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plaża piaszczysta

sala dyskotekowa

fitness

plaża kamienista

boisko do siatkówki

strefa wellness&zdrowie

pokoje X os.

kort tenisowy

Wi-Fi

boisko do piłki nożnej

restauracja/jadalnia

plac zabaw

świetlica

strefa gier

basen
basen kryty
transport: autokar
wypożyczalnia rowerów
wypożyczalnia leżaków

DANE KONTAKTOWE:
Biuro Podróży PARTNER
Al. J. Piłsudskiego 90
41-308 Dąbrowa Górnicza

biuro.partner@impel.pl
tel.: 32 792 86 05, 32 792 86 06
ING BANK Śląski Spółka Akcyjna
07 1050 1360 1000 0023 5973 0203

ŚWINOUJŚCIE

plaża piaszczysta
– 250 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, TV,
winda dla niepełnosprawnych

Zakwaterowanie

Ośrodek Wypoczynkowo-Sanatoryjny SOBÓTKA

CENA OBEJMUJE
przejazd autokarem, zakwaterowanie (7*/10/13* noclegów),
wyżywienie 3 x dziennie (7*/10/13** śniadań, 6*/9/12** obiadów,

Świnoujście położone jest na 44 wyspach, z czego dwiema
największymi są Wolin i Uznam. Głównymi atrakcjami
miejscowości są: najszersza bałtycka plaża, ozdobna
architektura dzielnicy uzdrowiskowej, wspaniała przyroda
parków i zieleńców, miejskie promy oraz najwyższa
w Europie latarnia morska.

7*/10/13** kolacji), suchy prowiant na drogę powrotną,
wieczorek taneczny z lampką szampana przy muzyce na
żywo, 1,5 h wycieczki objazdowej po Świnoujściu, korzystanie
z sali ﬁtness, 2 x masaż hydrojet 10 min, ubezpieczenie NNW
10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os.

Ośrodek Wypoczynkowo-Sanatoryjny Sobótka położony jest
w samym centrum dzielnicy nadmorskiej Świnoujścia w
bezpośrednim sąsiedztwie parku miejskiego, amﬁteatru, stadionu
i kortów tenisowych. Plaża: ok. 250 m od obiektu. Pokoje:
1-, 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, z balkonami i bez
balkonów, TV, Wi-Fi, ręczniki, telefon, szklanki, talerze.
Na terenie obiektu: winda, windy dla osób niepełnosprawnych, restauracja z domową kuchnią, kawiarnia (czynna od 18.00-22.00), ogólnodostępny taras, sala ﬁtness, sala
zabaw dla dzieci, stół do ping-ponga, strefa wellness&zdrowie, bagażownia. Do dyspozycji klientów: ogólnodostępny
czajnik elektryczny na każdym piętrze, ogólnodostępna
lodówka, żelazko z deską do prasowania, suszarka do
włosów dostępna w recepcji (nieodpłatnie) oraz kijki nordic
walking.

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty

klimatycznej

4,00

zł

os/dzień,

strefy

wellness

& spa (cennik na miejscu w obiekcie)

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
na drogę powrotną.



Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.



Pokoje 1-i 3-osobowe nie posiadają balkonów.



Ilość pokoi 1-osobowych jest ograniczona.



Obiekt nie posiada sprzętu plażowego na wyposażeniu
pokoju.

WYŻYWIENIE: śniadania, obiady, kolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
8*/11/14** dni

Cena/osoba dorosła
/pokój z balkonem

Cena/osoba dorosła/
pokój bez balkonu

Cena/dziecko
4-7 lat

*Cena/dziecko
do 4 lat

18.05 – 28.05.2022

2 060 zł

1 990 zł

1 180 zł

840 zł

25.06 – 02.07.2022*

1 745 zł

1 695 zł

1 050 zł

680 zł

03.09 – 16.09.2022**

2 560 zł

2 510 zł

1 430 zł

995 zł
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*Dzieci do 4 lat (transport, wspólne spanie, wyżywienie, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.

MIĘDZYWODZIE

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

NO

Ć!
OŚ
W

pokoje: 2-, 3-, 4-osobowe, TV

plaża piaszczysta
– 300 m
wyżywienie:
2 x dziennie

Zakwaterowanie

Ośrodek Wczasowy GRYF

CENA OBEJMUJE

Międzywodzie to idealne miejsce dla osób ceniących sobie
spokojny wypoczynek w bliskim kontakcie z naturą.
Otoczone sosnowymi lasami, z wysokimi wydmami, długą i
szeroką plażą prowadzącą do znajdujących się w niewielkiej
odległości Międzyzdrojów. Chwilę oddechu wśród szumu fal
i lasów złapią tu rodziny z dziećmi i osoby starsze. Z myślą o
ich potrzebach zejścia na plaże przystosowano do wózków
inwalidzkich i wózków dla dzieci.

przejazd

autokarem,

zakwaterowanie

(10

noclegów),

wyżywienie 2 x dziennie (10 śniadań, 10 obiadokolacji),
korzystanie z kompleksu basenowego, ubezpieczenie NNW
10 000 PLN

TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz

Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy –
2,00 zł/os., podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE
Gryf położony przy głównej ulicy, oferuje komfortowe
pokoje o standardzie 3*. Plaża: 300 metrów od obiektu,
szeroka i piaszczysta. Pokoje: 2, 3, 4 osobowe z łazienkami,
balkonami lub balkonami francuskimi. Wyposażone
w meble i łóżka hotelowe o wysokim standardzie, TV, radio
z budzikiem, toaletkę, lustro, lodówkę, ﬁliżanki, czajnik,
szklanki. Na całej powierzchni pokoju położona jest
wykładzina dywanowa. Łazienka wyposażona jest w:
prysznic, WC, umywalkę, suszarkę do ręczników i komplet
ręczników. Na terenie obiektu: kawiarnia, jadalnia, restauracja, kompleks basenowy, internet bezprzewodowy w lobby,
parking, sale konferencyjne.

opłaty klimatycznej 1,80 zł os/dzień. Dopłata do pokoju
1-osobowego: 400,00 zł (ilość pokoi ograniczona), Opłata za
zwierzęta domowe: małe – 45,00 zł/doba, duże – 65,00
zł/doba, Parking dodatkowo płatny: 20,00 zł/doba

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu
przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu.



W recepcji można wypożyczyć ręczniki plażowe i sprzęt
plażowy (leżaki, pledy).

WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
11 DNI

Cena/osoba dorosła

Cena/dziecko od 3 - 12 lat
½ wyżywienia

*Cena/dziecko
do 3 lat

28.05-07.06.2022

2 015 zł

1 610 zł

350 zł

21.08 – 31.08.2022

2 015 zł

1 610 zł

350 zł

5

*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.

ŁUKĘCIN

plaża piaszczysta
– 200 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2-, 3-, 4-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Ośrodek Wczasowy WRZOS

CENA OBEJMUJE
przejazd

Łukęcin – miejsce letniego wypoczynku położone wśród
iglastego lasu odgradzającego morze od tej niewielkiej
miejscowości. Powietrze wzbogacone żywiczymi aerozolami
w połączeniu z morskim jodem zbawiennie wpływają na
drogi oddechowe. Wszyscy, którzy na co dzień żyją w zgiełku
wielkich miast z pewnością docenią panującą tu ciszę
i spokój – nawet w sezonie letnim nie ma tu tłumów.

autokarem,

zakwaterowanie

(10

noclegów),

wyżywienie 3 x dziennie (10 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji
zwykłych), 1 kolację grillową, kawa, herbata do dyspozycji
przez cały dzień, drink powitalny, suchy prowiant na drogę
powrotną, korzystanie z basenu, siłowni, bilardu, wieczorek
taneczny przy muzyce na żywo, korzystanie z parawanów i
leżaków, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA,
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny
Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

Ośrodek Wczasowy WRZOS położony w Łukęcinie, na

CENA NIE OBEJMUJE

rozległym i zalesionym terenie. Plaża: 200 m od obiektu,
piaszczysta, szeroka, obiekt posiada własne dojście na plażę

opłaty klimatycznej 1,80 zł os/dzień, dopłaty do pokoju
1-osobowego: 450,00 zł/pobyt w terminie 15.06-25.06.2022,
600,00 zł/pobyt w terminie 17.08-27.08.2022 (ilość pokoi
ograniczona), sauna – 18,00 zł/h 1 osoba, 12,00 zł/h 2-ga osoba,
gratis/h 3-cia osoba, wirówki 7,00 zł/5 min., wanna z hydromasażem 15,00 zł/20 min. każda osoba, kort tenisowy 25,00 zł/h
własny sprzęt lub 28,00/h sprzęt OW Wrzos, cymbergaj 1,00 zł.

ścieżką przez las sosnowy. Pokoje: 2, 3, 4 osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym, TV, balkonem, szklanki, talerzyki,
czajnik, ręczniki, tapczany jednoosobowe, wersalki.
Na terenie obiektu: jadalnia, kawiarnia, sala bankietowo-konferencyjna z drink barem, biblioteka, plac do gry
w siatkówkę i badmintona, tenis stołowy, trampolina, kort
tenisowy, stoły bilardowe, piłkarzyki, cymbergaj, rowery,
basen letni, siłownia, jacuzzi, gabinet masażu i odnowy
biologicznej, sauna, bicze wodne, hydromasaż, fotel do
masażu, miejsce do grillowania, mini plac zabaw dla dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
na drogę powrotną.

WYŻYWIENIE: śniadanie, obiad, kolacja.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
11 DNI

Cena/osoba dorosła

Cena/dziecko od 3 - 12 lat
½ wyżywienia

*Cena/dziecko
do 3 lat

15.06 – 25.06.2022

2 290 zł

1 940 zł

360 zł

17.08 – 27.08.2022

2 400 zł

2 060 zł

360 zł
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* Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.

