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 Biurem Podróży JUVENIA 2000

Twoje Biuro 
Podróży

BIURO PODRÓŻY JUVENIA 2000, ul. Warszawska 3 lok 32, 41-200 Sosnowiec, Tel/Fax: , tel: (32) 269-00-76  
infolinia 508567634 www.juvenia2000.pl, e-mail: juvenia2000@poczta.fm                                                                                                                     
gadu-gadu 5040673 skype: juvenia20003436
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Warszawa  nr M207330 ważnej od 3.02.2017 do 02.02.2018

              REZERWUJ  ONLINE  W  SYSTEMIE  REZERWACJI  MERLINX  I  SART 

Dostępne również inne miejscowości i ośrodki z poza katalogu np.
Rytro hotel Perła Południa
Korbielów Pod Weską
Polanica Resort&Spa
Świnoujście Sobótka, Graal
Szczawnica Nawigator
Mrzeżyno Geovita
Mielno Horyzont
Hel Riviera
Krynica Zdrój Rena i Murena
Ustka hotel Morze
Pobierowo Gryf
Władysławowo hotel Messa   

i wiele więcej na naszej stronie www.juvenia2000.pl

Zapraszamy również do skorzystania                 
z naszej oferty obozów młodzieżowych 

w kraju i zagranicą - katalogi  
„WIOSNA - LATO - JESIEŃ 2017”                             

- dużo ofert w atrakcyjnych cenach 

, .

DOJAZD AUTOKAREM:
Możliwy dojazd autokarem do miejscowości nadmorskich 
wymienionych poniżej, wyjazdy w piątki na noc, powroty 
w sobotę na noc (możliwe również inne opcje w sezonie)

Wyjazdy z miast:
Bielsko Biała, Rybnik, Żory, Katowice, Gliwice, Opole, Wrocław

Do miast:
Międzyzdroje, Wisełka, Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Po-
bierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Trzebiatów, 
Mrzeżyno, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Ustronie Morskie.

W cenie 270zł (czyli do wczasów na dojazd własny dodajemy do ceny 
kwotę 270zł i turnus zaczynamy dzień wcześniej wyjazdem na noc, a wra-
camy dzień później w godzinach porannych.
Wyjazdy w turnusy w góry z miejscowości: Dąbrowa Górnicza, Sosno-
wiec, Katowice, Bytom, Tarnowskie Góry, Siewierz, Chorzów, Tychy, 
Pszczyna, Bielsko Biała
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MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT PIKTOGRAM MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT PIKTOGRAM  str
M O R Z E     B A Ł T Y C K I E Ustronie Morskie Gwarek         2,3,4 FB HB 13

Darłówko Bartek 2,3,4 os. HB 4 Władysławowo Maria 1,2,3 SN 13
Darłówko Róża Wiatrów 2,3 os. 2,3,4os. HB 4 Władysławowo Perełka 2,3,4,6 os.  FB 13
Darłówko Fregata E 2,3,4 os FB, HB 4 G Ó R Y     J E Z I O R A    N I Z I N Y

Dąbki Relaks 1,2,3,4os. FB 4 Serwy k. Augustowa Albatros&SPA *** 2,3 os. SPA HB 14
Dziwnów Dankar 1,2,3,4 os. HB , FB 4 Busko Zdrój Gromada ** 1,2,3 os.  FB 14

Dziwnówek Złota Rybka 2,3, FB 5 Ciechocinek Janówka 1,2,3 os.  FB 14
Dźwirzyno Akacja 2,3,4 os. HB,FB 5 Białka Tatrzańska Ceprówka 1,2,3,4 os.  HB 14
Dźwirzyno Ania 2,3,4,2+2 os.  

FB 5 Białka Tatrzańska U Hanki 2,3,4os HB 14
Jurata Lido 1,2,3,4 os. SN 5 Biały Dunajec Halina 2,3,4 os.  HB 15

Jarosławiec Za Wydmą 2,3 os. HB, FB 5 Bukowina Tatrzańska Na Dolinie 2,3,4 os.   HB 15
Jastrzębia Góra Arka Przystań 2 os. BB 5 Karpacz Skaleń 1,2,3,4 os.  HB 15

Jastarnia Posejdon 2,3 os.  HB, FB 6 Karpacz Stokrotka 2,3,4 os.  HB 15
Jastrzębia Góra Damian 2,3,4 os. SN 6 Krynica Zdrój Jagiellonka 2,3os FB 15
Jastrzębia Góra Justyna 2,3,4 os.  SN 6 Krynica Zdrój Geovita 1,2,3 os.  SPA BB, FB 16
Jastrzębia Góra Zew Morza 2,2+2,2+3 os.  FB 6 Kudowa Zdrój Gwarek ** 1,2,3 os.   FB 16

Jantar Neptun 2,3,4 os HB, FB 6 Piwniczna Filarówka 1,2,3,4 os  HB,FB 16
Kołobrzeg Proton 1,2,3 FB 7 Polańczyk Unitra 1,2,3,4 os.  HB 16
Kołobrzeg Villa Victoria ,2,3 os. BB, HB 7 Rabka Zdrój Ela 2,3,4 os. FB 17
Kołobrzeg Podczele II 1,2,3 os.  FB 7 Rabka Zdrój Światowid 1,2,3,2+1 os.  FB 17

Karwia Paulina 2,3os SN 7 Rymanów Zdrój Stomil 1,2,3,4 os.   FB 17
Łazy Diana 2,3,4,5,6 os. SN 7 Szklarska Poręba CRR KRUS 1,2,3,4 os. FB 17
Łeba Chemar 2 2,3os. ,5,6 os. HB 8 Szczawnica Zdrój Nauczyciel 1,2,3os FB 18

Łukęcin Pionier 2,3,4 os.  FB 8 Tresna Neptun 3,4,5,6 os. HB 18
Łukęcin Wielki Błękit 2,3,4 os. HB,SPA 8 Ustrzyki Górne Hotel Górski 1,2,3os HB 18
Mielno Opty 2,3,4 os. SN 8 Ustroń Jaszowiec Globus 1,2,3 os.   HB FB 18

Międzyzdroje Posejdon 1,2,3 os.  FB 8 Ustroń Uzdrowisko Kos ,Narcyz 1,2,3,2+2 os.   FB 18
Międzywodzie Metamorfoza 2,3,4,2+2 os. FB 9 Ustroń Uzdrowisko Równica 1,2,3 os.  FB 18
Międzyzdroje Stilo 2,3,4 os. ,HB,FB 9 Wisła Izabela 1,2,3,4 os HB 19

Mrzeżyno Bogdanka 2,3,4 os. SN, FB 9 Wisła Geovita 2,3, apartament. HB 19
Niechorze Kormoran 2,3,4,2+2 os. SN, 

FB, HB 9 Zakopane Api 2, Api4 2,3,4 os.   HB 19
Niechorze Marta 1,2,3,4,2+1,2+2 os. FB 9 Zakopane Willa Gronik 2,3,4 os.   HB 19
Pobierowo Laola Vital&Spa 1,2,3 os HB, FB , SPA 10
Pogorzelica Kormoran 2,3,4 FB 10
Pogorzelica Bocianie Gniazdo 1,2os HP, FB 10

Rowy Bryza 2,3,4os FB 10
Rewal U Longina E 1,2,3,4os FB 10

Gdańsk Stogi 2,3,4 FB 11
Sarbinowo Jawor 2,3,4 FB, HB 11
Sianożęty Eco Vita 2,3 BB, HB 11
Stegna Bałtyk 2,3,4os FB 11
Sopot Miramar 1,2 os HB 11

Świnoujście Rybniczanka 1,2,3os FB 12

Świnoujście Jowisz, 
Karkonosze

1,2,3 HB, FB 12

Ustka Tęcza 1,2,3,4os FB 12
Ustka Kinga 1,2,3os SN 12
Ustka Perła 1,2os FB 13

Ustronie Morskie Alka 1,2, studia, FB 13

SPIS TREŚCI Z PIKTOGRAMAMI
BB – nocleg + śniadanie ** - 2 gwiazdkowy źródła termalne 

HB – śniadanie + obiadokolacja *** - 3 gwiazdkowy wody mineralne 

FB – śniadanie + obiad + kolacja **** - 4 gwiazdkowy kąpieliska termalne   

SN – same noclegi   - domki              basen w obiekcie kryty

M - wczasy dla matki z dzieckiem SPA                             -  ośrodek przyjmeuje zwierzęta basen odkryty

S - wczasy dla seniora   E - wczasy dla emerytów i rencistów rehabilitacja/ lecznicze

DOJAZD AUTOKAREM:
Możliwy dojazd autokarem do miejscowości nadmorskich 
wymienionych poniżej, wyjazdy w piątki na noc, powroty 
w sobotę na noc (możliwe również inne opcje w sezonie)

Wyjazdy z miast:
Bielsko Biała, Rybnik, Żory, Katowice, Gliwice, Opole, Wrocław

Do miast:
Międzyzdroje, Wisełka, Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Po-
bierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica, Trzebiatów, 
Mrzeżyno, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Ustronie Morskie.

W cenie 270zł (czyli do wczasów na dojazd własny dodajemy do ceny 
kwotę 270zł i turnus zaczynamy dzień wcześniej wyjazdem na noc, a wra-
camy dzień później w godzinach porannych.
Wyjazdy w turnusy w góry z miejscowości: Dąbrowa Górnicza, Sosno-
wiec, Katowice, Bytom, Tarnowskie Góry, Siewierz, Chorzów, Tychy, 
Pszczyna, Bielsko Biała
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MORZE DARŁÓWKO  O.W. „BARTEK”  AUTOKAR W CENIE            HB
D.W.„Bartek” – odległość od morza 120 m i 250 m od Aqua Parku.  Zakwaterowanie w pokojach 2,3 i 4 osobowych z łazienkami i bal-
konem.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, 
fitness, sala bilardowa, biblioteka, wypożyczalnia rowerów, kort tenisowy asfaltowy. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Parking dozorowany. Posiłki: 
śniadanie – szwedzki stół, obiadokolacja podana do stołu.

MORZE DARŁÓWKO  O.W.  ,,RÓŻA WIATRÓW’’                                 HB   
O.W „Róża Wiatrów” położony jest  200 m. od plaży. Zakwaterowanie w pokojach wczasowych 2 i 3 os. z  pełnym  wę-
złem  sanitarnym, TV, telefonem i lodówką. Pokoje wyposażono sprzęt plażowy. Wyposażenie: pawilon  odnowy  biologicznej  
i  rekreacji, dwie  kawiarnie (m.in. bilard) oraz salon fryzjerski wielofunkcyjna  sala  na  ok.100  osób oraz świetlica (telewizja, 
tenis stołowy) boisko do piłki siatkowej miejsce na ognisko i grill. Na terenie obiektu basen z podgrzewaną wodą.

 , Turnusy sob-sob 8 dni 
z wyż. HB 1.7 - 26.8 10.6 - 1.7 , 26.8 - 2.9  9.9 - 27.9      20.5 - 10.6 ,         

2.9. - 9.9
Rodzaj pokoju pokój 2 os  studio 3 os pokój 2 os  studio 3 os pokój 2 os  studio 3 os pokój 2 os  studio 3 os
osoba dorosła 1080 zł 1400 zł 970 zł 1240 zł 850 zł 1125 zł 890 zł 1200 zł

dziecko 3-6 lat nocleg z 1/2 wyż. 840 zł 1280 zł 735 zł 1005zł 620 zł 890 zł 660 zł 970 zł
dziecko 6-10 lat nocleg z 1/2 wyż. 960 zł 1160 zł 850 zł 1125 zł 735 zł 1005 zł 775 zł 1085 zł

Dzieci do lat 3 przy 2 os pełnopłatnych bez świadczeń 240 zł

W cenie: 7 noclegów  w  pokojach  wczasowych 2 i 3 os studio,. wyżywienie HB. Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu 2,15zł/ doba, doba hotelowa od 16:00(ko-
lacja) do 10:00(śniadanie). Opłata za zwierzę 25 zł/doba (kaucja 200zł). 

Turnusy 
AUTOKAR FB: 

12.5 - 27.5
 26.5 - 10.6

8.7 - 16.8
sobota-sobota 8dni 
dojazd własny HB 

osoba dorosła w pokoju 2,3,4  os. 1440 zł 925 zł
dziecko do lat 10 ---- 740 zł

dziecko do lat 10 na dostawce ---- 555zł

„Fregata” usytuowana jest w jednej z najbardziej urokliwych miejscowości nadmorskich Darłówko, zaledwie 5 min spacerkiem od 
plaży. Piękne widoki, czysta plaża oraz sprzyjający mikroklimat. 52 miejsca noclegowe w pokojach 2, 3 i 4-osobowych. W każdym 
pokoju znajduje się: łazienka, TV, radio, czajnik, naczynia. Do dyspozycji gości: stołówka, grill, miejsce zabaw dla dzieci. 

MORZE DARŁÓWKO  O.W.  ,,FREGATA’’                                       FB / HB   

Uwagi : klimatyczne   płatne  na  miejscu 2 , doba hotelowa  od 16:00  
(kolacja) do 10:00 (śniadania).  Dziecko 0-2 bez świadczeń gratis

 W cenie: turnusów autokarowych 13 noclegów, wyżywienie FB, 
wieczór z grillem, wieczorek taneczny,  przejazd autokarem, ubez-
pieczenie NNW.
W cenie: turnusów z dojazdem wlasnym 7 noclegów, wyżywienie 
HB.

MORZE DĄBKI ,,OW. RELAKS’’                                                             FB

Turnusy sob-sob
 8 dni y FB

6.5 - 24.6
2.9 - 30.9

24.6 - 2.9 

osoba dorosła w pokoju 1 os 995 zł 1265 zł 
osoba dorosła w pokoju 2,3,4 os 895 zł 975 zł
dziecko 4-7 lat nocleg z 1/2 wyż 675 zł 735 zł

dziecko do lat 3 bez świadczeń 170zł

O.W. Relaks - położony 100 m od plaży. Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3,4 os. z łazienkami i TV. Wszystkie pokoje mają balkon lub taras.  
Na terenie ośrodka jest kawiarnia,sala telewizyjna,biblioteka, sala rekreacyjna,miejsce ze stołami do ping-ponga, stół do bilarda, mała siłownia, 
boisko do siatkówki, koszykówki, miejsce na ognisko, wypozyczalnia rowerów, plac zabaw dla dzieci, parking gratis. W cenie: 7 noclegów

z wyżywieniem FB. Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba 
hotelowa od 17:00(kolacja) do 10:00(śniadanie).Opłata za zwie-
rzę 15 z/doba.

