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Uwagi:   dzieci  3-11 lat z ½ wyżywienia nocleg na wspólnym spaniu lub na dostawce Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od 14.00(obiadokolacja) do 
10.00(śniadanie). Turnus zaczynamy obiadokolacją w drugim dniu pobytu a kończymy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu. Zniżka przy łączeniu turnusów 150zł. 
W cenie turnusu: 7 noclegów, wyż. HB, transport autokarem, ubezpieczenie NNW, ognisko z pieczeniem kiełbasek, animacje w ośrodku.

MORZE DARŁÓWKO  O.W. „BARTEK” HB

MORZE DĄBKI  O.W. „CARBO” FB

Dom  Wczasowy „Bartek” – odległość od morza 120 m i 250 m od Aqua Parku. Teren ogrodzony. Zakwaterowanie w 
pokojach 2,3 i 4 osobowych z łazienkami i balkonem. Pokoje wyposażone w TV, telefon, parawan, parasol, koc plażowy, 
foteliki turystyczne, czajnik bezprzewodowy. Do dyspozycji gości: plac zabaw, boisko do koszykówki, siatkówki, grill, 
ogrodzony dozorowany parking, sala konferencyjna, domowe wyżywienie w stołówce, �tness, sala bilardowa, biblio-
teka, wypożyczalnia rowerów, kort tenisowy asfaltowy. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Parking dozorowany. Posiłki: 
śniadanie – szwedzki stół, obiadokolacja podana do stołu. Animacje w ośrodku w cenie.

O.W.”Carbo”  położony w sąsiedztwie rozległych obszarów leśnych tuż nad jeziorem, w odległości 100 m od morza i 800 m od 
centrum miejscowości. Położony. Ośrodek posiada 300 miejsc noclegowych. Zakwaterowanie w pawilonach 2 piętrowych w 
pokojach 1,2,3 os z pełnym węzem sanitarnym, większość pokoi z balkonem. Do dyspozycji gości:jadalnia, kawiarnia,sala dys-
kotekowa, sala telewizyjna,świetlice, bilard, tenis stołowy,boiska sportowe:do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, plac zabaw 
dla dzieci, miejsce na ognisko, grill, parking, niestrzeżony 10 zł/doba. 

MORZE DŹWIRZYNO O.W. „ANIA” FB

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV), noclegi,  wyżywienie (śniadania-bufet, obiad, kolacja(bufet), suchy prowiant na droge powrotną, ubezpieczenie NNW. 
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od kolacji 17:00 do śniadania 10:00. Turnus zaczynamy kolacją  a kończymy śniadaniem + suchy prowiant na 
podróż powrotną. Opłata za psa 15 zł/doba(akualne szczepienia, smycz). 

Terminy turnusów 10 dni  
z HB cena od osoby + 
transport autokarem

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

Rodzaj osoby dorosły dziecko
6-11 lat

dziecko 
3-6 lat dorosły dziecko 

6-11 lat
  dziecko 
   3-6 lat

dorosły dziecko
 6-11 lat

  dziecko 
   3-6 lat dorosły dziecko

 6-11 lat
  dziecko 
   3-6 lat

pokój 2 os 1415 zł   1130 zł   990 zł 1395 zł 1115 zł   975 zł 1330 zł 1065 zł  930 zł 1275 zł   1020 zł   890 zł
pokój 3 os 1375 zł   1115 zł   980 zł 1310 zł 1100 zł   965 zł 1285 zł 1050 zł  920 zł 1220 zł 1005 zł 880 zł
pokój 4 os 1295 zł   1110 zł   980 zł 1095 zł 1000 zł           965 zł 1220 zł 1045 zł     920 zł 1165 zł 1000 zł 880 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń  z transportem i ubezpieczeniem NNW   655 zł         Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

              12.08 - 21.08

O.W. „ANIA” 150 m od morza.  Zakwaterowanie w budynkach Ania i Sabinka i Przodownik. Pokoje 2, 3, 4 os. i typu studio 2+2 z pełnym węzłem  sanitarnym. Wszystkie 
pokoje posiadają TV, radia, sprzęt plażowy. Częśc pokoi z balkonami. Ośrodek posiada pokoje przystosowane do osób niepełnosprawnych. W osrodku: plac grilowy do 
organizacji imprez plenerowych, boisko do piłki nożnej, siatkówki, kometki, kort tenisowy, plac zabaw,  sauna, siłownia, salka do gimnastyki korekcyjnej, sale do tenisa 
stołowego, wypożyczalnia rowerów, kawiarenka internetowa, kawiarnia z salą do dyskotek i spotkań grupowych, plac gilowy do organizacji imprez plenerowych. Parking 
płatny 5 zł/doba, Zwierzęta akceptowane w budynku ANIA i PRZODOWNIK - opłata 15 zł/doba. Wi-� bezpłatnie.

Terminy 
turnusów 
z wyż. FB

ilość 
dni

 osoba dorosła,       
nocleg

dziecko 3-6 lat        
nocleg z 1/2 wyż.

dziecko 7-10 lat, 
nocleg  z 1/2 wyż.

Ania , Sabinka Przodownik Ania , Sabinka  Przodownik Ania , Sabinka   Przodownik
09.06 - 19.06 11    1130 zł 1075zł     850 zł   805 zł    960 zł  915 zł
19.06 - 29.06 11    1240 zł  1185 zł     930 zł  890 zł   1055 zł  1005zł
29.06 - 09.07 11    1355 zł 1300 zł   1015 zł   975 zł    1150 zł   1105 zł
21.08  - 31.08 11 -------------  1100 zł ------------  825 zł ------------- 935 zł
11.09 - 21.09 11      975 zł   910 zł     730 zł     685 zł    830 zł  775 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń , transport+ubezpieczenie 365 zł 
    ROZKŁAD JAZDY NA www.juvenia2000.pl  

Cena zawiera:  przejazd autokarem,  10noclegów, wyżywienie 
FB, ubezpieczenie NNW Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, 
doba hotelowa od 17:00(kolacja) do 10:00 (śniadanie). W sezonie 
letnim  w ośrodku mogą przebywać grupy młodzieżowe. 

Turnusy  10 dni(9 noclegów) z wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

15.05 - 24.05
05.06 - 14.06, 15.06 - 24.06,
25.06 - 4.07,  04.09 - 13.08, 

14.09 - 23.09

05.07 - 14.07, 15.07 - 
24.07, 25.07 - 03.08, 
04.08 - 13.08, 14.08 

- 23.08
osoba dorosła nocleg w pok. 2,3 os +wyż.     1200 zł 1305 zł 1540 zł

dziecko 4-17 lat wspólne spanie lub dostawka       765 zł 765 zł 765 zł
dziecko 4-14 lat nocleg 1/2 wyż FB     1015 zł 1100 zł 1285 zł Dopłata do pokoju 1 os:  400 zł/turnus 

.

MORZE DZIWNÓWEK  O.W. ,,CONTESSA’’ FB
CONTESSA usytuowany jest w samym centrum Dziwnówka, a jednocześnie w bliskiej odległości plaży , ok. 300 m od 
kompleksu obiektów. Baza noclegowa składa się z 4 położonych w sąsiedztwie budynków. Ośrodek to idealne miejsce dla 
wypoczynku całej rodziny , co zapewniają: czysta, szeroka , piaszczysta, plaża z wydzieloną częścią strzeżoną, kąpielisko 
posiadające status uzdrowiska, położone wśród sosnowych lasów - idealne miejsce dla zdrowego wypoczynku dla całej 
rodziny. Na terenie obiektu , bezpieczne, ogrodzone zadbane tereny zielone z meblami ogrodowymi i placem zabaw dla 
dzieci oraz trawiastymi boiskami, co daje możliwość wypoczynku gościom pozostającym na terenie obiektu.

