@naturatour.pl
WIEK UCZESTNIKÓW:
12-15 lat I 15-18 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3- i 4-os. Wszystkie pokoje posiadają łazienki z prysznicem
i lodówki.
WYŻYWIENIE:
całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu,
kończą śniadaniem w dniu wyjazdu +
suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin

Cena

06.07-16.07.2022
17.07-27.07.2022
28.07-07.08.2022
08.08-18.08.2022

2 749

Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 549
2 599
2 649

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki, zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego
w sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję
całości oddamy w dniu wyjazdu.
UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
Autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 15:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz. 12:00

INFOLINIA: 22 266 87 65

CEL OBOZU: nauka poprzez zabawę podstawowych
zasad obowiązujących żołnierzy: dyscypliny, odpowiedzialności za kolegę i całą grupę, współpracy z innymi
podczas wykonywania zadań, myślenia taktycznego,
szybkiego podejmowania trafnych decyzji, umiejętności
survivalu leśnego, niesienia pomocy przedmedycznej
metodami prowizorycznymi i zdecydowania w działaniu.
OŚRODEK: położony w Spale - malowniczej miejscowości wypoczynkowej w centralnej Polsce, 120 km od
Warszawy, 60 km od Łodzi. Około 1 km od „Zacisza” płynie rzeka Pilica. OKS ,,Zacisze’’ to dwukondygnacyjny
budynek leżący na przeszło hektarowym, oświetlonym,
ogrodzonym i ładnie zagospodarowanym terenie. Do
dyspozycji obozowiczów: jadalnia, kawiarnia z ogródkiem letnim, zadaszony kompleks ogniskowy składający
się z 7 altan, plac zabaw dla dzieci, bilard, piłkarzyki,
tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów, boisko do siatkówki plażowej; w całym obiekcie jest bezpłatny dostęp
do Internetu – free WiFi!
PROGRAM:
Zajęcia ASG: szkolenie z zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej obsługi replik broni, 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, realizacja różnych scenariuszy
podczas rozgrywek ASG; konwojowanie rannego, przemarsz przez teren nieprzyjaciela, działanie na tyłach
wroga, zasadzka i podstawy działań snajperskich, walka
o zrzut z amunicją, część zajęć prowadzona będzie nocą.
Zajęcia taktyczne: różne formacje bojowe, w tym przemarsz 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 dywersyjne na tyłach wroga.
Zajęcia zwiadowczo-szpiegowskie: kamuflaż dostosowany do terenu działań, bezszelestne poruszanie
się, obserwacja terenu i osób, sporządzanie notatek
z przebiegu obserwacji i szkiców obserwowanego terenu, sposoby i ścieżki przekazywania wiadomości, ich
wielokrotne szyfrowanie.
Zajęcia strzeleckie: ćwiczenie odpowiedniej postawy
strzeleckiej, obsługa broni obiema rękami i jedną ręką,
ogień zaporowy, postępowanie przy zacięciu się broni,
strzelanie do celu stałego i poruszającego się.
Trening saperski: z wykorzystaniem macek saperskich
i elektronicznych wykrywaczy metali; zajęcia w „strefie
zagrożonej atakiem chemicznym” z użyciem masek
przeciwgazowych i kombinezonów przeciwchemicznych.
Taktyka czarna: ćwiczenie techniki walki z przeciwnikiem
znajdującym się z budynkach; wchodzenie do pomiesz-

czeń, przeszukiwanie ich, zabezpieczanie przeszukanej
części obiektu, metody postępowania z zakładnikami,
komunikacja niewerbalna i sygnały dowodzenia; zajęcia
odbywać się będą w fortyfikacjach z czasów II Wojny
Światowej i opuszczonych halach przemysłowych.
Survival militarny: pozyskiwanie i uzdatnianie wody do
picia, zdobywanie pokarmu, niewidoczne obozowisko
i sztuka kamuflażu, rozpalanie ognisk różnymi metodami, nauka pierwszej pomocy metodami improwizowanymi: budowa noszy, transport rannego w trudnych
warunkach terenowych, nocny biwak w lesie.
Terenoznawstwo: nauka posługiwania się busolą, odnajdywanie północnego kierunku z układu gwiazd oraz
innymi metodami, nocne przemarsze na orientację.
Militarny spływ pontonowy: rzeką Pilicą ze Spały do
Inowłodza.
Nocne i dzienne gry terenowe: wieloelementowe gry,
podczas których uczestnicy utrwalają nabyte wcześniej umiejętności; dwudniowa, kończąca obóz taktyczna zabawa typu MILSIM z wieloma zadaniami do
wykonania (rozpoznanie terenu, zdobycie zrzutu z bronią i amunicją przeprowadzenie ataku na bazę wroga).
Wyprawy rowerowe: do okolicznych bunkrów i cmentarzy żołnierzy z czasów I i II Wojny Światowej.
Zajęcia sprawnościowe: musztra, zaprawy poranne,
marszobiegi.
Wyprawa piesza: do niemieckiego ośrodka dowodzenia
Anlage Mitte z czasów II Wojny Światowej w Konewce; zwiedzanie z przewodnikiem schronu kolejowego,
schronów technicznych; przejście 80 metrowymi, podziemnymi kanałami między bunkrami.
W programie również: ognisko z pieczeniem kiełbasy
i wieczór filmowy.
Wszyscy uczestnicy otrzymają blaszki identyfikacyjne
(tzw. „nieśmiertelniki”).
Istnieje możliwość zakupu mundurów wojskowych oraz
akcesoriów wojskowych i survivalowych.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone
w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Wszystkie zajęcia
specjalistyczne prowadzone będą przez instruktorów
survivalu, strzelectwa, samoobrony i poszczególnych
form rekreacji z zastosowaniem wszelkich niezbędnych
elementów zapewniających bezpieczeństwo (okulary
ochronne lub gogle, maski ochronne) i posiadających
wymagane atesty.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną, zegarek, mały
plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar, dres
sportowy, 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,
instrumenty muzyczne i aparaty fotograficzne.
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107

SPAŁA

OBÓZ PRZYGODOWY

Wakacje z
adrenalina

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:
OKS Zacisze
ul. Piłsudskiego 20
97-215 Spała
tel: 44 724 23 56 / 44 710 14 15
spala@naturatour.pl
WIEK UCZESTNIKÓW:
10-13 lat I 13-16 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3- i 4-os. Wszystkie pokoje posiadają łazienki z prysznicem
i lodówki.
WYŻYWIENIE:
Całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu,
kończą śniadaniem w dniu wyjazdu +
suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin

Cena

06.07-16.07.2022
17.07-27.07.2022
28.07-07.08.2022
08.08-18.08.2022

2 599

Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 399
2 449
2 499

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki, zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego
w sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję
w całości oddamy w dniu wyjazdu.
UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
Autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 15:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz. 12:00
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SPAŁA - WAKACJE Z ADRENALINĄ

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
różnorodność zajęć go zadowoli. Obóz zalecany jest
dla dzieci i młodzieży lubiącej przygody i aktywność.
OŚRODEK: położony w Spale - malowniczej miejscowości wypoczynkowej w centralnej Polsce, 120 km od
Warszawy, 60 km od Łodzi. Około 1 km od „Zacisza” płynie
rzeka Pilica. OKS ,,Zacisze’’ to dwukondygnacyjny budynek leżący na przeszło hektarowym, oświetlonym, ogrodzonym i ładnie zagospodarowanym terenie. Dysponuje
on 171 miejscami noclegowymi. Do dyspozycji obozowiczów: jadalnia, kawiarnia z ogródkiem letnim, zadaszony
kompleks ogniskowy składający się z 7 altan, plac zabaw
dla dzieci, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, wypożyczalnia
rowerów, boisko do siatkówki plażowej; w całym obiekcie
jest bezpłatny dostęp do Internetu – free WiFi!
PROGRAM:
Spływ kajakowy rzeką Pilicą: ze Spały do Inowłodza;
poprzedzi go profesjonalne przeszkolenia kajakowe;
uczestnicy w nowoczesnych kajakach polietylenowych
prowadzeni przez doświadczonych instruktorów i ratowników wodnych przepłynął przez Rezerwat Spała
i meandry rzeki w Spalskim Parku Krajobrazowym;
otrzymają na czas spływu kamizelki asekuracyjne.
Paintballowa potyczka: strategiczna zabawa strzelecka z bronią na żelowe kulki w terenie leśnym – kilka
scenariuszy zajęć; każdy uczestnik dostanie na czas
zajęć karabinek paintballowy, mundur, maskę ochronną; będzie miał do dyspozycji 100 kul.
Zajęcia w Parku Linowym „Nad Pilicą”: pokonywanie
wysokościowego toru przeszkód; każda z tras to szereg podestów zawieszonych na różnych wysokościach
pni drzew połączonych linami nośnymi, siatkami, łańcuchami i drabinkami; przed zajęciami szkolenie z zasad bezpieczeństwa i prawidłowego posługiwania się
sprzętem; wszystkie zajęcia pod nadzorem instruktorów; ponadto zabawy na „dmuchańcach” i wyścigi
gokartami rowerowymi.
I pomoc przedmedyczna: ćwiczenia wzywania pomocy,
zabezpieczenia miejsca wypadku, tamowanie krwotoków 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 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 gigantycznych cedzakach, wykonywanie zadań w 3-osobowych spodniach Clowna, zabawy z chustą animacyjną.
Orientering: „czytanie mapy”, nauka posługiwania się
busolą, odnajdywanie północnego kierunku, wędrówki
na orientację, nocne podchody, zawansowane gry terenowe, nocny biwak w lesie lub pod wiatą.
Poszukiwania: ukrytych wskazówek, zadań i artefaktów niezbędnych w dalszych zajęciach za pomocą
elektronicznych wykrywaczy metali.
Turnieje sportowe: tenis stołowy, bilard, siatkówka.
Wycieczki rowerowe: wytyczonymi ścieżkami rowerowymi do Tomaszowa Mazowieckiego, Inowłodza,
ptaszarni w Spale oraz do licznych atrakcji przyrodniczych i historycznych Spalskiego Parku Krajobrazowego.
Wycieczki piesze: 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); zajęcia z terenoznawstwa.
Dyskoteki, wieczory filmowe i ogniska z ciekawym
programem. Zabawy w wodzie i plażowanie nad Pilicą:
baloniada (bitwa balonami napełnionymi wodą).
Istnieje możliwość zakupu mundurów wojskowych
oraz akcesoriów wojskowych i survivalowych.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone w Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Wszystkie zajęcia specjalistyczne prowadzone będą
przez instruktorów survivalu, strzelectwa, samoobrony i poszczególnych form rekreacji z zastosowaniem
wszelkich niezbędnych elementów zapewniających
bezpieczeństwo (okulary ochronne lub gogle, maski
ochronne) i posiadających wymagane atesty.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną, zegarek,
mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar,
dres sportowy, 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, instrumenty muzyczne i aparaty
fotograficzne.