POBIEROWO

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

NO

Ć!
OŚ
W

plaża piaszczysta
– 100 m
wyżywienie:
2 x dziennie

pokoje: 2-, 3-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Hotel Grand Laola Spa

CENA OBEJMUJE

Pobierowo to popularna miejscowość letniskowa położona
miedzy Rewalem a Dziwnowem, w otoczeniu nadmorskiego lasu sosnowo-świerkowego. Pobierowo posiada
rozległą, piaszczystą plażę, która zachęca do słonecznych
i morskich kąpieli, a także spacerów na powietrzu nasyconym związkami jodu i magnezu. Ponadto panują tu dobre
warunki do uprawiania windsurﬁngu i innych sportów
wodnych.

przejazd

autokarem,

zakwaterowanie

(10

noclegów),

wyżywienie 2 x dziennie (10 śniadań, 10 obiadokolacji),
1 wieczorek taneczny, korzystanie z sali ﬁtness, korzystanie
z kompleksu basenowego, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN
TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00
zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE
pakiet kuracyjny – 50,00 zł/doba (konsultacja lekarska,
3 zabiegi ﬁzjoterapeutyczne dziennie w dni robocze),
wypożyczalnia rowerów, pies do 15 kg: 200,00 zł/turnus,
wyłącznie w 1 turnusie, dopłata do pokoju 1 osobowego:
450,00 zł (ilość pokoi ograniczona), opłaty klimatycznej 2,00 zł
os/dzień, łóżeczko dziecięce: 100,00 zł/turnus, parking płatny:
20,00 zł/doba, garaż podziemny: 30,00 zł/doba.

Hotel Grand Laola Spa to komfortowe noclegi z basenem.
Dla wygody gości w obiekcie hotelowym wszystkie wnętrza
są bogato wyposażone i zapewniają wysoki komfort
wypoczynku podczas pobytu nad morzem. Plaża: ok. 100 m
od obiektu, piaszczysta, szeroka Pokoje: 2, 3 osobowe
z łazienkami z balkonami, TV, Wi-Fi, telefonem, lodówką,
suszarka do włosów, ręczniki, kosmetyki hotelowe, suszarka
na pranie, sprzęt plażowy. Na terenie obiektu: baza rehabilitacyjno-spa, sala konferencyjna, kompleks basenowy, winda,
centrum gastronomiczne, Pizzeria, Bowling, parking,
wypożyczalnia rowerów, plac zabaw.

INFORMACJE DODATKOWE
 Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu


Korzystanie ze strefy Wellness&Zdrowie dodatkowo
płatne. Szczegółowy cennik dostępny
na http://www.laola.pl/spa--wellness.html

WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
11 DNI

Cena/osoba dorosła
pokoje Standard

Cena/dziecko od 4 - 12 lat

*Cena/dziecko
do 4 lat

01.06 – 11.06.2022

2 435 zł

-

320 zł

Terminy
11 DNI

Cena/osoba dorosła
pokoje Deluxe

Cena/dziecko od 4 - 12 lat

*Cena/dziecko
do 4 lat

17.08 – 27.08.2022

3 370 zł

2 200 zł

320 zł
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*Dzieci do 4 lat (transport, wspólne spanie, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.

REWAL

plaża piaszczysta
– 150 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Kompleks WypoczynkowoRehabilitacyjny SUNSET SPA

CENA OBEJMUJE
przejazd

autokarem,

zakwaterowanie

(9/10*

noclegów)

w budynku A, wyżywienie 3 x dziennie (9/10* śniadań, 8/9*

Rewal to miejscowość wypoczynkowa, mieszcząca się
w województwie zachodniopomorskim. Wysokie klify
łagodnie przechodzące w wydmy, sosnowe lasy, bogate
w jod powietrze oraz złote, piaszczyste plaże to bezsprzecznie największe atuty Rewala.

obiadów, 9/10* kolacji), suchy prowiant na drogę powrotną,
2 x na pobyt 1,5 h wejście do strefy SPA: możliwość korzystania
z basenu, jacuzzi, sauny suchej, łaźni parowej lub sali ﬁtness,
ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz
Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny SUNSET SPA
usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie pięknej,
piaszczystej plaży. Plaża: 150 m od obiektu, wybrzeże
klifowe. Pokoje: 2 osobowe z możliwością dostawki (parter)
z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w wersalkę
i łóżko pojedyncze, TV, czajnik, szklanki, sprzęt plażowy
(leżak, parawan, koc) oraz 4 osobowe (I piętro) z pełnym
węzłem sanitarnym, wyposażone w łóżko małżeńskie,
wersalka, ława + pufy, szafa, aneks kuchenny (czajnik, lodówka, naczynia), TV, sprzęt plażowy (leżak, parawan, koc)
i balkonem w Budynku A – standard ośrodka wczasowego.
Na terenie obiektu: jadalnia (w budynku obok), kawiarnia,
Chata Grillowa, kompleks basenowy, kręgielnia, bilard, kort
tenisowy, boisko do piłki siatkowej, tenis stołowy, Fitness
Room, wypożyczalnia rowerów oraz kijków Nordic Walking,
mini Kącik Malucha. Bezpłatny dostęp do internetu WI-FI
w recepcji.

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień, kręgielnia – 40,00 zł/h
gry, 20,00 zł/0,5 h, bilard – 2,00 zł/gra, wypożyczenie roweru –
6,00 zł/h, łóżeczko turystyczne: 25,00 zł/dzień. Na miejscu
możliwość wykupienia pakietu kuracyjnego + elektroterapia
– ok. 150,00 zł/osoba (konsultacja z lekarzem, 10 zabiegów
rehabilitacyjnych np.: krioterapia, ultradźwięki, laseroterapia,
magnetronik, inhalacja, lampa sollux, borowina), Strefa
Wellness&Spa dodatkowa płatna.

INFORMACJE DODATKOWE


ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
na drogę powrotną.


Cena/osoba dorosła
w pok. 2 osobowym

25.06 – 05.07.2022*
05.07 – 14.07.2022

Zewnętrzne stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, kort
tenisowy oraz możliwość wypożyczenia kijków
do Nordic Walking – bezpłatnie.

WYŻYWIENIE: śniadanie, obiad, kolacja.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
10/*11 dni

Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu,

Cena/dziecko 3 - 12 lat
½ wyżywienia, dostawka

*Cena/dziecko
do 3 lat

Cena/pokój
4 osobowy

1 970 zł

1 195 zł

370 zł

6 300 zł

1 965 zł

1 190 zł

370 zł

6 120 zł
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*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.

POGORZELICA

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

NO

Ć!
OŚ
W

plaża piaszczysta
– 150 m
wyżywienie:
2 x dziennie

pokoje: 2, 3-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Ośrodek Wczasowy BALTIC INN
CENA OBEJMUJE

Pogorzelica to niewielka, urokliwa miejscowość letniskowa
nad Bałtykiem, położona w województwie zachodniopomorskim. Pogorzelica cała pachnie pięknie sosnowym
lasem, a plaży trudno cokolwiek zarzucić.

przejazd

autokarem,

zakwaterowanie

(7*/10

noclegów),

wyżywienie 2 x dziennie (7*/10 śniadań, 7*/10 obiadokolacji),
korzystanie z kompleksu basenowego, 1 wieczorek taneczno-grillowy, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL
IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os.,
Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

Ośrodek Wczasowy BALTIC INN położony w sercu Pogorzelicy, pośród lasu sosnowego.Plaża: ok. 150 m od obiektu,
szeroka i piaszczysta. Pokoje: 2, 3 osobowe z łazienkami
z pełnym węzłem sanitarnym, lodówką, telefonem i telewizorem, ręcznikami oraz ze sprzętem plażowym. Większość
z pokoi posiada swój własny balkon. Na terenie obiektu:
jadalnia, sala klubowa z barem i stołem bilardowym
nasłoneczniony taras z 2 basenami zewnętrznymi z podgrzewaną wodą do 23°C (w miesiącach lipiec i sierpień), sauna,
bawialnia dla dzieci, sala ﬁtness, wypożyczalnia rowerów,
kort tenisowy, plac zabaw, stoły do ping-ponga, miejsce do
grillowania, dostęp do Internetu w całym obiekcie.

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień, dopłata do pokoju
1-osobowego: 450,00 zł. Ilość pokoi ograniczona, lodówka:
10,00 zł/doba, dodatkowa wymiana ręczników: 15,00 zł, oferta
zabiegów

odnowy

szczegółowy

biologicznej

cennik

i

rehabilitacyjnych

biologiczna-spa/, opłata za psa: 50,00 zł/doba, parking
20,00 zł/ doba.

INFORMACJE DODATKOWE


WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu.

Terminy
8*/11

Cena/osoba dorosła
w pok. 2 osobowym

Cena/osoba dorosła
w pok. 3 osobowym

Cena/dziecko
do 3 - 12 lat

*Cena/dziecko
do 3 lat

*18.06 - 25.06.2022

2 620 zł

2 370 zł

2 050 zł

350 zł

3 330 zł

3 100 zł

2 640 zł

350 zł

01.09 - 11.09.2022

–

www.balticinn.pl/index.php/odnowa-
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*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.

MRZEŻYNO

plaża piaszczysta
– 80 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3-osobowe, TV,
winda dla niepełnosprawnych

Zakwaterowanie

Ośrodek Wczasowy ALGA ACTIV

CENA OBEJMUJE
przejazd autokarem, zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie 3 x dziennie (7 śniadań, 6 obiadów, 7 kolacji), suchy prowiant na drogę powrotną, grill z pieczeniem kiełbasek
(20:00-22:00), dwa wejścia na basen kryty (2 x 1h), bezpłatne
korzystanie z basenu zewnętrznego, ubezpieczenie NNW 10
000 PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os.,
podatek VAT.

Mrzeżyno to miejscowość znajdująca się 15 km od Kołobrzegu, u ujścia rzeki Regi, w sąsiedztwie jeziora Resko Przymorskie. Wspaniałe warunki naturalne, leczniczy mikroklimat
i dobrze rozwinięta baza turystyczna, stwarzają bogate
możliwości aktywnego wypoczynku. Rzeka Rega przyciąga
wędkarzy i kajakarzy, a jezioro Resko wszystkich uprawiających windsurﬁng.