Turnusy 10dni
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

24.06- 3.07 ; 1.07-10.07 ;  8.07-17.07 
15.07-24.07 ;  22.07-31.07 ; 29.07-7.08

 5.08-14.08 ; 12.08-21.08

20.05-29.05 ; 27.05-5.06 ; 3.06-12.06
10.06-19.06 ; 17.06-26.06 ; 19.08-

28.08 ; 26.08-4.09 ; 2.09-11.09

29.04-8.05 ;  6.05-15.05 ;  13.05-22.05 
9.09-18.09 ; 16.09-25.09

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 1260 zł 1105 zł 1030 zł
Dziecko 3-8 lat 1150 zł 995 zł 920 zł

Dziecko do lat 3 bez świad. z transportem 245 zł 245 zł 245 zł
Uwaga: Doba hotelowa od 17.00 do 10.00, opłata klimatyczna płatna na miejscu.  Możliwość łączenia turnusów, szczegóły w biurze. W cenie:  7 noclegów z wyżywie-
niem FB , transport autokarem, ubezpieczenie NNW.  Przejazd nocny autokarem.
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MORZE JAROSŁAWIEC  O.W. „ZA WYDMĄ” FB
Ośrodek Wczasowy „Za Wydmą” odległość od morza 400m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienką i balkonem. Pokoje z TV, radio, leżak i wiatrochron. Do dyspozycji gości: ja-
dalnia, kawiarnia, baza zabiegowa: (masaże, ultradźwięki, okłady borowinowe, hydromasaż, sollux, inhalacje), salka do ćwiczeń, bilard, tenis stołowy, plac  zabaw, boisko 
do koszykówki i siatkówki plażowej, wypożyczalnia rowerów, krąg ogniskowy, parking płatny 10 zł/doba, ogrodzony, niestrzeżony, oświetlony. Aquapark „Panorama” 
położony od ośrodka 50m. 

Turnusy  10 dni z wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

15.05 - 24.05
 05.06 -14.06, 15.06-24.06,
25.06 - 04.07, 04.09 - 13.09

14.09 - 23.09

05.07 - 14.07, 15.07 - 24.07,  
25.07 - 03.08, 04.08 - 13.08, 

14.08 - 23.08
osoba dorosła nocleg w pok. 2,3 os    1250 zł    1405 zł 1495 zł

dziecko 4-17 lat wspólne spanie lub dostawka      765 zł      765 zł   765 zł
dziecko 4-14 lat nocleg , 1/2 wyż. FB    1055 zł     1175 zł 1250 zł

dziecko do lat 3 bez świadczeń transport + ubezpie-
czenie     380 zł     380 zł 380 zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV), noclegi, wyżywienie FB(śniadania-bufet, obiad, kolacja(bufet) , suchy prowiant na droge powrotną, ubezpieczenie NNW.  
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od kolacji 17:00 do śniadania 10:00. Turnus zaczynamy kolacją  a kończymy śniadaniem + suchy prowiant na 
podróż powrotną. Opłata za psa 15 zł/doba(akualne szczepienia, smycz).  Dopłata do pokoju 1 os 400 zł/ turnus

MORZE KRYNICA MORSKA  O.W. „NEPTUN” FB

Turnusy  10 dni z wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem

Rozkład jazdy www.juvenia2000.pl 

08.05 - 17.05, 18.05 - 
27.05

28.05 - 06.06, 07.06 - 16.06, 
17.06 -26.06, 27.06 - 06.07, 
26.08 - 04.09, 05.09 - 14.09, 

15.09 - 24.09

07.07 - 16.07, 17.07 - 26.07, 
27.07 - 05.08, 06.08 - 15.08, 
16.08 - 25.08

osoba dorosła nocleg w pok. 2,3 os +wyż.   1280 zł   1530 zł                  1855 zł
dziecko 4-17 lat wspólne spanie lub dostawka     760 zł     760 zł                    760 zł

dziecko 4-14 lat nocleg,1/2 wyż. FB   1080 zł   1275 zł                  1540 zł
dziecko do lat 3 bez świadczeń transport + ubezpie-

czenie      475 zł     475 zł                    475 zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV), noclegi, wyżywienie FB(śniadania-bufet, obiad, kolacja(bufet) , suchy prowiant na droge powrotną, ubezpieczenie NNW.  
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od kolacji 17:00 do śniadania 10:00. Turnus zaczynamy kolacją  a kończymy śniadaniem + suchy prowiant na 
podróż powrotną. Opłata za psa 15 zł/doba(akualne szczepienia, smycz).  Dopłata do pokoju 1 os 400 zł/turnus

MORZE JASTRZĘBIA GÓRA  O.W. „DAMIAN” I „JUSTYNA” SN

D.W „Damian” usytuowany jest zaledwie 100 m od morza, znajdą tu Państwo wspaniałe warunki do wypoczynku. Na miejscu znajduje się: kuchnia ogólnodostępna, 
chłodziarki na każdym piętrze, plac ogrodzony. Dom wczasowy przystosowany jest do przyjmowania grup zorganizowanych. W „Justynie”, znajdą Państwo wspaniałe 
warunki do wypoczynku. Ośrodek stanowi kapitalną bazę wypadową do Trójmiasta, oddalony od morza o 500m.

Turnusy  14 dni bez wyżywienia
cena od osoby + transport autokarem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

29.06-12.07 21.07-3.08 1.08-14.08

Justyna Damian Justyna Damian Justyna Damian
osoba dorosła nocleg w pok. 2,3,4 os 755zł 905zł 905zł 1030zł 905zł 1030zł

dziecko do 5 lat  na dostawce 430zł 430zł 430zł 430zł 430zł 430zł
dziecko do 3lat na wspólnym spaniu 160zł 160zł 160zł 160zł 160zł 160zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV), 11 noclegów,, ubezpieczenie NNW.  Uwagi: Klimatyczne płatne 
na miejscu

OW Neptun otoczony jest drzewami oraz znajduje się w Krynicy Morskiej, w odległości zaledwie 100 metrów od Morza Bałtyckiego i jego szerokich, 
piaszczystych plaż. Oferuje on zaplecze sportowe oraz pokoje z łazienką i balkonem.

MORZE JASTRZĘBIA GÓRA  D.W. „ZEW MORZA” z basenem FB

Turnusy  14 dni z wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem

Rozkład jazdy www.juvenia2000.pl 
29.06-12.07 21.07-3.08

1.08-14.08

osoba dorosła nocleg w pok. 2,3 bez balkonu  1995 zł 2025 zł
dziecko 3-10 lat bez balkonu    1075 zł 1095 zł

dziecko 1-3l bez balkonu   710 zł 720 zł
os dorosła w pokoju 2,3os delux z balkonem   2120 zł 2150 zł
dziecko 3-10lat w pokoju delux z balkonem 1140 zł 1155 zł

dziecko 1-3l w pokoju delux z balkonem 745zł 755 zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV), 11 noclegów, wyżywienie HB(możliwość wykupienia turnusu z wyżywieniem FB) ubezpieczenie NNW.  Uwagi: Klimatyczne 
płatne na miejscu, doba hotelowa od 14:00 do 11:00. 

„ZEW MORZA” położony jest w centrum jednego z najpiękniejszych i najmodniejszych kurortów nadmorskich w Jastrzębiej Górze , zaledwie 100m od 
Promenady Światowida i 200m. od plaży. Bliskość Trójmiasta, Mierzei Helskiej czy Łeby, pozwalają na realizację bardzo udanego wypoczynku.
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MORZE ŁAZY  O.W. „FALA” FB
O.W. Fala położony 300 m od morza to 5 nowoczesnych jednopiętrowych pawilonów, w których znajdują się pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe z łazienkami oraz apartamenty 
i pokoje typu studio. Większość posiada balkony lub tarasy. Wyposażenie pokoi : komplet wypoczynkowo-sypialniany,stolik i krzesła,szafa,czajnik elektryczny,telewizo-
r,meble ogrodowe,parawan. W osrodku boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, sala bilardowa, siłownia, kosmetyczka. Dla chętnych za dodat-
kowa odpłatnością możliwość korzystania z usług z zakresu Spa&Wellness. W ośrodku w sezonie letnim mogą przebywać grupy kolonijne.