www.naturatour.pl

SPAŁA

OBÓZ JEŹDZIECKI

Wakacje w siodle
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:
OKS Zacisze
ul. Piłsudskiego 20
97-215 Spała
tel: 44 724 23 56 / 44 710 14 15
spala@naturatour.pl
WIEK UCZESTNIKÓW:
10-14 lat I 14-18 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3- i 4-os. Wszystkie pokoje posiadają łazienki z prysznicem
i lodówki.
WYŻYWIENIE:
Całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu,
kończą śniadaniem w dniu wyjazdu +
suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin

Cena

06.07-16.07.2022
17.07-27.07.2022
28.07-07.08.2022
08.08-18.08.2022

3 099

Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 899
2 949
2 999

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki, zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego
w sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję
w całości oddamy w dniu wyjazdu.

CEL OBOZU: To nie tylko nauka podstaw lub doskonalenie posiadanych już umiejętności jeździeckich, ale także
udział w szeregu zajęć i rywalizacji związanych z końmi
i nie tylko. Zajęcia obozowe pozwolą także na poznanie
leśnych okolic Spały i atrakcji tego terenu.
OŚRODEK: położony 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. OKS ,,Zacisze’’ to dwukondygnacyjny
budynek leżący na przeszło hektarowym, oświetlonym,
ogrodzonym i ładnie zagospodarowanym terenie. Do dyspozycji obozowiczów: jadalnia, kawiarnia z ogródkiem
letnim, zadaszony kompleks ogniskowy składający się
z 7 altan, plac zabaw dla dzieci, bilard, piłkarzyki, tenis
stołowy, wypożyczalnia rowerów, boisko do siatkówki
plażowej; w całym obiekcie jest bezpłatny dostęp do Internetu – free WiFi!
PROGRAM:
Jeździectwo: to 8 wizyt w „Królewskiej Stajni” w Glinniku
obok Spały po 3-4 godzin każda; zajęcia realizowane
będą w 3 grupach: początkującej, średniozaawansowanej
i zaawansowanej; wszystkie konie są dobrze wyszkolone
i przygotowane do pracy z dziećmi.
Zajęcia praktyczne:
• grupa początkująca: (12 godzin podczas całego obozu)- jazda indywidualna na lonży, nauka stępowania
i kłusowania, a po nabraniu wprawy jazda samodzielna
na ujeżdżalni.
• grupa średniozaawansowana i zaawansowana: (12
godzin w siodle podczas całego obozu)- jazda kłusem
i galopem, jazda po drążkach, wyjazdy w teren jeżeli
pozwoli na to zaawansowanie jeździeckie uczestników
oraz treningi ujeżdżeniowe.
• wszystkie grupy: siodłanie i kiełznanie, wyprowadzanie 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)- przechodzenie
przez szarfę na koniu, jazda z kubkiem pełnym wody
lub jajkiem na łyżce, slalom z zawiązanymi oczami, tor
przeszkód, pokonywanie niewielkich 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, projekcje
filmów instruktażowych i jeździeckich.
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.
Zajęcia sprawnościowe: wyścigi w workach, na nartach wieloosobowych, szczudłach w 3 osobowych
„Spodniach Clowna”, zabawy z chustą animacyjną.
Relaks: plażowanie nad Pilicą, wycieczki piesze i rowerowe po Spalskim Parku Krajobrazowym, dyskoteki,
wieczory filmowe, ogniska, nocny biwak pod wiatą lub
na terenie stajni.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec
zmianie.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone w Kuratorium Oświaty i Wychowania.
Wszystkie zajęcia specjalistyczne prowadzone będą
przez instruktorów poszczególnych form rekreacji
z zastosowaniem wszelkich niezbędnych elementów
zapewniających bezpieczeństwo.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną, zegarek,
mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar,
dres sportowy, kurtkę przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapasem baterii, letnie nakrycie
głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV,
strój kąpielowy, nr PESEL.
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 musi posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania jeździectwa oraz zgodę Rodziców na udział w szkoleniu.

UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
Autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 15:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz. 12:00

INFOLINIA: 22 266 87 65
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ZAMRZENICA

OBÓZ FARMERSKI

Maly farmer
ZAMRZENICA, TO MAŁA OSADA LEŻĄCA W SERCU BORÓW TUCHOLSKICH, 18 KM NA POŁUDNIE OD TUCHOLI, BEZPOŚREDNIO NAD
BRZEGIEM JEZIORA KORONOWSKIEGO.
ORGANIZATOR:
OW Leśne Ustronie
Zamrzenica
89-510 Bysław
WIEK UCZESTNIKÓW:
8-13 lat
ZAKWATEROWANIE:
Drewniane domki campingowe 6-7 os.
typu „Brda” oraz 3-4 os. typu „Chata”;
wszystkie z łazienkami (umywalka,
natrysk, WC), aneksem kuchennym
z chłodziarką i podstawowym wyposażeniem kuchennym oraz werandą.
WYŻYWIENIE:
Całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu,
kończą śniadaniem w dniu wyjazdu +
suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin
Cena
27.06-07.07.2022
08.07-18.07.2022
19.07-29.07.2022
2 649
30.07-09.08.2022
10.08-20.08.2022
21.08-31.08.2022
Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 449
2 499
2 549

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki, zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego
w sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję
w całości oddamy w dniu wyjazdu.
UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
Autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 15:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz. 12:00.
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OŚRODEK: kilkadziesiąt domków campingowych malowniczo usytuowanych na rozległym, ogrodzonym
i oświetlonym terenie w sosnowym lesie nad Jeziorem
Koronowskim (ok. 1660 ha, najgłębsze miejsce 20 m;
ośrodek leży na skraju Borów Tucholskich w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Zbiornika Koronowskiego.
Do dyspozycji obozowiczów: jadalnia, kawiarnia z salą
dyskotekową i słonecznym tarasem, świetlica z telewizorem, biblioteka, sklepik spożywczy, tenis stołowy, boisko do siatkówki plażowej, piłki nożnej, kosz
do koszykówki, 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.
PROGRAM:
W gospodarstwie: poznanie narzędzi i urządzeń rolniczych, opieka i zabawa ze zwierzętami domowymi
(kury, króliki, świnie, krowy, psy, koty, kozy), czyszczenie obory, karmienie świń i kur, zbieranie jajek, oporządzanie królików, pomoc przy oporządzaniu kózek
marokańskich, układanie drewna, wyciąganie wody
ze studni i transport wody na szondach, pranie rzeczy
szarym mydłem na starej tarce.
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 zebranych 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 warzywnych i owocowych, gotowanie kompotów, przygotowywanie sałatek, surówek i galaretek,
smażenie naleśników, pestkowanie wiśni i czereśni,
przygotowanie koktajlu owocowego.
W lesie: zielarstwo - rozpoznawanie jadalnych roślin,
grzybów i tropów zwierząt, zbieranie runa leśnego,
nauka samodzielnego przygotowywania posiłków na
leśnych biwakach, edukacyjna audio wycieczka (rozpoznawanie śpiewu ptaków i odgłosów zwierząt).
W sadzie: zbieranie jabłek, wiśni i czereśni.
W dawnej wsi: aktywne poznanie starych, ginących
zawodów dawnej wsi:
• spotkanie z garncarzem i warsztaty lepienia w glinie, poznanie metod garncarskich, samodzielne
wykonanie produktów z gliny garncarskiej;
• pokaz piekarstwa, własnoręczny wyrób podpłomyków; wiejska zagroda (kozy, kury, króliki).
W dawnej kopalni: zwiedzanie pozostałości po jedynej
w Polsce północnej podziemnej kopalni węgla brunatnego, spotkanie z duchem kopalni - Skarbnikiem,
poszukiwanie skarbu górnika Wilhelma, interaktyw-

na przygoda w Starej Maszynowni (górnicza wioska
z Borów Tucholskich sprzed 100 lat), samodzielny wyrób czako - galowego nakrycia głowy górnika; wygraj
kopalnię - wcielanie się w postacie z XIX-wiecznej,
przemysłowej wioski górniczej, rozwiązywanie 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.
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”, baloniada, ogniska z pieczeniem kiełbasy;
Elementy alpinistyki: wspinaczka po skrzynkach i zjazd
„kolejką tyrolską”.
Każdy uczestnik otrzyma „Farmerski medal”.
Od uczestników wymagana jest umiejętność jazdy na
dwukołowym rowerze.
Realizacja programu obozu będzie dostosowana do
indywidualnych możliwości większości uczestników.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec
zmianie.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone w Kuratorium Oświaty i Wychowania,
Wszystkie zajęcia specjalistyczne prowadzone będą
przez ratowników wodnych, leśników, instruktorów
survivalu, strzelectwa i poszczególnych form rekreacji
z zastosowaniem wszelkich niezbędnych elementów
zapewniających bezpieczeństwo (uprzęże asekuracyjne, kaski, kamizelki asekuracyjne i odblaskowe, maski
ochronne) posiadających wymagane atesty.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną, zegarek,
mały plecak, karimat, ciepły sweter lub polar, dres
sportowy, kurtkę przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy,
okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV, strój
kąpielowy, nr PESEL. Mile widziane: instrumenty muzyczne i aparaty fotograficzne.