CENA NIE OBEJMUJE

Ośrodek Wczasowy ALGA ACTIV położony w Mrzeżynie,
na zalesionym terenie, przy promenadzie prowadzącej
na plażę. Plaża: 80 metrów od obiektu, szeroka i piaszczysta.
Pokoje: 2, 3 osobowe z łazienkami lub studia dwupokojowe
4 osobowe z łazienką. Wszystkie pokoje z balkonami.
Wyposażone w jednoosobowe tapczany, wersalki, TV SAT,
plastikowe ﬁrmowe kubeczki do napoi (czajnik bezprzewodowy dostępny na korytarzu każdego piętra), sprzęt
plażowy: parawan, leżak, koc plażowy. Na terenie obiektu:
winda, jadalnia, kawiarnia, sala dyskotekowa, plac i pokój
zabaw dla dzieci, 2 baseny: zewnętrzny i kryty (odpłatnie)
z atrakcjami wodnymi (wylewnice, masażownice), jacuzzi,
sauna sucha, półparowa, ziołowa max. 4 osoby (odpłatnie),
kabina infrared max. 1 osoba (odpłatnie), oraz multiboisko
do gier zespołowych, kort tenisowy (odpłatnie), siłownia
wewnętrzna (odpłatnie) i zewnętrzna, sala ﬁtness, bilard
(odpłatnie), tenis stołowy, paraboliczna ściana treningowa
(odpłatnie), taras widokowy z leżakami oraz mega szachami.
Wi-Fi w lobby.

opłaty klimatycznej 2,20 zł os/dzień, dopłaty do pokoju
1 osobowego – czerwiec - 400,00 zł, lipiec, sierpień – 450,00
zł (ilość pokoi ograniczona), basen kryty – dorośli 12,00 zł/h,
dzieci do 10 lat 6,00 zł/h, sauna sucha, półparowa (maks.
4 osoby), kabina infrared (1 osoba) 24,00 zł/ ½ h, kort
tenisowy 12,00 zł/h, rowery 6,00 zł/h, kajaki 25,00 zł/4h,
siłownia wewnętrzna 5,00/os/h, bilard 5,00 zł/h, lodówka
42,00 zł/turnus.

INFORMACJE DODATKOWE









WYŻYWIENIE: śniadania, obiady, kolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX



Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
na drogę powrotną.
Ilość pokoi typu studio ograniczona.
Nieodpłatnie na terenie obiektu: basen zewnętrzny,
mini golf, sala gier, siłownia zewnętrzna, sala ﬁtness,
zajęcia dla dzieci (lipiec, sierpień).
Zapisy na basen oraz korty w recepcji, wejścia o pełnych
godzinach.
W soboty wypożyczalnia sprzętu nieczynna.
Ręczniki do pobrania w recepcji – bezpłatnie,
możliwość wypożyczenia wanienki do kąpieli dla dzieci.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Terminy
8 DNI

Cena/osoba dorosła

Cena/dziecko od 3 - 13 lat
½ wyżywienia

*Cena/dziecko
do 3 lat

18.06 – 25.06.2022

1 700 zł

1 320 zł

545 zł

25.06 – 02.07.2022

1 700 zł

1 320 zł

545 zł

09.07 – 16.07.2022

1 870 zł

1 410 zł

545 zł

06.08 – 13.08.2022

1 700 zł

1 355 zł

545 zł

*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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DŹWIRZYNO

plaża piaszczysta
– 150 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Ośrodek Wczasowy ANIA
WYŻYWIENIE: śniadania, obiady, kolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Dźwirzyno znane jest z jednej z najpiękniejszych plaż
na wybrzeżu i jednego z najczystszych morskich kąpielisk.
Szeroka plaża – utworzona z drobniutkich, czystych i jasnych
ziarenek piasku przechodzi w kierunku lądu w wysoki wał
wydmowy. Wydmy porośnięte lasem sosnowym stanowią
atrakcyjny element miejscowego krajobrazu.

CENA OBEJMUJE
przejazd autokarem, zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie 3 x dziennie (7 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji zwykłych),
1 kolacja w formie ogniska z pieczeniem kiełbasek przy
muzyce, suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie
NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy –
2,00 zł/os., podatek VAT.

Ośrodek Wczasowy ANIA położony w Dźwirzynie na
rozległym terenie z dużą ilością zieleni, 350 m od centrum.
Obiekt składa się z czterech pawilonów mieszkalnych o różnym
standardzie. Plaża: ok. 150 m od obiektu, szeroka i piaszczysta.
Pokoje ANIA: 2 osobowe z możliwością dostawki z łazienkami,
balkonami, wyposażone w jednoosobowe tapczany, wersalki,
TV, radio, ręczniki, czajnik bezprzewodowy, szklanki, sprzęt
plażowy (parawan, koc). Pokoje GÓRNIK: pokoje typu studio
dwupokojowe o wyższym standardzie z balkonem lub tarasem
na parterze, wyposażone w lodówkę, TV, radio, ręczniki, czajnik
bezprzewodowy, szklanki, sprzęt plażowy (parawan, koc).
Pokoje SABINKA: 2, 3 osobowe z łazienkami, balkonami,
wyposażone w jednoosobowe tapczany, wersalki, TV, radio,
ręczniki, czajnik bezprzewodowy, szklanki, sprzęt plażowy
(parawan, koc) oraz studia dwupokojowe z pełnym węzłem
sanitarnym. Na terenie obiektu: duża stołówka w osobnym
budynku, miejsce na grilla, boiska do piłki nożnej, siatkówki,
kometki, kort tenisowy, plac zabaw, szachy plenerowe, siłownia,
salki do tenisa stołowego, Wi-Fi przy recepcji, kawiarnia,
wypożyczalnia rowerów.

Cena/osoba dorosła

11.07 – 18.07.2022

opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień, dopłaty do pokoju
1 osobowego – 600,00 zł (ilość pokoi ograniczona), rower
5,00 zł/h, sauna 15,00 zł/h, siłownia 5,00 zł/h, 10,00 zł/doba.

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
na drogę powrotną

Cena/dziecko od 4- 12 lat
pełne wyżywienie, łóżko

Cena/dziecko od 4- 12 lat
pełne wyżywienie, dostawka

*Cena/dziecko
do 4 lat

1 735 zł

1 465 zł

1 080 zł

450 zł

Terminy
8 DNI - GÓRNIK

Cena/osoba dorosła

Cena/dziecko od 4- 12 lat
pełne wyżywienie, łóżko

Cena/dziecko od 4- 12 lat
pełne wyżywienie, dostawka

*Cena/dziecko
do 4 lat

23.07 – 30.07. 2022

1 880 zł

1 580 zł

1 080 zł

450 zł

Terminy
8 DNI - SABINKA

Cena/osoba dorosła

Cena/dziecko od 4- 12 lat
pełne wyżywienie, łóżko

Cena/dziecko od 4- 12 lat
pełne wyżywienie, dostawka

*Cena/dziecko
do 4 lat

23.07 – 30.07.2022

1 770 zł

1 485 zł

1 080 zł

450 zł
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*Dzieci do 4 lat (transport, wspólne spanie,
ryczałt, ubezpieczenie). Zniżki dla dzieci
obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.

Terminy
8 DNI - ANIA

CENA NIE OBEJMUJE

DŹWIRZYNO

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

NO

Ć!
OŚ
W

plaża piaszczysta
– 150 m
wyżywienie:
3 x dziennie

pokoje: 2-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Kompleks WypoczynkowoRehabilitacyjny BRYZA

CENA OBEJMUJE
przejazd autokarem, zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie
3 x dziennie (7 śniadań, 6 obiadów, 7 kolacji), suchy prowiant na

Dźwirzyno znane jest z jednej z najpiękniejszych plaż na
wybrzeżu i jednego z najczystszych morskich kąpielisk.
Szeroka plaża – utworzona z drobniutkich, czystych i jasnych
ziarenek piasku przechodzi w kierunku lądu w wysoki wał
wydmowy. Wydmy porośnięte lasem sosnowym stanowią
atrakcyjny element miejscowego krajobrazu.

drogę powrotną, powitalny drink, 1 grill (w zależności od pogody),
1 wieczorek taneczny, korzystanie z kompleksu basenowego oraz
sali ﬁtness, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA,
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny
Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE
Opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień, dopłata do pokoju

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny BRYZA składa
się z trzech budynków o zróżnicowanym standardzie,
położony na rozległym terenie z dużą ilością zieleni. Plaża:
ok. 300 m od obiektu, szeroka i piaszczysta. Pokoje
Budynek A: 2 osobowe z możliwością dostawki z łazienkami, balkonami, wyposażone w lodówki, telefony, suszarki,
sprzęt plażowy. Na terenie obiektu: recepcja, duża jadalnia,
kawiarnia, sala klubowa i ﬁtness, Wi-Fi, kompleks basenowy
z sauną i jacuzzi, nowoczesna baza zabiegowa, gabinet
fryzjerski i kosmetyczny.

1-osobowego: 700,00 zł. (ilość pokoi ograniczona), dodatkowo
płatne: łóżeczko turystyczne: 20,00 zł/doba, baza zabiegowa:
szczegółowy cennik http://www.osrodekbryza.pl/pl/cennik_zabiegow.html, parking niestrzeżony, płatny 14,00 zł/doba poza
sezonem, 20,00 zł/doba (lipiec, sierpień). Podczas pobytu
możliwość wykupienia zabiegów rehabilitacyjnych z konsultacją lekarską i opieką pilęgniarską:- pakiet podstawowy (2 lub
3 zabiegi dziennie w dni robocze – w zależności od sezonu) –
dopłata 165,00 zł/turnus. - pakiet komfort (3 zabiegi dziennie
w dni robocze) – 260,00 zł/turnus.

WYŻYWIENIE: śniadania, obiady, kolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy
prowiant na drogę powrotną.



Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Terminy
8 dni

Cena/osoba dorosła

Cena/osoba dorosła,
na dostawce

Cena /dziecko
3-10 lat, na dostawce

*Cena/dziecko
do 3 lat

25.06 – 02.07.2022

1 999 zł

1 690 zł

1 210 zł

405 zł

*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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KOŁOBRZEG

plaża piaszczysta
– 250 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 4-osobowe, TV,
winda dla niepełnosprawnych

Zakwaterowanie

Hotel GÓRNIK
Kołobrzeg nazywany jest polską stolicą SPA. Plaże należą do
najpiękniejszych i najczystszych na polskim wybrzeżu.
Wysokie, pofałdowane wydmy porasta wiekowy sosnowy
las, który tworzy oddziałujący zdrowotnie mikroklimat.

nieogrodzony, niestrzeżony, monitorowany, oświetlony,
w odległości 150 m dwa parkingi ogólnodostępne, płatne,
strzeżone.