Terminy turnusów                       
10 dni  z FB cena od 
osoby + transport 

autokarem

29.04 - 08.05 , 06.05 - 
15.05,13.05 - 22.05,

20.05 -29.05,  
 28.08 - 6.09 , 4.09 - 13.09

27.05 - 05.06, 26.08 - 04.09, 
02.09 - 11.09, 09.09 - 18.09

24.06 - 03.07, 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, 19.08 - 28.08

Rodzaj osoby dorosły
   dziecko  3-10       
lat 
         z 1/2 wyż.

dorosły
dziecko  3-10 lat 

z 1/2 wyż. dorosły
  dziecko  3-10 lat 
         z 1/2 wyż.          dorosły dziecko 3-10 lat z 

1/2 wyżywienia

pokój 1 os 1160 zł -------------- 1280 zł --------------- 2040 zł ---------------    1695 zł ---------------
pokój 2, 3, 4 os 895 zł       805 zł   985 zł    885 zł   1570 zł    1255  zł    1305 zł    1045 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW  375 zł                 Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

 Cena zawiera: przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie FB, ognisko z pieczeniem kiełbasek,ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba ho-
telowa od 14:00 do 10:00. Turnus zaczynamy obiadem w drugim dniu pobytu a kończymy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu. Zniżka przy łączeniu turnusów 
150 zł.

MORZE MIĘDZYZDROJE  O.W. „POSEJDON’’ HB
Posejdon to 4-kondygnacyjny z nowoczesną windą prowadzący działalność całoroczną z nowoczesnym ekologicznym (gazowym) systemem grzewczym zlokalizowa-
ny w centralnej części promenady nadmorskiej w odległości 30 m od brzegu morza posiadający 91 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2 i 3-osobowych z łazienkami. 
W pokojach typowe meble hotelowe, telewizor, radioodbiornik, leżaki plażowe. We wszystkich pokojach dostępna darmowa sieć internetowa WI- FI.

Turnusy   10dni ( 7noclegów) 
z wyż. HB  z transportem pokoje z wido-

kiem na park, pokoje z widokiem na może 
-dopłata.

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

20.05-29.05 ; 27.05-
5.06 ; 3.06-12.06

10.06-19.06 ; 17.06-
26.06

24.06- 3.07

1.07-10.07 ;  8.07-17.07 
15.07-24.07 ;  22.07-

31.07 ; 29.07-7.08
 5.08-14.08 ; 12.08-
21.08 19.08-28.08 ; 

26.08-4.09 

2.09-11.09
9.09-18.09

16.09-25.09

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2os 1340 zł 1635 zł 1560 zł 1330 zł
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 3os 1330 zł 1560 zł 1480 zł 1330 zł
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 1os 1405 zł 1715zł 1635 zł 1405 zł

Uwaga: Opłata klimatyczna płatna na miejscu,. W cenie:  7 noclegów, wyżywienie HB, transport autokarem, ubezpieczenie. 

MORZE KOŁOBRZEG  O.W. „PROTON” FB
OW PROTON położony jest we wschodniej części Kołobrzegu, bezpośrednio przy plaży, nieopodal głównej promenady. Ośrodek składa się z  5 budynków zlokalizo-
wanych pośród zieleni. Łącznie dysponuje 80 pokojami standard oraz standard plus. Niezwykła atmosfera, nowoczesne,  przestronne pokoje, bliskość natury i morza. 
Nieopodal OW Proton przebiega malownicza ścieżka rowerowa R-10 oraz piękna promenada prowadząca do molo i latarni morskiej.

Turnusy  z wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem

Rozkład jazdy www.juvenia2000.pl 

24.06- 3.07 ; 1.07-10.07 
;  8.07-17.07 15.07-24.07 ;  
22.07-31.07 ; 29.07-7.08

 5.08-14.08 ; 12.08-21.08 ; 
19.08-28.08

13.05-22.05 ; 20.05-29.05 ; 
27.05-5.06 ; 3.06-12.06

10.06-19.06 ; 17.06-26.06

26.08-4.09 ; 2.09-11.09
9.09-18.09 ; 16.09-25.09

osoba dorosła nocleg w pok. 2,+wyż. 1260 zł 1070 zł 1070 zł
osoba dorosła nocleg w pok. 3,+wyż. 1180 zł 1025 zł 1025 zł
osoba dorosła nocleg w pok. 1,+wyż. 1375 zł 1190 zł 1190 zł

dziecko 3-12lat + wyż 860 zł 745 zł 745 zł
dziecko do lat 3 bez świadczeń z 2os dorosłymi 

transport + ubezpieczenie 255 zł 255 zł 255 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem(WC,TV), 7 noclegów, wyżywienie FB(, ubezpieczenie NNW.  Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od kolacji 17:00 
do śniadania 10:00. 

MORZE NIECHORZE  O.W. „KORMORAN’’ FB
Ośrodek Kormoran znajduje się ok. 300 m od Latarni Morskiej, ok. 300 m od zejścia na plażę oraz ok. 500 m od centrum Niechorza. Pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienka-
mi z WC i prysznicem. Obiekt dysponuje również rodzinnymi pokojami 4-osobowymi typu „studio” (dwa osobne pokoje z jedną wspólną łazienką). Na wyposażeniu 
pokojów jest telewizor, lodówka, podstawowe naczynia (szklanki, talerze, łyżeczki). W recepcji istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia żelazka, grilla, kart do 
gry, piłek itp.  Do dyspozycji gościr ównież mała biblioteczka. Wszystkim gościom udostępniony jest darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu (WIFI). W 
sezonie letnim zapraszamy do Cafe Drink Baru GALILEO, który mieści się na najniższej kondygnacji D.W. KORMORAN. To właśnie tam każdy z gości może co rano zjeść 
pyszne śniadanie , w ciągu dnia zjeść pożywny obiad, a także napić się kawy, piwa lub drinka.

Turnusy 10dni ( 7 noclegów) 
z wyż. FB  z transportem

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

3.06- 12.06
10.06-19.06 ; 17.06-26.06 ; 

24.06- 3.07 ;  2.09-11.09
9.09-18.09

16.09-25.09

1.07-10.07 ;  8.07-17.07 
15.07-24.07 ;  22.07-31.07 ; 

29.07-7.08
 5.08-14.08 ; 12.08-21.08 ; 
19.08-28.08 ; 26.08-4.09

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 1070 zł 1245 zł
Dziecko do 3-6 lat nocleg  1/2 wyż. 655 zł 745 zł 

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 1600 do 10.00. W cenie:  7 noclegów z wyżywieniem FB, trans-
port autokarem, ,ubezpieczen7ie NNW. Dzieci do lat 3 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych opłata 245zł. Przejazd noc-
ny autokarem.
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MORZE NIECHORZE  D.W. „KLIPER’’ HB
KLIPER to nowoczesny, wspaniale ulokowany dom wczasowy. Położony w cichej i malowniczej części nadmorskiego Niechorza, w niewielkim oddaleniu od pełnej 
zgiełku głównej ulicy, zapewnia komfort wypoczynku, jednocześnie nie odcinając naszych Gości od walorów miejscowości - w pobliżu obiektu znajdują się:  zejście 
na piękną, szeroką, piaszczystą plażę (200m), malownicze jezioro wraz z rezerwatem ornitologicznym Liwia Łuża (30m), ścieżka rowerowa i spacerowa łącząca Niecho-
rze z Mrzeżynem (20m)  kompleks obiektów sportowych, w skład których wchodzą między innymi boiska i korty tenisowe (10m muzeum rybołówstwa (550m)
 dworzec koleI wąskotorowej oraz dworzec autobusowy (800m) latarnia morska w Niechorzu (2km) Ośrodek posiada przestronne, bogato wyposażone dwu-, trzy-, 
oraz czteroosobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (wc, umywalka, prysznic - bez ręczników), balkonami, oraz TV. W pokojach znajdują się także lodówki oraz 
mini aneksy kuchenne (naczynia, czajniki elektryczne).  Zapewniamy także bezpłatny dostęp do Wi-Fi, miejsca do grillowania oraz placu zabaw dla najmłodszych.
Ponadto udostępniamy parking dla naszych Gości (dodatkowo płatny). KLIPER to nowoczesny, wspaniale ulokowany dom wczasowy. Położony w cichej i malowni-
czej części nadmorskiego Niechorza, w niewielkim oddaleniu od pełnej zgiełku głównej ulicy. 