www.naturatour.pl

ZAMRZENICA

OBÓZ PRZYGODOWY

10 szalonych
przygód
ZAMRZENICA, TO MAŁA OSADA LEŻĄCA W SERCU BORÓW TUCHOLSKICH, 18 KM NA POŁUDNIE OD TUCHOLI, BEZPOŚREDNIO NAD
BRZEGIEM JEZIORA KORONOWSKIEGO.
ORGANIZATOR:
OW Leśne Ustronie
Zamrzenica
89-510 Bysław
WIEK UCZESTNIKÓW:
8-13 lat
ZAKWATEROWANIE:
Drewniane domki campingowe 6-7 os.
typu „Brda” oraz 3-4 os. typu „Chata”;
wszystkie z łazienkami (umywalka,
natrysk, WC), aneksem kuchennym
z chłodziarką i podstawowym wyposażeniem kuchennym oraz werandą.
WYŻYWIENIE:
Całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja); śniadania i kolacje
w formie bufetu; świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu,
kończą śniadaniem w dniu wyjazdu +
suchy prowiant na drogę powrotną.
Termin
Cena
27.06-07.07.2022
08.07-18.07.2022
19.07-29.07.2022
2 599
30.07-09.08.2022
10.08-20.08.2022
21.08-31.08.2022
Promocje 3 pory roku
ZIMOWA

01.01-13.02

WIOSENNA 21.02-03.04
LETNIA

11.04-22.05

2 399
2 449
2 499

CENA OBEJMUJE:
10 noclegów, wyżywienie pełne, opiekę
kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, instruktorów, program pobytu,
nagrody i pamiątki, zorganizowany
transport autokarowy (zgodnie z rozkładem jazdy) pod opieką konwojentów,
ubezpieczenie NNW, suchy prowiant na
drogę powrotną, podatek VAT.
Od każdego uczestnika pierwszego
dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych
strat spowodowanych przez niego
w sprzęcie lub wyposażeniu ośrodka.
Jeśli takich strat nie będzie - kaucję
w całości oddamy w dniu wyjazdu.
UBEZPIECZENIE:
Zgodnie z aktualną polisą.
TRANSPORT:
Autokarami turystycznymi z miast
i za dopłatami podanymi w rozkładzie jazdy str. 121.
Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godz. 15:00, wyjazd w dniu
zakończenia do godz. 12:00.
INFOLINIA: 22 266 87 65

OŚRODEK: kilkadziesiąt domków campingowych malowniczo usytuowanych na rozległym, ogrodzonym
i oświetlonym terenie w sosnowym lesie nad Jeziorem
Koronowskim (ok. 1660 ha, najgłębsze miejsce 20 m;
ośrodek leży na skraju Borów Tucholskich w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Zbiornika Koronowskiego.
Do dyspozycji obozowiczów: jadalnia, kawiarnia z salą
dyskotekową i słonecznym tarasem, świetlica z telewizorem, biblioteka, sklepik spożywczy, tenis stołowy, boisko do siatkówki plażowej, piłki nożnej, kosz
do koszykówki, 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.
PROGRAM:
Przygoda STRZELECKA: zawody w strzelaniu z proc
i łuków; nauka obsługi pistoletów i karabinów pneumatycznych, 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 rozpalania ognia, budowa szałasów, pieczenie podpłomyków), przeprawy przez bagna, wędkowanie.
Przygoda ALPINISTYCZNA: nauka wiązania węzłów,
zjazd „kolejką tyrolską”, wspinaczka na wieżę ze
skrzynek, pokonywanie mostu linowego nad wodą.
Przygoda WODNA: wycieczka kajakowa, przeprawy na
dętkach, budowa i wodowanie tratw, nauka pływania
łodzią wiosłową, slalom rowerem wodnym, pokonywanie „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 rowerze typu „składak”, Gokartowe Mistrzostwa – zawody
w kilku konkurencjach na specjalnym torze w 1 i 2
osobowych gokartach rowerowych.
Przygoda WOJSKOWA: nauka musztry i zielonej taktyki, rzut granatem na celność, zajęcia w maskach
przeciwgazowych, poszukiwania zakopanych atrap
min i pocisków elektronicznym wykrywaczem metali,
pokonywanie na czas wojskowego toru przeszkód;
Laser Tag – militarna potyczka z wykorzystaniem wojskowych, elektronicznych symulatorów broni.
Przygoda ZAKRĘCONA: zabawy z chustą animacyjną, wyścigi w 3 osobowych „Spodniach Clowna”, na
szczudłach, nartach wieloosobowych i w workach,
przelewanie wody przez dziurawe rury, „Zamrzenicki
Festiwal Kolorów” – obrzucanie się bezpiecznym, kolorowym proszkiem, skoki na trampolinie.
Przygoda SPORTOWA: rozgrywki w siatkówkę plażową,
tenisa stołowego i piłkę nożną; turniej „zakręconego
hokeja”, gdzie kijami hokejowymi są szczotki do zamiatania, 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, taneczne i plastyczne, tworzenie rzeźb z piasku, malowanie
twarzy i festiwal przebierańców.
Przygoda LEŚNA: podchody z wykonywaniem tajemniczych zadań, poszukiwanie skrzyni ze skarbem, rozpoznawanie drzew, krzewów, jadalnych roślin i tropów
zwierząt, poznawanie pracy leśników i drwali.
Każdy uczestnik obozu otrzyma pamiątkowy „Medal
10 Przygód”.
Od uczestników wymagana jest umiejętność jazdy na
dwukołowym rowerze.
Realizacja programu obozu będzie dostosowana do
indywidualnych możliwości większości uczestników.
Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec
zmianie.
KADRA: Kadrę obozu stanowić będą osoby zatwierdzone w Kuratorium Oświaty i Wychowania,
Wszystkie zajęcia specjalistyczne prowadzone będą
przez ratowników wodnych, leśników, instruktorów
survivalu, strzelectwa i poszczególnych form rekreacji
z zastosowaniem wszelkich niezbędnych elementów
zapewniających bezpieczeństwo (uprzęże asekuracyjne, kaski, kamizelki asekuracyjne i odblaskowe, maski
ochronne) posiadających wymagane atesty.
CO TRZEBA ZABRAĆ: legitymację szkolną, zegarek,
mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar,
dres sportowy, kurtkę przeciwdeszczową, buty turystyczne, latarkę z zapasem baterii, letnie nakrycie
głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV,
strój kąpielowy, nr PESEL. Mile widziane: instrumenty
muzyczne i aparaty fotograficzne.
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KARPACZ
KOLONIA

Przygoda w

Karkonoszach

KARPACZ - 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.
OŚRODEK: Ośrodek wczasowy „Stokrotka” posiada 112
miejsc noclegowych w czterech budynkach: Stokrotka,
Rusałka, Kaprys, Jodełka w których znajdują się pokoje 2-, 3-, 4-os. oraz pokoje typu studio. W głównym
budynku „Stokrotka” znajduje się recepcja z barem,
2 jadalnie obok siebie, sauna, kącik zabaw dla dzieci,
stół do tenisa stołowego. Na terenie ośrodka znajduje się miejsce na ognisko, grill. Boisko do siatkówki,
koszykówki. W odległości 100 metrów od obiektu do
dyspozycji grupy boiska „Orlik”.

ORGANIZATOR:
OW Stokrotka
ul. Karkonoska 55
58-550 Karpacz
tel: (75) 761 94 15
kom +48 600 065 529
stokrotka@naturatour.pl
WIEK UCZESTNIKÓW:
9-16 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3-, 4-os. oraz pokoje typu
studio wyposażone w pełny węzeł
sanitarny i TV.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad
+ podwieczorek, kolacja. Śniadania
w formie bufetu, obiady i kolacje
serwowane. Świadczenie zaczyna się
obiadem, a kończy w ostatnim dniu
śniadaniem. Suchy prowiant na drogę
powrotną.
Termin