O.W. Dankar - bezpośrednie sąsiedztwo morza. Pokoje 1,2,3,4 os z łazienkami, TV, telefonem.Do dyspozycji: jadalnia,kawiarnia z bilardem, siłownia, sauna,
gabinety masażu i kapieli masujących, plac zabaw dla  dzieci, boiska do gier sportowych, krąg ogniskowy z estradą, gril. Parking strzeżony 10zł / doba 

Turnusy sob-sob 8 dni
SN, FB

SEZON I - FB
22.4 - 17.6 , 26.8 - 30.9 

SEZON II - FB
17.6 - 1.7

SEZON III - HB
1.7 - 26.8 

Rodzaj Osoby/ Rodz pokoju Osoba Dorosła Dziecko 3-8lat Osoba dorosła Dziecko 3-8 lat Osoba dorosła Dziecko 3-8 lat
 pokoju 1 os 890 zł ------- 1085 zł --------- 1160 zł ----------

 pokoju 2,3  os 815 zł 660 zł 970 zł 815 zł 1045 zł 890 zł
 pokoju 4 os 775 zł 660 zł 850 zł 815 zł 930 zł 890 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń 20zł/ doba płatne w ośrodku

MORZE DZIWNÓW ,,O.W.DANKAR’’                                                       HB FB    

Zwierzęta  nieakceptwane.
Cena zawiera: 7 noclegów z 
wyżywieniem HB lub FB.
Uwagi: Doba hotelowa od
godz. 17.00 ( kolacją lub 
obiadkolacją ) do 10.00 
(śniadanie). Klimatyczne 
płatne na miejscu.  

Turnusy 8 dni
sob-sob, nd-nd z wyż. HB

30.6 - 9.7 ,  7.7 - 16.7  
14.7 - 23.7 ,  21.7 - 30.7 28.7 - 6.8 , 4.8 - 13.8 11.8 - 20.8

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

pokój 2 os 1540 zł 1230 zł 1080 zł 1485 zł 1190 zł 1040 zł 1415 zł 1130 zł 990 zł
pokój 3 os 1470 zł 1230 zł 1080 zł 1415 zł 1190 zł 1040 zł 1340 zł 1130 zł 990 zł
pokój 4 os 1385 zł 1230 zł 1080 zł 1350 zł 1190 zł 1040 zł 1275 zł 1130 zł 990 zł

Dzieci do lat 3 bez świadczeń 675 zł
W cenie:7 noclegów, wyżywienie HB, ognisko z pieczeniem kiełbasek, animacje. Uwagi: dzieci  3-11lat z ½ wyżywienie nocleg na wspólnym spaniu lub na dostawce.Klimatyczne płatne na miejscu.Doba hotelowa od 
14.00 do 10.00. 



B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl 5 5

MORZE DZIWNÓWEK ,,O.W. ZŁOTA RYBKA’’                                      FB
O.W. „Złota Rybka”  150 m od morza. Na miejscu znajduje się plac zabaw, wiata grillowa, sala dyskotekowa, boisko do siatkówki i koszykówki oraz stół do ping-ponga, bilard, atlasy do ćwiczeń dla doro-
słych. Ośrodek dysponuje pokojami 2,3-osobowymi z łazienkami. Wszystkie pokoje posiadają TV. Przy recepcjii jest internet Wi-Fi. W cenie: 7 noclegów,wyżywienie FB, parking. 
Uwagi: dobra hotelowa od 14:00 do 11:00. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis, parking niestrzeżony gratis, zwierzęta nie są akceptowalne. 

TURNUSY 8dniowe (7 nocy)(sobota-sobota)
28.4 - 7.5 , 
28.5 - 30.6
29.9 - 15.10

25.8 - 29.9.2017 , 27.4 - 
22.6.2018

Osoba dorosła nocleg w pok. 2, 3 os. 695 zł 775zł
Dziecko 3-10 lat  nocleg w pokoju 3 os. ½ wyżywienia 550 zł 630 zł

O.W. Akacja położony jest w Dźwirzynie 130 m od plaży. Dźwirzyno znane jest z jednej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu oraz jednego z najczystszych 
morskich  kąpielisk. Atrakcje stanowi port rybacki, gdzie z bliska  można przyjrzeć  się pracy rybaków i kupić świeżą rybę. Do dyspozycji na terenie ośrodka: 
stół tenisowy, świetlica z TV, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 - 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym 
(prysznic, umywalka, WC, bez ręczników). Pokoje wyposażone w TV, internet bezprzewodowy, czajnik bezprzewodowy, szklanki oraz parawan.

Turnusy sob-sob 
`8 dni z wyż. HB lub FB

 WYŻYWIENIE FB WYŻYWIENIE HB
3.6 - 17.6,
 9.9-16.9

17.6 - 24.6,
19.8 - 9.9 

24.6 - 8.7 8.7 - 19.8

osoba dorosła w pokoju 1 os 930 zł 975 zł 1125 zł 1160 zł
osoba dorosła w pokoju 2,3,4 os. 695 zł 775 zł 815 zł 930 zł
dziecko 3-10 lat nocleg z 1/2 wyż. 580 zł 620 zł 695 zł 775 zł

dziecko do lat 3 bez świadczeń 115 zł/ turnus

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB lub FB. 
Uwagi: doba hotelowa zaczyna się o 16:00 ( kolacja/
obiadokolacja), a kończy FB o 14:30 (obiad), a HB 
12:00 (śniadanie). Obiekt przyjmuje zwierzęta - psy 
tylko małe 10zł/doba.

MORZE DŹWIRZYNO ,, O.W. ANIA’’                                                    FB

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie FB. Uwagi: klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 17:00 (kolacja) do 10:00 (śniadanie). 

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. Parking płatny 5 zł/doba, Zwierzęta akceptowane w budynku ANIA i PRZODOWNIK - opłata 15 zł/doba. Wi-fi bezpłatnie.

Turnusy 
sob-sob, nd-nd
 8 dni z wyż. FB 

  Pobyty Wczasowe  8 dniowe
 osoba dorosła w pokoju 

2,3,4 os
dziecko 3-6 lat        

nocleg z 1/2 wyż. dziecko 6-10 lat, nocleg  z 1/2 wyż.

Ania,Sabinka Przodownik Ania,Sabinka  Przodownik Ania,Sabinka   Przodownik
8.4 - 27.5 , 2.9- 23.9 565 zł 505zł 425 zł   375 zł  480 zł  430 zł    

27.5 - 24.6   660 zł    620 zł  495 zł    465 zł    560 zł  525 zł
24.6 - 8.7 , 19.8 - 2.9   850 zł    775 zł   640 zł      580 zł   725 zł  660 zł

8.7 - 19.8 1005 zł 930 z 755 zł 695 zł 855 zł 790 zł
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie w terminach 8.4-24.6 oraz 2.9-23.9 w pozostałych terminach płatne na miejscu 98zł 

MORZE JURATA  HOTEL ,,LIDO**’’                                                   HB
Hotel usytuowany jest w centrum Juraty, skąd szybko można dotrzeć zarówno na plażę jak i do innych atrakcyjnych miejsc. Do Państwa dyspo-
zycji pozostaje 97 pokoi, w tym 1, 2, 3 osobowych, 6 apartamentów, 6 pokoi typu „studio”. Na parterze znajduje się restauracja i drink bar. Hotel 
posiada własny monitorowany parking dla samochodów osobowych i autokarów. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB

Turnusy sob-sob 
8 dni z wyż. HB 6.5 - 2.9 2.9 - 23.12

osoba dorosła w pokoju 1 os z wyż. 1780 zł 1435 zł
osoba dorosła w pokoju 2 os z wyż. 1510 zł 1160 zł
osoba dorosła w pokoju 3 os z wyż. 1200 zł 1005 zł
osoba dorosła w studio 4 os z wyż. 1160 zł 1005 zł

dziecko 3-11 lat  660 zł 660 zł

Uwagi: Dzieci do 3 lat bezpłatnie
Łóżeczko dla dziecka – 10zł/doba, Hotel akceptuje zwierzęta 
rasy małe 20zł/doba, średnie 30zł/doba i duże 50zł/doba
Pokój z balkonem dodatkowo 10zł/doba
Parking płatny od 01.01.2017 do 30.06.2017 – 10zł/doba 
Parking płatny od 01.07.2017 do 31.08.2017 - 15zł/doba 
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy się o 
godzinie 11:00 bez względu na godzinę przybycia.
opłata miejscowa (klimatyczna)-1,80 osoba/dzień

MORZE JAROSŁAWIEC HOTEL*** ,,ZA WYDMĄ’’                             HB,FB
Hotel „Za Wydmą” odległość od morza 400m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienką i balkonem. Pokoje z TV, radio, leżak i wiatrochron. Do dyspozycji gości: 
jadalnia, 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, ogrodzony, niestrzeżony, oświetlony. Aquapark 
„Panorama” położony od ośrodka 50 m. W cenie: 7 noclegów z wyżywienie HB ( śniadania, kolacje-bufet ) lub FB ( śniadania-bufet, obiady, kolacje-bufet ).

Terminy sob-sob
8 dni z wyż. HB lub FB

6.5 - 27.5 23.9 - 28.10 27.5 - 24.6 , 26.8 - 23.9 24.6 - 26.8 
 FB FB HB

osoba dorosła  830 zł 1065 zł 1330 zł
dziecko 4-14 lat z 1/2 wyż 665 zł 850 zł 1065 zł

dziecko 4-17lat na  dostawce/wspólnym spaniu 385 zł 385 zł 385 zł

Uwagi:doba hotelowa od 
kolacji (17.00) do śniada-
nia (10.00).Klimatyczne 
płatne na miejscu.Opłata-
-pies 15zł/doba.Parking 
platny nie strzeżony             
10zł/doba, 35zł/tydz.

MORZE DŹWIRZYNO ,,O.W. AKACJA’’                                      HB FB

MORZE JASTRZĘBIA GÓRA ,,ARKA-PRZYSTAŃ’’                           BB
Arka położona jest 350 m od najpiękniejszej plaży w Jastrzębiej Górze, w cichej i pełnej zieleni okolicy. Oferujemy pokoje dwu, trzy, 
cztero i pięcio osobowe. Jest dostęp do internetu bezprzewodowego. Można zamówić wyżywienie lub samemu korzystać z kuchni.. 

TURNUSY 8DNI sob-sob 6.5 - 24.6 ,
2.9 - 30.9  

24.6 - 8.7 
18.8 - 2.9 8.7 - 18.8

osoba dorosła w pokoju 2 os 430 zł 515 zł 605 zł
dziecko na dostawce 3-10 lat 215 zł 215 zł 215 zł

dziecko do lat 3 85 zł 85 zł  85 zł

UWAGIi: Doba hotelowa zaczyna się od 
godz. 15:00 i trwa do 10:00 następnego 
dnia. Cena zawiera: 7 noclegów z wyżywie-
niem BB
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MORZE JASTARNIA O.W.,,POSEJDON’’                                                  HB, FB
O.W. „Posejdon” położony bezpośrednio przy plaży od strony Zatoki Puckiej, w odległości 250 m od morza i blisko centrum miasta (ok. 500 
m). Atutem ośrodka jest własne molo i mini plaża, gdzie funkcjonuje szkółka windsurfingowa. Część pokoi przystosowana jest do przyjęcia 
osób niepełnosprawnych. Układ pokoi ma charakter galeriowy – wejście z otwartego korytarza. w pokojach 2- os. z łazienkami, wyposażo-
nych w TV, radio, stolik, krzesła. W części pokoi znajduje się dostawka – rozkładany fotel,.W pokojach 3- os. , składających się z 2 pokoi prze-
chodnich z łazienką, wyposażone w TV, radio, stolik, krzesła, apartamenty 3-4 os. składających się z pokoju dziennego, sypialni, przedpokoju i 
łazienki, wyposażone w TV, radio, lodówkę, czajnik bezprzewodowy. W ośrodku: jadalnia, kawiarnia, świetlica, baza zabiegowa: aqua-vibron, 
hydromasaż, inhalacje, interdyn, kriterapia, masaże klasyczne, masaż wirowy, masaż limfatyczny, magnetoterapia, okłady borowinowe, sala 
do ćwiczeń z bieżnią elektryczną, bilard, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki siatkowej, koszykowej, miejsce na grilla, szkółka 
windsurfingowa (możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego), parking ogrodzony. W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB

Terminy sob-sob 
8 dni z wyż. HB lub FB

6.5 - 27.5 23.9 - 
28.10

27.5 - 24.6 , 26.8 
- 23.9 24.6 - 26.8

 HB   FB HB      FB  HB  FB
osoba dorosła 640 zł 765 zł 1005 zł 1130 zł 1185 zł 1305 zł

dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym 510 zł 610 zł 905 zł 905 zł 950 zł 1045 zł

(śniadania, kolacje-bufet)lub FB 
(śniadania-bufet,obiady, kolacje-
-bufet ). Uwagi:doba hotelowa od 
kolacji (17.00) do śniadania (10.00).
Klimatyczne płatne na miejscu.
Opłata - pies 15zł/doba.Parking 
platny 10 zł/ doba. Dzieci do lat 4 
bez  świadczeń .

MORZE JASTRZĘBIA GÓRA  O.W. ,,JUSTYNA’’ i  D.W.,,DAMIAN’’     SN
O.W.  ,,Damian’’ i ,,Justyna’’ odległość od morza 100m (O.W. Justyna 500m) Pokoje 2,3,4 os. z łazienkami. Na wyposażeni 
pokoju:TV,radio, leżaki, parawan, koce, naczynia, czajniki bezprzewodowe. Do dyspozycji:jadalnia, kawiarnia, bar,sklep,parking 
niestrzeżony, telefon, ogrodzony ogród z miejscem na grila,plac zabaw.Miejsce do parkowania.W cenie:7 noclegów.Uwagi:Doba od 
godz.16.00 do 12.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt przyjmuje małe psy.                                    