Turnusy 10dni ( 7 noclegów) 
 od piątku do niedzieli przez cały sezon

z wyż. HB  z transportem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

od 8.07 - 17.07 
ostatni turnus 
wraca 21.08

24.06-3.07 ;  2-11.09
1.07--10.07 ;  9-18.09
19.08-28.08 ; 16-25.09
26.08-4.09

Osoba dorosla, nocleg w pokoju 1os 1760 zł 1605 zł

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2 os 1605 zł 1475 zł
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 3 os   1495 zł 1360 zł
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 4 os 1305 zł 1435 zł

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu 2zł/
doba, Doba hotelowa od 16.00 do 10:30. W 
cenie:  7 noclegów z wyżywieniem HB, trans-
port autokarem, ,ubezpieczenie NNW. Pierw-
szym świadczeniem obiad w dniu przyjazdu, 
ostatnim śniadanie w przedostatnim dniu 
turnusu. Dzieci do lat 2 bez świadczeń przy 2 
os pełnopłatnych opłata 470 zł. Przejazd noc-
ny autokarem.

MORZE REWAL  O.W. „U LONGINA” FB
Pensjonat U LONGINA położony 200 m od morza. Pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami. Pokoje z TV. Na miejscu: sauna, siłownia, 
solarium, kawiarnia, jadalnia z kominkiem, ogólnodostępna kuchnia, mini plac zabaw, 15 m od obiektu boiska sportowe, 
korty tenisowe, 70m od obiektu hala sportowa, grill, parking dozorowany. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB

Terminy turnusów 10 dni  z FB cena od osoby 
+ transport autokarem

27.05-5.06, 3.06-12.06, 10.06-
19.06, 26.08-4.09, 2.09-11.09

9.09-18.09, 16.09-25.09

17.06-26.06
19.08-28.08

24.06-3..07
1.07-10.07

8.07-17.07, 15.07-24.07,
22.07-31.0, 29.07- 708

5.08-14.08, 12.08-21.08

Os. dorosla w pokoju 2,3,4os 930 zł 970zł 1020 zł 1055zł
Os. dorosla w pokoju 1os 1025 zl 1065 zł 1115 zł 1150 zl

dziecko 5-8lat nocleg 1/2wyż 760 zł 790 zł 830 zł 850 zł
dziecko 2-5lat wspólne spanie z 1/2 585 zł 605 zł 635 zł 650 zł

Dzieci do lat 2 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW   245 zł               ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie  FB, ,ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miej-
scu, doba hotelowa od 14:00 do 10:00. 

MORZE POGORZELICA  HOTEL „BOCIANIE GNIAZDO**” HP
„Bocianie Gniazdo” - hotel w pięknym, sosnowym lesie, blisko czystej, piaszczystej plaży. Noclegi w pokoju 1 lub 2-osobowym lub w zestawie 2-poko-
jowym typu STUDIO, wyposażonym w lodówkę oraz na życzenie w telewizor,bogate bufety: śniadaniowy i kolacyjny, siłownia, kryty basen i miejsce 
parkingowe.

Terminy turnusów    z BB cena od 
osoby + transport autokarem

29.06-12.07 ; 21.07-3.08 ; 
1.08-14.08

HOTEL 15dni 12 nocy

29.06-12.07 ; 21.07-3.08 ; 
1.08-14.08

PAWILON 15dni 12nocy

24.06-3.07 ;  2-11.09; 1.07--10.07 
;  9-18.09 ;19.08-28.08 ; 16-25.09
26.08-4.09  HOTEL 10dni 7nocy

os dorosła w pok 1os 3280 zł -------------- 2015 zł
os dorosła w pok 2os bez balkonu 2375 zł -------------- 1490 zł
dziecko 3-12lat w pokoju bez balk. 1665zł --------------- 1075 zł
os dorosła w pok 2os z balkonem 2505 zł 1990 zł 1565 zł
dziecko 3-12lat w pokoju z balk. 1795 zł 1470 zł 1150 zł

Dzieci do lat 4 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW  540 zł         Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: przejazd autokarem, 7 ;lub12 noclegów, wyżywienie HP (śniadanie i kolacja), ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa 
od 17:00 do 10:00. 

MORZE NIECHORZE  O.W. „MARTA’’ FB
Ośrodek MARTA jest usytuowany w samym centrum miasteczka, w zacisznej uliczce, około 250 metrów od szerokiej i piaszczystej plaży.  Ośrodek graniczy z gminnym 
zespołem profesjonalnych boisk i kortów tenisowych. OW MARTA ma charakter kameralny i składa się z kilku jednopiętrowych, murowanych budynków mieszkal-
nych, jadalni, sali dyskotekowej i siłowni. Do dyspozycji gości odkryty basen, boisko do siatkówki lub koszykówki, plac zabaw i plac ogniskowy, a także bezpłatne, 
niestrzeżone miejsca parkingowe. Pokoje znajdują się w kilku niewielkich, jednopiętrowych, murowanych budynkach, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i dwupo-
kojowymi studiami (pokoje przejściowe) z łazienką dla czterech lub pięciu osób.

Turnusy 10dni ( 7 noclegów) 
z wyż. FB  z transportem

Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

 20.05-29.05 ; 27.05-5.06 ; 
3.06-12.06 ; 26.08-4.09 ; 2.09-

11.09; 9.09-18.09 ;
16.09-25.09

10.06-19.06 ;
17.06-26.06
19.08-28.08

24.06- 3.07 ; 1.07-10.07 
;  8.07-17.07 15.07-24.07 ;  
22.07-31.07 ; 29.07-7.08
 5.08-14.08 ; 12.08-21.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 925 zł 1020 zł 1095 zł
Dziecko do 3-7 lat nocleg  1/2 wyż. 850 zł 940 zł 1020 zł

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 17.00 do 10.00. W cenie:  7 noclegów z wyżywieniem Dzieci do lat 3 bez wyżywienia, osobne łóżko przy 2 os 
pełnopłatnych opłata 455zł, na wspólnym spaniu:  330zł Przejazd nocny autokarem.
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MORZE ROWY  O.W. „TROJAK” FB
O.W.”TRO JAK” odległość od morza 450m. Teren ogrodzony. Pokoje 1,2,3,4 os. z łazienkami, balkonami. Do dyspozycji gości: stołówka, kawiarnia – bar z tarasem, sala TV, 
parking- dozorowany, tenis stołowy, bilard, gry zręcznościowe, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki i piłki nożnej, miejsce na ognisko. Basen i kort tenisowy 80 m od 
ośrodka w kompleksie „Przymorze”. Na miejscu wypożyczalnia rowerów górskich. Obiekt nie przyjmuje zwierząt.
.

Terminy turnusów 14 dni(11 nocy)  z  wyż. FB 
cena od osoby + transport  

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

 I TURNUS  05.07 - 18.07     
II TURNUS  13.07 - 26.07
  IIITURNUS    22.07 - 4.08   
  IV TURNUS     2.08 - 15.08

osoba dorosła w pokoju 1 os 1745 zł
osoba dorosła w pokoju 2 os 1490 zł
osoba dorosła w pokoju 3, os 1370 zł
osoba dorosła w pokoju 4 os 1320 zł

dziecko 3-7 lat nocleg w pokoju 2 os z 1/2 wyż. 1125 zł
dziecko 3-7 lat, nocleg  w pokoju 3,4 osz 1/2 wyż.   745 zł

dziecko do lat 4 bez świadczeń z transportem  400 zł

MORZE ROWY  O.W. „BRYZA” FB
O.W. „BRYZA”-  położony jest na ogrodzonym terenie w odległości ok. 500m od morza. Pokoje 1,2,3,4 osobowe wyposażone 
w TV kablową oraz lodówkę i czajnik bezprzewodowy. Wszystkie pokoje mają własny węzeł sanitarny oraz balkon. Ośrodek 
posiada trawiaste boisko do piłki nożnej, siatkówki oraz boisko do mini koszykówki. Do dyspozycji gości jest 20 rowerów 
górskich, sprzęt plażowy, wiata do gry w tenisa stołowego, dwa place zabaw dla dzieci, parking.