Cena

05.07–14.07
14.07–23.07
23.07–01.08
01.08-10.08
10.08-19.08

1 750

CENA OBEJMUJE:
Transport do/z ośrodka autokarem
turystycznym z licencją, zezwleniem
i aktualnymi badaniami technicznymi, zakwaterowanie - 9 noclegów
– pokoje 2-, 3-, 4-os. z łazienkami,
wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy prowiant na drogę
powrotną, opiekę wychowawców,
miejscową opiekę medyczną (na telefon), wycieczki oraz realizację programu, realizację programu wyjazdu
„Master Game”, obowiązkową składkę
na TFG i TFP, ubezpieczenie NNW
Signal Iduna + ubezpieczenie podczas
wycieczki zagranicznej KL 10 000 €,
NNW 7 000 PLN, bagaż 800 zł.
Rozkład jazdy wg tabelki na str. 120.
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PROGRAM:
DZIEŃ 1: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy kierunku
Karpacza. Przyjazd do ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie, obiad. Zapoznanie się
z terenem i grupą. Przedstawienie programu „co i kiedy
robimy“ oraz zasad współzawodnictwa „Mistrz Gry”;
kolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: śniadanie. Wyjście do aquaparku w Hotelu Gołębiewski. Powrót do ośrodka na obiad. Zajęcia
sportowe na boiskach w ramach programu: siatkówka,
dwa ognie, Mafia. Zdobywanie pierwszych punktów;
kolacja, nocleg
DZIEŃ 3: śniadanie. Wjazd kolejką na Kopę. Przejście
z przewodnikiem górskim pod obserwatorium na
Śnieżce. Zejście do schroniska Samotnia. Przejście
do świątyni Wang - jedyna budowla tego typu w Polsce.
Powrót do ośrodka na obiad. Możliwość zdobycia dodatkowych punktów w turnieju ciekawych planszówek;
kolacja, nocleg.
DZIEŃ 4: po śniadaniu wyjazd na spływ pontonami
raftingowymi (7 – 10 osobowymi). To atrakcja, która łączy ze sobą trzy elementy – współdziałanie na
wodzie, aktywny wypoczynek oraz spędzanie niezapomnianych chwil na łonie natury. Spływ o długości
4 km. Każdy uczestnik dostanie na wyposażenie pagaj
(wiosło) i kamizelkę asekuracyjną. Rzeka Bóbr na tym
odcinku, przy odpowiednim stanie wody jest bardzo
spokojna i przyjazna. Dodatkowo dla chętnych zajęcia fakultatywne. Wycieczka nad niesamowite Jezioro
Pilchowickie przejście przez tamę na jeziorze i odkrywanie tajemnicy jeziora. Powrót do ośrodka; obiad.
Dzień Gier komputerowych oraz gier na telefonach.
Zwiedzanie i rozgrywki: Muzeum Konsol Gier Retro.
Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 5: po śniadaniu odkrywanie tajemnic Karpacza.
Gra terenowa w której za pomocą map i scenariusza
uda nam się rozwiązać zadania związane z miejscowością. Powrót na obiad. Zajęcia na terenie ośrodka.
Zajęcia sportowe na terenie Orlika. Dyskoteka na terenie ośrodka; kolacja, nocleg.
DZIEŃ 6: wczesne śniadanie. Pobranie suchego prowiantu. Wyjazd na całodzienną wycieczkę do Czech.
Niezwykłe i tajemnicze Skalne Miasta. Wędrówka
labiryntami skalnymi. Rejs tratwami przez jeziorko.
Wodospad Króla Gór. Po powrocie kolacja, nocleg.

KARPACZ - PRZYGODA W KARKONOSZACH

DZIEŃ 7: śniadanie. Zajęcia w ośrodku, integracja, gry
zespołowe. Dzień gier karcianych - nauczycie się grać
w 1000, Uno, Remika. Obiad. Przejście do aquaparku
w hotelu Gołębiewski. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 8: śniadanie. Wycieczka do Podziemi Liczyrzepa
w Kowarach. Powrót do ośrodka; obiad. Gra na wesoło… „Czego ode mnie chcecie?” Zajęcia na terenie
ośrodka; kolacja, nocleg.
DZIEŃ 9: śniadanie. Spacer na teren Karkonoskiego
Parku Narodowego. Gra ostatniej szansy. Obiad. Podsumowanie wyjazdu wręczenie nagród i wyróżnień.
Zsumowanie punktacji. Ogłoszenie Mistrza Gry. Prezentacje stworzonych przez was gier i wybór najlepszego pomysłu. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 10: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną.
WYCIECZKI: wycieczka autokarowa do Czeskich Skalnych Miast w Aderspachu, zwiedzanie Karpacza - unikatowa budowla Świątynia Wang, wjazd kolejką na
Kopę i przejście z przewodnikiem na Śnieżkę, 2 wejścia do Aquaparku w Hotelu Gołębiewski, zwiedzanie
podziemi Liczyrzepy w Kowarach, rafting i zajęcia
integracyjne nad Jeziorem Pilchowickim, gra terenowa Tajemnice Karpacza, wycieczki górskie na teren
Karkonoskiego Parku Narodowego.
Możliwość skorzystania z zajęć fakultatywnych.
Uwaga! Na wycieczkę do Czech wymagany jest aktualny dokument tożsamości, paszport lub dowód
osobisty!
INFOMACJE PRAKTYCZNE: wskazane jest zabranie
kremów z filtrem ochronnym, nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, a także małego plecaka jako
bagażu podręcznego podczas wycieczek, wymagane
jest zabranie legitymacji szkolnej i obuwia domowego,
kieszonkowe dzieci (na własne 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.

www.naturatour.pl

SZCZYRK
KOLONIA

Moje
pierwsze

kolonie

SZCZYRK TO MALOWNICZO POŁOŻONA MIEJSCOWOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, W BESKIDZIE ŚLĄSKIM, W DOLINIE 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.
ORGANIZATOR:
OW Panorama
ul. Wczasowa 20
43-370 Szczyrk
WIEK UCZESTNIKÓW:
7-12 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 3-, 4-, 5-os. wyposażone
w TV i łazienkę z pełnym węzłem
sanitarnym.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad
+ podwieczorek, kolacja. Śniadania
i kolacje w formie bufetu, obiady
serwowane. Świadczenie zaczyna
się kolacją, a kończy w ostatnim dniu
obiadem.
Termin

Cena

15.07 – 21.07
21.07 – 27.07
27.07 – 02.08
02.08 – 08.08
08.08 – 14.08

1 299

CENA OBEJMUJE:
Transport do/z ośrodka autokarem
turystycznym z licencją, zezwoleniem i aktualnymi badaniami
technicznymi, zakwaterowanie 6 noclegów – pokoje 3-, 4-, 5-os.
z łazienkami, wyżywienie – 3 posiłki
dziennie + podwieczorek, opiekę
wychowawców, miejscową opiekę
medyczną (na telefon), wycieczki
wg programu, bilety do Parku Niespodzianek, na Bajeczna Ciuchcię,
do parku linowego - Beskid Park,
wejście na basen, obowiązkową
składkę na TFG i TFP, ubezpieczenie
NNW na 5 000 PLN.

INFOLINIA: 22 266 87 65

OŚRODEK: pięknie położony na zboczu Klimczoka. Miłośnicy górskich wędrówek wchodzą wprost na szlaki
turystyczne, a wielbiciele „białego szaleństwa” znajdą
wyśmienite warunki narciarskie. Wypoczynek połączony z dobrą zabawą zadowoli zarówno dorosłych jak
i dzieci przebywające na koloniach, zimowiskach oraz
obozach sportowych. Ośrodek oferuje noclegi w pokojach z pięknym widokiem na Skrzyczne. Uczestnicy
zakwaterowani są w pokojach 3-, 4-, 5-os. 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 ogniskowy, ping-pong,
bilard. W obiekcie bezpłatny dostęp do Internetu WiFi.
W odległości 700 m znajduje się Centralny Ośrodek sportu ze stadionem, kryta pływalnią i odnową biologiczną.
PROGRAM POBYTU:
DZIEŃ 1: wyjazd autokarem z KATOWIC ul. Sądowa,
Dworzec autobusowy – godz. 12:00; przejazd do Ośrodka
Wczasowego PANORAMA; zakwaterowanie, kolacja.
DZIEŃ 2–6: realizacja programu m.in.: wizyta w LEŚNYM
PARKU NIESPODZIANEK w Ustroniu. Ten niekonwencjonalny ogród zoologiczny, który zaskakuje swą formą,
pozwala na obcowanie z naturą, dziką przyrodą, rozrywką i edukacją w naturalnych warunkach starodrzewia bukowego. Jedną z ciekawszych atrakcji parku są
muflony i daniele, które swobodnie przemieszczają się
wśród zwiedzających i które to można karmić z ręki.
W zagrodach zobaczymy: żubry, jelenie szlachetne, sarny, dziki, żbiki czy jenoty. Bezsprzecznie największymi
atrakcjami parku są sokolarnia i sowiarnia;
przejażdżka „BAJECZNĄ CIUCHCIĄ”; zabawa w parku linowym - BESKID PARKU; relaks na BASENIE; Gry
i zabawy – zajęcia terenowe, biegi terenowe, rozgrywki
sportowe, olimpiada kolonijna, konkursy z nagrodami;
gry i zabawy świetlicowe – kalambury, warcaby, statki,
kraje i miasta, ognisko z pieczeniem kiełbasek; dyskoteka - na terenie ośrodka.
DZIEŃ 7: wykwaterowanie po śniadaniu, czas wolny,
obiad. Wyjazd w drogę powrotną.
PROGRAM ANIMACYJNY:
DZIEŃ 1: Jestem samodzielny – wdrożenie uczestników

do podejmowania samodzielnych kroków, zapoznanie
z obiektem i terenem, poznanie kolegów i koleżanek,
zabawy integracyjne.
DZIEŃ 2: Jestem artystą – warsztaty plastyczne (rysowanie, wycinanie, klejenie, dostosowane do predyspozycji dzieci - każdy odnosi sukces), pejzaż górski rysowany na rzecznych kamieniach, nauka tańca, pokaz
talentów, wernisaż prac, relaks na basenie, dyskoteka.
DZIEŃ 3: Zdobywcy „Złotych butów” – przejście do Chaty Wuja Toma, podziwianie krajobrazu, quiz turysty, gry
i zabawy, podchody.
DZIEŃ 4: Przyjaciel zwierząt – wielbiciel przyrody wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek; spacer po
Ustroniu. Wycieczka „Bajeczną ciuchcią” po Wiśle.
DZIEŃ 5: Po góralsku – łamańce językowe – nauka
śmiesznych wierszyków, inscenizacje, konkurs „jednego aktora”, warsztaty folklorystyczne, nauka piosenek
biesiadnych i tańca góralskiego, ognisko z pieczeniem
kiełbasek, układanki i rymowanki – quiz.
DZIEŃ 6: Jestem mistrzem – olimpiada sportowa wycieczka do Parku linowego BESKID PARK.
Podsumowanie konkursów, wręczenie dyplomów,
nagrody dla „samodzielnych dzieciaków” (wszyscy
uczestnicy).
DZIEŃ 7: Wracamy do domu – śniadanie, wykwaterowanie, ostatni spacer po okolicy, obiad, wyjazd do domu.
Ponadto: konkurs wiedzy o baśniach i bajkach, wieczory z baśniami, wieczór filmowy spacery po okolicy,
zabawy sportowe, zabawy integracyjne na co dzień,
kąpiele słoneczne, zabawy w rzece, gry planszowe.
INFOMACJE PRAKTYCZNE: wskazane jest zabranie
kremów z filtrem ochronnym, nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, a także małego plecaka jako
bagażu podręcznego podczas wycieczek, wymagane
jest zabranie legitymacji szkolnej i obuwia domowego,
kieszonkowe dzieci (na własne 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.