Turnusy sob-sob, 
nd - nd, 

8 dni same noclegi
JUSTYNA DAMIAN

terminy 6.5 - 1.7
26.8 - 30.9

1.7 - 8.7
20.8 - 27.8 8.7 - 15.7 15.7 - 20.8 6.5 - 1.7

26.8 - 30.9
1.7 - 8.7

20.8 - 27.8 8.7 - 15.7 15.7 - 20.8

os w pokoju 2os 310 zł 385 zł 465 zł 540 zł 345 zł 465 zł 545 zł 620 zł
os w pokoju 3os 310zł 385 zł 465 zł 515 zł 345 zł 385 zł 465 zł 515 zł
os w pokoju 4os 310 zł 385 zł 425 zł 465 zł 345 zł 385 zł 425 zł 500 zł

0-12 lat na wspólnym spaniu 155zł za turnus

MORZE JASTRZĘBIA GÓRA O.W.”ZEW MORZA”                              FB
O.W.R.‚‚ZEW MORZA” położony jest w centrum jednego z najpiękniejszych kurortów nadmorskich w Jastrzębiej Górze,100m 
od  Promenady Światowida i 200m. od  plaży. BUDYNEK A  -  Pokoje  2  osobowe  z dwoma łóżkami lub łożem małżeńskim 
z własną łazienką i TV kablową. Pokoje typu STUDIO składają się z dwóch pomieszczeń sypialnych (2+2) lub (2+3) z TV i ła-
zienką. BUDYNEK B - Pokoje 2os.o pow. 17m2,z łożem małżeńskim lub oddzielnymi łóżkami, z własną łazienką i TV kablową. 
Budynek C - pokoje 2os.o powierzchni15m2 z łożem małżeńskim, własną łazienką oraz TV kablową. Do dyspozycji naszych 
klientów oddajemy: Basen, Jacuzzi, Saunę fińską, Łaźnię parową. 

Turnusy sob-sob, nd - nd, 
8 dni z wyż. HB lub FB

6.5 - 24.6 , 26.8 - 30.11 24.6 - 19.8 19.8 - 26.8
osoba dorosła osoba dorosła osoba dorosła

HB FB HB FB HB FB
STAND. PODSTAWOWY 960zł 1095zł 1170zł 1330zł 1045 zł 1205 zł

STAND. PODSTAWOWY + 1000zł 1135zł 1250zł 1410zł 1165 zł 1325zł
de lux  lub z balkonem 1085zł 1220 zł 1330zł 1490zł 1245zł 1400 zł

Dziecko do lat 1 gratis, dziecko do lat 3 30% CENY DOROSŁEGO, DZIECKO 3-10LAT 50% CENY DOROSŁE-
GO, dopłata do pok. 1os - 395zł

Dziecko 4-17 lat na dostawce / wspólnym spaniu: FB - 385zł, HB: 310zł.

UWAGIi:  Doba hotelowa od 15:00 do 10:00. Pobyt od obiadu do śniadania lub od kolacji do obiadu.  Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie:7 noclegów, wyżywienie HB(śniadania i obia-
dokolacje) lub FB(śniadania, obiady, kolacje),sprzęt plażowy można bezpłatnie wypożyczyć z recepcji , do bezpłatnej dyspozycji gości jest kompleks basenowo- saunowy, siłownia, parking, 
opłata klimatyczna, rowery, kijki do nordic walking, Sala Zabaw dla dzieci, plac Zabaw i boiska na zewnątrz, bilard, dart, piłkarzyki.

MORZE JANTAR ,,NEPTUN’’                                            HB i FB
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „NEPTUN” obiekt z bogatą infrastrukturą, oddalony ok. 600 m od plaży. Do dyspozycji gości: 
jadalnia, kawiarenka i letni bar, odkryty basen ze zjeżdżalnią, duży plac zabaw, pokój zabaw i basen kulkowy dla dzieci, kort teni-
sowy, miejsce na ognisko i grill, wypożyczalnia rowerów, bilard, sauna, siłownia oraz grota solna. Ponadto w obiekcie znajduje się 
świetnie wyposażona baza zabiegowa i odnowy biologicznej (masaże, laseroterapia, krioterapia, elektroterapia, światłolecznictwo, 
ultradźwięki, kompresy żelowe i hydroterapia), a także komora kriogeniczna do -160oC. Pełnowymiarowy 25 m kryty basen .

Turnusy 8 dniowe sob-sob,   osoba dorosła w 
domku 2os

osoba dorosła 
w domku 3os

osoba dorosła 
w domku 4os

dziecko 3-10 lat 
w domku 2os

dzi ecko 3-10 lat w 
domku 3os

dziecko 3-10 lat w 
domku 4os 

24.6  - 1.7 , 19.8 - 26.8 1040 zł 935 zł 895 zł 735 zł 660 zł 630 zł
1.7 - 19.8 1195 zł 1040 zł 1000zł 840 zł 735 zł 705 zł
26.8 - 2.9 940 zł 835 zł 805 zł 660zł 590 zł 630 zł

Uwagi: wyżywienie 2 x dziennie - od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia, 
szwedzki stół. W okresie 19.08.-02.09.2017 - wyżywienie 3 x dziennie - posiłki serwowane. Dzieci do 
lat 10 z 1/2 wyżywienia. Dzieci do lat 3 bez świadczeń, opłata w recepcji ~200zł.
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MORZE KOŁOBRZEG  VILLA,,VICTORIA’’                                       HB BB - minus 105zł

Turnusy 8 dniowe sob-sob; nd-nd 28.10 - 23.12 1.4 - 17.6 , 26.8 - 28.10 24.6 - 26.8
Os dor w pokoju 1 os 1160 zł 1420 zł 1850 zł
Os dor w pokoju 2 os 775 zł 905 zł 1205 zł
Os dor w pokokju 3-os 775 zł 905 zł 1205 zł

Dzieci 3-12 lat z ½ . 545 zł 635 zł 845 zł
Dzieci 0-3 bez świadczeń 0 zł 0 zł 0 zł

Łóżeczko dziecięce na życzenie gości koszt 50,00 na cały pobyt

MORZE KOŁOBRZEG ,,PODCZELE II’’                  FB
Ośrodek Wypoczynkowy „Podczele II” zlokalizowany jest w cichej i spokojnej okolicy, z dala od zgiełku i tłoku miasta, w 
odległości ok. 5 km od centrum Kołobrzegu i ok. 700m od morza i niezaludnionej plaży, na skraju ekoparku.  W budynkach 
położonych na działce o powierzchni blisko 1ha ośrodek dysponuje maksymalnie 160-cioma miejscami noclegowymi. 
Wszystkie 5 budynków, którymi dysponuje, mają przeznaczenie wypoczynkowo – lecznicze.

Villa Victoria – odległość od morza 250m. Do centrum miasta 1,5 km. Pokoje 1,2,3 os. z łazienkami i balkonami. Na wyposażeniu po-
koju: czajnik bezprzewodowy, telewizor, radio, telefon, sprzęt plażowy (parawan i leżak). Do dyspozycji gości: bufet i jadalnia, bilard, 
miejsce parkingowe. W odległości ok. 300 m nowoczesne salony kosmetyczne .Obiekt przyjmuje zwierzęta: 10 zł/doba. 

UWAGIi:  Doba od 16:00 do 11:00. Pobyt od obiadokolacji do śniadania. Klimatyczne płatne na miejscu. 
W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB .   

Turnusy 8 dni z wyż FB
sob-sob, nd-nd

Wczasy wypoczynkowe Wczasy lecznicze 8 dni

15.4 -29.4 29.4-27.5
16.9 - 7.10

27.5 - 24.6
26.8 - 16.9 24.6 - 26.8 15.4 -29.4 29.4-27.5

16.9 - 7.10
27.5 - 24.6
26.8 - 16.9 24.6 - 26.8

os dor. w pokoju  1os 625 zł 765 zł 830 zł 1095 zł 790 zł 925 zł 995 zł 1255 zł
os dor w pokoju  2, 3 os 500 zł 610 zł 665 zł 875 zł 630 zł 740 zł 795 zł 1005 zł

dziecko 3-10lat. 250 zł 305 zł 335 zł 440 zł 315 zł 370 zł 400 zł 505 zł
dziecko 0-3l. bez świadczeń gratis.

MORZE ŁAZY O.W ,,DIANA’’                                                       Same Noclegi
O.W. ,,DIANA’’  to obiekt o dużym terenie zalesionym, położony 350 m od morza. Wskład osrodka wchodzą : domki campin-
gowe drewniane, ocieplone 1 duży pokój, aneks kuchenny, łazienka, tarasik, moga wypoczywać 2,3 lub 4 os. Wszystkie dom-
ki wyposażone są w kuchenki gazowe, czajniki elektryczne, w lodówki, radio, leżaki. Piętrowe domki 5-6 os o wysokim standar-
dzie posiadają 2 sypialnie na górze i dużą kanapęnarożna na parterze. Wyposażone są w TV, radio, lodówkę, kuchnię gazowa i 
piecyki grzewcze.Na terene bezpłatny parking, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia grili, plac zabaw dla dzieci, sala TV,  zwierzęta - 10 zł/doba.

UWAGI:  Doba od 14:00 do 11:00. Opłata uzdrowiskowa w wysokości 4 zł( dorośli),  2 zł (dzieci do lat 7) za dobę płatna w recepcji w dniu przyjazdu, miejsce parkingowe na terenie ośrodka 5 zł / doba + 100zł kaucja 
zwrotna za pilota do bramy wjazdowej , pobyt rozpoczyna się w każdą sobotę obiadem i kończy w sobotę śniadaniem W cenie pobytu wypoczynkowego: 7 noclegów z wyżywieniem FB.
W cenie pobytu leczniczego: 7 noclegów z wyżywieniem FB, konsultacja ze specjalistą na początku turnusu, 2 zabiegi/doba w dni robocze.  Wypożyczenie roweru– 1 godzina dziennie gratis 

Turnusy 8 dniowe sob-sob,   
domek 

piętrowy 
max 6 osób

 cena za domek

domek drew-
niany 2oso-

bowy cena za 
domek

domek drewnia-
ny 3osobowy 

cena za domek

domek drewnia-
ny 4osobowy 

cena za domek  
pokój lux 2os

29.4 - 3.6 , 16.9 - 28.10 2065 zł 605 zł 775 zł 945 zł 775 zł
3.6 - 1.7 , 19.8 - 16.9 2585 zł 860 zł 1120 zł 1280 zł 945 zł

1.7 - 19.8 3010 zł 1120 zł 1380 zł 1635 zł 1120 zł
UWAGI:  Doba od 17:00 do 12:00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 2 bez świadczeń platne w ośrodku 20 zł/doba. W cenie: 7 noclegów 

TURNUSY 8dniowe(7nocy) 
(sobota-sobota) 1.4 - 22.4 22.4  - 3.6 ,  2.9 - 7.10 3.6 - 2.9 7.10 - 28.10 2.11 - 1.12

osoba dorosła nocleg w pok. 2,+wyż 645 zł 855 zł 1060 zł 655 zł 610 zł
osoba dorosła nocleg w pok. 3,+wyż 600 zł 810 zł 975 zł 565 zł 545 zł
osoba dorosła nocleg w pok. 1,+wyż 705 zł 980 zł 1175 zł 755 zł 705 zł

dziecko 3-12lat + wyż 385 zł 515 zł 635 zł 395 zł 365 zł
dziecko do lat 3 bez świadczeń z 2os dorosłymi 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

OW PROTON położony jest we wschodniej części Kołobrzegu, bezpośrednio przy plaży, nieopodal głównej promenady. Ośrodek 
składa się z 5 budynków zlokalizowanych pośród zieleni. Łącznie dysponuje 80 pokojami standard oraz standard plus. Niezwykła at-
mosfera, 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.

W cenie: Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie FB(, ubezpieczenie NNW. Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od kolacji 
17:00 do śniadania 10:00.  Dostępne również pokoje o podwyższonym standardzie na stronie www lub w biurze podróży.

MORZE KOŁOBRZEG  ,,PROTON’’                                      FB

MORZE KARWIA O.W ,,PAULINA’’                            Same Noclegi

Turnusy 8 dniowe sob-sob,   27.5 - 10.6
2.9 - 30.9

10.6 - 24.6
26.8 - 2.9

24.6 - 1.7
20.8  - 26.8 1.7 - 8.7  8.7 - 20.8

osoba dorosław w pokoju 2os 305 zł 385 zł 505 zł 540 zł 635 zł
osoba dorosła w pokoju 3os 270 zł 385 zł 465 zł 475 zł 580 zł

dzieci 0-12 śpi z rodzicami na wersalce - 155zł 

UWAGI:  Doba od 15:00 do 10:00. Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów 

MORZE JANTAR ,,NEPTUN’’                                            HB i FB

O.W. Paulina - 100m od morza, plac zabaw dla dzieci, miejsce do parkowania, miejsce do grillowania, taras widokowy, win-
da, przechowalnia wózków dziecięcych, rowerów. W pokojach: łazienka, TV, leżak, parawan, koc plażowy, naczynia, czajnik 
bezprzewodowy. Karwia to maleńka osada turystyczna, położona niedaleko Jastrzębiej Góry. Charakteryzuje ją długi, 
prawie 3 kilometrowy dostęp do morza. Na jej obrzeżach, za pasmem wydm rozciąga się wiecznie zielony, sosnowy las.
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MORZE ŁEBA O.W ,,CHEMAR’’                                                                      HB
O.W. „Chemar” - usytuowany w Łebie 200m. od morza.Do dyspozycji gości: stołówka,kawiarnia, sala bankietowa i konferencyjna, plac zabaw, sala 
gier, boisko do koszykówki i siatkówki, kort tenisowy, siłownia rekreacyjna, wypożyczalnia sprzętu sportowego (bezpłatna), miejsce na grillowaniei 
ognisko. Pokoje 2 os PAWILONY A,C,D,S posiadają własny węzeł sanitarny, TV satelitarną,czajniki bezprzewodowe,sprzęt plażowy (parawany, le-
żaki, koce) oraz balkony. Pokoje 3 osobowe pawilony B i C - dzielą się na dwie części: gościnną i sypialną. W części gocśinnej znajduje się rozkładana 
kanapa, oraz wejście do łazienk,i w części sypialnej dwa oddzielne tapczany. Lodówka na wyposażeniu Domki 3 os. posiadą własny węzeł sanitarny, TV 
satelitarną, czajniki bezprzewodowe, sprzęt plażowy (parawany, leżaki, koce) oraz balkon. Domki 3os. posiadają własny węzeł sanitarny, TV satelitar-
ną, czajniki bezprzewodowe,sprzęt plażowy(parawany, leżaki, koce)oraz balkony.Domki willowe 5-cio os.mają własny węzeł sanitarny, TV satelitarną, czaj-
niki bezprzewodowe,sprzęt plażowy(parawany,leżaki,koce)oraz balkon na piętrze i taras na doleD. omki willowe 5 os.wyposażane są także w aneks ku-
chenny oraz chłodziarko-lodówki. Domki willowe 6-cio os. Posiadają własny węzeł sanitarny TV, czajniki bezprzewodowe, sprzęt plażowy (parawany, 
leżaki, koce) oraz balkon na piętrze i taras na dole. Chłodziarko - lodówki na wyposażeniu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB(śniadania, obiadokolacje).