Terminy turnusów 10 dni  z FB cena od osoby 
+ transport autokarem

osoba dorosła , 
nocleg w 

pokoju 1 os

osoba dorosła , 
nocleg w pokoju 

2 os

osoba dorosła jako 
3,4 osoba 

w pokoju 3, 4 os

dziecko 3-7 lat, 
nocleg w pokoju                

2 os z 1/2 wyż.  
10.06 - 19.06, 17.06 - 26.06, 24.06 - 3.07

19.08 - 28.08 , 26.08 - 4.09       1610 zł    1075 zł 1025 zł   1020 zł
1.07 - 10.07, 12.08 - 21.08, 8.07 - 17.07      1805 zł           1205 zł 1165 zł   1160 zł

   15.07 - 24.07 , 22.07-31.07,                  
29.07-7.08 ,  5.08 -14.08     1940 zł     1295 zł 1250 zł   1245 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW   570 zł               ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie  FB, ognisko z pieczeniem kiełbasek,ubezpieczenie NNW. Uwa-
gi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14:00 do 10:00. Turnus zaczynamy obiadem w drugim dniu pobytu a 
kończymy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu. Zniżka przy łączeniu turnusów z dojazdem zorganizowanym 150 zł. 
Dopłata do pokoju 1 os 50% po uzgodnieniu w biurze.

Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, wyżywienie FB, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba 
hotelowa od 14:00 do 10:00. Turnus zaczynamy obiadem w drugim dniu pobytu a kończymy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu.  Dziecko  0-3lat 455zł
Możliwa wycieczka do Ustki -40zł i Słupska - 30zł. W ośrodku mogą przebywać grupy młodzieżowe.

Terminy turnusów 14 dni (11 noclegów                     
cena od osoby + transport autokarem                            
ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

osoba dorosła , 
nocleg w pokoju 1 os

osoba dorosła , 
nocleg w pokoju 2 os

osoba dorosła 
w pokoju 3 os

osoba dorosła 
w pokoju 4 os

dziecko 3-7 lat, 
nocleg w pokoju                

2 os z 1/2 wyż.  

dziecko 3-7 lat, nocleg 
w pokoju 3, 4 os 

z 1/2 wyż.

 I TURNUS    AUTOKAR    05.07 - 18.07          2070 zł 1380zł 1310 zł      1310 zł 1305 zł 1305 zł
     II TURNUS    AUTOKAR   13.07 - 26.07
  IIITURNUS    AUTOKAR    22.07 - 4.08   
  IV TURNUS    AUTOKAR   2.08 - 15.08

      2180 zł    1515 zł  1445zł      1445 zł 1440 zł 1440 zł

MORZE USTRONIE MORSKIE  O.W.R. „LEŚNA POLANA” FB
Ośrodek rehabilitacyjny LEŚNA POLANA to komfortowy obiekt położony w 4 hektarowym parku nadmorskim,zaledwie 400 m od morza. Ośrodek jest przyjazny dla 
osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach.W obiekcie do dyspozycji min. winda osobowa, duża baza rehabilitacyjno - zabiegowa, biblioteka, tenis 
stołowy, biliard, siłownia.Na terenie posesij znajduje się oczko wodne, park krajobrazowy.  W obiekcie do dyspozycji min. winda osobowa, duża przestronna stołówka, 
kawiarnia z salą dyskotekową, duża baza rehabilitacyjno - zabiegowa, biblioteka, tenis stołowy, bilard, siłownia oraz pokój zabaw. Na ternie posesji znajduje się oczko 
wodne, park krajobrazowy z fontannami, scena letnia do tańczenia, grill - ognisko, duży bezpieczny plac zabaw dla dzieci i parking. Ośrodek posiada 190 miejsc nocle-
gowych w pokojach 1, 2, 3 i 4 os. typu studio ( dwupokojowe dla 4 osób). Na wyposażeniu każdego pokoju znajdują się: ręczniki, TV, telefon, radio oraz balkon. W pokoju   
znajduje się sprzęt plażowy tj. parawan i koc oraz podstawowe naczynia: talerze i kubki

Terminy turnusów                       
10 dni  z FB cena od osoby 

+ transport autokarem

29.04 - 08.05, 06.05 - 15.05, 
13.05 - 22.05, 09.09 - 18.09, 
16.09 - 25.09, 23.09 - 02.10

20.05 - 29.05, 27.05 - 05.06, 03.06 - 
12.06, 10.06 - 19.06, 17.06 - 26.03, 
19.08 - 28.08, 26.08 - 04.09, 02.09 

- 11.09, 

• 24.06 - 03.07, 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, 

Rodzaj osoby dorosły    dziecko  1-10 lat 
         z 1/2 wyż. dorosły

dziecko  1-10 lat 
z 1/2 wyż. dorosły dziecko 1-10 lat z 

1/2 wyż.

pokój 1 os 1450 zł ------------------ 1600 zł -------------------      1745 zł -------------------
pokój 2, 3, 4 os 1255 zł       1020  zł 1405 zł      1065 zł        1550 zł      1150 zł

Dzieci do lat 1 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW  400 zł         Rozkład jazdy na www.
juvenia2000.pl

Cena zawiera: zakwaterowanie 7 noclegów w ośrodku , wyż. FB, transport autokarem(WC,TV), ubezpieczenie NNW. Doba hotelowa zaczyna kolacją w drugim dniu 
turnusu i kończy śniadaniem w przedostatnim dniu turnusu. Klimatyczne dodatkowo płatne na miejscu. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. W ośrodku mogą przebywać 
grupy młodzieżowe. 

Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, wyżywienie  FB, ,ubezpieczenie NNW. 
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14:00 do 10:00. 
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MORZE USTKA  O.W. „KINGA” SN
Obiekt Kinga znajduje się w Ustce, w odległości zaledwie 1 km od morza i 2 km od centrum miasta. Oferuje on pokoje z telewizorem z dostępem do kanałów satelitar-
nych oraz czajnikiem elektrycznym. Na miejscu można korzystać z bezpłatnego WiFi. Wszystkie pokoje w obiekcie Kinga dysponują łazienką z prysznicem. W każdym 
znajduje się miejsce do pracy z biurkiem oraz radio. Do dyspozycji Gości jest także sprzęt plażowy. Obiekt Kinga oddalony jest o 1,5 km od portu w Ustce.

Terminy turnusów                       
14 dni  z FB cena od osoby 

+ transport autokarem

I TURNUS  05.07 - 18.07     
II TURNUS  13.07 - 26.07
  IIITURNUS    22.07 - 4.08   

  IV TURNUS     2.08 - 15.08
os dor. w pokoju 1os 1080 zł

os dor. w pokoju 2os 835 zł
os dor. w pokoju 3os 745 zł

Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, ubezpieczenie NNW, możliwość bezpłatnego korzystania z basenu hotelowego w Hotelu Jantar przy ul. Wczasowej 
14 w Ustce Uwagi: doba hotelowa od 14:00 do 10:00. Wszystkie dzieci do lat 3 - pobyt bezpłatny, jeżeli śpią na obecnych łóżkach, Na życzenie Gości istnieje możliwość 
wstawienia łóżeczka niemowlęcego za dodatkową opłatą w wysokości 10 PLN / doba. O.W. Kinga akceptuje zwierzęta. Opłata za pupila – 10zł/doba. Na miejscu obo-
wiązuje oplata klimatyczna płatna 3 zł/osoba/doba Możliwa wycieczka do Słupska - 30zł 

MORZE SOPOT  HOTEL „MIRAMAR” BB
Hotel Hotel Miramar położony zaledwie 250 m od morza w dzielnicy Sopotu Kamienny Potok jest miejscem, do którego na pewno będą chcie-
li Państwo powrócić. Oddalony od gwarnej części Sopotu, ok. 2500m od molo. Obiekt bardzo dobrze skomunikowany z resztą Trójmiasta. Z 
łatwością można się przemieszczać do Gdyni oraz Gdańska komunikacją miejską. Miejsca w pokojach 1, 2 , 3 osobowych oraz pokoje typu 
STUDIO z pełnym węzłem sanitarnym, bezprzewodowym Internetem, TV. Część pokoi dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Terminy turnusów 14 dni  z BB cena od 
osoby + transport autokarem