SZCZYRK - MOJE PIERWSZE KOLONIE
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KRYNICA ZDRÓJ

KOLONIA

Projekt
przygoda

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.
OŚRODEK: Hotel JAGIELLONKA *** położony 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 szynowej na Górę Parkową, korty tenisowe, wypożyczalnie rowerów.
Do dyspozycji uczestników: jadalnia, winda, bezprzewodowy internet w całym obiekcie, taras widokowy.

ORGANIZATOR:
Hotel JAGIELLONKA ***
ul. Piłsudskiego 24
33-380 Krynica Zdrój
WIEK UCZESTNIKÓW:
8-16 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 3–4 os. typu studio z łazienką.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad
+ podwieczorek, kolacja. Śniadania
i kolacje w formie bufetu, obiad
serwowany.
Świadczenie zaczyna się obiadem,
a kończy śniadaniem. Suchy prowiant na drogę powrotną. Podczas
wycieczek możliwy suchy prowiant
zamiast jednego posiłku.
Termin

Cena

16.07 – 23.07
23.07 – 30.07
30.07 – 06.08

1 495

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, obowiązkową składkę
na TFG i TFP, ubezpieczenie NNW na
5 000 zł.
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PROGRAM POBYTU:
DZIEŃ 1: wyjazd autokarem z KATOWIC ul. Sądowa,
Dworzec Autobusowy– godz. 08:00;
przejazd do Hotelu „Jagiellonka” w Krynicy Zdroju,
obiad, zakwaterowanie, kolacja.
DZIEŃ 2–7: programu sportowo – rekreacyjnego, 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 ZAPOPRADZIE
- kompleks basenów otwartych z torem do pływania
o długości 25 m; można się na nim ścigać i pobijać rekordy. Ponadto do dyspozycji są także grota
sztucznej fali, gejzer denny i wyspa. Wszystkich
amatorów mocnych wrażeń i szalonej 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”.
Dzieci i młodzież nie będą narzekać na brak atrakcji
na szczycie Góry Parkowej. Oprócz czystego, nasyconego olejkami eterycznymi powietrza, ścieżek
edukacyjnych i pięknej panoramy roztaczającej się
ze szczytu, czeka tu również plac zabaw, a przede
wszystkim tzw. rajskie ślizgawki których elemen-

KRYNICA ZDRÓJ - PROJEKT PRZYGODA

•
•
•
•
•
•
•

tem 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 spokojnej fali, poprzez spirale, aż do
zapierającego dech w piersiach kamikadze;
emocjonujący przejazd gokartami na torze w Tyliczu
- szczególna atrakcja dla wszystkich pasjonatów
motoryzacji i adrenaliny;
ćwiczenia ruchowe - poprawiające sprawność fizyczną u dzieci,
słodkie lenistwo - czyli spacery, degustacja wód
mineralnych i kąpiele słoneczne pod opieką wychowawców,
gry i zabawy - zajęcia terenowe, biegi terenowe,
rozgrywki sportowe, olimpiada kolonijna, konkursy
z nagrodami,
gry i zabawy świetlicowe – kalambury, warcaby,
statki, kraje i miasta, wieczór filmowy,
dyskoteka na terenie ośrodka.
8 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu. Pobranie
suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną.

INFOMACJE PRAKTYCZNE: wskazane jest zabranie
kremów z filtrem ochronnym, nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, a także małego plecaka jako
bagażu podręcznego podczas wycieczek, wymagane
jest zabranie legitymacji szkolnej i obuwia domowego,
kieszonkowe dzieci (na własne 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.

www.naturatour.pl
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GRECJA

OBÓZ MŁODZIEŻOWY

Galaxy
ZAKWATEROWANIE: Hotel GALAXY *** położony w odległości 100 metrów od piaszczystej plaży. W obiekcie
znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, pizzeria, Internet WiFi (przy recepcji). Dodatkową atrakcją jest BASEN
ODKRYTY znajdujący się na terenie hotelu.

ORGANIZATOR:

HOTEL: Galaxy
KATEGORIA: 3*
REGION: Paralia, Leptokaria
WIEK UCZESTNIKÓW:
12-18 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 3-, 4-, 5-os. z łazienkami, TV,
klimatyzacją (płatna dodatkowo
5 €/pokój/dzień) i balkonami z widokiem na morze lub górę Olimp.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie - kuchnia grecka
(do lunchu i kolacji podawana jest
woda, pozostałe napoje dodatkowo płatne). Turnus rozpoczyna się
kolacją w dniu przyjazdu, a kończy
obiadem w dniu wyjazdu. Suchy
prowiant na drogę powrotną.
Termin

Cena

30.06 – 11.07.2022
09.07 – 20.07.2022
18.07 – 29.07.2022
27.07 – 07.08.2022
05.08 – 16.08.2022

2 210 zł

PROGRAM POBYTU:
DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd
przez Słowację, Węgry, Serbię. Wieczorem dłuższy
postój na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie
ok. 5 €). Nocny przejazd w stronę Grecji.
DZIEŃ 2: Przyjazd do Grecji. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie w pokojach od
godziny 14:00. Czas na krótki odpoczynek po podróży,
spotkanie organizacyjne z kadrą, przekazanie praktycznych informacji dotyczących pobytu. Kolacja,
nocleg.
DZIEŃ 3-10: Program pobytu: plażowanie, kąpiele
w morzu i basenie, gry i zabawy na plaży, turnieje, 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 bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie
zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp.; obiad. Późnym popołudniem 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. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
UWAGI: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty,
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).
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 wyjazdu po sprawdzeniu pokoi);
OBOWIĄZKOWA opłata klimatyczna i administracyjna
- 25 €/ os. (opłata pobierana w trakcie przejazdu).

CENA OBEJMUJE:
Przejazd komfortowym autokarem,
9 noclegów w Hotelu GALAXY – pokoje 3-, 4-, 5-os., 3 posiłki dziennie
- kuchnia grecka, suchy prowiant na
drogę powrotną, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
realizację programu obozu (kąpiele,
rozgrywki sportowe, dyskoteki, spacery i wycieczki po okolicy), opiekę
pilota i rezydenta, grecką opiekę medyczną, obowiązkową składkę na TFG
– 10 zł/os., obowiązkową składkę na
TFP – 10 zł/os. (składka bezzwrotna),
ubezpieczenie Signal Iduna (KL 10
000 €, NNW 7 000 zł, bagaż 800 zł).
CENA NIE OBEJMUJE:
Obowiązkowej opłaty klimatycznej
i administracyjnej - 25 €/os., obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 €/os., opłaty za korzystanie
z klimatyzacji - 5 €/pokój/dzień,
wycieczek fakultatywnych, biletów
wstępu do dyskotek (ok. 8–10 €/os./
wstęp), świadczeń nie wymienionych
w ofercie, dopłat do połączeń antenowych (rozkład jazdy wg tabelki na
str. 120).
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BUŁGARIA

OBÓZ MŁODZIEŻOWY

Colosseum
ORGANIZATOR:

HOTEL: Colosseum
KATEGORIA: 4*
REGION: Słoneczny Brzeg
WIEK UCZESTNIKÓW:
12-18 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 3-5 os. z klimatyzacją.
WYŻYWIENIE:
3 x dziennie – ALL INCLUSIVE LIGHT:
śniadanie, obiad i kolacja (kuchnia
bułgarska) w formie bufetu.
Do posiłków podawana jest woda
oraz inne napoje. Dodatkowo
całodzienny dostęp do wody. Turnus
rozpoczyna się kolacją w dniu
przyjazdu, a kończy obiadem w dniu
wyjazdu. Suchy prowiant na drogę
powrotną.
Termin

Cena

30.06 – 11.07.2022
09.07 – 20.07.2022
18.07 – 29.07.2022
27.07 – 07.08.2022
05.08 – 16.08.2022