Turnusy sob-sob, nd-nd,
8dni z wyź HB 

24.6 - 26.8 12.5 - 24.6 , 26.8 - 10.9
osoba dorosła dziecko 3-10 latz 1/2 wyż osoba dorosła dziecko 3-10lat z 1/2 wyż

pokój 2os. pawilony A i S 1085 zł 930 zł 970zł 815 zł
pokój 2 os. pawilony C i D 1180 zł 1025 zł 1065 zł 910 zł
pokój 3 os. pawilony B i S 1260 zł 1105 zł 915 zł 760 zł

pokój 3 os. pawilon C  1375 zł 1220 zł 995 zł 840 zł
domek 3 os. 1020 zł 865 zł 910 zł 755 zł

domek willowy 5 os.  1175zł 1020 zł 1115 zł 960 zł
domek willowy 6 os.  1085 zł 930 z 1035 zł 880 zł

Dziecko do 3 lat gratis

Uwagi: doba hotelowa
zaczyna si o godzinie 16
kończy o 11. Opłata klima-
tyczna płatna na miejscu, 
wypożyczenie lodówki 8zł/
doba, bilard 10zł doba, 
bilard 10zł/h, wypożycze-
nie łóżeczka dla dziecka z 
pościelą 8zł/doba.

MORZE ŁUKĘCIN O.W,, PIONIER’’                                                FB
O.W.„Pionier” 400 metrów od morza, w pobliżu lasu. Dla gości dostępne są: pokoje 2, 3, 4 i 5os. – os z łazienkami i tv, stołówka 
oferująca pełne wyżywienie ( śniadania, obiady i kolacje) oraz kawiarnia z salą bilardową. Do kawiarni przylega taras, gdzie goście 
przebywać mogą również na świeżym powietrzu. W ośrodku można wypożyczyć rowery i skorzystać  z siłowni. Na terenie obiektu 
jest miejsce do urządzania zabaw przy ognisku i duża świetlica z parkietem, doskonała na wieczorki taneczne. Opłata za psa 5 zł/doba

Turnusy sobota sobota 8 dni z wyż. FB osoba dorosła osoba dorosła w 
pokoju 1os

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

1.7 - 26.8 950zł 1050 zł            675 zł
UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 przy 2 osobach pełnopłatnych 20zł doba płatne na 
miejscu bez świadnczeń, zwierzęta 10zł doba.  W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB

www.juvenia2000.plMORZE ŁUKĘCIN  O.W. ,,WIELKI BŁĘKIT’’                                  HB
O.W. WIELKI BŁĘKIT położony w otoczeniu sosnowego lasu, 150 m. od plaży. Zakwaterowanie w dwóch trzy-
piętrowych budynkach o zróżnicowanym standardzie - budynek 2 pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami, balkonami, tv, 
czajnikami i sprzętem plażowym. Budynek 3 - pokoje 2, 3, 4 os o podwyższonym standardzie z nowym wyposa-
żeniem, z łazienkami, suszarkami do włosów, chłodziarkami, tv, czajnik, sprzęt plażowy, balkonami lub tarasami 
z małym ogródkiem. Na miejscu sala fitness, boiska do siakówki, koszykówki i badmintona, kort do tenisa, wy-
pożyczalnia rowerów, miejsce do gry w boule, sala do gier, bilard, ping-pong, plac zabaw i bawialnia. Na terenie 
obiektu jadalnia i kawiarenka, Wi-Fi w części ogólnodostępnej i budynku 3. 

TURNUSY 8 dniowe z 
wyżywieniem HB 
(sobota-sobota)

osoba dorosła  w pok. 2, 3, 4os. dziecko 3-12 lat w pokoju 3,4 os z 1/2 wyż.
BUDYNEK 2 BUDYNEK 3 BUDYNEK  2 BUDYNKEK  3

HB HB HB HB
24.6 - 1.7 920 zł 1090 zł 735 zł 875 zł
1.7 - 26.8 1070zł 1340 zł 855 zł 1070 zł
26.8 - 9.9 860 zł 990 zł 690 zł 790 zł

W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB , Uwagi: doba hotelowa od 16:00 do 10:00, dzieci do 3 lat bez świad-
czeń gratis, możliwość wypożyczenie łóżeczka ok 10zł/doba, parking ogrodzony, dozorowany, niestrzeżony 10zł/
doba, klimatyczne płatne na miejscu, zwierzęta nie są akceptowalne.

MORZE MIELNO  PENSJONAT ,,OPTY’’ Same Noclegi
Pensjonat „OPTY” odległość od morza 250 m. Pokoje 2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Do dyspozycji gości: restauracja,
stołówka, sklep, drink-bar, bilard. W pobliżu znajduje się basen z morską wodą oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego . Na terenie parking 
strzeżony, Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. W cenie: 7 noclegów

Turnusy 8 dni sobota-sobota 1.7 - 26.8  10.6 - 1.7 , 26.8 - 16.9
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3 os z wyż 465 zł 310 zł

Dziecko 3-10 lat ½ wyż  w pokoju 2, 3 os. 415 zł 280 zł
Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Możliwość rezerwacji na dowolne terminy 8 dniowe. Dzieci do lat 
3 bezpłatnie.

MORZE MIĘDZYZDROJE O.W.,,POSEJDON’’                                  FB
D.W. „POSEJDON” odległość od morza 20m przy słynnej Promenadzie Gwiazd. Pokoje 1,2,3 os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV, leżakami plażowymi. W pokoju  znajduje się  telewizor, radia oraz telefon. 
Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, studio fitness, solarium, gabinet masażu, sala konferencyjna, sauna, gabinet kosmetyczny, kantor. Parking niestrzeżony, płatny (15zł/doba) oraz strzeżony (25zł/doba). 
Zwierzęta akceptowane (ok. 7zł/doba). Dzieci do lat 3 bez świadczeń- gratis.

Turnusy 8 dni
sob-sob z wyż. FB 28.4- 3.5 3.5 - 31.5

30.9 - 31.10
8.7-2.9 31.5-24.6

Rodzaj pokoju widok na morze widok na park widok na morze widok na park
Os. pok. 1 os. 1160 zł 1085 zł 1625 zł 1550  zł 1315 zł 1240 zł
Os. pok. 2 os. 1085 zł 1005 zł 1550 zł 1470 zł 1240 zł 1160 zł
Os. pok. 3 os. 1085 zł 1005 zł 1315 zł 1315 zł 1160 zł 1160 zł

dzieci do lat 3 gratis bez świadczeń - śniadanie(szwedzki stół) w cenie

UWAGI: Doba hotelowa od godz. 16.00 (kolacja) do 12.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB
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MORZE MIĘDZYWODZIE C.R. ,,METAMORFOZA’’                         FB
C.R. „METAMORFOZA” –  położony 150 m od morza i 300m od centrum miasta. Pokoje 2,3,4 osobowe z możliwością wykorzystania 
pojedynczego, pokoje 4 osobowe typu studio 2+2, oraz apartament 4-os. z dwoma sypialniami i łazienkami z aneksem kuchennym i pokojem 
dziennym. Wszystkie pokoje dysponują bezpłatnym dostępem do Internetu ,TV , łazienką oraz balkonem. Do dyspozycji gości: jadalnia, basen z 
podgrzewaną wodą, zabiegi m.in. krioterapia, kąpiele solankowe-borowinowe-bąbelkowe, ultradźwięki, sollux, masaże klasyczne i łóżka masujące.

Turnusy 8 dni  
sob-sob; nd-nd 

z wyż. FB

WCZASY WYPOCZYNKOWE
WCZASY DLA SENIORA +50

osoba dorosła 

WCZASY MAMA I JA
osoba dorosła w 
pok. 2, 3, 4 os. lub 

studiu 2+2

     dziecko 3-10lat 
z wyż 1/2

dziecko 3-10lat 
dostawka 1/2 wyż

osoba dorosła + 
dziecko 3-10lat 1/2 

wyż

kolejne dziecko 
3-10lat 1/2 wyż

20.5 - 8.7 
19.8 -23.9 1100 zł 880 zł 690 zł 945 zł 1700 zł 760 zł
8.7 - 19.8 1210 zł 970 zł 690 zł ----------- --------- ---------

UWAGI: Doba hotelowa od godz. 16.00 (kolacja) do 10.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Ośrodek przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych. Dzieci do lat 3(bez samodzielnego łóżka) gratid, parking przy ośrodku. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem  FB

Ośrodek „Stilo” - odległość od morza 50m w otoczeniu lasu. Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4 os. z pełnym węzłem sanitarnym. Dwupokojowe apartamenty z 
aneksami kuchennymi. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizory, lodówki i czajniki bezprzewodowe. Cały ośrodek jest monitorowany i ogrodzony. Na 
terenie znajduje się miejsce na grila i do rozpalenia ogniska, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatówki, świetlica ze stołem do ping-ponga, wypożyczalnia rowe-
rów, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia sprzętu plażowego oraz wypożyczalnia kijków do nordic walkingu. niadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu. 
Parking płatny 10zł/doba, opłata za psa 50zł.

MORZE MIĘDZYZDROJE O.W. „STILO”                                         HB   FB

Turnusy 8 dni z wyż HB lub FB 
sobota-sobota

29.4  - 27.5 , 2.9 - 23.9 27.5 - 24.6 24.6 - 2.9
HB FB HB FB HB FB

osoba dorosła 760 zł 875 zł 875 zł 995 zł 1110 zł 1170 zł
dziecko 2-12 lat nocleg z 1/2 wyż 645 zł 760 zł 700 zł 820 zł 820 zł 935 zł

UWAGI: Doba hotelowa od godz. 16.00 (kolacja/obiadokolacja) do 12.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noc-
legów z wyżywieniem HB lub FB

O.W. „BOGDANKA” odległość od morza 150m. Teren ogrodzony. Ośrodek składa się z dwupiętrowego budynku, pokoje  2,3 osobowe z łazien-
kami oraz parterowe pawilony, domki 2,3,4 osobowych z łazienkami. Do dyspozycji gości: dwie sale telewizyjne, pokój zabaw dla dzieci, pokój 
gier cichych, sala ping  ponga i sala bilardowa, kawiarnia, drink bar, plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki i parking. Pokoje i pawilony posiadają 
pełen węzeł sanitarny oraz TV, a apartamenty także lodówki.  Na terenie ośrodka znajduje się miejsce do pakowania, miejsce na grilla lub ognisko. 
Turnusy 8 dni  sob – sob z wyż. FB  
 lub bez wyż. (SN)sob-sob; nd-nd  24.6 - 8.7  , 12.8 - 26.8 8.7 - 12.8

Zakwaterowanie: Pawilon                                        
pokoje 4 os

 Budynek Gł.  
pokoje 2, 3 os

Pawilon                                        
pokoje 4 os

Budynek Gł.  
pokoje 2, 3 os

wyżywienie/nocleg SN      FB      SN SN       FB     SN
Osoba dorosła, nocleg z wyz 

lub sam nocleg 360 zł   850 zł   450zł 420 zł   950 zł   550 zł
Dziecko 9-12 lat, nocleg z ½  wyż. 

lub sam nocleg 360 zł   785 zł   385 zł 420 zł   850 zł   450 zł
Dziecko 3-9 lat nocleg z ½ wyż lub 

sam nocleg 360 zł 695 zł 385 zł 420 zł 760 zł 450 zł
Dziecko 0-3 bez świadczeń 360 zł 80 zł 360 zł 100 zł

MORZE MRZEŻYNO O.W.,,BOGDANKA’’ SN, FB

UWAGI: Doba od 16.00 (kolacja) do 12.00 (śniadanie). Klimatyczne w cenie poby-
tu. Parking bezpłatny. Internet w-fi na terenie całego ośrodka. W cenie: 7 noclegów                   
z wyżywieniem FB lub same noclegi.

Turnusy 8 dni
sob-sob z wyż. FB

Rodzaj pokoju
29.4 -10.6 10.6 - 24.6

19.8 - 2.9 24.6 - 19.8

Os. pok. 1 os. 895 zł 1005 zł 1090 zł
Os. pok. 2, 3, 4os. 700 zł 810 zł 895 zł

dziecko 3-7 lat nocleg  z 1/2 wyż 620 zł 735 zł 815 zł
dziecko do 3l bez wyż., osobne łóżko 105 zł 105 zł 105 zł

dziecko do lat 2 bez świadczeń bezpłatnie

O.W. „MARTA” położony jest w zacisznej uliczce, w odległości 200m od plaży, blisko centrum Niechorza. Pokoje 
znajduja się w kilki niewielkich, jędnopiętrowych, murowanych pawilonach. Pawilony usytuowane są w otocze-
niu lasu sosnowego na 1,5h na dobrze zagospodarowanej powierzchni. Pokoje 1, 2, 3, 4 os. studio 2+1, 2+2 
wyposażone w pełne węzły sanitarne (azienka z natryskiem) oraz studiach dwupokojowych (pokoje w amfiladzie) 
z węzłem sanitarnym. W pokoju TV, czajnik bezprzewodowy, ręczniki sprzęt plażowy (parawany, koc plażowy, 
leżak. Na terenie ośrodka: basen odkryty, boisko do siatkówki i koszykówki, plac zabaw i gier dla dzieci, siłownia, 
dtół do gry w tenisa, solarium, grill kamieny i miejsce na ognisko. Na miejsc: stołówka(śniadania i kolacje-bufet, 
obiad serwowany) i kawiarnia.