Hotel GÓRNIK pięknie położony w nadmorskim parku,

CENA OBEJMUJE

WYŻYWIENIE: śniadania, obiady, kolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

niedaleko Starówki w Kołobrzegu. Plaża: ok. 250 m od obiek-

przejazd autokarem, zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie 3 x
dziennie (7 śniadań, 6 obiadów, 7 kolacji), suchy prowiant na drogę
powrotną, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA,
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny
Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os, podatek VAT.

tu, szeroka i piaszczysta. Pokoje: 2-osobowe z balkonem
(pokoje na parterze z tarasem otwartym), wyposażone
w telefon, lodówkę, szafę lub garderobę, stół, biurko, telewizor. W łazienkach bezpłatny zestaw kosmetyków, prysznic,
toaleta, ręczniki. Apartamenty 2- i 4- osobowe składają się
z 2 pokoi: sypialni z podwójnym łóżkiem oraz saloniku
wyposażonego w komplet wypoczynkowy i dwa fotele,
lodówkę, czajnik bezprzewodowy, zastawę stołową.
Na terenie obiektu: wi-ﬁ w pomieszczeniach ogólnodostępnych, jadalnia, kawiarnia, basen kryty (12,5m x 8,5 m),
winda, przechowalnia bagażu, nowoczesne gabinety
odnowy biologicznej: (hydromasaże, inhalacje, aquavibron,
krioterapia, kriokomora, magnetoterapia, laseroterapia,
masaż klasyczny, wirowy, wibracyjny, okłady borowinowe,
sollux, tlenoterapia, interdyn, nordic-walking, materac
magnetyczny), sala do ćwiczeń (gimnastyka indywidualna,
zbiorowa, siłowa, bieżnia, rowerek), sauna, solarium, jacuzzi,
plac zabaw dla dzieci, taras widokowy, wypożyczalnia
rowerów, zadaszone miejsce na grilla, parking płatny,

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej 4,40 zł os/dzień, dopłaty do pokoju
1 osobowego: 600,00 zł (ilość pokoi ograniczona), parking –
35,00 zł/doba, usługa prasowania, pralnia chemiczna,
centrum wellness & spa, ﬁtness, sauna, jacuzzi – cennik na
miejscu w obiekcie.

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
na drogę powrotną.



Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Terminy
8 dni

Cena/osoba dorosła

Cena /dziecko 4-12 lat,
łóżko, pełn. wyż.

Cena /dziecko 4-12 lat,
dostawka, pełn. wyż.

*Cena/dziecko
do 4 lat

23.07 – 30.07.2022

2 495 zł

2 075 zł

1 115 zł

485 zł

*Dzieci do 4 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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USTRONIE MORSKIE

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

NO

Ć!
OŚ
W

plaża piaszczysta
– 30 m
wyżywienie:
2 x dziennie

pokoje: 2, 3, 4-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Ośrodek Wczasowy GWAREK
CENA OBEJMUJE

Miejscowość wypoczynkowa położona 11 km od Kołobrzegu.
Sprzyjający klimat, kompleksy zieleni oraz czyste plaże
w Ustroniu Morskim przyciągają coraz więcej turystów.
Ten nadmorski kurort szczyci się również świeżym
powietrzem o wysokiej zawartości jodu, wykazującego
lecznicze właściwości.

przejazd

autokarem,

zakwaterowanie

(7

noclegów),

wyżywienie 2 x dziennie (7 śniadań, 7 obiadokolacji),
wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN

TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny

Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz
Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

Ośrodek Wczasowy GWAREK położony obiekt na nadmorskim kliﬁe - przy samej promenadzie i linii brzegowej. Plaża:
30 metrów od obiektu, szeroka, piaszczysta. Pokoje: 2, 3, 4
osobowe z łazienkami, balkonami (krzesełka, stolik).
Wyposażone w wersalkę lub łóżka pojedyncze, telewizor,
szklanki, talerzyki, sztućce, sprzęt plażowy: parawan, koc
plażowy, leżak. Czajnik dostępny na korytarzu. Na terenie
obiektu: kawiarnia, salon gier (bilard, lotki, piłkarzyki),
własny teren do plażowania wraz z boiskiem do siatkówki
plażowej, taras widokowy, siłownia zewnętrzna, sala zabaw
dla dzieci oraz zewnętrzny plac zabaw, miejsce do organizacji grilla, parking.

CENA NIE OBEJMUJE
Opłaty

klimatycznej

2,00

zł

os/dzień.

Dopłata

do pokoju 1 osobowego: 600,00 zł. (ilość pokoi ograniczona).
Parking dodatkowo płatny: 10,00 zł/doba.

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu
przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu.

WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
8 dni

Cena/osoba dorosła

Cena /dziecko 4-12 lat,
łóżko, pełn. wyż.

Cena /dziecko 4-12 lat,
dostawka, pełn. wyż.

*Cena/dziecko
do 4 lat

09.07 – 16.07.2022

1 835 zł

1 540 zł

1 080 zł

450 zł

*Dzieci do 4 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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USTRONIE MORSKIE

plaża piaszczysta
– 30 m
wyżywienie:
2 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3, 4-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Willa BŁĘKITNA LAGUNA
CENA OBEJMUJE

Miejscowość wypoczynkowa położona 11 km od Kołobrzegu.
Sprzyjający klimat, kompleksy zieleni oraz czyste plaże
w Ustroniu Morskim przyciągają coraz więcej turystów.
Ten nadmorski kurort szczyci się również świeżym
powietrzem o wysokiej zawartości jodu, wykazującego
lecznicze właściwości.

przejazd

autokarem,

zakwaterowanie

(10

noclegów),

wyżywienie 2 x dziennie (10 śniadań, 10 obiadokolacji),
wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN

TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny

Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz
Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

Willa BŁĘKITNA LAGUNA położona w centrum Ustronia
Morskiego. Plaża: 200 metrów od obiektu, szeroka,
piaszczysta. Pokoje: 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, balkonami
(krzesełka, stolik). Wyposażone w łóżko małżeńskie lub
pojedyncze, telewizor, czajnik, lodówkę, szklanki, talerzyki,
sztućce, sprzęt plażowy: parawan, koc plażowy, leżak.
Na terenie obiektu: jadalnia, ogródek z mini placem zabaw
dla dzieci, miejsce do grillowania, internet Wi-Fi.

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień, dopłaty do pokoju
1 osobowego – 500,00 zł (ilość pokoi ograniczona).

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu.

WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
11 dni

Cena/osoba dorosła

Cena /dziecko 3-10 lat,
½ wyżywienia

*Cena/dziecko
do 3 lat

17.06 – 27.06.2022
28.06 – 08.07.2022

1 850 zł

1 270 zł

670 zł

2 195 zł

1 390 zł

670 zł

*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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DĄBKI

plaża piaszczysta
– 100 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Ośrodek Wypoczynkowy CARBO
Dąbki to nadbałtycka wioska uzdrowiskowa, położona po
środku Pobrzeża Słowińskiego. Morze Bałtyckie ogranicza
Dąbki od strony północnej natomiast od południa znajduje
się duże, przybrzeżna jezioro Bukowo. Takie umiejscowienie
sprzyja rozkwitowi turystyki, a szczególnie aktywnego
wypoczynku – mnogie trasy piesze oraz rowerowe pobudzają do wypadów, z kolei przygotowany skraj jeziora kusi fanów
wodnych sportów i wędkarstwa.

CENA OBEJMUJE
przejazd

autokarem,

zakwaterowanie

(9

noclegów),

wyżywienie 3 x dziennie (9 śniadań, 8 obiadów, 9 kolacji),
suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW
10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy –
2,00 zł/os., podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE
Ośrodek Wypoczynkowy CARBO to pięknie położony
obiekt, bezpośrednio nad Jeziorem Bukowo, na ogrodzonej
posesji. Plaża: ok. 100 m od obiektu, szeroka, piaszczysta,
malownicza. Pokoje: 2, 3 osobowe z balkonami lub bez,
wyposażone w łazienkę z prysznicem, ręczniki, TV, Wi-Fi.
Na terenie obiektu: kawiarnia, dyskoteka, kącik telewizyjny
i pokój gier ze stołem bilardowym i stołem do ping ponga.
Do dyspozycji Gości są także boiska do koszykówki, siatkówki
i piłki ręcznej. W ośrodku wyznaczono miejsce na ognisko.
Na miejscu działa wypożyczalnia rowerów, internet bezprzewodowy.

opłaty klimatycznej 3,50 zł os/dzień, dopłaty do pokoju
1 osobowego – 600,00 zł (ilość pokoi ograniczona), wypożyczalnia rowerów – 5,00 zł/1 h, 25,00 zł/cały dzień, parking
publiczny – 10,00 zł/doba, wypożyczalnia kijów Nordic
Walking 2,00 zł/1 h, 5,00 zł/3 h.

INFORMACJE DODATKOWE


na drogę powrotną


WYŻYWIENIE: śniadanie, obiad, kolacja.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
10 dni

14.07 – 23.07.2022

Cena/osoba dorosła

Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
W okresie letnim w ośrodku przebywać mogą grupy
młodzieżowe

Cena /dziecko 4-12 lat,
łóżko, pełn. wyż.

Cena /dziecko 4-12 lat,
dostawka, pełn. wyż.

*Cena/dziecko
do 4 lat

485 zł

z balkonem 2 350 zł

z balkonem 1 960 zł

z balkonem 1 320 zł

bez balkonu 2 250 zł

bez balkonu 1 860 zł

bez balkonu 1 220 zł

*Dzieci do 4 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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DARŁÓWKO

plaża piaszczysta
– 100 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3, 4-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Ośrodek Wypoczynkowy GNIEWKO
CENA OBEJMUJE

Nadmorska miejscowość położona 3 km od Darłowa. Jedno
z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego
wybrzeża. Charakteryzuje się wspaniałym mikroklimatem,
pięknymi widokami oraz czystą plażą.

przejazd autokarem, zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie 3 x dziennie (7 śniadań, 7 obiadów, 6 kolacji), 1 wystawną
kolację przy muzyce, 1 godzina basenu i jacuzzi dziennie pod
okiem ratownika WOPR, gimnastyka w wodzie w dni
powszednie, animacje dla dzieci, Zabawny Magik Julian, 15

Ośrodek GNIEWKO Zoﬁa Kowalska położony w Darłówku.
Plaża: 100 metrów od obiektu, szeroka, piaszczysta. Pokoje
STANDARD: 2, 3, 4 osobowe z TV i łazienkami, WI-FI, taras na
każdym piętrze nie połączony z pokojami. Na wyposażeniu
pokoi: tapczany jednoosobowe, fotele, ława, szklanki,
talerzyki, ręczniki, koc plażowy. Na terenie obiektu: jadalnia
(oddzielny budynek), sala TV, boiska do koszykówki, siatkówki, plac zabaw, baza rehabilitacyjna połączona z basenem
krytym z podgrzewaną wodą oraz jacuzzi, miejsce na ognisko, grill, parking, czajnik bezprzewodowy dostępny na
korytarzu. Teren obiektu jest ogrodzony.

zabiegów w dni powszednie wg wskazań rehabilitanta,
gimnastyka poranna w dni powszednie, opiekę pielęgniarską
24h, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA,
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny
Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE
Opłaty klimatycznej 2,15 zł os/dzień. Leżaki do wypożyczenia
w recepcji ośrodka odpłatnie (ok. 20,00 zł/ 7 dni), koce
plażowe bezpłatnie na wyposażeniu pokoju.