2 310 zł

ZAKWATEROWANIE: Hotel COLOSSEUM **** – położony
jest w centrum Słonecznego Brzegu, zaledwie 50 metrów od plaży. W obiekcie znajdują się pokoje 3-, 4-os.
oraz apartamenty 5-os. Wszystkie pokoje w hotelu
Colosseum mają łazienkę z prysznicem i wyposażone
są w minibar (płatny dodatkowo) oraz telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Każdy pokój
posiada klimatyzację indywidualną GRATIS oraz balkon
z widokiem na park lub morze. Na miejscu dostępny
jest ODKRYTY BASEN z barem i leżakami. Na terenie
kompleksu znajduje się także restauracja, tawerna,
lobby bar, recepcja, kantor. Na terenie hotelu odbywają
się animacje.
PLAŻA: szeroka piaszczysta w samym centrum kurortu ok. 50 m od hotelu z licznymi atrakcjami.
PROGRAM POBYTU:
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). 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, zawody, zabawy ruchowe, zajęcia terenowe nad

brzegiem morza, konkursy z nagrodami, dyskoteki,
wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (dodatkowo płatne). Spacer
do Nessebaru – najstarszego bułgarskiego miasta
położonego na malowniczym, skalistym półwyspie.
DZIEŃ 11: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny na ostatnie
zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp.; obiad. Późnym popołudniem 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. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
UWAGI: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty,
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).
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 wyjazdu po sprawdzeniu pokoi);
OBOWIĄZKOWA opłata klimatyczna i administracyjna
- 25 €/ os. (opłata pobierana w trakcie przejazdu).
Dopłata obowiązkowa dla osób, które ukończyły
18 lat – 150 zł

CENA OBEJMUJE:
Przejazd komfortowym autokarem, 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, ratownika, obowiązkową
składkę na TFG – 10 zł/os., obowiązkową składkę na TFP – 10 zł/os.
(składka bezzwrotna), ubezpieczenie
Signal Iduna (KL 10 000 €, NNW
7 000 zł, bagaż 800 zł).
CENA NIE OBEJMUJE:
Obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 €, obowiązkowej opłaty
klimatycznej i administracyjnej 25 €/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 na
str. 120).

INFOLINIA: 22 266 87 65

BUŁGARIA - COLOSSEUM
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CHORWACJA

OBÓZ MŁODZIEŻOWY

Villa Gojun
ZAKWATEROWANIE: Villa Gojun znajduje się ok. 450 m
od żwirowej plaży (białe krzemienie).
Obiekt posiada funkcjonalnie urządzone pokoje. Do
dyspozycji gości: BASEN ODKRYTY, boisko wielofunkcyjne, internet WiFi, jadalnia, taras restauracyjny, taras
słoneczny przy basenie.

ORGANIZATOR:

HOTEL: Villa Gojun
KATEGORIA: 3*
REGION: Drvenik
WIEK UCZESTNIKÓW:
12-18 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-, 3-, 4-os. wyposażone
w łazienkę z WC i klimatyzację
(GRATIS). W pokojach 4-os. znajduje
się łóżko piętrowe. Większość pokoi
posiada balkony i widok w kierunku
morza.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie: śniadanie kontynentalne wzmocnione, dwudaniowy
obiad (zupa, drugie danie z sałatką,
deser), kolacja z deserem; woda
do posiłków. Turnus rozpoczyna się
obiadem w dniu przyjazdu, a kończy
śniadaniem w dniu wyjazdu. Suchy
prowiant na drogę powrotną.
Termin

Cena

28.06 – 08.07.2022
06.07 – 16.07.2022
14.07 – 24.07.2022
22.07 – 01.08.2022
30.07 – 09.08.2022

2 210 zł

CENA OBEJMUJE:
przejazd komfortowym autokarem,
8 noclegów w villi GOJUN w pokojach 2-4 os. z łazienkami i klimatyzacją GRATIS, 3 posiłki dziennie
(śniadanie, obiad, 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,
obowiązkową składkę na TFG –
10 zł/os., obowiązkową składkę na
TFP – 10 zł/os. (składka bezzwrotna),
ubezpieczenie Signal Iduna
(KL 10 000 €, NNW 7 000 zł, bagaż
800 zł).

PROGRAM POBYTU:
Dzień 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy, Austrię, Słowenię.
DZIEŃ 2: Przyjazd do Chorwacji, przyjazd do hotelu
w godzinach południowych, złożenie bagaży, obiad.
Przywitanie z morzem. Zakwaterowanie od godz. 14:00,
aklimatyzacja.
DZIEŃ 3-9: Realizacja programu obozu: program „Wodna Przygoda” (dla chętnych), gry zespołowe, wycieczki
piesze po okolicy, dyskoteki, korzystanie z basenu,
zabawy integracyjne, animacje; możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (dodatkowo płatne).
DZIEŃ 10: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. Odebranie suchego prowiantu na drogę powrotną. Wyjazd
w drogę powrotną. Przejazd tranzytowy przez Słowenię, Austrię, Czechy / Słowację. Podczas postojów
posiłki płatne we własnym zakresie.
DZIEŃ 11: Przyjazd na miejsce zbiórki do Katowic w godzinach południowych.
PROGRAM OBOZU „WODNA PRZYGODA”:
Rozgrzewka na sucho - rozgrzewka może mieć różny
charakter, a także składać się z różnych zestawów
ćwiczeń. Instruktorzy przed każdym wejściem do wody
prowadzić będą przyjemne ćwiczenia dostosowane do
wieku i możliwości uczestników.
Style pływackie i zawody pływackie – nauka i doskonalenie pływania różnymi stylami (w zależności od
poziomu zaawansowania): grzbietowy, kraul, klasyczny
i motylkowy. 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 - podstawy 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 utrzymywania się na powierzchni wody i pozycje w przypadku kurczy mięśni. Podstawy i sposoby holowania
w wodzie, Wykonywanie skoków ratunkowych i innych
sposobów bezpiecznego wejścia do wody, Pierwsza
pomoc niezbędna w ratownictwie wodnym. Symulowane akcje ratunkowe z wykorzystaniem podręcznego
sprzętu.
Zajęcia kondycyjne - pływanie, jak każda dyscyplina
sportu, wymaga odpowiedniego przygotowania kondycyjnego, dlatego uczestnicy poznają zasady poprawnej
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!
UWAGI: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty,
nakrycie 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).
DODATKOWO PŁATNE:
OBOWIĄZKOWA kaucja zwrotna w wysokości 15 € pobierana w autokarze na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja
zwracana jest w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi);
OBOWIĄZKOWA opłata klimatyczna i administracyjna
- 25 €/ os. (opłata pobierana w trakcie przejazdu).

CENA NIE OBEJMUJE:
obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 15 €, obowiązkowej opłaty
klimatycznej i administracyjnej –
25 €/os., wycieczek fakultatywnych,
biletów wstępu do dyskotek (ok. 8 –
10 €/os./wstęp), dopłat do połączeń
antenowych (rozkład jazdy wg
tabelki na str. 120).
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WŁOCHY

OBÓZ MŁODZIEŻOWY

Stradiot
ZAKWATEROWANIE: Hotel STRADIOT *** znajduje się
w dzielnicy Rivabella, kilka kroków od deptaka z licznymi knajpkami. Do morza z piękną piaszczystą plażą
mamy zaledwie 100 m. Na terenie hotelu znajduje się
BASEN ODKRYTY, recepcja czynna 24h/dobę, klimatyzowany hol, restauracja, winda, hotelowe patio; możliwość
korzystania z internetu WiFi.

ORGANIZATOR:

HOTEL: Stradiot
KATEGORIA: 3*
REGION: Rimini
WIEK UCZESTNIKÓW:
12-18 lat
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 3-, 4-os. (możliwe łóżka
piętrowe) z łazienką, TV, balkonem
oraz klimatyzacją (płatna dodatkowo
10 €/ pokój/ dzień).
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie - kuchnia włoska
(do posiłków podawana jest woda,
pozostałe napoje dodatkowo
płatne). Turnus rozpoczyna się
lunchem w dniu przyjazdu, a kończy
śniadaniem w dniu wyjazdu. Suchy
prowiant na drogę powrotną.
Termin

Cena

28.06 – 08.07.2022
06.07 – 16.07.2022
14.07 – 24.07.2022
22.07 – 01.08.2022
30.07 – 09.08.2022
07.08 – 17.08.2022

2 170 zł

CENA OBEJMUJE:
Przejazd komfortowym autokarem,
8 noclegów w hotelu STRADIOT – pokoje 3-,4-os., 3 posiłki dziennie, suchy
prowiant na drogę powrotną, opiekę
wychowawców, ratownika podczas
kąpieli na plaży, rezydenta, wycieczkę
w formie spaceru do centrum Rimini,
możliwość korzystania z BASENU
w hotelu, serwis plażowy, wizytę
w Parku Rozrywki MIRABILANDIA,
realizację programu wycieczek
fakultatywnych oraz gier i zabaw,
obowiązkową składkę na TFG – 10 zł/
os., obowiązkową składkę na TFP –
10 zł/os. (składka bezzwrotna), ubezpieczenie Signal Iduna (KL 10 000 €,
NNW 7 000 zł, bagaż 800 zł).

PROGRAM POBYTU:
DZIEŃ 1: Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy; nocny
przejazd przez Czechy i Austrię.
DZIEŃ 2: Przyjazd do hotelu w godzinach południowych. Zakwaterowanie, lunch. Aklimatyzacja w hotelu,
spotkanie organizacyjne. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 3–9: Program pobytu: plażowanie, kąpiele w morzu, gry i zabawy na plaży, turnieje, zawody, zabawy
ruchowe, zajęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambury, konkursy z nagrodami, dyskoteki, wycieczki
po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (dodatkowo płatne). Wycieczka do centrum
Rimini, zwiedzanie zabytkowego centrum miasta oraz
targu miejskiego.
DZIEŃ 10: Śniadanie, wykwaterowanie, pożegnanie
z Rimini; przejazd do MIRABILANDII (wstęp płatny
dodatkowo); zabawa do późnych godzin wieczornych.
Wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd przez Włochy, Austrię.
DZIEŃ 11: Przejazd przez Czechy (postój na posiłek –
płatny we własnym zakresie). Przyjazd w godzinach
popołudniowych na miejsce zbiórki.
STREFA IMPREZOWA:
UWAGA - Wstępy do dyskotek od 16 lat!
CARNABY CLUB - dyskoteka z trzema poziomami!