Uwagi: doba hotelowa od 17:00(kolacja) do 10:00(śniadanie) + suchy 
prowiant na drogę powrotną. Możliwość odpłatnego korzystania z 
rowerów turystycznych oraz Wi-Fi. Klimatyczne płatne na miejscu. 
W cenie: 7 noclegów, wyżywienie FB, + podiweczorek, korzystanie z 
basenu infrstruktury ośrodka, parking.

MORZE NIECHORZE O.W.,,MARTA’’ basen odkryty                           FB

MORZE NIECHORZE D.W.,,KORMORAN’’ SN , HB, FB
Dom Wczasowy „Kormoran” położony w spokojnej dzielnicy ok. 300 m od zejścia na plaże. Pokoje 2, 3, 4 (2+2)-osobowe. W pokojach:  łazienka , ręczniki, telewizor 14”, lodówka, czajnik 
elektryczny oraz naczynia. Możliwość wypożyczenia parawanu, żelazka, grilla, roweru  (płatne 10zł/dzień) W niektórych pokojach Internet bezprzewodowy (parter + I piętro). Parking 
niestrzeżony na terenie i przy ośrodku płatny 5zł za dobę/za pojazd).  Zakaz palenia w pensjonacie. Zwierzęta (15zł/doba-opłata za małego pieska/kota).

Turnusy 8 dni
 sob-sob ; nd-nd 2.6 - 24.6 , 26.8 - 2.9 wyż. HB  24.6 - 26.8 - wyż. HB SAME NOCLEGI

  6.5- 3.6 , 
26.8 - 7.10Rodzaj osoby dorosły dziecko 3-6 lat

wspólne spanie dorosły dziecko 3-6 lat
wspólne spanie

pokój 2, 3, 4 os. 655 zł 325 zł 850 zł 425 zł  350 zł
UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 bez osobnego łóżka – gratis. Dziecko 3-6 lat bez 
osobnego łóżka.



1110

MORZE POBIEROWO O.R.W.,,LAOLA VITAL&SPA’’   HB  FB
Ośrodek rehabilitacyjo- wypoczynkowy ,,Laola vital & SPA”- położony ok 50 m od plaży. Zakwaterowanie 
w budynku B: pokoje 1, 2-3 os z łaziankami, tv i balkonami oraz lodówką i suszarką do włosów. Do dys-
pozycji gości: pac zabaw dla dzieci, wypożyczalna rówerów, mini golf, boiska sportowe, kawiarenka, oraz  
kompleks VITAL&SPA. Na terenie obiektu dostęp do internetu za opłatą. Parking płatny 8zł/doba.

Turnusy 8 dniowe sob-sob

Pobyty wczasowe Wczasy z odnową biologiczną 
- Rehabilitacja

2.9 - 23.9 1.7 - 26.8 3.6 - 24.6 2.9 - 23.9 1.7 - 26.8 3.6 - 24.6

Rodzaj osoby / Rodzaj wyżywienia FB HB FB FB HB             FB
osoba dorosła w pokoju 1 os 1515 zł 1705 zł 1515 zł 1630 zł 1890 zł  1630 zł

osoba dorosła w pokoju 2, 3 os 1135 zł 1325 zł 1135 zł 1250 zł 1510 zł  1250 zł
dziecko 4-11 lat nocleg w pokoju 2,3 os, 1/2 wyż. 910 zł  1060 zł 910 zł ------- -------- ---------
UWAGI: Doba hotelowa od 15.00 (obiadokolacja) do 10.00 (śniadanie). Klimatyczne w płatne na miejscu. Dzieci do lat 4 bez świadczeń gratis, w przypadku  (więcej niż jedno dziecko do 3,9 
lat) dopłata 200 zł/1-7 dni Pobyt wczasowy: 7 noclegów z wyżywieniem. Pobyt z odnową biologiczna - rehabilitacja: 7 noclegów z wyżywieniem, badanie lekarskie, 3 zagiegi dziennie w dni 
robocze. 

MORZE POGORZELICA  O.W.,,BOCIANIE GNIAZDO’’   HP lub FB

Turnus wyż FB 
sob-sob

30.9 - 21.10 27.5 - 24.6 , 26.8 - 30.9 24.6 - 26.8
Dorosły 3-10lat Dorosły 3-10lat Dorosły 3-10lat

Osoba  w pok. 2os standard bez balkonu 830 zł 525 zł 1090 zł 715 zł 1245 zł 830 zł
Osoba  w pok. 2os standard z balkonem, 

osoba dorosła w pokoju 2os lux bez balkonu 905 zł 605 zł 1170 zł 790 zł 1320 zł 905 zł
Osoba w studio z balkonem 1090 zł 755 zł 1395 zł 1015 zł 1545 zł 1090 zł
Osoba dorosła w pokoju 1os 1245 zł -------- 1580 zł ------- 1770 zł --------

MORZE REWAL ,, 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. Obiekt przyjmuje zwierzęta ok. 7zł/doba. 

Turnusy 8 dni z FB sob-sob; 
nd-nd

Osoba dorosła 
w pokoju 1 os z FB

Osoba dorosła 
w pokoju 2,3,4 os z FB

Dzieci 5-8 lat, 
nocleg, ½ FB

Dzieci 2-5 lat, wsp. 
spanie, ½ FB

6.5 - 17.6 , 26.8 - 7.10 855 zł 715 zł 535 zł 360 zł
 19.8 - 26.8 895 zł 755 zł 565 zł 380 zł

1.7 - 8.7 950 zł 810 zł 600 zł 405 zł
8.7-19.8 980 zł 840 zł 625 zł 425 zł

UWAGI: Doba hotelowa od kolacji 17.00 do śniadania 10.00. klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 2 bez świadczeń płatne na miejscu 10zł/doba  W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB

O.W. ,, Bryza’’ odległość od morza ok. 500m. Zakwaterowanie pokoje 2, 3, 4 os z łazienkami i balkonami, wyposażone w TV, lo-
dówki i czajnik bezprzewodowy. Do dyspozycji gości dwa pawilony hotelowe. Na terenie obiektu znajduje się boiskodo piłki nożnej, 
siatkówki i mini koszykówki, oraz wypożyczalnia 20 rowerów górskich, sprzętu turystycznego i plażowego oraz namiot pełniacy rolę 
świetlicy. parking bezpłatny.

MORZE ROWY O.W.,,BRYZA’’                                                           FB

Turnusy 8 dni z FB 
sob-sob; nd-nd

Osoba dorosła 
w pokoju 2 os

Osoba dorosa na 
dostawce

       dziecko 3 - 7 lat 
 w pokoju 3 os                  

z 1/2 wyż

    dziecko 3 - 7 lat 
w pokoju 4 os   z 1/2 wyż

17.6 - 1.7, 19.8 - 26.8 675 zł 630 zł  555 zł 555 zł
1.7 - 15.7, 12.8 - 29.8 810 zł 765 zł  620 zł 620 zł

15.7 - 12.8 895 zł 850 zł   705 zł 705 zł
Dzieci do lat3 bez świadczeń 160 zł / pobyt

UWAGI: Doba hotelowa od obiadu 14.00 do śniadania 10.00.  klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB, ognisko z pieczeniem kiełbasek

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

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. W cenie:  7 noclegów z wyżywieniem HP (śniadanie,  kolacja) możliwość dokupienia obiadu w cenie 170zł/turnus, 
dziecko 130zł

MORZE POGORZELICA  O.W. „KORMORAN’’ FB
O.W. „KORMORAN” położony w centrum miejscowości, na dużym zalesionym terenie, oddalony od plaży ok. 80 m. Do dyspozycji gości jadalnia z kominkiem i barem z bez-
pośrednim wyjściem do ogrodu, stoły do ping ponga, sauna i solarium. Na terenie ośrodka znajduje się boisko do siatkówki plażowej, zewnętrzna siłownia, plac zabaw dla 
dzieci, wyznaczone miejsce na ognisko i grill ogrodowy oraz letni basen o wymiarach 6 x 2, 5 m. pokoje 2, 3 i 4-osobowe z balkonami lub tarasami. Wszystkie z pełnym wę-
złem sanitarnym, TV, czajnikiem bezprzewodowym i sprzętem plażowym. Pokoje są usytuowane w budynku głównym i dwóch murowanych pawilonach hotelowych.

Turnusy 8 dni ( 7 noclegów) 
z wyż. FB  

  osoba dorosła
  w pokoju 2,3,4 os  dziecko 3-10 z 1/2 wyż.

10.6 - 24.06  , 2.9 - 9.9 775 zł 580 zł
24.06 - 2.9 950 zł 630 zł

Uwaga: Klimatyczne płatne na miejscu, Doba hotelowa od 17.00 do 10.00. W cenie:  7 noclegów z wyżywieniem FB. Dzieci do lat 3 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych 260zł

Turnusy AUTOKAREM wyjazd na noc, 
powrót rano

Osoba dorosła 
w pokoju 2,3,4 os z FB

16.6-1.7  (16dni) 1450 zł
19.8 - 31.8 (13dni) 1170 zł

W cenie:  noclegiu w zależności od turnusu, wyżywieniem FB, podwieczorek, ubezpieczenie NNW, wieczór z grillem, wieczorek taneczny, przejazd komfortowym autokarem.

SUPER OFERTA!
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UWAGI: Doba hotelowa od obiadu 14.00 do śniadania 10.00.  klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB, ognisko z pieczeniem kiełbasek

11

O.W. „STOGI” położony na rozległym terenie w lesie wzdłuż pasa wydm ok. 500 m od plaży i ok. 6 km od Gdańskiej Starówki. 
Do dyspozycji gości: świetlica z salą TV, jadalnia, ognisko. Zakwaterowanie w drewnianych domkach campingowych 2, 3, 
4-osobowych, z jednym pokojem z łazienką.

MORZE GDAŃSK O.W.,,STOGI’’                                                           FB

Turnusy 8 dni 
sob-sob

Osoba dorosła 
w drewnianym domku 2,3,4 

os
dziecko 3-10 lat  z 1/2 wyż.

FB HBFB HB

10.6 - 19.8 620 zł 595 zł 485 zł 460 zł
19.8 - 9.9 555 zł 510 zł 420 zł 375 zł

UWAGI: Doba hotelowa od obiadu 14.00 do śniadania 12.00. klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB lub HB

MORZE SARBINOWO O.W ,,JAWOR’’                                             FB, HB
Hotel***„JAWOR” położony jest zaledwie 100 m od morza i plaży. Odnowa biologiczne, basen zewnętrzny i wewnętrz-
ny sprawią, że przyjemnie zregenerujemy tu siły. Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 os z pełnym węzłem sanitar-
nym i balkonem, leżaki i wiatrochron. Pokoje o podwyższonym standardzie mają nowe wyposażenie. Do dyspozy-
cji Gości: jadalnia, jacuzzi, sauna 20zł/h , bilard 4 zł/h, kawiarnia z drink barem, winda, własna baza zabiegowa(zabiegi 
dodatkowo płatne: inhalacje, ultradźwięki, interdyn, sollux, kąpiele solankowe, lampa solaris,  magnetoterapia, aqua vibron, 
masaże, hydromasaż, okłady borowinowe, mała sala do ćwiczeń (gimnastyka indywidualna, zbiorowa, rowery treningo-
we, stepery, wioślarz, wspinacze), sala wielofunkcyjna (dyskotekowa), boisko do piłki nożnej i siatkowej, plac zabaw dla dzie-
ci, wypożyczalnia rowerów górskich 4 zł/h, miejsce na ognisko lub grilla, parking płatny 10zł/doba, ogrodzony, niestrzeżony.

UWAGI: Doba hotelowa od 17.00 (kolacja) do 10.00 (śniadanie). Klimatyczne 
płatne na miejscu, opłata za psa 15zł/doba. dzieci do lat 4 bez świadczeń gra-
tis. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB lub HB, 1h dziennie basen kryty i 
jacuzzi,  tenis stołowy . 

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd

  6.5 - 27.5  ,  
23.9 - 28.10

27.5 - 24.6
26.8 - 23.9 24.6 - 23.9 HB

osoba dorosła nocleg+wyż.       920 zł 1105 zł 1360 zł
dziecko 4-14 lat nocleg łóżko regularne.       735 zł 885 zł 1090 zł

dziecko 4-17 lat na dostawce/wspólnym spaniu       385 zł 385 zł 385 zł
MORZE SIANOŻĘTY C.W. ,,ECO VITA’’                                BB, HB+300zł

Turnusy 8 dni
sob-sob 6.5 - 24.6 24.6 - 2.9

Osoba dorosła w pok. 2, 3os. 1045 zł 1745 zł
Dziecko 3-12 lat 735 zł 1085 zł

Osoba dorosła w pok 1os 1395 zł 1935 zł

ECO VITA jest jednym z największych tego typu obiektów rekreacyjno – wczasowych w Sianożę-
tach / Ustroniu Morskim. Obiekt usytuowany jest w ścisłym centrum w odległości tylko 300 m od 
plaży, 8 km od Kołobrzegu. Oferuje pawilon hotelowy – wygodne noclegi, pokoje z balkonami i 
łazienkami, wyposażone w wygodne meble, TV i Internet Wi-Fi.

MORZE STEGNA O.W.R. ,,BAŁTYK’’                                             FB
Ośrodek Rehabilitaczyjno-Wypoczynkowy Bałtyk położony jest pośród pięknego,mieszanego 
lasu w odległości 800 m od piaszczystej plaży - dojście do plaży drogą leśną.Pokoje 2,3,4 - 
osobowe z łazienkami,TV i balkonem. Na miejscu jadalnia, kawiarnia, bilard, tenis stołowy, 
boisko sportowe wielofunkcyjne(piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny), miejsce 
na ognisko, plac zabaw dla dzieci.

Turnusy 8 dni
sob -sob

Osoba dorosła w 
pok. 2, 3, 4 os.