WYŻYWIENIE: śniadania, obiady, kolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - śniadanie w dniu przyjazdu,
ostatnie - kolacja w dniu wyjazdu

Terminy
9 dni

Cena/osoba dorosła

Cena/dziecko 7-13 lat

Cena/dziecko 3-7 lat

*Cena/dziecko
do 3 lat

29.04 – 07.05.2022

1 355 zł

999 zł

850 zł

330 zł

*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych
17

JAROSŁAWIEC

plaża piaszczysta
– 200 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2,3, 4-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Ośrodek Wypoczynkowy
MŁYNARZ - DOMKI
piłkarzyki, stoły do ping-ponga, hokej, mini salka gimnastyczna, gry zręcznościowe, jacuzzi, profesjonalne łóżko do
masażu suchego, możliwość wypożyczenia żelazka i deski
do prasowania, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia
sprzętu rekreacyjno-plażowego, Wi-Fi w obrębie barku
piwnego.

Nadmorska miejscowość letniskowa położona 30 km od
Ustki, zwana "perełką północy" o niepowtarzalnym klimacie
z walorami zdrowotnymi, otoczona sosnowymi lasami.

Ośrodek Wypoczynkowy MŁYNARZ położony w Jarosławcu, na rozległym, zalesionym terenie, wzdłuż głównego
deptaka. Plaża: 200 metrów od obiektu. Kąpielisko
„Jarosławiec Wschód” zostało wyróżnione Błękitną Flagą.
Domki letniskowe LUX: 2, 3, 4 osobowe składające się
z jednego lub dwóch pomieszczeń z przejściem amﬁladowym (z jednego pokoju przechodzi się do drugiego) lub
bliźniaki (jeden domek – dwa pokoje z osobnymi wejściami)
i Domki typu BRDA: 5 - 6 osobowe (2 poziomowe)
z kominkiem. Wszystkie domki posiadają: balkoniki, łazienki,
aneksy kuchenne z wyposażeniem oraz lodówką, TV,
jednoosobowe tapczany i/lub wersalki i/lub łóżka
małżeńskie, ręczniki (140x60 1szt/os.), zestawy plażowe:
1 parawan, 1 koc, możliwość wypożyczenia leżaka. Na terenie
obiektu: jadalnia, kawiarnia, sala konferencyjno-dyskotekowa, sala bilardowa, boiska do piłki nożnej, siatkówki
plażowej i koszykówki, bogato wyposażony plac zabaw dla
dzieci na otwartym powietrzu: huśtawki, karuzele, zestaw
zręcznościowy, „małpi gaj”, trampolina, zjeżdżalnia linowa
długości 23 metrów, trening kosmonauty, plac zabaw

WYŻYWIENIE: śniadania, obiady, kolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

CENA OBEJMUJE
przejazd autokarem, zakwaterowanie (10 noclegów),
wyżywienie 3 x dziennie (10 śniadań, 9 obiadów, 10 kolacji),
suchy prowiant na drogę powrotną, 1 wieczorek taneczny
przy muzyce na żywo, 1 grill przy muzyce mechanicznej,
2 zabiegi, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL
IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os.,
Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej 2,40 zł os/dzień, dodatkowych zabiegów,
wymiana ręczników na życzenie gości – 7,00 zł/szt., sala
bilardowa oraz gra zręcznościowa hokey – cennik dostępny na
miejscu w obiekcie, wypożyczenie leżaka – 15,00 zł/turnus,
krzesełka do karmienia dzieci – ilość ograniczona, łóżeczka
turystyczne dla dzieci – 7,00 zł/dzień – ilość ograniczona, dodatkowy ręcznik – 7,00 zł/turnus

Terminy
11 dni

Cena/osoba dorosła

Cena /dziecko 4-12 lat,
½ wyżywienia

*Cena/dziecko
do 4 lat

24.06 – 04.07.2022
19.07 – 29.07.2022

1 630 zł

1 320 zł

615 zł

1 720 zł

1 400 zł

08.08 – 18.08.2022

615 zł

1 720 zł

1 400 zł

615 zł

* Dzieci do 4 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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JAROSŁAWIEC

plaża piaszczysta
– 200 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2,3-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Ośrodek Wypoczynkowy
MŁYNARZ

CENA OBEJMUJE
przejazd autokarem, zakwaterowanie (10 noclegów), wyżywienie
3 x dziennie (10 śniadań, 9 obiadów, 10 kolacji), suchy prowiant na
drogę powrotną, 1 wieczorek taneczny przy muzyce na żywo, 1 grill
przy muzyce mechanicznej, 2 zabiegi, ubezpieczenie NNW 10 000
PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00
zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

Nadmorska miejscowość letniskowa położona 30 km od
Ustki, zwana "perełką północy" o niepowtarzalnym klimacie
z walorami zdrowotnymi, otoczona sosnowymi lasami.

Ośrodek Wypoczynkowy MŁYNARZ położony w Jarosławcu,
na rozległym, zalesionym terenie, wzdłuż głównego deptaka. Plaża: 200 metrów od obiektu. Kąpielisko „Jarosławiec
Wschód”
zostało
wyróżnione
Błękitną
Flagą.
Pokoje w pawilonie: 2, 3 osobowe z łazienkami i balkonami
tradycyjnymi lub francuskimi (okno balkonowe z balustradą). Każdy pokój wyposażony jest w telewizor, tapczany
jednoosobowe (brak możliwości łączenia), ręczniki (140x60
1szt/os.), czajnik elektryczny, szklaneczki i łyżeczki oraz
parawan i koc plażowy, możliwość wypożyczenia leżaka.
Na terenie obiektu: jadalnia, kawiarnia, świetlica, plac zabaw
dla dzieci z „małpim gajem”, trampolina, piłkarzyki, stoły do
ping-ponga, boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej oraz
koszykówki, gry zręcznościowe, jacuzzi, profesjonalne łóżko
do masażu suchego, możliwość wypożyczenia żelazka
i deski do prasowania, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia sprzętu rekreacyjno-plażowego, Wi-Fi w obrębie barku
piwnego.

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej 2,40 zł os/dzień, dopłaty do pokoju
1 osobowego – 350,00 zł (ilość pokoi ograniczona), dodatkowych zabiegów, wymiana ręczników na życzenie gości – 7,00
zł/szt., sala bilardowa oraz gra zręcznościowa hokey – cennik
dostępny na miejscu w obiekcie, wypożyczenie leżaka – 15,00
zł/turnus, krzesełka do karmienia dzieci – ilość ograniczona,
łóżeczka turystyczne dla dzieci – 7,00 zł/dzień – ilość ograniczona, dodatkowy ręcznik – 10,00 zł/turnus.

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
na drogę powrotną.



Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Ilość pokoi ograniczona.



Na masaż na łóżku masującym obowiązują zapisy.
Nie skorzystanie z masażu na łóżku masującym lub
z wejścia do jacuzzi nie upoważnia do zwrotu kosztów.

WYŻYWIENIE: śniadania, obiady, kolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.



Korzystanie z zabiegów dla osób od 18 roku życia przy
braku przeciwwskazań.



Wypożyczalnia rowerów bezpłatna – ilość ograniczona.

Terminy
11 dni

Cena/osoba dorosła,
pokój z balkonem

Cena/osoba dorosła,
pokój bez balkonu

Cena/dziecko od 4 - 12 lat
½ wyżywienia

*Cena/dziecko
do 4 lat

15.07 – 25.07.2022

1 770 zł

1 720 zł

1 400 zł

615 zł

*Dzieci do 4 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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USTKA

plaża piaszczysta
– 250 m
wyżywienie:
2 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3, 4-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Hotel JANTAR
CENA OBEJMUJE

Jedna z najbardziej znanych miejscowości nadmorskich
nad Bałtykiem.

przejazd autokarem, zakwaterowanie (10 noclegów),
wyżywienie 2 x dziennie (10 śniadań, 10 obiadokolacji), ciepła
przekąska dla dzieci do 12 roku życia w godz. 13.00-14.00,
strefa wellness: basen z wylewnicą i przeciwprądem, brodzik
ze zjeżdżalnią, jacuzzi, sauna sucha i parowa, animacje
hotelowe dla dzieci w okresie wakacyjnym, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zabawa z DJ, kije Nordic Walking, koktajl
powitalny, jednorazowe zaproszenie na lunch, zestaw
powitalny w pokoju uzupełniany każdego dnia, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz
Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

Hotel JANTAR położony w sąsiedztwie lasu sosnowego,
zaledwie 500 m od samego centrum miasta Ustka. Hotel
SPA Jantar - zapewni doskonały wypoczynek, zabiegi
odnowy biologicznej, jacuzzi, kąpiele w basenie, masaże,
zajęcia ﬁtness i wiele innych atrakcji. Plaża: 250 metrów od
obiektu. Pokoje: komfort plus, komfort, ekonomiczne
z łazienkami (prysznic, suszarka do włosów), wyposażone
w
TV,
telefon,
lodówkę,
sejf,
sprzęt
plażowy.
Na terenie obiektu: restauracja, ogród z placem zabaw,
taras letni, basen, brodzik dla dzieci, sauny, jacuzzi, strefa
Wellness&Spa, KLUB MALUCHA - w oranżerii restauracji znajdują się tam m.in.: basen chiński z kolorowymi piłeczkami, zjeżdżalnia, domek, kolorowanki, puzzle, piłki i wiele
innych kolorowych zabawek, plac zabaw dla dzieci.

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej 3,80 zł os/dzień, parking – 30,00 zł/doba,
strefa Wellness&Spa (szczegółowy cennik na miejscu
w obiekcie).

INFORMACJE DODATKOWE

WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.



Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu

Terminy
11 dni

Cena/osoba dorosła,
pokój Ekonomiczny

Cena/osoba dorosła,
pokój Familijny

Cena/dziecko do 6-12 lat,
pokój Familijny

Cena/dziecko do 3-6 lat,
pokój Familijny

24.06 – 04.07.2022

2 645 zł

2 800 zł

1 935 zł

1 305 zł

28.08 – 07.09.2022

2 585 zł

2 740 zł

1 935 zł

1 305 zł

Terminy
11 dni

Cena/osoba dorosła,
pokój Komfort

Cena/dziecko 6-12 lat
pokój Komfort

Cena/dziecko do lat 3-6
pokój Komfort

*Cena/dziecko do lat 3
pokój Komfort

24.06 – 04.07.2022

2 915 zł

1 935 zł

1 305 zł

330 zł

28.08 – 07.09.2022

2 855 zł

1 935 zł

1 305 zł

330 zł

Terminy
11 dni

Cena/osoba dorosła,
pokój Komfort Plus

Cena/dziecko 3-6 lat
pokój Komfort Plus

Cena/dziecko do lat 3-6
pokój Komfort Plus

*Cena/dziecko do lat 3
pokój Komfort Plus

24.06 – 04.07.2022

3 030zł

1 935 zł

1 305 zł

330 zł

28.08 – 07.09.2022

2 970 zł

1 935 zł

1 305 zł

330 zł
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*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.

przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu.

ROWY
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NO

Ć!
OŚ
W

plaża piaszczysta
– 200 m
wyżywienie:
2 x dziennie

pokoje: 2,3-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Kormoran Wellness Medical SPA
Rowy to mała, rybacka, spokojna wieś nadmorska, położona
wśród sosnowych lasów i jednocześnie lubiane, nadbałtyckie letnisko. Turystyce sprzyja też położenie tuż obok Jeziora
Gardno i Słowińskiego Parku Narodowego oraz liczne szlaki
piesze oraz rowerowe.

spacer o zmierzchu z pochodniami nad morze, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, wieczór z szantami (muzyka na
żywo), codzienne zajęcia aktywne na plaży lub w ogrodzie,
aquagimnastyka w basenie (3 x podczas pobytu), animacje
dla dzieci (Mały Master Chef – 1h, Olimpiada sportowa
w ogrodzie – 1h, Igrzyska na basenie dla dzieci i rodziców –
1h), ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA,
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny
Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

Kormoran Wellness Medical SPA położony między
wodami, a zielenią Słowińskiego Parku Narodowego.
Pokoje: 2, 3 osobowe z łazienkami z prysznicem,
wyposażone w TV, telefon, sejf, suszarkę do włosów, szlafrok,
ręczniki. Na terenie obiektu: restauracja, kawiarnia, bar,
miejsce do grillowania, miejsce do wędkowania, ogród
z leżakami i koszami wypoczynkowymi wraz z placem
zabaw dla dzieci, prywatna plaża w ogrodzie, sale konferencyjne, stół do ping-ponga, bilard, centrum Wellness&SPA,
kompleks basenowy wraz z saunami suchą, parową
i infra-red, Wi-Fi.

CENA NIE OBEJMUJE
Opłaty klimatycznej 2,30 zł os/dzień, dopłata do pokoju 1-osobowego: 500,00 zł (Ilość miejsc ograniczona), dodatkowo płatne:
wycieczka do Ustki, rejs galeonem po Bałtyku, wycieczka do
Łeby, ruchome wydmy, wycieczka do Kluk (Słowiński Park
Narodowy i Muzeum Wsi Słowińskiej), wędrówka rowerowa
dookoła jeziora (szlakiem trzech jezior), spływ kajakowy,
Wellness&SPA (https://www.kormoran-rowy.pl/wellness-medical-spa/zabiegi).

WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

INFORMACJE DODATKOWE


CENA OBEJMUJE
przejazd autokarem, zakwaterowanie (10 noclegów), wyżywienie
2 x dziennie (10 śniadań, 9 obiadokolacji zwykłych), 1 obiadokolacja
grillowa w ogrodzie hotelowym, nieograniczone korzystanie
z: basen kryty z koloroterapią (7-22), rozgrzewające jacuzzi (7-22),
sauna sucha (17-22), sauna parowa (17-22), sauna infra-red (17-22),
korzystanie z infrastruktury obiektu,

Terminy
11 dni

Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu
przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu

Cena/osoba dorosła

Cena/dziecko od 4 - 12 lat

*Cena/dziecko
do 4 lat

11.06 – 21.06.2022

3 380 zł

1 660 zł

330 zł

06.08 – 16.08.2022

4 485 zł

1 660 zł

330 zł

*Dzieci do 4 lat (transport, wspólne spanie, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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ŁEBA

plaża piaszczysta
– 350 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3, 4-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Ośrodek Wypoczynkowy STAR
CENA OBEJMUJE

Urokliwa miejscowość na środkowym wybrzeżu Bałtyku
położona w sąsiedztwie Słowińskiego Parku Narodowego
nad Jeziorami Łebsko i Serbsko ze specyﬁcznym klimatem
oraz szerokimi plażami i ruchomymi wydmami. Na terenie
Łeby znajduje się także piękny port jachtowy.

przejazd autokarem, zakwaterowanie (10 noclegów),
wyżywienie 3 x dziennie (10 śniadań, 9 obiadów, 10 kolacji),
suchy prowiant na drogę powrotną, wieczorek przy muzyce
mechanicznej z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda
mineralna, ciasto, ciasteczka), grill z pieczeniem kiełbasek,
korzystanie z infrastruktury ośrodka: sale gier, tenis stołowy,
sala ﬁtness, sala cardio, siłownia, kort tenisowy, boisko do
siatkówki plażowej, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU
SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00
zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek
VAT.

Ośrodek Wypoczynkowy STAR położony w Łebie, wśród
strefy zielonej. Plaża: 350 m od obiektu, piaszczysta, zachęcająca do spacerów. Pokoje: 2, 3, 4 osobowe typu ECONOMY, z łazienkami z prysznicem i balkonami. Pokoje
wyposażone są w dwa pojedyncze łóżka z możliwością
połączenia lub łoże małżeńskie, suszarką do włosów
i grzejnikiem, płaski telewizor, sejf, zestaw do parzenia kawy
lub herbaty, sprzęt plażowy (koc plażowy, leżak, parawan).
Do dyspozycji gości: przestronna jadalnia, place zabaw oraz
klub dla dzieci z bogatą ofertą zajęć interaktywnych,
rozległy i zagospodarowany teren z ogródkiem grillowym,
Wi-Fi, wypożyczalnia rowerów i kijów do Nordic Walking,
boiska sportowe i kort tenisowy, klub bilardowy, sztuczna
rzeka z wodospadem i oczkiem wodnym, gabinet kosmetyczny i masażu (dodatkowo płatne).

CENA NIE OBEJMUJE

opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień, dopłaty do pokoju
1 osobowego – 500,00 zł (ilość pokoi ograniczona), wypożyczalnia rowerów: 4,00 zł/h, 20,00 zł/dzień, wypożyczenie rakiet
i piłek do tenisa ziemnego, bilard, korzystanie z restauracji na
terenie ośrodka, usługi Gabinetu Kosmetycznego i Masażu –
cennik na terenie obiektu.

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu
przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu

WYŻYWIENIE: śniadania, obiady, kolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

+ suchy prowiant na drogę.


Obiekt nie przyjmuje zwierząt

Terminy
11 dni

Cena/osoba dorosła

11.06 – 21.06.2022

1 870 zł

03.09 – 13.09.2022

1 720 zł
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ŁEBA

plaża piaszczysta
– 350 m
wyżywienie:
2 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3, 4-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Ośrodek Wypoczynkowy STAR
CENA OBEJMUJE

Urokliwa miejscowość na środkowym wybrzeżu Bałtyku
położona w sąsiedztwie Słowińskiego Parku Narodowego
nad Jeziorami Łebsko i Serbsko ze specyﬁcznym klimatem
oraz szerokimi plażami i ruchomymi wydmami. Na terenie
Łeby znajduje się także piękny port jachtowy.

przejazd autokarem, zakwaterowanie (7 noclegów),
wyżywienie 2 x dziennie (7 śniadań, 7 obiadokolacji), biesiada grillowa przy muzyce na żywo, korzystanie z infrastruktury ośrodka: sale gier, tenis stołowy, sala ﬁtness, sala cardio,
siłownia, kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej,
animacje dla dzieci, zajęcia ﬁtness dla dorosłych, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz
Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

Ośrodek Wypoczynkowy STAR położony w Łebie, wśród
strefy zielonej. Plaża: 350 m od obiektu, piaszczysta, zachęcająca do spacerów. Pokoje: 2, 3, 4 osobowe typu ECONOMY,
z łazienkami z prysznicem i balkonami. Pokoje wyposażone
są w dwa pojedyncze łóżka z możliwością połączenia lub
łoże małżeńskie, suszarką do włosów i grzejnikiem, płaski
telewizor, sejf, zestaw do parzenia kawy lub herbaty, sprzęt
plażowy (koc plażowy, leżak, parawan). Do dyspozycji gości:
przestronna jadalnia, place zabaw oraz klub dla dzieci
z bogatą ofertą zajęć interaktywnych, rozległy i zagospodarowany teren z ogródkiem grillowym, Wi-Fi, wypożyczalnia rowerów i kijów do Nordic Walking, boiska sportowe
i kort tenisowy, klub bilardowy, sztuczna rzeka z wodospadem i oczkiem wodnym, gabinet kosmetyczny i masażu
(dodatkowo płatne).

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień, dopłaty do pokoju
1 osobowego – 500,00 zł (ilość pokoi ograniczona), wypożyczalnia rowerów: 4,00 zł/h, 20,00 zł/dzień, wypożyczenie rakiet
i piłek do tenisa ziemnego, bilard, korzystanie z restauracji na
terenie ośrodka, usługi Gabinetu Kosmetycznego i Masażu –
cennik na terenie obiektu.