Pierwszy – THE CAVE – w klimacie hip hopu i rapu,
drugi poziom – THE DANCE AREA – dla fanów elektro
i hause oraz trzeci poziom DISCO PUB – szalone lata
60’ 70’ 90’, czyli rock i latino. A oprócz tego codziennie
międzynarodowe karaoke!
Wstęp ok. 10 €/ wejście.
ALTROMONDO STUDIOS – klub z nowoczesnym wystrojem, gdzie poczujecie się nieziemsko! Występują
tu takie gwiazdy jak: DJ Gigi D’Agostino czy DJ Tiesto.
To tutaj czekają na Was szalone imprezy i najgorętsze
rytmy. Wstęp ok. 15 €/ wejście.
BAIA IMPERIALE – uważany za jeden z 10 najlepszych
i najpiękniejszych klubów na świecie. Podczas imprez
w klubie zanurzycie się w świecie fantasy wśród posągów rzymskich i filarów świątyni… To klub z basenem
oraz z muzyką, która poruszy do tańca każdego. Wstęp
ok. 20-30 €/ wejście.
UWAGI: Należy zabrać paszport lub dowód osobisty,
nakrycie głowy, krem do opalania z filtrem UV, krem/
maść na oparzenia słoneczne, ręczniki do opalania
na plażę. Sugerowane kieszonkowe ok:150 € (bez
wycieczek fakultatywnych) oraz ok. 200 CZK (posiłek
w Czechach w drodze powrotnej).
DODATKOWO PŁATNE:
OBOWIĄZKOWA kaucja zwrotna (opłata pobierana na
miejscu w hotelu) w wysokości 10 €/ os. na poczet
ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika
obozu w obiekcie (kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi);
OBOWIĄZKOWA opłata klimatyczna oraz bilet do Parku
Rozrywki MIRABILANDIA - 50 €/ os. (opłata pobierana
w trakcie przejazdu).

CENA NIE OBEJMUJE:
Obowiązkowej zwrotnej kaucji
w wysokości 10 €/os., obowiązkowej
opłaty za taksę klimatyczną oraz bilet
do w Parku Rozrywki MIRABILANDIA
- 50 €/os., wycieczek fakultatywnych,
opłaty za klimatyzację w hotelu –
10 €/pokój/dzień, biletów wstępu do
dyskotek (ok. 5 – 10 €/os./wstęp),
świadczeń nie wymienionych w ofercie, dopłat do połączeń antenowych
(rozkład jazdy wg tabelki na str. 120).
INFOLINIA: 22 266 87 65

WŁOCHY - STRADIOT
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ROZKŁAD JAZDY
KOLONIE I OBOZY

Międzyzdroje
str. 96

Dźwirzyno
str. 101

Mielno str. 105
Władysławowo str. 106

Grecja str. 116
Bułgaria str. 117

Karpacz
str. 112

Chorwacja str. 118
Włochy str. 119

MIASTO

MIEJSCE WYJAZDU

godzina

dopłata

godzina

dopłata

godzina

dopłata

godzina

dopłata

godzina

dopłata

godzina

dopłata

Bielsko-Biała

Dw. PKS, dolna płyta, stan.
odpraw turystycznych

05:45

90 zł

-

-

05:45

90 zł

08:45

90 zł

07:15

-

18:15

-

Chrzanów

stacja SHELL,
ul. Trzebińska

06:00

60 zł

-

-

06:00

60 zł

09:00

60 zł

05:00

60 zł

16:00

60 zł

Cieszyn

McDonald’s na stacji
Lotos, ul. Katowicka 42

-

-

-

-

-

-

-

-

07:45

-

18:45

-

05:15

100 zł

-

-

08:15

-

08:15

100 zł

04:15

100 zł

15:15

100 zł

Mc Donald’s przy trasie nr 1
Częstochowa (kier. Katowice), Al. Wojska Polskiego 263-271

Gliwice

stacja SHELL,
ul. Rybnicka 159

07:45

-

-

-

05:45

50 zł

10:45

-

04:45

50 zł

15:45

50 zł

Katowice

Dw. Autobusowy MDA,
ul. Sądowa

07:00

-

08:00

-

07:00

-

10:00

-

06:00

-

17:00

-

Kraków

hotel CRACOVIA,
ul. Kałuży

05:15

80 zł

06:15

80 zł

05:15

80 zł

08:15

80 zł

04:15

80 zł

15:15

80 zł

Łódź

Dw. Autobusowy PKS
Łódź Kaliska,
al. Włókniarzy

-

-

10:45

-

05:45 140 zł

01:45

140 zł

12:30

140 zł

Opole

parking przy McDonald’s
/ stacja BP,
ul. Wrocławska

09:00

-

10:00

-

05:00 100 zł

12:00

03:45 100 zł

14:15

100 zł

Piotrków
Trybunalski

stacja AVIA,
ul. Sikorskiego 52

-

-

-

-

09:45

-

07:00

130 zł 03:00 130 zł

13:45

130 zł

Tychy

stacja BP obok
Browaru, ul. Katowicka

06:15

50 zł

-

-

06:15

50 zł

09:15

50 zł

17:30

-

Warszawa

parking PKiN obok
Metro Centrum,
ul. Marszałkowska

-

-

-

-

-

-

10:00

160 zł

Wrocław

stacja paliw BP,
ul. Karkonoska 63

-

-

11:30

-

-

-

Wrocław

parking przy Aquapark,
ul. M. Petrusewicza

10:45

-

-

-

03:45 120 zł

-

06:30

-

03:45 160 zł 23:45* 160 zł
-

-

-

-

-

-

13:30

-

02:15

120 zł

12:30

120 zł

*wyjazd o dzień wcześniej w stosunku do terminu rozpoczęcia imprezy

Główne miejsce wyjazdu: Katowice; z pozostałych miast połączenia antenowe. Opłaty za dojazdy antenowe mogą ulec zmianie. Kwota dopłaty zawiera
przejazd w dwie strony. Połączenia antenowe, w zależności od ilości osób, mogą być realizowane autokarami o niższym standardzie, mikrobusami,
samochodami osobowymi lub transportem publicznym(np. pociąg lub Flixbus) pod opieką osoby dorosłej. Na trasie dojazdowej dopuszcza się możliwość przesiadki w trakcie przejazdu. Transport od miejsca głównej zbiórki odbywa się komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, cafe bar, WC).
Miejsca w autokarze przydzielane są w biurze wg kolejności zgłoszeń, wskazuje je pilot podczas rozpoczęcia imprezy. Na umowie – zgłoszeniu należy bezwzględnie wpisać miejsce i godzinę wyjazdu. Błędne podanie tych informacji oraz wszelkie zmiany bez porozumienia z organizatorem mogą
spowodować nie zabranie uczestników bez zwrotu kosztów. Prosimy o przybywanie na miejsce zbiórek 15 minut przed planowanym czasem odjazdu.
Połączenia antenowe (za dodatkową opłatą) realizowane są przy min. 10 uczestnikach na trasie dojazdu. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania przejazdów na trasach dojazdowych z poszczególnych miast najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
spóźnienia spowodowane złymi warunkami drogowymi, atmosferycznymi, dużym natężeniem ruchu lub oczekiwaniem na granicy. Postoje w trakcie
podróży są organizowane co ok. 4,5 godz. w miejscach do tego przystosowanych (z toaletami i zapleczem gastronomicznym).
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ROZKŁAD JAZDY I PRZYSTANKÓW
Zamrzenica, Mrzeżyno, Dąbki, Dziwnówek, Mielno
miasto

godz.odjazdu

miejsce odjazdu

dopłaty zł godz.powrotu

Gdańsk

10:00

l. 3 Maja 12, Dworzec Autobusowy stanowisko 10

170 zł

ok. 15:30

Grudziądz

01:40

Stare Marzy koło Grudziądza ul. Świecka 36, stacja paliw Circle K, przy drodze krajowej nr 91 (118 km)

150 zł

ok. 14:00

Kraków

06:30

ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed wejściem na stadion Wisły (od ul. Reymonta)

270 zł

ok. 19:30

Katowice

07:00

ul. Sądowa 5, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy - Centrum Przesiadkowe Sądowa,stanowiska nr 6, 7 (lub inne wg informacji dworcowej)

250 zł

ok. 18:30

Jastrzębie Zdrój

05:50

ul. Sybiraków 2, Dworzec Autobusowy

270 zł

ok. 19:30

Gliwice

06:15

ul. Rybnicka 159 (przy drodze nr 78), parking za stacją paliw Shell

250 zł

ok. 18:30

Lędziny

06:00

ul. Pokoju, Plac Autobusowy przy KWK Ziemowit

250 zł

ok: 19:00

Kielce

08:20

Al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 17, przy stacji paliw BP

250 zł

ok. 17:30

Sosnowiec

07:20

ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i restauracji Mc Donald’s

250 zł

ok. 18:00

Częstochowa

08:20

ul. Drogowców 1, parking przy stacji paliw Lotos (kier. Warszawa);Al. Wojska Polskiego 263, parking przy stacji paliw BP (kier. Katowice)

220 zł

ok. 17:00

Radomsko

09:10

ul. Łódzka 2, PORT Radomsko-stacja paliw MOYA (parking przy Polisz Kebab)