Dziecko 2-7lat  2, 
3, 4 os 1/2 wyż

Dziecko 7-14 2, 3, 4 
os  1/2 wyż

24.6 - 8.7 , 20.8 - 27.8 935 zł 650 zł 760 zł
27.8 - 3.9 865 zł 650 zł 760 zł
8.7 - 12.8 1340 zł 850zł 960 zł

W cenie: 7 noclegów, Uwagi: doba hotelowa od 16:00 do 10:00, zwierzęta akceptowalne ok 15zł/doba, klimatyczne płatne na miejscu, miejsce parkingowe 
20zł/doba, dzieci do 3 lat bez świadczeń gratis. Ceny nie obowiązuj w święta, walentynki, wielkanoc, majówka, boże narodzenie itd.

Cena zawiera: 7 noclegów, parking monitorowany, wyżywienie FB 
Uwagi: doba hotelowa od 16:00 do 10:00, opłata klimatyczna patna na miejscu, zwierzęta opata ok 40zł/doba, 
dzieci do 2 lat bez świadczeń gratis.

MORZE SOPOT HOTEL ,,MIRAMAR**’’                                              HB

Turnusy 8 dni
sob-sob 3.6 - 30.9 15.4 - 27.5, 30.9 - 28.10

Osoba dorosła w pok. 2os. 1145 zł 985 zł
Dziecko 4-9lat z 1/2 wyż 575 zł 495 zł

Dziecko 10-15lat 1045 zł 885 zł
Osoba dorosła w pok 1os 1495 zł 1335 zł

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 Inter-
netem, TV. Część pokoi dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie HB, ubezpieczenie NNW.Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu, doba hotelowa od 14:00 do 11:00, możliwość doku-
pienia dodatkowych posiłków. Ceny nie obowiązują w trakcie długich weekendów, festiwali, Open’er Festival oraz wybranych weekendów

Dopłata do pokoju z balkonem +150zł
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MORZE ŚWINOUJŚCIE PENSJONAT „JOWISZ” , D.W. „KARKONOSZE” HB, FB
Pensjonat „JOWISZ” położony w odległości 200m od promenady i plaży. Zakwaterowanie w  pokojach2,3 -osobo-
wych z łazienką, TV i telefonem,  wyposażone w ręczniki, sprzęt plażowy. Na terenie ośrodka znajduje się jadalnia, 
gabinet masażu, parking przy DW Fala (50m) niestrzeżony płatny 15zł/doba. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. D.W. 
Karkonosze położony w sanatoryjno-wypoczynkowej dzielnicy Świnoujścia 100 m od głównego wejścia na plażę.  
Trzypiętrowy murowany budynek dysponuje 2,3 os pokojami. Stołówka znajduje się na miejscu w ośrodku. Zwierzęta 
akceptowane sa tylko w Pensjonacie Jowisz. 

Turnus – 8 dni
sob-sob wyż. HB/FB  Pok. 1 os. W pok. 2 os z łazienką i TV W pok. 3 os z łazienką i TV

Rodzaj Osoby Dorosły Dorosły Dziecko 3 -10 lat
nocleg z ½ wyż. Dorosły Dziecko 3 -10 lat 

nocleg z ½ wyż.
17.6 - 24.6 , 26.8 - 2.9 1280 zł 930 zł 835zł 850 zł 465 zł

 24.6 - 1.7 1270 zł 1005 zł 905 zł 930 zł 505 zł
1.7 - 19.8 1270 zł 1145 zł 1030 zł 1070 zł 575 zł
19.8 - 26.8 1155 zł 1045 zł 940 zł 970 zł 525 zł

   Dzieci do lat 3 - 10 zł/doba płatne na miejscu                   

UWAGI: zakwaterowanie od godz. 16.00 (kolacja/ obia-
dokolacja) do godz. 10.00(śniadanie) Klimatyczne płatne 
na miejscu. Powyższy cennik dotyczy obu obiektów. Cena 
obejmuje: zakwaterowanie- 7noclegów w DW Karkonosze 
lub w Pensjonacie Jowisz, wyżywienie 3x dzennie DW Kar-
konosze, 2x dzennie Pensjonat Jowisz, w terminie 17.6-24.6 
i 26.8-2.9 wyżywienie 3x dzennie.

MORZE USTKA O.S.W.,,TĘCZA’’                                                     FB
Ośrodek Sanatoryjno - wypoczynkowy ,,Tęcza’’ Położony jest około 100 metrów od plaży, promenady 
i portu. Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3,4 os z pełnym węzełem sanitarnym, TV SAT i telefon. Do 
dyspozycji gości: Zakład Przyrodoleczniczy w jednym kompleksie z budynkiem hotelowym, stołów-
ką, kawiarnią, windą i podjazdami dla osób niepełnosprawnych.

Terminy 15 dni z wyż. FB
sob-sob pokó 1 os                 pokój 2 os pokój 3, 4 os 

Rodzaj osoby od 12 lat Pobyt  sanatoryjny Pobyt sanatoryjny Opiekun Pobyt Sanatoryjny Opiekun

15.5 - 27.5 1995 zł    1770 zł    1785 zł 1660 zł    1505 zł
27.5 - 1.7 2160 zł    1995 zł    1840 zł 1825 zł    1670 zł
1.7 - 2.9 2375 zł    2205 zł    2035 zł 2035 zł    1865 zł
2.9 - 30.9 2160 zł 1995 zł 1840 zł 1825 zł 1670 zł

dziecko do lat 3 bez świadczeń płatne 10 % ceny osoby dorosłej.

UWAGI: doba hotelowa od 12.00(obiad) do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. parking płatny 
7-10 z/doba w zalezności od sezonu,. Możliwośc wykupienia zabiegów leczniczych na miejscu - nalezy posia-
dać zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wykonywania zabiegów leczniczych. W 
cenie: 14 noclegów z wyżywieniem FB, 2 serie zabiegów (min. 8 zabiegów w jednej serii) wg zaleceń lekarza, 
całodzienną opiękę pielęgniarską, realizację programu turnusu rehabilitacyjnego (program KO) 

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 satelitarnych
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 8 dniowe 
sobota-sobota 

Osoba doro-
sła w pokoju 

2os
Osoba dorosła w 

pokoju 3os
osoba dorosła w 

pokoju 1os
29.4- 1.7 , 19.8 - 30.9 310 zł 285 zł 350 zł

1.7 - 19.8 425 zł 365 zł 580 zł

UWAGI: 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 moż-
liwość 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 W cenie: 7 noclegów, , możliwość bezpłatnego korzystania z basenu hotelowego w Hotelu Jantar 
przy ul. Wczasowej

MORZE ŚWINOUJŚCIE SANATORIUM,,RYBNICZANKA’’                     FB
Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Rybniczanka’’ odległość do morza 150 m i 100 m od promenady. Poko-
je 1,2,3 os z łazienkami, balkonami, tv,radiem i telefonem, w pokojach 3 os są również lodówki. Do dyspozycji go-
ści: jadalnia,kawiarnia, fryzjer, sauny, jacuzzi, solarium, sala gimnastyczna z siłownią, winda, mały parking moni-
torowany płatny 25 zł/doba, internet bezprzewodowy, bilard, basen kryty, baza zabiegowa: pole magnetyczne, 
bioptron, inhalacja, solanka, kąpiele perełkowe, kwasowęglowe, borowina, parafina, prądy interferencyjne, krioterapia, ul-
tradźwięki, akupresura stóp, masaże podwodne, wirowe, wibracyjne, klasyczny, laser, diatermia, galwanizacja, diadynamik

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd

6.5 - 27.5
23.9 - 28.10

27.5 - 24.6
26.8 - 23.9 24.6 - 26.8

osoba dorosła nocleg+wyż. 1040 zł 1385 zł 1660 zł
dziecko 4-14 lat łóżko regularne 830 zł 1110 zł 1330 zł

dziecko 4-17 lat na dostawce/współnym 
spaniu 385 zł 385 zł 385 zł

UWAGI: Doba hotelowa od 17.00 (kolacja) do 10.00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu, opłata za psa 15zł/doba. dzieci do lat 3 bez świadczeń 
gratis. Zwierzęta nie sa akceptowane. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB, korzystanie z basenu.
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UWAGI: 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 moż-
liwość 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 W cenie: 7 noclegów, , możliwość bezpłatnego korzystania z basenu hotelowego w Hotelu Jantar 
przy ul. Wczasowej

MORZE USTKA D.W.S. ,,PERŁA’’                          FB
Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła Bałtyku” z bezpośrednim zejściem do plaży, położony na 2 ha terenie. Zakwaterowa-
nie w pokojach 1 i 2 os z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem , TV. Na wyposażeniu pokoi radio, telefon, sprzęt plażowy, 
naczynia. Na miejscu jadalnia, kawiarnia, sala konferencyjna, sala gimnastyczna, świetlica, sale konferencyjne, ping-pong, 
bilard, boiska do siatkówki, koszykówki, korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill. Obiekt posiada windę. Jest 
tutaj doskonale wyposażona zabiegowa: hydroterapia, światłolecznictwo, kąpiele lecznicze,  masaże , okłady z parafiny 

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd

osoba dorosła w 
pokoju 1 os

osoba dorosła 
w pokoju 2 os

dziecko 3-10 lat 
nocleg z 1/2 wyż dziecko 2-3 lat

6.5 - 27.5 , 30.9 -  28.10 960 zł 820 zł 655 zł 410 zł
27.5 - 1.7 , 2.9 - 30.9 1155 zł 935 zł 750 zł 465 zł

1.7 - 2.9 1310 zł 1075 zł 860 zł 540 zł
UWAGI: Doba hotelowa od kolacji 15.00 do śniadania 10.00. klimatyczne płatne na miejscu, parking płatny 10 z/doba. Dzieci do lat 2 bez świadczeń gratis.
 W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB.  

MORZE USTRONIE MORSKIE O.W. ,,GWAREK’’                          FB , HB
Ośrodek Wczasowy Gwarek położony w nadmorskim klifie, odległość od morza ok.30m.Zakwaterowanie 
w pokojach 2,3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym i TV. W każdym pokoju balkon i sprzęt plażowy Na 
miejscu jest jadalnia, kawiarnia, kort tenisowy, boisko do piłki plażowej, tenis stołowy, plac zabaw dla 
dzieci oraz miejsce do grillowania. Wi-Fi.

Turnus 8 dniowe sob-sob Osoba dorosła dziecko 4-14 na łóżku 
regularnym

dziecko 3-17 na dostaw-
ce / wspólnym spaniu

HB FB HB FB HB FB
6.5 - 27.5 , 23.9 - 28.10 685 zł 775 zł 550 zł 620 zł 310 zł 385 zł
27.5 - 24.6 , 26.8 - 23.9 810 zł 895 zł 650 zł 715 zł 310 zł 385 zł

24.6 - 26.8 1005 zł  1095 zł 805 zł 875 zł 310 zł 385 zł
W cenie: 7 noclegów, wyżywienie FB lub HB. Uwagi: doba hotelowa od 16:00 do 10:00, opłata klimatyczna na miejscu, parking 20 zł, zwierzęta nie są akcep-
towane, dzieci do 3 lat - gratis.

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

Turnus 8 dniowe 
sob-sob z wyż. HB 6.5 - 24.6 , 2.9 - 30.9 24.6 - 2.9

Rodzaj osoby os dorosła os dorosła
pokój 1 os 315 zł 540 zł
pokój 2 os 275 zł 465 zł

UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt przyjmuje pieski (tylko yorki). W cenie: 7 noclegów

UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 4 bez świadczeń gratis W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB lub FB 

MORZE WŁADYSŁAWOWO POKOJE GOŚCINNE ,,PEREŁKA’’   FB, HB
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 stołowego, grill ogrodowy, mały plac zabaw-
-piaskownica, huśtawka. Parking na terenie posesji (bezpłatny). Ośrodek przyjmuje zwierzęta 5 zł/doba. 

Turnusy: sob-sob; nd-nd
8dni z wyżywieniem FB

HB FB
6.5 - 24.6
2.9 - 16.12 27.6 - 29.8

Osoba dorosła + nocleg z wyż. 820 zł 1120 zł
Dziecko od 4 – 14 lat nocleg z ½ wyż. 655 zł 895 zł

MORZE USTRONIE MORSKIE „ALKA’’                                        FB 
Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Alka malowniczo położony obiekt zaledwie 120 m od morza w samym 
centrum Ustronia Morskiego. W ośrodku do dyspozycji Gości znajduje się miedzy innymi: stołówka, kom-
fortowa sala szkoleniowo - konferencyjna (idealna także dla grup tanecznych), nowoczesne gabinety
zabiegowe, parking samochodowy.

Turnus 7 dniowe
Os dor. w 

pokoju 2os 
standard

Os dor w 
pokoju 2os 

komfort

Studio 
rodzinne

Os dor w 
pokoju 1os

Dzieci 
1-3lat

Dzieci 3-10 
lat

24.6 - 2.9 1105 zł 1305 zł 1305 zł 1240 zł 530 zł 710 zł

W cenie: 6 noclegów, wyżywienie FB Uwagi: doba hotelowa od 14:00 do 10:00, opłata klimatyczna na miejscu, parking 15zł/doba, zwierzęta nie są akcepto-
wane, dzieci do 1 lat - gratis. W cenie turnusy rehabilitacyjnego 13 noclegów, wyżywienie FB, 1x w tygodniu kolacja grillowa, bezpłatna konsultacja lekarska 
oraz opieka pielęgniarska, 20 indywidualnych zabiegów z zakresu fizykoterapii, 2 bilety do Aquaparku Helios.