INFORMACJE DODATKOWE


przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu


WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
8 dni

Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu
Obiekt nie przyjmuje zwierząt

Cena/osoba dorosła

Cena/dziecko od 3 - 14 lat
½ wyżywienia

*Cena/dziecko
do 3 lat

25.06 – 02.07.2022

1 510 zł

1 160 zł

330 zł

02.07 – 09.07.2022

1 660 zł

1 260 zł

330 zł

13.08 – 20.08.2022

1 660 zł

1 260 zł

330 zł

20.08 – 27.08.2022

1 510 zł

1 160 zł

330 zł

*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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KARWIA

plaża piaszczysta
– 400 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Willa JAGODA
CENA OBEJMUJE

Karwia jest pięknie położonym nadmorskim kurortem.
Miejscowość znajduje się w otoczeniu Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego. Dzika przyroda, piaszczysta, szeroka plaża,
czysta, morska woda, orzeźwiające powietrze przesycone
jodem sprawiają, że Karwia jest odpowiednim miejscem na
odpoczynek.

przejazd autokarem, zakwaterowanie (10 noclegów),
wyżywienie 3 x dziennie (10 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji
zwykłych), uroczysta kolacja bankietowa przy muzyce na
żywo w DW VIS w Jastrzębiej Górze (18:00-22:00), suchy
prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW 10 000
PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny –
2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os.,
podatek VAT.

Willa JAGODA położona w Karwii ok. 500 m od centrum.
Po generalnym remoncie w 2017 roku. Mieści się w dwóch
budynkach A i B. Plaża: 400 metrów od obiektu. Pokoje:
2, 3 osobowe z łazienką, rozmieszczone na I, II i III piętrze,
wyposażone w TV, czajnik bezprzewodowy, ﬁliżanki
i łyżeczki, sprzęt plażowy (leżak i parawan). Część pokoi
z balkonami, pozostałe mają wyjście na ogólnodostępny
taras. Na terenie obiektu: jadalnia, recepcja całodobowa,
w budynku A znajduje się sala telewizyjna połączona
z bawialnią oraz stół do ping – ponga, miejsce do grillowania,
możliwość
wypożyczenia
kijków
Nordic
Walking.

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień, dopłaty do pokoju
1 osobowego – 600,00 zł (ilość pokoi ograniczona),

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
na drogę powrotną.



Na uroczystą kolację w DW VIS w Jastrzębiej Górze
uczestnicy zostaną przewiezieni autokarem/busem.

WYŻYWIENIE: śniadania, obiady, kolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Wszystkie informacje dotyczące uroczystej kolacji
zostaną podane na miejscu w obiekcie.

Terminy
11 dni

Cena/osoba dorosła,
pokój z balkonem

Cena/osoba dorosła,
pokój bez balkonu

Cena/dziecko
od 2 do 10 lat

*Cena/dziecko
do 2 lat

07.07 – 17.07.2022

1 910 zł

1 860 zł

1 375 zł

330 zł

17.07 – 27.07.2022

1 910 zł

1 860 zł

1 375 zł

330 zł

27.07 – 06.08.2022

1 910 zł

1 860 zł

1 375 zł

330 zł

06.08 – 16.08.2022

1 910 zł

1 860 zł

1 375 zł

330 zł

16.08 – 26.08.2022

1 910 zł

1 860 zł

1 375 zł

330 zł

*Dzieci do 2 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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JASTRZĘBIA GÓRA

plaża piaszczysta
– 300 m
wyżywienie:
3 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Dom Wczasowy VIS
Najdalej na północ wysuniętą miejscowością w Polsce, leży
na przepięknym klifowym brzegu Bałtyku. Dzięki swojemu
położeniu Jastrzębia Góra posiada wyjątkowo korzystny
mikroklimat o właściwościach leczniczych, czyste powietrze
i wzbogacone cennym dla zdrowia jodem.

CENA OBEJMUJE
przejazd autokarem, zakwaterowanie (10 noclegów),
wyżywienie 3 x dziennie (10 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji
zwykłych), uroczysta kolacja bankietowa przy muzyce na
żywo (18:00-22:00), biesiada grillowa przy muzyce mechanicznej, suchy prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie
NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy –
2,00 zł/os., podatek VAT.

Dom Wczasowy VIS położony w Jastrzębiej Górze 500 m
od centrum miasta, blisko tras spacerowych i rowerowych.
Plaża: 300 metrów od obiektu, malownicza, piaszczysta.
Dostęp do plaży możliwy jest dwiema drogami: łagodnym
zejściem poprzez las wydmowy oraz schodami z wysokiego
klifu z pięknym widokiem na morze. Pokoje: 2, 3 osobowe
Komfort z łazienkami, pokoje zróżnicowane z balkonami
i bez balkonów, wyposażone w jednoosobowe łóżka z możliwością łączenia, TV, telefon, ręczniki, czajnik bezprzewodowy, ﬁliżanki. 4 osobowe Apartamenty jednopokojowe
(dwa złączone łóżka + narożnik 2 osobowy) posiadające
łazienkę z prysznicem, telewizor, czajnik bezprzewodowy
i telefon stacjonarny. Piękne widoki można podziwiać
z balkonu w każdym apartamencie. Na terenie obiektu:
jadalnia, recepcja całodobowa, możliwość wypożyczenia
suszarki, sprzętu plażowego (leżaki, parawany), kijków
Nordic Walking, ogólnodostępne żelazka wraz z deską do
prasowania, z których można korzystać w holu, kawiarnia
z tarasem widokowym, plac zabaw, miejsce do grillowania,
kompleks boisk, rozległy pięknie zagospodarowany ogród.

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień, dopłaty do pokoju
1 osobowego – 650,00 zł (ilość pokoi ograniczona)

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu + suchy prowiant
na drogę powrotną.



Wynoszenie żywności ze stołówki wiąże się



Opłata za zniszczenie lub zgubienie karty chipowej

z dodatkową opłatą.
wydanej w dniu przyjazdu wynosi 20,00 zł/szt.


Na terenie obiektu mogą przebywać grupy kolonijne

WYŻYWIENIE: śniadania, obiady, kolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.
Terminy
11 dni

Cena/osoba dorosła,
pokój z balkonem

Cena/osoba dorosła,
pokój bez balkonu

Cena/dziecko
od 2 do 10 lat

*Cena/dziecko
do 2 lat

17.07 – 27.07.2022

1 920 zł

1 870 zł

1 330 zł

330 zł

27.07 – 06.08.2022

1 920 zł

1 870 zł

1 330 zł

330 zł

06.08 – 16.08.2022

1 920 zł

1 870 zł

1 330 zł

330 zł

16.08 – 26.08.2022

1 920 zł

1 870 zł

1 330 zł

330 zł

*Dzieci do 2 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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WŁADYSŁAWOWO

plaża piaszczysta
– 300 m
wyżywienie:
2 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3, 4-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Pensjonat JASNY BRZEG
CENA OBEJMUJE

Władysławowo pretenduje do miana jednego z głównych
wczasowisk na Wybrzeżu. Charakteryzuje ją klimat morski o
leczniczych właściwościach, czysta woda i powietrze
nasycone intensywnym zapachem jodu. Tętniące życiem
Władysławowo słynie z tutejszej plaży oraz tej w Cetniewie, a
także alei Gwiazd Sportu – deptaku z gwiazdami upamiętniającymi legendy sportu.

przejazd autokarem, zakwaterowanie (8 noclegów),
wyżywienie 2 x dziennie (8 śniadań, 8 obiadokolacji),
wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz
Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE

Pensjonat JASNY BRZEG położony we Władysławowie, 150
metrów od centrum miasta. Składa się z dwóch budynków:
Budynek A: 2 piętrowy, 3 piętrowy, CLASSIC bez balkonów,
DELUX z balkonami lub z tarasami. Budynek B: komfortowe
pokoje bez balkonów. Pokoje: 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami.
Wszystkie pokoje wyposażone w TV, lodówkę, czajnik
bezprzewodowy, łóżka pojedyncze i/lub małżeńskie, szklanki, ręczniki, sprzęt plażowy (parawan, koc). Plaża: 300
metrów od obiektu, szeroka i piaszczysta. Na terenie obiektu: jadalnia, salka zabaw dla dzieci, ogródek wypoczynkowy
z mini placem zabaw.

opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - obiadokolacja
w dniu przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu
wyjazdu



Ilość pokoi 1 osobowych ograniczona



Sprzątanie, wymiana ręczników na życzenie Gości

WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
9 dni

Cena/osoba dorosła,
budynek A, deluxe

Cena/osoba dorosła,
budynek B

Cena/dziecko od 3 do 10 lat
½ wyżywienia

*Cena/dziecko
do 3 lat

02.07 – 10.07.2022

1 705 zł

1 680 zł

1 360 zł

330 zł

22.08 – 30.08.2022

1 705 zł

1 680 zł

1 360 zł

330 zł

*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych
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WŁADYSŁAWOWO

plaża piaszczysta
– 200 m
wyżywienie:
2 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3, 4-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Pensjonat JESSICA
CENA OBEJMUJE

Władysławowo pretenduje do miana jednego z głównych
wczasowisk na Wybrzeżu. Charakteryzuje ją klimat morski o
leczniczych właściwościach, czysta woda i powietrze
nasycone intensywnym zapachem jodu. Tętniące życiem
Władysławowo słynie z tutejszej plaży oraz tej w Cetniewie,
a także alei Gwiazd Sportu – deptaku z gwiazdami upamiętniającymi legendy sportu.

przejazd autokarem, zakwaterowanie (7*/8 noclegów),
wyżywienie 2 x dziennie (7*/8 śniadań, 7*/8 obiadokolacji),
wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL IDUNA, Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os., Turystyczny Fundusz
Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE

Pensjonat JESSICA położony w centrum Władysławowa,
w zwartej zabudowie, tuż przy Alei Gwiazd Sportu – głównej
promenadzie spacerowej. Plaża: 200 metrów od obiektu,
szeroka i piaszczysta. Pokoje: 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami,
komfortowe (po generalnym remoncie w 2016 r.), na parterze z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, na I i II piętrze
z balkonami. Wyposażone w TV, ręczniki, czajnik bezprzewodowy, łóżka pojedyncze i małżeńskie, sprzęt plażowy
(parawan, koc). Na terenie obiektu: jadalnia, świetlica, Wi-Fi,
ogólnodostępna lodówka, żelazko, pokój zabaw dla dzieci,
niewielki ogródek wypoczynkowy z altanką i mini placem
zabaw.

opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - obiadokolacja
w dniu przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu



Ilość pokoi 1 osobowych ograniczona



Sprzątanie, wymiana ręczników na życzenie Gości

WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
8*/9 dni

Cena/osoba dorosła

Cena/dziecko od 3 do 10 lat
½ wyżywienia

*Cena/dziecko
do 3 lat

02.07 – 10.07.2022

1 680 zł

1 360 zł

330 zł

22.08 – 29.08.2022*

1 510 zł

1 230 zł

330 zł

*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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REWA

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

NO

Ć!
OŚ
W

plaża piaszczysta
– 20 m
wyżywienie:
2 x dziennie

pokoje: 2, 3-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Ośrodek Wczasowy Rewa
CENA OBEJMUJE

Rewa łączy w sobie ciszę i spokój małej miejscowości
w otoczeniu morza i nadmorskich krajobrazów. Lubiący
wycieczki piesze, rowerowe i kajakowe znajdą tutaj raj dla
siebie, a poszukiwacze bursztynów także wiele ciekawych
atrakcji turystycznych. Okolica posiada idealne warunki do
uprawiania
sportów
wodnych,
m.in.
windsurﬁngu
i kitesurﬁngu, a piaszczysty Cypel Rewski sprzyja długim
spacerom, zarówno w stronę Zatoki Puckiej, jak i Zatoki
Gdańskiej

przejazd autokarem, zakwaterowanie (7 noclegów),
wyżywienie 2 x dziennie (7 śniadań, 6 obiadokolacji
zwykłych, 1 obiadokolacja grillowa), korzystanie z infrastruktury obiektu, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU SIGNAL
IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00 zł/os.,
Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE
Opłaty klimatycznej 1,80 zł os/dzień, Łóżeczko dziecięce
z pościelą: 200,00 zł/turnus.