220 zł

ok. 16:15

Piotrków Trybunalski

09:40

ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Avia, przy zjeździe do miasta z DK

200 zł

ok. 15:30

Łódź

10:15

ul. Brzezińska 27/29, parking przy Centrum Handlowym M1(zatoczka autokarowa na wprost środkowego wejścia przy parkingu D2)

200 zł

ok. 14:20

Kutno

11:00

ul. Józefów 28, obok restauracji Mc Donald’s przy stacji paliw BP

170 zł

ok. 13:40

Włocławek

11:40

Al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrzów

150 zł

ok. 13:40

Toruń

12:30

ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu Głównym PKP

150 zł

ok. 12:30

Bydgoszcz

13:45

ul. Glinki 79, parking przed budynkiem Klubu Sportowego CHEMIK

140 zł

ok. 11:30

Opole

05:50

ul. Kowalczyków 56, Dworzec Autobusowy Sindbad Port, stanowiska nr A2, B2, C2, D2

250 zł

ok. 19:00
ok. 17:30

Wrocław

07:10

ul. Sucha 1, Dworzec Autobusowy - poziom minus 2, stanowiska odjazdowe 10, 11

250 zł

Leszno

08:50

ul. Balonowa 55, stacja paliw Pieprzyk

220 zł

ok. 15:10

Legnica

06:00

Nowa Wieś Legnicka 44A koło Legnicy, stacja paliw Orlen przy DK nr 3, za zjazdem z A4 (Legnica) - kierunek Jelenia Góra

250 zł

ok. 18:30

Lubin (Dolnośląskie)

06:30

ul. Piłsudskiego 1, parking przy stacji paliw Circle K i restauracji McDonald’s

250 zł

ok. 17:50

Polkowice

07:00

ul. Tadeusza Babisza 2, parking przy stacji paliw Shell i restauracji KFC

250 zł

ok. 17:30

Głogów

07:30

ul. Legnicka 16, stacja paliw BP

250 zł

ok. 17:00

Zielona Góra

08:45

ul. Sulechowska 41, parking przy centrum rekreacyjno-sportowym

220 zł

ok. 16:00

Poznań

11:10

ul. Dworcowa, parking przy „Dworcu Letnim” na dojeździe do Dworca Głównego PKP

170 zł

ok. 14:30

Gniezno

12:10

ul. Żwirki i Wigury 32, stacja paliw Lotos

150 zł

ok. 13:20

Białystok

06:00

ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta

270 zł

ok. 20:30

Zambrów

07:00

Szumowo koło Zambrowa ul. Bolesława Podedwornego 21, stacja paliw Orlen

250 zł

ok. 19:15

Ostrów Mazowiecka

07:30

ul. Lubiejewska 124, parking przy Centrum Konferencyjno-Kongresowym

250 zł

ok. 18:40

Warszawa

09:00

Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko

220 zł

ok. 17:00

Płock

11:00

ul. Kolejowa 46, Płock- Radziwie, stacja paliw Orlen

150 zł

ok. 14:20

Lublin (Lubelskie)

06:00

ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka

270 zł

ok. 19:30

Puławy

06:50

ul. Dęblińska 18D, parking przy stacji paliw Moya

270 zł

ok. 19:15

Radom

08:00

ul. Wernera 52, stacja paliw AMIC Energy obok restauracji Mc Donald’s

250 zł

ok. 18:00

przyjazd

odjazd

Zamrzenica

16:00

9:30

Mrzeżyno

19:00

6:30

Dąbki

19:00

6:30

Dziwnówek

20:00

5:30

Mielno

18:30

7:00

Możliwa przesiadka i postój w Bydgoszczy.

Spała
miasto
Warszawa

godz.odjazdu
miejsce odjazdu
13:45
Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11

dopłaty zł godz.powrotu
170zł
ok. 13:30

Piotrków Trybunalski

15:40

ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Avia przy zjeździe do miasta z DK 1

140 zł

ok. 11:35

Radomsko

15:00

ul. Łódzka 2, PORT Radomsko-stacja paliw MOYA (parking przy Polisz Kebab)

140 zł

ok. 12:15

Puławy

08:00

ul. Dęblińska 18D, parking przy stacji paliw MOYA

230 zł

ok. 19:15

Radom

09:00

ul. Wernera 52, stacja paliw AMIC Energy obok restauracji Mc Donald’s

210 zł

ok. 18:15

Kielce

10:30

Al. Jerzego Szajnowicza-lwanowa 17, stacja paliw BP

180 zł

ok. 17:00

Rzeszów

07:45

Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP przy wejściu głównym od strony miasta

230 zł

ok. 20:30
ok. 19:45

Dębica

08:30

ul. Nagawczyna 245C, stacja paliw Shell przy restauracji Mc Donald’s

210 zł

Tamów

09:15

Aleja Jana Pawła II 20, stacja paliw GROSAR

200 zł

ok. 19:00

Lubin (Dolnośląskie)

07:45

ul. Piłsudskiego 1, parking przy stacji paliw Circle Ki restauracji McDonald’s

180 zł

ok. 20:00

Legnica

08:15

Nowa Wieś Legnicka 44A koło Legnicy. stacja paliw Orlen przy drodze krajowej nr 3, za zjazdem z A4 (Legnica) kierunek Jelenia Góra

200zł

ok. 19:30

Lublin

07:00

ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka

230 zł

ok. 20:00

Wrocław

09:30

ul. Sucha 1, Dworzec Autobusowy - poziom minus 2, stanowiska odjazdowe 10, 11

190 zł

ok. 18:15

Opole

11:30

ul. Kowalczyków 56, Dworzec Autobusowy Sindbad Port, stanowiska nr A2, B2, C2, D2

170zł

ok. 16:45
ok. 13:00

Częstochowa

14:15

al. Wojska Polskiego 263, parking przy stacji paliw BP (kierunek Katowice)

140 zł

Sosnowiec

12:10

ul. Kresowa 2, obok stacji paliw „Shell i restauracji McDonald’s

160 zł

ok. 16:00

Katowice

11:50

ul. Sądowa 5, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy - Centrum Przesiadkowe Sądowa, stanowiska nr 6,7 (lub inne wg informacji dworcowej)

160 zł

ok. 16:30
ok. 17:45

Kraków

10:30

ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed wejściem na stadion Wisły (od ul. Reymonta)

190 zł

Jastrzębie Zdrój

10:00

ul. Sybiraków 2, Dworzec Autobusowy

190 zł

ok. 18:15

Wodzisław Śląski

10:30

ul. Witosa 24, stacja paliw Cirkle K, obok restauracji McDonald’s

190 zł

ok. 17:45

Rybnik

11:00

ul. Budowianych 4, stacja paliw BR, obok restauracji MC Donalds

190 zł

ok. 17:15

Gliwice

11:30
przyjazd

ul. Rybnicka 159 (przy drodze krajowej nr 78). parking za stacją paliw Shell
odjazd

170 zł

ok. 16:45

Spała

ok. 16:00

ok. 11:00

Prosimy o przybywanie na miejsce zbiórek 15 minut przed planowanym czasem odjazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane złymi
warunkami drogowymi, atmosferycznymi, czy dużym natężeniem ruchu. Postoje w trakcie podróży są organizowane co ok. 4,5 godz. w miejscach do tego przystosowanych
(z toaletami i zapleczem gastronomicznym). Miejsce rozpoczęcia podróży należy określić w momencie podpisania umowy. Zmiana miejsca wyjazdu może nastąpić nie
później niż 10 dni przed rozpoczęciem imprezy, później pobierana będzie opłata za zmianę miejsca wyjazdu lub powrotu w wysokości 80 zł. Nie jest możliwa ze względów
technicznych, zmiana miejsca wyjazdu lub powrotu w okresie późniejszym niż 4 dni przed rozpoczęciem obozu.
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WARUNKI UCZESTNICTWA W KRAJOWYCH IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Krajowych Imprezach Turystycznych (zwane dalej: Warunki uczestnictwa) organizowanych przez „CS Natura Tour” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Thomasa Edisona 2 (zwane dalej: „CS Natura Tour”)
zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 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”.
2. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w krajowych imprezach turystycznych organizowanych
przez „CS Natura Tour”.
3. „CS Natura Tour” wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych
Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 2401 jest organizatorem
turystki w rozumieniu Ustawy.”
4. 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
podstawie 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
powołującej 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 dyrektywy 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 świadczenie 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 wysokości 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
przysługujące 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
zawiadomi 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 dodatkowymi 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
turystycznej.
2. Klient może odstąpić od umowy, lub ją rozwiązać(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:
niedotrzymania 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 odpowiadającej 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, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE
1. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział
w imprezie 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 wart. 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 niezwłocznie 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,
Organizator 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
okoliczności 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
podawania 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 TURYSTYCZNYCH
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, Organizator
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
turystycznej 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
uzgodnione 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 niezgodności 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
uprawniony 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 spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Klienta.
11. Klientowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku
niezgodności. 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 imprezie 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
spowodowanej 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 ubezpieczenia 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 turystycznego, 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 sporów
konsumenckich, 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 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, www.wiih.org.pl, e-mail: ih_warszawa@wiih.org.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 (rozporządzenie 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 Warszawie przy ul. Thomasa Edisona 2,
04-510 Warszawa;
2. Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zawarcia umowy lub realizacji czynności zmierzających do jej 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
uzasadniony 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
uzasadniony 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
wywołujących, 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 współpracujące 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 niezbędne
do wykonania zawartej umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług objętych umową przedłużony o okres przedawnienia
ewentualnych 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
zastosowanie), 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.
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ul. Mielęckiego 7
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tel. (32) 710 56 22
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