Turnus  rehabilitacyjne 14 dniowe Os dor. w pokoju 
2os standard

Os dor w 
pokoju 1os

29.4 - 12.5, 13.5 - 26.5 , 22.4 - 5.5, 6.5 - 19.5. 20.5 - 2.6 1890 zł 1915 zł
27.5 - 9.6 , 3.6 -16.6 1965 zł 2015 zł

10.6 - 23.6,  24.6 - 7.7, 17.6 -30.6 2045 zł 2090 zł
1.7 - 14.7, 15.7 -28.7, 29.7 - 11.8, 8.7 - 21.7, 22.7 - 4.8, 5.8 - 18.8 2820 zł 2965 zł

12.8 - 25.8, 19.8 - 1.9 2175 zł 2225 zł
26.8 - 8.9, 8.8 - 22.9, 2.9 - 15.9 2045 zł 2090 zł

23.9 - 6.10, 16.9 - 29.9 1965 zł 2015 zł
7.10 - 20.10, 21.10 - 3.11. 4.11 - 17.11, 30.9 - 13.10, 14.10 - 27.10, 28.10 - 10.11, 11.11-24.11 1555 zł 1600 zł
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MAZURY SERWY K. AUGUSTOWA HOTEl & SPA ,,ALBATROS***”   HB

           BUSKO ZDRÓJ HOTEL,,GROMADA**”                         FB

Hotel Albatros *** w miejscowości Serwy k. Augustowa- popularnej miejscowości letniskowej nad jeziorem Serwy. 
Otacza go Puszcza Augustowska, a Pojezierze Augustowskie do którego należy jezioro, to jedno z najbardziej malow-
niczychi wicąż jeszcze mało odkrytych miejsc. Jezioro objęte strefa ciszy.Hotel dysponuje eleganckmi komfortowymi 
pokojami 2 i 3 os z tv, łazienką oraz tarasem, Centrum odnowy biologicznej SPA, salą konferencyjną, sal bankietową, 
restauracją, wiatą na ognisko, plażą przy jeziorze, kajakami. Na terenie ośrodka można wypożyczyć rowery. Parking na 
terenie ośrodka odpłatnie.

Hotel ,,Gromada’’ ** położony w dzielnicy zdrojowej do dypozycji pokoje 1, 2, 3 os oraz apartamenty. Większość po-
koi z balkonami. Do dypozycji gości: sala konferencyjna,kawiarnia,bar,restauracja. W pobliżu hotelu znajdują się: hala 
sportowa,stadion,korty tenisowe oraz pływalnia miejska. Hotel posiada windę i podjazd dla wózków inwalidzkich, co 
umożliwia pobyt osobom niepełnosprawnym. Zwierzęta akceptowane 15 zł/doba. Profil leczniczy: choroby reumato-
idalne, choroby ukł. nerwowego, zwyrodnienia stawów, gościec, choroby skórne,choroby ortopedyczne,stan pourazo-
wy tkanek miękkich.

UWAGI: doba hotelowa od  14.00 (kolacja) 12 (obiad). Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie wczasów: 7 noclegów z wyżywienie  FB, 

TURNUSY: SOBOTA - SOBOTA 8 dni z wyż. FB
6.05 - 16.12 Wczasy 8 dni

Osoba w pokoju 1 os 915 zł
Osoba w pokoju 2 os 875 zł

Dziecko 3-10 lat nocleg w pokoju 2 os z 1/2 wyż 720 zł

KUJAWY             CIECHOCINEK  O.W,,JANÓWKA’’                              FB
O.W. ,,Janówka’’ obiekt dysponujący pokojami 1, 2, 3 os o zróżnicowanym standardzie z łazienkami, (TV, radio, czajnik) oraz 
pokoje z umywalkami (radio). Posiłki domowe. Na miejscu przeprowadzane są zabiegi leczncze. Dla amatorów czynnego 
wypoczynku w okolicy znajdują się: 3 ośrodki jazdy konnej, korty tenisowe, baseny solankowe,liczne kawiarnie i restauracje. 
Parking bezpłatny niestrzeżony.

UWAGI: doba hotelowa od 11:00 (obiad) do 10:00 (śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis. W cenie: 7 noclegów z wyżywienie  FB 

Turnusy sobota - sobota pakiety z wyż. HB 
15.04 - 28.10

os dorosła nocleg w pokoju 2 ,3 os dziecko 4-12 lat nocleg z 1/2 wyż. 
przy 2 dorosłych

1170 zł 455 zł
UWAGI: doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywienie Hb, 1 kolacja ple-
nerowa w wiacie przy ognisku, pobyty SPA - 2 godz = zniżka 50% na dalsze korzystanie, korzystanie z kajaka na jeziorze Serwy - 3 
godz., wypożyczenie roweru. turystycznego - 3 godz.

TURNUSY SOBOTA – SOBOTA   8-dniowe  z  wyż. FB 6.5 - 30.09
Pokój 1 os z łazienką, TV,  radiem, czajnikiem 850 zł

  Pokój 2 os z umywalką, TV, radiem, czajnikiem 775 zł
Pokój 3 os z łazienką , TV, radiem, czajnikiem 735 zł

Dziecko 3-7 lat, nocleg w pokoju 2, 3 os z 1/2 wyż 690 zł

D.W. Ceprówka w malowniczej Białce Tatrzańska. Pokoje 1,2,3,4 os, z łazienkami i TV. Do dyspozycji gości w cenie poby-
tu: 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 ko-
rzystać ze zniżkowej karty tatrzańskiej. Do nowootwartych basenów termalnych Terma Bania 2,5 km. www.termabania.
pl.  Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

GÓRY BIAŁKA TATRZAŃSKA D.W.,,CEPRÓWKA’’                           HB

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd os dorosła nocleg z wyż. dziecko 7-12 lat 

nocleg z 1/2 wyż.
dziecko 3-7 lat 

nocleg z 1/2 wyż.
15.04 - 21.10  650 zł 560 zł               475 zł

UWAGI: doba hotelowa od 16.00(obiadokolacja) do 
10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Dziec-
ko do lat 3 bez świadczeń gratis. (z transportem 105 zł)
W cenie: 7/10 noclegów z wyżywienie  HB, rowry, kijki 
do northing working, korzystanie z zaplecza socjalne-
go, basenu letniego 

Terminy 11 dni z wyż. HB os dorosła nocleg z wyż. dziecko 7-12 lat 
nocleg z 1/2 wyż.

dziecko 3-7 lat 
nocleg z 1/2 wyż.

15.04 - 21.10  930 zł 800 zł               680 zł
Terminy 11 dni z wyż. HB z przejazdem 

AUTOKAREM os dorosła nocleg z wyż. dziecko 7-12 lat 
nocleg z 1/2 wyż.

dziecko 3-7 lat 
nocleg z 1/2 wyż.

30.6 - 10.7 , 10-20.7 , 20-30.7 , 30.7 - 
9.8 , 9-19.8  1035 zł 910 zł               790 zł

D.W.„U HANKI” posesja położona jest w centrum obok rzeki Białki, skąd rozciągają się piękne widoki na góry i lasy. Obiekt 
dysponuje pokojami 2,3,4 osobowymi z łazienkami i TV. 
Do dyspozycji gości jest: parking, plac zabaw dla dzieci. Zwierzęta nie są akceptowane. po wcześniejszym uzgodnieniu.  500m 
od wyciągu ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska www.bialkatatrzanska.pl. i nowo otwartych basenów termalnych 
Terma Bania www.termabania.pl.

GÓRY BIAŁKA TATRZAŃSKA D.W.,,U HANKI’                           HB

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd os dorosła nocleg z wyż. dziecko 3-10 lat 

nocleg z 1/2 wyż.
dziecko 0-3lat bez 

świadczeń.
15.04 - 21.10  700 zł 625 zł               0 zł

UWAGI: doba hotelowa od 16.00(obiadokolacja) do 10.00(śnia-
danie). Klimatyczne płatne na miejscu.  W cenie: 7/10 noclegów 
z wyżywieniem  HB

Terminy 11 dni z wyż. HB os dorosła nocleg z wyż. dziecko 3-10 lat 
nocleg z 1/2 wyż.

dziecko 0-3lat bez 
świadczeń.

15.04 - 21.10  995 zł 890 zł               0 zł
Terminy 11 dni z wyż. HB z przejazdem 

AUTOKAREM os dorosła nocleg z wyż. dziecko 3-10 lat 
nocleg z 1/2 wyż.

dziecko 0-3lat bez 
świadczeń.

30.6 - 10.7 , 10-20.7 , 20-30.7 , 30.7 - 9.8 
, 9-19.8  1095 zł 990 zł               95 zł
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D.W. ,,Halina’’ dysponuje 70 miejscami w pokojach 2,3,4 os. wyposażonych w tv, lazienkę, dostępdo internetu, naczynia. Na 
terenie ośrodka znajduje sę duzo zieleni co sprzyja wypoczynku, miejsce na grila, boisko sportowe( siatkówka,koszykówka, 
piłka nozna). Do dyspozycji gości: świetlica (sprzęt RTV, audio-video), sala zabaw dla dzieci, sala kominkowa, piłkarzyki,bi-

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd   6.5 - 28.10

os dorosła nocleg + wyż. dziecko 10-15 lat z 1/2 wyż. dziecko 4-10lat z 1/2 wyż
555 zł 510 zł 470 zł

UWAGI: doba hotelowa od 16.00(obiadokolacja) do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Dziecko do lat 4 bez świadczeń gratis, w przypadku 
turnusu autokarowego + 105zł. Cena zawiera 7/10noclegów z wyżywieniem HB
W cenie: 7/10 noclegów z wyżywieniem HB 

GÓRY BIAŁY DUNAJEC D.W.,,HALINA’’                                            HB

O.W.,,Na dolinie’’ obiekt całoroczny położony na Wierzchu Olczańskim. Pokoje 2,3,4 os z łazienkami oraz domowe 
jedzenie,  Do dyspozycji:sala z kominkiem, duży teren wokół domu, parking.Liczne atrakcje, dobra komunikacja z 
pobliskimi miejscowościami sprawiają że jest to idealne miejsce na wypoczynek. Widoki na szczyty gór na przydo-
mowym tarasie sprawiaja, że każdy niewątpliwie będze chciał powrócić do tego miejsca. Do basenów termalnych 

GÓRY KARPACZ PENSJONAT,,SKALEŃ’’                                          HB 
Pensjonat ,,Skaleń’’ ok. 800m od centrum miasta, znajduje się w sichym miejscu z widokiem jest na Śnieżkę. Zakwaterowa-
nie w pokojach 1,2,3,4 os z pełnym węzłem sanitarnym, tv-sat, pokoje 4 os typu studio, możliwość dostawki do pokoju 2 os. 
Część pokoi z balkonami. Do dyspozycji gości: jadalnia, sala kominkowa z barem kawowym, bilard, plac zabaw dla dzieci, 
wydzielone miejsce na ognisko i grila. Dostęp do internetu, parking niestrzeżony bezpłatnie, Opłata za psa - 10 zł/doba.

UWAGI: doba hotelowa od  16.00 do 10.00, dziecko do lat 3 bez świadczeń- gratis.Opłata klimatyczna na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywienie  HB

GÓRY KARPACZ ,,STOKROTKA’’                                                        HB

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd   6.05 -  30.9

osoba dorosła nocleg+wyż. 440 zł
dziecko 3-7 lat nocleg z 1/2 wyż. 350 zł

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd pokój 1 os pokój 2, 3, 4 os dziecko 3-12 lat nocleg 

z 1/2 wyż.
dziecko 3-12 lat na 
dostawce z 1/2 wyż

 15.04 - 21.10 770 zł 550 zł              470 zł           370 zł

Pakiety 6 noclegów                   
od sob do pt wyż. HB

24.06 - 1.09
Pokój 2, 3, 4 os

Pokój z łazienką Pokój z łazienką pod-
wyższony standard

Pakiet A 
- rekreacyjny

Pakiet B - 
 wycieczkowy

Pakiet A - 
rekreacyjny

Pakiet A - 
wycieczki

Cena dla 1 os za turnus   630 zł       990 zł 740 zł    1105 zł

O.W. „Stokrotka” znajduje się w Karpaczu Górnym  4 km od centrum miasta. Posiada 114 miejsc noclegowych w czterech 
budynkach, w których znajdują się pokoje 2, 3, 4os., pokoje typu studio.Wszystkie pokoje posiadają pełen węzeł sanitarny 
i TV, w niektórych pokojach znajdują się lodówki. W głównym budynku „Stokrotka” znajduje się recepcja z barem, jadalnia, 
sauna, mini siłownia, stół do tenisa stołowego, bilard,sejf. Na terenie ośrodka znajduje się miejsce na ognisko lub grilla

UWAGI: doba hotelowa od  16.00 do 12.00, dziecko do lat 3 bez świadczeń- gratis. Zwierzęta gratis po wcześniejszym uzgodnieniu Opłata klimatyczna na miejscu. PAKIET A: 6 noclegów, wyżywienie 2x dziennie 
(śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja serwowana do stolika), ognisko z pieczeniem kiełbasek przy muzyce mechanicznej, mini siłownia, sauna, tenis stołowy podatek VAT, ubezpieczenie 
NNW.  PAKIET B: Pakiet A + całodziennia wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Wiednia wraz z regionalną obiadokolacją w Czechach. Opis wycieczki: Przejazd przez Czechy do Austrii. Przerwa 
na granicy czesko-austriackiej (śniadanie: suchy prowiant otrzymany w Ośrodku, wolne zakupy w strefie wolnocłowej) Przyjazd do Wiednia i zwiedzanie najbardziej znanych atrakcji miasta (m.in. wjazd 
autokarem na na wzgórze Kahlenberg, przejazd przez dzielnicę winiarzy Grinzing, spacer po dzielnicy Hundertwassera, przerwa na wiedeńską kawę, przejazd Ringiem Wiedeńskim na trasie budynki Opery 
Wiedeńskiej, Parlamentu, spacer po mieście. W drodze powrotnej około godz. 18:00 przerwa na obiadokolację w Czechach. W godzinach wieczornych przyjazd do Ośrodka. Podana cena pakietu B zawiera 
obowiązkową składkę 10zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).  