29.06-12.07 ; 21.07-3.08 ; 
1.08-14.08

os dorosła w pokoju 1os 2840zł
os dorosła w pokoju 2os 1865 zł
os dorosła w pokoju 3os 1825 zł
os dorosła w pokoju 4os 1730 zł

dziecko 4-10lat 1015 zł

Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14:00 do 11:00, możliwość dokupienia   
dodatkowych posiłków 

MORZE USTKA  HOTEL. „JANTAR***” HB
Hotel Jantar*** otoczony jest sosnowym lasem i znajduje się w odległości zaledwie 250 metrów od Morza Bałtyckiego oraz piaszczystej plaży w Ustce. Ten trzygwiazd-
kowy obiekt oferuje swoim Gościom pokoje z bezpłatnym dostępem do Internetu, zabiegi spa oraz zaplecze sportowe. Ze wszystkich jasnych pokoi w hotelu Jantar 
roztacza się widok na las. Każdy pokój wyposażony jest w minibar z małą lodówką, telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz leżaki. W każdej łazience 
znajduje się prysznic i suszarka do włosów. W wolnej chwili Goście mogą relaksować się w saunie lub wannie z hydromasażem, pływać w basenie, grać w bilard lub opa-
lać się na tarasie. Hotel Jantar usytuowany jest w spokojnej okolicy, w odległości 500 metrów od centrum Ustki. Od stacji kolejowej dzieli obiekt 1,4 km.

Terminy turnusów  14dni  z HB cena od osoby + trans-
port autokarem

I TURNUS  05.07 - 18.07     II TURNUS  
13.07 - 26.07  IIITURNUS    22.07 - 4.08   

IV TURNUS     2.08 - 15.08 Hotel
Domki 3,4 os

Os. dorosła w pokoju 2,3os standard 2545 zł 1920 zł

pokój 1 os 3025 zł ---------
dziecko 3-10l. przy 2 os pełnopłatnych 1/2wyż 1355 zł 1045 zł
dziecko 3-10l. przy 1 os pełnopłatnej 1/2wyż. 1950 zł ----------

Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 16:00 do 11:00, Dla 
dzieci do 10 roku życia korzystających z opcji niepełnego wyżywienia oferujemy ciepłą przekąskę w godzinach lunchu.. Możliwość wykupienia pobytu z wyżywieniem 
All Inclusive.  Możliwa wycieczka do Słupska - 30zł

MORZE USTKA  O.W. „TĘCZA” FB
Ustka - Niepubliczny Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego Sanatorium TĘCZA jest jednym z najbardziej atrakcyjnych ośrodków sanatoryjno - wypoczynkowych. Sana-
torium położone jest około 100 metrów od plaży, promenady i portu - to jeden z naszych głównych atutów. Specy�czny dla Ustki bodźcowy klimat morski zawierający 
dużo jodu stwarza warunki inhalacji, których nie da się uzyskać w sposób sztuczny.  Ośrodek oferuje pokoje 1,2,3, oraz 4-osobowe wyposażone w pełny węzeł sanitarny, 
TV SAT i telefon.

Terminy turnusów                       
14 dni  z FB cena od osoby 

+ transport autokarem

I TURNUS  05.07 - 18.07     
II TURNUS  13.07 - 26.07
  IIITURNUS    22.07 - 4.08   
  IV TURNUS     2.08 - 15.08

Os dorosła w pok. 1os 2180 zł

Os dorosła w pok. 2os 2055 zł
Os. dorosła w pok. 3,4os 1875 zł
dziecko 3-12 z 1/2wyż 1675

Dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW  170 zł         Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, wyżywienie FB, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 12:00 do 10:00. 
Możliwa wycieczka do Słupska - 30zł



B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl 7B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 269  00 76, 5 08-5 67-634   www.juvenia2000.pl8

MORZE WŁADYSŁAWOWO  O.W. „PEREŁKA” HB=FB
Pokoje gościnne „Perełka” odległość od morza 700m. Komfortowe pokoje 2,3 osobowe z łazienkami i apartament 4 os i 6 os. Pokoje wyposażone w parawan, leżaki, koc 
plażowy, czajnik bezprzewodowy, TV, (lodówka ogólnodostępna). Do dyspozycji gości: sala telewizyjna z TV, kawiarnia, sala konsumpcyjna, bilard, stół do tenisa stołowe-
go, grill ogrodowy, mały plac zabaw-piaskownica, huśtawka. Parking na terenie posesji (bezpłatny). Ośrodek przyjmuje zwierzęta 5 zł/doba. 

Terminy turnusów                       
14 dni  z FB cena od osoby + 

transport autokarem

29.06-12.07 ; 21.07-3.08 ; 
1.08-14.08

os dorosła w pok. 2,3,4os 1375 zł

dziecko 3-7lat z 1/2wyż 820 zł
os w apartamencie 3os 1980 zł
os w apartamencie 4os 1980 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW  160 zł         Rozkład jazdy na 

www.juvenia2000.pl

Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, wyżywienie HB=FB, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14:00 do 10:00. 

MORZE WŁADYSŁAWOWO  HOTEL „MESSA***” BB
Hotel Messa*** Dom Kuracyjny położony ok. 1 km od plaży i 500 m od dworca PKP. Zakwaterowanie w komfortowo urządzonych poko-
jach 1,2,3, os i studio 4-os z pełnym węzłem sanitarnym. Dla rodzin z dziećmi posiadamy łączone pokoje 2 osobowe z dwoma łazienka-
mi. Na wyposażeniu pokoi: ręczniki , kosmetyki do kąpieli, TV kablowa, lodówka, dostęp do Internetu, balkon, szklanki do zimnych 
napoi. Pokoje rozmieszczone są na dwóch kondygnacjach , dobrą komunikację zapewnia winda i schody wewnętrzne. Pokoje od stro-
ny północnej i wschodniej posiadają widok na wody Morza Bałtyckiego i port. Hotel przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Terminy turnusów  14dni  z BB cena 
od osoby + transport autokarem

29.06-12.07 ; 21.07-3.08 ; 
1.08-14.08

os dorosła w pok 2os 2460 zł

os dorosła w pok 3os 2150 zł
os dorosła w pok 4os 2150 zł

Dzieci do lat 4 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW  160 zł         Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

 
Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, wyżywienie BB, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 15:00 do 12:00. 

MORZE WŁADYSŁAWOWO  PENSJONAT „MARIA” SN
Pensjonat Maria położony w najbardziej atrakcyjnym miejscu Władysławowa 50 m od plaży oraz blisko Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
„Cetniewo”, odległośc od dworca PKP i PKS 500 m. Pokoje 1,2,3 os z łazienkami tv kablowa, radio, leżaki, koce, parawan, naczynia. Na 
miejscu: jadalnia, gabinet kosmetyczny i solarium, miejsce na samochód, miejsce na grill, ogród.

Terminy turnusów 14 dni  z SN cena od 
osoby + transport autokarem

29.06-12.07 ; 21.07-3.08 ; 
1.08-14.08

os dorosła w pokoju 1os 1100zł

os dorosła w pokoju 2os 965 zł
os dorosła w pokoju 3os 905 zł
os dorosła w pokoju 4os 835 zł

Dzieci do lat  3 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW  160 zł         Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

 Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 15:00 do 10:00. 

MORZE WŁADYSŁAWOWO  O.W. „CARO II” BB
Pensjonat położony jest w cichym zakątku Władysławowa 250m od piaszczystej plaży. Pensjonat oferuje pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe, wszyst-
kie pokoje z łazienkami w środku. Do dyspozycji również tv kablowa, czajnik, krzesła balkonowe, parawan, koc, Wi-Fi.