Ośrodek Wczasowy Rewa to całoroczny ośrodek
wypoczynkowo-wczasowy usytuowany w malowniczym
miejscu oddalonym zaledwie 20 m od urokliwej plaży
w samym centrum Rewy. Plaża: ok. 20 m od obiektu,
żwirkowa. Pokoje: 2, 3 osobowe z łazienkami oraz balkonami, wyposażone w TV, lodówkę, sprzęt plażowy, czajniki.
Na terenie obiektu: restauracja z salą bankietową, duży plac
zabaw, boisko piłkarskie, plac do siatkówki, trampolina, stół
do tenisa, wiaty grillowe, pole namiotowe.

INFORMACJE DODATKOWE
Pierwsze świadczenie - obiadokolacja



w dniu przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu
Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.



Bezpłatny parking w godzinach doby hotelowej



(na jeden pokój przypada jedno miejsce parkingowe

WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
8 dni

Osoba/dorosła
w pokoju 2 osobowym

Osoba/dorosła
w pokoju 3 osobowym

Cena/dziecko
3-12 lat

*Cena/dziecko
do 3 lat

19.06 – 26.06.2022

1 690 zł

1 590 zł

1 270 zł

330 zł

03.07 – 10.07.2022

1 850 zł

1 775 zł

1 410 zł

330 zł

21.08 – 28.08.2022

1 850 zł

1 775 zł

1 410 zł

330 zł

*Dzieci do 3 lat (transport, wspólne spanie, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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KRYNICA MORSKA

plaża piaszczysta
– 100 m
wyżywienie:
2 x dziennie

POLSKA 2022 - Morze Bałtyckie

pokoje: 2, 3-osobowe, TV

Zakwaterowanie

Hotel NEPTUN
CENA OBEJMUJE

Krynica Morska to jedno z urokliwszych miejsc w Polsce,
usytuowane w północnej części kraju pomiędzy Morzem
Bałtyckim a Zalewem Wiślanym. Długie, piaszczyste plaże
i nasycone jodem powietrze zachęcają do długich spacerów.

przejazd autokarem, zakwaterowanie (7 noclegów),
wyżywienie 2 x dziennie (7 śniadań, 7 obiadokolacji), ognisko
z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie NNW 10 000 PLN TU
SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2,00
zł/os., Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2,00 zł/os., podatek VAT.

Hotel Neptun położony jest na dużym, zalesionym terenie.
Na terenie znajdują się 4 pawilony wczasowe, po generalnym remoncie o wysokim standardzie. Plaża: 100 metrów
od obiektu – szeroka i piaszczysta, kameralna. Szerokie
zejście na plażę, bez schodów. Pokoje: pokoje 2-, 3- osobowe
wyposażone w łóżka pojedyncze z możliwością złączenia,
balkony i lodówki, z pełnym węzłem sanitarnym,
wyposażone w 1 x mały i 1 x duży ręcznik na osobę, TV,
czajnik. Na terenie obiektu: przestronny lobby bar, jadalnia,
kawiarnia z dyskoteką, kompleks boisk sportowych do:
siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, korty tenisowe,
tenis stołowy w oddzielnej hali, wypożyczalnia rowerów,
mały plac zabaw dla dzieci, amﬁteatr, sala TV, mała biblioteka, zadaszone miejsce na ognisko/grill, WiFi, winda, salki
zabaw dla dzieci i młodzieży - nowość, sala wielofunkcyjna
(konferencje, szkolenia) - po remoncie, siłownia zewnętrzna
- nowość, parking - ogrodzony, dozorowany, płatny.

CENA NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej 2,00 zł os/dzień, dopłaty do pokoju |
1 osobowego – 600,00 zł (ilość pokoi ograniczona), wypożyczalnia rowerów – 5,00 zł/h (fotelik dla dziecka w cenie, ilość
ograniczona), parking (dozorowany, ogrodzony) – 10,00 zł/doba.

INFORMACJE DODATKOWE


Pierwsze świadczenie - obiadokolacja
w dniu przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu.



Suszarka do włosów, żelazko, łóżeczko turystyczne
do wypożyczenia w recepcji.

WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje.
TRANSPORT: autokar klasy LUX.

Terminy
8 dni

Osoba dorosła

Dziecko od 4 do 12 lat,
łóżko, pełne wyżywienie

Dziecko od 4 do 12 lat,
dostawka, pełne wyżywienie

*Cena/dziecko
do 4 lat

25.06 – 02.07.2022

2 250 zł

1 870 zł

1 080 zł

485 zł

20.08 – 27.08.2022

2 250 zł

1 870 zł

1 080 zł

485 zł

*Dzieci do 4 lat (transport, wspólne spanie, ryczałt, ubezpieczenie).
Zniżki dla dzieci obowiązują przy dwóch osobach dorosłych.
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INFORMACJE DODATKOWE


Impreza turystyczna grupowa.



Zastrzegamy sobie prawo do łączenia grup.



Realizacja imprezy nastąpi przy min. 35 zapisanych



Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy

dostępnym na www.bppartner.com.pl

uczestnikach. W przypadku braku wymaganej ilości osób,
możliwy transport busem.



Głównym miejscem wyjazdu jest Dąbrowa Górnicza.

w zależności od terminu pobytu. Posiłki wydawane będą



Połączenia antenowe realizowane są za dopłatą

zgodnie z ustalonymi i zmieniającymi się zasadami

przy min. 8 osobach – realizacje połączeń antenowych

bezpieczeństwa oraz wytycznymi dla funkcjonowania

Organizator potwierdza telefoniczne lub e-mailem

restauracji w obiekcie.

na 10 dni przed datą wyjazdu danej imprezy.





Sposób wydawania posiłków może różnić się

Program dostępny będzie z uwzględnieniem



Na trasach dojazdowych możliwy jest przejazd busem,

samochodem osobowym.

ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów
związanych z COVID-19 w tym Rozporządzenia Rady

Miejsca w autokarze docelowym przydzielane są przez

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,



nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu

Organizatora. O numerze miejsca w autokarze informuje

epidemii.

Organizator lub przedstawiciel organizatora w dniu
wyjazdu, przed wejściem do autokaru.



W przypadku korzystania ze zniżek wymagany jest przy

meldowaniu dokument poświadczający wiek dziecka.


Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od

Limit bagażu – 15 kg/osoba.



Miejsca i czas postoju podczas podróży

wyznaczane są przez kierowcę.

kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.




Prezentowane na stronie internetowej, w katalogu oraz



Podczas podróży obowiązuje zakaz

spożywania alkoholu.

w ofercie zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi.
Oznacza to, że nie każdy pokój w ośrodku wygląda
identycznie jak prezentowany na zdjęciu.



Obowiązuje zakaz przewozu zwierząt.



Prosimy Klientów o przybycie na miejsce zbiórki

15 minut przed planowaną godziną odjazdu.
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ROZKŁAD JAZDY
KATALOG LATO 2022
DĄBROWA
GÓRNICZA

SOSNOWIEC*

KATOWICE*

GÓRA ŚW. ANNY*

MIEJSCOWOŚĆ:

Al. Piłsudskiego 92,
parking naprzeciwko
ośrodka zdrowia

ul. Kresowa 4,
parking McDonald's,
Lotos, Sosnowiec

ul. Oﬁar Katynia 5
parking McDonald's
/Praktiker, A4 k. Wrocław

parking MOP na A4
- Góra Św. Anny
(KFC/ Stacja Paliw Orlen)

ŚWINOUJŚCIE "Sobótka"

06:00

06:20

06:40

07:40

MIĘDZYWODZIE "Gryf"

06:00

06:20

06:40

07:40

ŁUKĘCIN "Wrzos"

06:00

06:20

06:40

07:40

POBIEROWO „Laola”

06:00

06:20

06:40

07:40

REWAL "Sunset"

06:00

06:20

06:40

07:40

POGORZELICA „Baltic Inn”

06:00

06:20

06:40

07:40

MRZEŻYNO "Alga Activ"

06:00

06:20

06:40

07:40

DŹWIRZYNO "Bryza”

06:00

06:20

06:40

07:40

DŹWIRZYNO OW "ANIA"

06:00

06:20

06:40

07:40

KOŁOBRZEG "Górnik"

06:00

06:20

06:40

07:40

USTRONIE MORSKIE „Gwarek”

06:00

06:20

06:40

07:40

USTRONIE MORSKIE "Błękitna Laguna"

06:00

06:20

06:40

07:40

DĄBKI "Carbo"

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł

DARŁÓWKO "Gniewko"

22:00

21:40 + 20 zł

21:20 + 50 zl

20:30 + 150 zł

JAROSŁAWIEC "Młynarz"

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł

USTKA "Hotel Jantar"

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł

ROWY „Kormoran”

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł

ŁEBA "Star"

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł

KARWIA "Jagoda"

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł

JASTRZĘBIA GÓRA "Vis"

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł

WŁADYSŁAWOWO "Jessica"

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł

WŁADYSŁAWOWO "Jasny Brzeg"

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł

REWA „OW Rewa”

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł

KRYNICA MORSKA "Neptun"

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł

06:00

05:40 + 20 zł

5:20 + 50 zł

4:30 + 150 zł
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