Terminy turnusów  14 dni  z BB cena od 
osoby + transport autokarem

29.06-12.07 ; 21.07-3.08 ; 
1.08-14.08

osoba w pokoju 2,3,4,5os 1785 zł

dostawka 970zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń opłata za transport i ubezpieczenie NNW  160 zł         Rozkład jazdy na www.juve-

nia2000.pl

 
Cena zawiera: przejazd autokarem, 11 noclegów, wyżywienie BB ubezpieczenie NNW.  Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 15:00 do 10:00. Śnia-
danie serwowane w formie szwedzkiego bufetu od godz. 8.00 do godz. 10.00. 
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GÓRY   KRYNICA ZDRÓJ D.W.„JAGIELLONKA” FB
DOM WYPOCZYNKOWO - LECZNICZY „JAGIELLONKA” - Ośrodek położony w ścisłym centrum uzdrowiska. Znajduje się ok. 
600 m od pijalni wód -Jan” i stacji kolejki szynowej na Górę Parkową. Doskonała baza zabiegowa i gabinety odnowy biolo-
gicznej są dodatkowym atutem ośrodka, który po-zwoli na regenerację ciała po całodziennych wędrówkach i zwiedzaniu 
okolicy. Pokoje 2-, 3-osobowe, Pokoje typu studio 2 + 2 lub 2 + 1 (ze wspólną łazienką na 2 pokoje). Do dyspozycji gości: 
jadalnia, restauracja -Tu i teraz”, winda, własna baza zabiegowa, WiFi, bilard, tenis stołowy, taras widokowy.

UWAGI: Doba hotelowa od 17.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu.

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 
7 noclegów, wyżywienie FB, ubezpieczenie 
NNW. 

Turnusy  8 dni z wyż. FB
cena od osoby + transport autokarem
Rozkład jazdy na www.juvenia2000.pl

30.04 - 07.05, 07.05 
- 14.05

10.09 - 17.09, 
17.09 - 24.09

osoba dorosła nocleg  w pok. 2/3 os.. 945 zł 1010 zł
dziecko 4-17 lat wspólne spanie lub dostawka 525 zł 525 zł

dziecko 4-14 lat nocleg z 1/2 wyż. FB 785 zł 835 zł
dziecko do lat 3 bez świadczeń z transportem na 

wspólnym spaniu 285 zł 285 zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW

GÓRY   BIAŁKA TATRZAŃSKA  O.W. „CEPRÓWKA” HB
O.W. CEPRÓWKA w malowniczej Białce Tatrzańska. Pokoje 1,2,3,4 os, z łazienkami i TV. Do dyspozycji gości 
w cenie pobytu: świetlica z piłkarzykami i ping-pongiem, internet ,,Hot Spot’’, parking oświetlony,zamykany, 
plac zabaw dla dzieci, boisko do kosza oraz siatkówki,trampolina,basen letni, gril z szałasem oraz miejsce na 
ognisko,pokój zabaw dla dzieci, mini-golf,rowery. Możliwość skorzystania z usług masażysty za dodatkową 
odpłatnością w ośrodku. Goście mogą korzystać ze zniżkowej karty tatrzańskiej. Do nowootwartych base-

TURNUSY 11   – dniowe 
z wyżywieniem i transportem

                       02.07 - 12.07,
  12.07 - 22.07, 
 22.01 - 01.08

Osoba dorosła, nocleg + HB 855 zł
Dziecko 7-12 lat , nocleg+ ½ HB 750 zł
Dziecko 3-7 lat , nocleg+ ½ HB 690 zł

UWAGI: Doba hotelowa od 
15.00(obiadokolacja) do11.00 
(śniadanie). Klimatyczne płatne 
na miejscu. Obiekt nie przyjmuje 
zwierząt. Dziecko 0-3l - 85zł
Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 noc-
legów, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW. 

GÓRY   BUKOWINA TATRZAŃSKA  O.W. „NA DOLINIE” HB
O.W „Na Dolinie” obiekt  całoroczny położony na Wierchu Olczańskim. Pokoje 1, 2, 3, 4-os z łazienkami oraz domowe 
jedzenie. Do dyspozycji: sala z kominkiem, duży teren wokół domu ,parking. Liczne atrakcje, dobra komunikacja z po-
bliskimi miejscowościami sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek. Widoki na szczyty gór na przydomowym 
tarasie sprawią, że każdy niewątpliwie będzie chciał powrócić do tego miejsca. Do basenów termalnych 1000 m. 

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. opłata za psa 20 zl/doba

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem HB i transportem

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

               02.07 - 12.07,
  12.07 - 22.07, 
 22.01 - 01.08

osoba dorosła, nocleg w  pokoju 1 os + HB         1195 zł
Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 2,3,4 os + HB            825zł

Dziecko 3-7 lat ,nocleg+ ½ HB            640 zł
Dziecko do lat 3 bez świadczeń przy                          
2 os pełnopłatnych z transportem            85 zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 7 noclegów, wyżywienie FB, pobyt od kolacji do śniadania, ubezpieczenie NNW

GÓRY   BUKOWINA TATRZAŃSKA  O.W. „MORSKIE OKO” FB
O.W „Na Dolinie” obiekt  całoroczny położony na Wierchu Olczańskim. Pokoje 1, 2, 3, 4-os z łazienkami oraz domowe 
jedzenie. Do dyspozycji: sala z kominkiem, duży teren wokół domu ,parking. Liczne atrakcje, dobra komunikacja z po-
bliskimi miejscowościami sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek. Widoki na szczyty gór na przydomowym 
tarasie sprawią, że każdy niewątpliwie będzie chciał powrócić do tego miejsca. Do basenów termalnych 1000 m. 

UWAGI: Doba hotelowa od 17.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. opłata za psa 20 zl/doba, Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych, zakwaterowa-
nie - po przyjeździe autokaru

TURNUSY 8 – dniowe 
z wyżywieniem FB i transportem

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

              14.05 - 21.05
   21.05 - 28.05 ; 24.09 - 1.10

28.05-4.06 ; 10.09-17.09 ;            
17.09-24.09

Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 2,3,4 os            935 zł           975 zł

Dziecko 4-14 lat ,nocleg+ ½ wyż            775 zł           810 zł
Osoba dorosła na dostawce            775 zł           810 zł

Dziecko do lat 3 bez świadczeń przy                          
2 os pełnopłatnych z transportem            285 zł           285 zł
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GÓRY   RABKA ZDRÓJ  D.W. „ELA” FB
Dom Wczasowy ,,ELA’’ znajduje się nieopodal centrum Rabki w stre�e uzdrowiskowej ,,A’’.Położenie obiektu jak i rozmaitość atrakcji oferowanych gościom, a także nieza-
pomniana atmosfera prawia, że Dom Wczasowy ,,ELA’’ stanowi wspaniałe miejsce dla wszytkich, którzy pragną wypocząć i zrelaksować się w uzdrowisku Rabka- Zdrój, 
niezależnie od pory roku i pogody. Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 os z łazienkami, TV i balkonami, internet wi-�, smaczna kuchnia. Do dyspozycji basen letni, plac 
zabaw i gril w miłymogrodzie. W ośrodku znajduje się kawiarnia,bilard, stół do tenisa i pokój zabaw dla dzieci. Opłata za zwierzę 5-10zł/dobaobiektu. duży teren rekre-
acyjny z miejscem na grilla. Bezpłatne wi-� w ośrodku.

UWAGI: Doba hotelowa od 16.00 do 11.00. Klimatyczne płatne na miejscu 

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem FB i transportem

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

 02.07 - 12.07,
12.07 - 22.07,
22.07 - 01.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os.  1130 zł
Dziecko do lat 2 bez świadczeń 200 zł

GÓRY   RABKA ZDRÓJ  O.W. „ELA” FB
 Ośrodek Wypoczynkowy Ela jest nowo otwartym nowoczesnym obiektem wypoczynkowym położonym blisko centrum w cichej i spokojnej okolicy 
przygotowanym no ok 120 osób. Ośrodek Wypoczynkowy Ela jest nowo otwartym nowoczesnym obiektem wypoczynkowym położonym blisko centrum w 
cichej i spokojnej okolicy przygotowanym no ok 120 osób. Ośrodek Wypoczynkowy Ela, który znajduje się nieopodal centrum miasta Rabka-Zdrój w strefie 
uzdrowiskowej A. Położony na stoku wzgórza Bania, które góruje nad Rabką i z którego roztacza się piękny widok na pasmo Lubonia Wielkiego. Ośrodek 
oferuje pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz typu studio z łazienkami, TV i balkonem. Całodzienne domowe wyżywienie. W Ośrodku znajduje się pokój zabaw dla 
dzieci.

UWAGI: Doba hotelowa od 16.00 do 11.00. Klimatyczne płatne na miejscu.

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem FB i transportem

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

  02.07 - 12.07,
  12.07 - 22.07, 
 22.01 - 01.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os      1185 zł
Dziecko do lat 2 bez świadczeń        200 zł

Dziecko 2-10 lat z 1/2  wyżywienia        855 zł

GÓRY   RABKA ZDRÓJ  O.W. „CEGIELSKI” FB
Sanatorium Cegielski położone jest w centrum Rabki-Zdrój na południowym stoku góry Bania. Do dyspozycji gości są: 2 i 3 osobowe pokoje oraz 
apartamenty, stołówkę, kawiarnię z bilardem, domowe przedszkole z opiekunką, bogatą bazę rehabilitacyjną, saunę, jacuzzi, duży teren rekreacyjny z 
basenem i placem zabaw.

UWAGI: Doba hotelowa od 16.00do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu.   dziecko 0-3l  na wspólnym spaniu płatne 85zł

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem FB i transportem

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

           02.07 - 12.07,
  12.07 - 22.07, 
 22.01 - 01.08

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3 os.        1490 zł
Dziecko 3-12 lat FB 1285 zł

GÓRY ZAKOPANE  O.W. „API 1” , O.W. „API 3” O.W. „API 4” HB
O.W. „API 1” i „API3 ” – budynki dwupiętrowe położone na Pardałówce. Pokoje 2,3,4,5 os. z pełnym węzłem sanitarnym i TV. 
Ściany w większości pokoi wykonane są z naturalnego drewna. Teren należący do budynku ogrodzony. To jedno z najlepiej 
usytuowanych miejsc w Zakopanem blisko szlaków turystycznych. Na miejscu: jadalnia z wyśmienitą kuchnią, świetlica z 
TV i stołem do ping-ponga, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, duży teren trawiasty do zabaw, boiska do piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki. Do centrum miasta pieszo ok. 20 minut. Do Kuźnic stacji kolejki liniowej około 20 minut. O.W. API 
4 położny 300 m od w/w ośrodków, pokoje komfortowe 2,3,4 os z pełnym węzłem santarnym i TV. Jadalnia na miejscu.  

Rodzaj osoby
noclegi + wyżywienie

TURNUSY 11 DNI: 02.07 - 12.07, 12.07 - 
22.07, 22.07 - 01.08 

O.W. API 1,3, 5        O.W. API 4
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 

2,3, 4 1005 zł      1130 zł
Dziecko 3-6 lat ,nocleg+ ½ HB 550 zł        605 zł
Dziecko 7-9 lat ,nocleg+ ½ HB 885 zł      1005 zł

UWAGI: Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatycz-
ne płatne na miejscu. Ośrodki przyjmują zwierzęta . 
dziecko 0-3l płatne 85zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 nocle-
gów,  wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 nocle-
gów,  wyżywienie FB, ubezpieczenie NNW

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 nocle-
gów,  wyżywienie FB, ubezpieczenie NNW

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV), 10 nocle-
gów,  wyżywienie FB, ubezpieczenie NNW
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BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: (32) 269-00-76, 
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GÓRY   ZAKOPANE  VILLA GRONIK HB
VILLA GRONIK - położona jest w dzielnicy Zakopanego - Olcza. Pokoje 2, 3, 4 os z łazienką z natryskiem i toaletą. 
Posił-ki przygootowywane są przez wykwali�kowanych kucharzy z wieloletnim doświadczeniem. Śniadania ser-
wowane są w formie bufetu szwedzkiego. Na miejscu: duża jadalnia, bilard, stół do tenisa stołowego, słiownia, 
sala dyskotekowa, duży piękny ogród, zadaszony taras z grillem, ogromny plac zabaw dla dzieci, w okresie letnim 
basen. Dostęp do internetu bezprzewodowego Wi-Fi, ogrodzony bezpłatny parkin  

UWAGI: Doba hotelowa od 16.00 do 10.00, dziecko 0-3l płatne 85zł. Klimatyczne płatne na miejscu. Zwierzęta akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu.  

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV),                                  
10 noclegów,  wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem HB i transportem

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

02.07 - 12.07, 12.07 - 
22.07, 22.07 - 01.08

Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 2,3,4 os    820 zł

Dziecko 3-12 lat ,nocleg+ ½ wyż.    670 zł

GÓRY   ZAKOPANE  GEOVITA HB, FB
Uroczy obiekt Geovita Zakopane usytuowany jest w zacisznej okolicy w popularnym ośrodku narciarskim Zako-
pane. Czyste, komfortowe pokoje wyposażone są we wszelkie niezbędne nowoczesne udogodnienia i obejmują 
balkon z imponującym widokiem na Giewont i Tatry. Do dyspozycji gości  oddane są 1-,2-,3- oraz 4-osobowe 
pokoje oraz apartamenty (łącznie 116 miejsc). Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, telewizję satelitarną, radio, 
suszarkę do włosów i telefon. 

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 do 12.00. Klima-
tyczne płatne na miejscu. Zwierzęta akceptowane 
po wcześniejszym uzgodnieniu.  dziecko 0-3l płatne 
85zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV),                                  
10 noclegów,  wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem HB i transportem

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl

02.07 - 12.07, 12.07 - 
22.07, 22.07 - 01.08 

Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 2,3,4 os  z HB    1350 zł

Dziecko 4-12 lat ,nocleg+ ½ wyż. HB    1105 zł
Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 2,3,4 os  z FB    1455 zł

Dziecko 4-12 lat, nocleg+ 1/2 wyż. FB    1180 zł
GÓRY   ZAKOPANE  HYRNY FB

Pensjonat Hyrny usytuowany jest w Zakopanem, 400 metrów od Krupówek, głównej ulicy miasta. Obiekt ten oferuje pokoje 
z bezpłatnym dostępem do Internetu. Pokoje w pensjonacie Hyrny są prosto urządzone. W każdym z nich znajduje się biurko 
oraz telewizor. Prywatne łazienki wyposażone są w prysznic. Niektóre pokoje obejmują również część wypoczynkową z sofą. 
W pensjonacie znajduje się jadalnia, gdzie serwowane są dania kuchni polskiej. Na życzenie obiekt oferuje również posiłki 
dostosowane do specjalnych wymagań żywieniowych. W pensjonacie dostępne są także kawiarnia i bar.  Pensjonat Hyrny 
dysponuje wypożyczalnią rowerów i nart oraz centrum �tness. Na miejscu do dyspozycji Gości jest też kryty basen, gabinet 
masażu, stół bilardowy oraz pole do minigolfa. Pensjonat oferuje ponadto wannę z hydromasażem i saunę.  Skocznia narciar-
ska Wielka Krokiew oddalona jest od pensjonatu o zaledwie 500 metrów. Od wyciągu narciarskiego Olimp obiekt dzieli 600 
metrów. Odległość od dworca kolejowego i autobusowego wynosi natomiast 1,5 km.

UWAGI: Doba hotelowa od 18.00 do 16.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Zwierzęta akceptowane po 
wcześniejszym uzgodnieniu.  dziecko 0-3l płatne 85zł

Cena zawiera: przejazd autokarem(Wc,TV),  10 noclegów,  wyżywienie FB, ubezpieczenie NNW

TURNUSY 11 – dniowe 
z wyżywieniem HB i transportem

ROZKŁAD JAZDY www.juvenia2000.pl
02.07 - 12.07 12.07 - 22.07, 

22.07 - 01.08

Osoba dorosła, nocleg
 w pokoju 1 os.   1930 zł 2035 zł

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3 os.    1765 zł 1875 zł



 ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO KATALOGU: 

- - - - -

"' - - --

ANGLIA 

CHORWACJA 

GRECJA 

POLSKA 

FRANCJA 

WŁOCHY 

CZARNOGÓRA 

CYPR 

HISZPANIA 

"' - - --