UWAGI: doba hotelowa od  14.00 do 10.00, dziecko do lat 3 bez świadczeń- 20 zł/doba, 
płatne na miejscu., do autokaru dopłata +105zł Opłata klimatyczna na miejscu. W cenie: 7/10 noclegów z 
wyżywieniem  HB

GÓRY BUKOWINA TATRZAŃSKA O.W.,,NA DOLINIE’’             HB      

Terminy 11 dni z wyż. HB   6.05 -  30.9
osoba dorosła nocleg+wyż. 630 zł

dziecko 3-7 lat nocleg z 1/2 wyż. 500 zł
Terminy 11 dni z wyż. HB

z przejazdem AUTOKAREM
 30.6 - 10.7 , 10-20.7 , 20-30.7 , 

30.7 - 9.8 , 9-19.8  
osoba dorosła nocleg+wyż. 730zł

dziecko 3-7 lat nocleg z 1/2 wyż. 600 zł

Terminy 11 dni z wyż. HB
 6.5 - 28.10

os dorosła nocleg + wyż. dziecko 3-10 lat z 1/2 wyż. dziecko 4-10lat z 1/2 wyż
795 zł 730 zł 375 zł

Terminy 11 dni z  AUTOAREM
  30.6 - 10.7 , 10-20.7 , 20-
30.7 , 30.7 - 9.8 , 9-19.8  

os dorosła nocleg + wyż. dziecko 3-10 lat z 1/2 wyż. dziecko 4-10lat z 1/2 wyż

890 zł 825 zł 765 zł

GÓRY KRYNICA ZDRÓJ O.S.W.,,JAGIELLONKA’’                         FB
O.S.W,,Hajduczek’’- położony na wysokości 640 m.n.p.m u podnóża Góry Parkowej, 900 m od centrum miasta. Pokoje 1,2 os z dostawkami i  łazienkami i balkonami. Pokoje 
wyposażone w gniazda TV sat, video. Możliwość wypożyczenia TV, adio,stolik. Do dyspozycji gości: jadalnia, świetlica, sala tv, biblioteka,dostęp do internetu,sklepik z bufe-
tem, windy, parking niestrzeżony (bezpłatny),zadaszenie na ognisko i grila,tenis stołowy,boisko do siaktówki i kometki.Obiekt przyjmuje zwierzęta odpłatnie.

UWAGI:  Doba hotelowa od 17.00 (kolacja) do 14.00 (obiad) lub od 14.00 obiad do 10.00.Klimatyczne płatne na miejscu.  W cenie pobytu wczasowego: 7 noclegów z 
wyżywieniem.

Turnusy 8 dniowe od soboty do soboty Pobyty wczasowe
6.5 -27.5 , 23.9 - 28.10 27.5 - 24.6 , 9.9 - 23.9 24.6 - 9.9

Pokóje standard  Rodzaj wyżywienia FB       HB FB      HB FB HB
Os dorosła w pokoju 2,3os 840 zł      710 zł 895 zł    765 zł 975 zł 840 zł

dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym 675 zł  570 zł 715 zł 610 zł 780 zł 670 zł
dziecko 4-17 lat dostawce / wspólnym spaniu 390 zł  310 zł 390 zł 310 zł 390 zł 310 zł

Dzieci do 3 lat w pokoju rodziców bez świadczeń – płatn na miejscu\ 20 zł/doba



B.P. „Juvenia2000”  ul. Warszawska 3  lok. 32, 41-200 Sosnowiec  tel./fax: 32 368 17 44  
www.juvenia2000.pl16

GÓRY KRYNICA ZDRÓJ C.K.U i R.,,GEOVITA’’  SPA&WELLNESS BB , FB

UWAGI: Parking monitorowany 10 zł/doba. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Doba hotelowa od 14.00 do 12.00. Wyżywienie :śniada-
nie(bufet) obiad i kolacja serwowane. Możliwość wyboru diety. Możliwość wykupienia zabiegów za dodatkową opłatą, internet 
bezprzewodowy bezpłatnie. Dziecko do lat 4 bez świadczeń bezpłatnie

C.K.U iR. GEOVITA położone w uzdrowiskowej części Krynicy Zdrój posiada pokoje 1, 2, 3-os. oraz apartamenty, wszystkie 
pokoje z łazienką, TV sat, radiem, telefonem, lodówką, leżakami i widokiem na góry; pokoje do III piętra z balkonami. Na 
miejscu: sala restauracyjna, kawiarnia, sala kominkowa, sala bilardowa, sala tenisa stołowego, pokój zabaw dla dzieci,3 sale 
konferencyjne,  salon kosmetyczny: zabiegi na twarz i na ciało z zastosowaniem ekskluzywnych kosmetyków firmy PEVO-
NIA Botanica, salon fryzjerski, gabinet masażu (masaż gorącymi kamieniami, masaże relaksacyjne, lecznicze i pielęgnacyjne), 
baza odnowy biologicznej: hydromasaż, prysznic Vichy, bicze szkockie, zabiegi w kapsule NeoQui, sala fitness, Nowoczesny 
Instytut SPA & Wellnes ( 5% rabat dla gości) , kryty basen z hydromasażem, fizykoterapia (krioterapia miejscowa, diadynamik, 
interdyn, ultradźwięki, terapuls, jonoforeza, galwanoborowina, lampa kwarcowa, lampa Sollux, lampa bioptron, laserote-
rapia); termoterapia (okłady borowinowe i żelowe), kinezyterapia, aquawibron, solarium, sauna - sala relaksu. Na miejscu 
możliwość dokupienia usług z fizykoterapii, aerozoloterapii, termoterapii, masaży klasycznych i leczniczych

Turnusy 8 dni z wyż. sobota-sobota 15.4 - 24.6 , 2.9 - 28.10 24.6 - 2.9
Rodzaj wyżywienia HB HB

Rodzaj osoby os dorosła dziecko 4-12 lat 
nocleg z 1/2 wyż. os dorosła dziecko 4-12 lat 

nocleg z 1/2 wyż.
Pokój 1-os 1020 zł        ------------- 1100 zł        ------------
Pokój 2-os 985 zł          780 zł 1025 zł         820 zł
Pokój 3 os 985 zł          780 zł 1025zł         820 zł

Apartament 2-os 1630 zł        ------------- 1595 zł       -------------

GÓRY KUDOWA ZDRÓJ HOTEL,,GWAREK’’ **                           FB

GÓRY PIWNICZNA O.W. „FILARÓWKA’’                                     HB , FB

Hotel Gwarek ** - 100 m od centrum Kudowej Zdrój, dysponuje  pokojami 1,2,3 os z łazienka, TV, telefonem. Pokoje Typu A o podwyższo-
nym standarcie odnowione - piętro IV-VI na podłogach wykładziny, pokoje typu B standard plus - piętro II i III, na podłogach panele lub wy-
kładziny. Wszystkie typy pokoi z balkonem. W hotelu winda przystosowana dla osób niepenosprawnych.Na miejscu: kawiarenka z kącikiem 
internet- cafe, jadalnia, sala konferencyjna, sala gier z bilardem i tenisem stołowym, miejsce na ognisko, oaza relaksu: Gabinet Medycyny 
Natauralnej, jadeit oraz hydromasa,rowerek treningowy, masaż ręczny, sala tv, sauna, solarium, sejf w Recepcji (bezpłatny) 2 garaże (10zł/
doba/garaż), niestrzeżony parking. 

O.W.Filarówka w Piwnicznej ośrodek dysponuje 1,2,3,4 os pokojami i studia 2+2 z łazienkami.Na ternie ośrodka: 
jadalnia, kawiarnia,swietlica z tv sat,  video, stół do ping-ponga, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko,wypoyczaln-
nia sprzetu sportowego. Parking bezpłatny niestrzeżony. Obiekt sprzyjmuje zwierzęta za opłatą 5 zł/doba

Turnusy 8 dniowe 
sosbota-sobota 
Cena od osoby

Pokój 1-os Pokój 2-os Pokój 3os
dziecko 5-10 lat 
nocleg w pokoju                 

z 1/2 wyż
15.4 - 28.10 1130 zł 850 zł 750 zł   680 zł 

Dzieci do lat 5 bez świadczeń gratis

Uwagi: doba hotelowa od 17.00 kolacji do śniadania 10.00 . Klimatyczne płatne na miejscu. Obiekt przyjmuje zwierzęta 10 zł/doba. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem FB 

Terminy 8 dni z wyżywieniem
sob-sob, nd-nd     15.4 - 28.10 Wyżywienie HB Wyżywienie FB 

osoba dorosła nocleg w pok. 1 os z wyż. 750 zł 905 zł
osoba dorosła nocleg w pok. 2,3,4 os z wyż. 595 zł 705 zł

dziecko 4 - 12 lat noclegz 1/2 wyż. 505 zł 625 zł

Uwagi: doba hotelowa od 17.00 kolacji/obiadokolacji do śniadania 10.00. Dzieci do lat 3 bez świadczeń na wspólnym spaniu gratis. 
Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem 

GÓRY POLAŃCZYK  C.W.S,,UNITRA’’                                               HB
C.W.S ,,Unitra’’ położone nad Zalewem Solińskim ok. 200 m od jego brzegów, posiada własną przystań, 
Pokój standard pokoje 1,2,3 lub 4 os z łazienkami. TV i telefonem, częściowo z bakonami. Pokoje 4 os to 
kompleksy dwupokojowe, z czego jeden pokój jest przechodni. Pokój standard plus o podwyższonym 
standardzie, z TV-sat, telefonem, lodówką, częściowo z klimatyzacją, internet, balkon z widokiem na 
jezioro. Umożliwiamy splipowanie i cumowanie łodzi. Do dyspozycji gości: plac zabaw dla dzieci, boisko 
do gry w siatkówkę, miejsce na ognisko i grila,kawiarnia z kominkiem,sala konferencyjna,jadalnia, stół 
bilardowy, duzy parking. Psy (10 zł/doba)

Terminy  sobota – sobota:
15.04 - 28.10 os. dorosła z HB Dziecko od 2÷12 lat 

nocleg+ ½ HB
Dziecko od 2÷12 lat 
na dostawce z ½ HB

Pokój standard 1,2,3,4os. 850 zł 640 zł 425 zł 
Pokój standard plus 1,2,3,4os. 1085 zł 815 zł 545 zł

Dzieci do 2lat bez świadczeń – 20z/doba

CENA OBEJMUJE: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking, UWAGI: dzieci do 2 lat opłata 10zł/doba Klimatyczne płatne na 
miejscu, Doba hotelowa od 16.00 do 10.00, opłata za zwierzę 20 zł/doba
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GÓRY   RABKA ZDRÓJ  D.W. „ELA” FB
Dom Wczasowy ,,ELA’’ znajduje się nieopodal centrum Rabki w strefie 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-fi, 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-fi w ośrodku.

UWAGI: Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Cena zawiera: 7/10noclegów, wyżywienie FB
GÓRY   RABKA ZDRÓJ  PENSJONAT „ŚWIATOWID” FB

D.W. „ŚWIATOWID” - malowniczo położony na południowym zboczu w centrum uzdrowiska - strefa A, blisko parku (400m), Pokoje. 1,2,3,4 os i typu studio 2+1 z łazienką-
,TV, bezprzewodowy dostęp do internetu, czajnik. Na miejscu kawiarnia ze stołem do bilarda oraz dartem, sala zabaw dla dzieci- przedszkole-,sala konferencyjna, sauna, 
gabinet zabiegowy,stołówka ze smaczną domową kuchnią. bezpłatny parkingobiektu. duży teren rekreacyjny z miejscem na grilla. Bezpłatne wi-fi w ośrodku.

Rodzaj świadczeń  Turnusy 8 dni sob-sob           6.05 - 24.06,  26.08 -28.10 24.06 - 26.08
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 525 zł 735 zł

Dziecko 2-10 lat ,nocleg z 1/2 wyż. 390 zł        545 zł
Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy                          

2 os pełnopłatnych na wspólnym spaniu 86zł 86 zł

Rodzaj świadczeń 
noclegi + wyżywienie   Turnusy sob-sob 22.4 - 3.06 3.6 - 1.7 , 2.9 - 30.9 19.8 - 2.9, 1.7 - 15.7 15.7 - 19.8

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os      545 zł   580 zł 620 zł 665 zł
Dziecko 3-10 lat ,nocleg+ ½ wyż.      440 zł   465 zł 495 zł 530 zł

UWAGI: Doba hotelowa od 14.00 (obiad/obiadokolacji)do 10.00(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 przy 2 osobach pełnopłatnych bez świadczeń gratis
Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie FB, 1 x 30 min wstęp do sauny na pobyt.

Rodzaj świadczeń  Turnusy 11dni           6.05 - 24.06,  26.08 -28.10 24.06 - 26.08
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 745 zł 1050 zł

Dziecko 2-10 lat ,nocleg z 1/2 wyż. 555 zł        780 zł
Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy                          

2 os pełnopłatnych na wspólnym spaniu 120 zł 120 zł

Rodzaj świadczeń  Turnusy 11 z  AUTOKAREM          30.6 - 10.7 , 10-20.7 , 20-30.7 , 30.7 - 9.8 , 9-19.8  
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 1150 zł

Dziecko 2-10 lat ,nocleg z 1/2 wyż. 885 zł
Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy                          

2 os pełnopłatnych na wspólnym spaniu 375 zł

Rodzaj świadczeń 
noclegi + wyżywienie   z AUTOKAREM      30.6 - 10.7 , 10-20.7 , 20-30.7 , 30.7 - 9.8 , 9-19.8 

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4 os 1050 zł
Dziecko 3-10 lat ,nocleg+ ½ wyż. 860 zł
Dziecko do lat 3 bez świadczeń 100 zł

Uwagi: Dzieci do lat 3 bezpłatnie ( bez świadczeń- nie zajmujące oddzielnego łóżka), doba hotelowa od 16:00 do 10:00, Klimatyczne płatne na miej-
scu. Pobyt Leczniczy: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną, do trzech rodzajów zabiegów leczniczych dziennie 
zaordynowanych przez lekarza Sanatorium. Cena za pobyt w sanatorium nie zawiera opłaty uzdrowiskowej: osoby dorosłe:3,50 zł /dobę, osoby do lat 
15-tu: 2,00 zł /dobe, emeryci i renciści: 2,00 zł /dobę. 

Rodzaj świadczeń
noclegi + wyżywieniem FB

Pobyty lecznicze                       
8 dniowe 15.04-30.09

Pobyty lecznicze                                   
8 dniowe 30.09-.16.12

osoba dorosła w pokoju 1os. 1280 zł 1200 zł
osoba dorosła w pokoju 2os. 1170 zł 1005 zł
osoba dorosła w pokoju 3os. 1085 zł 930 zł

Dziecko od 3 do 10 lat, 
nocleg + 1/2 wyżywienia 835 zł 735 zł

GÓRY   RYMANÓW ZDRÓJ SANATORIUM „STOMIL” FB
Sanatorium ,, STOMIL” Sanatorium Uzdrowiskowe „STOMIL” w Rymanowie Zdroju to dwa budynki usytuowane na 
zalesionym wzgórzu z widokiem na rzekę Tabor. Dysponujemy bazą hotelową i gastronomiczną, zakładem przy-
rodoleczniczym oraz infrastrukturą sportowo–rekreacyjną. Uzupełnieniem kompleksu sanatoryjnego jest leśny 
amfiteatr, w którym organizowana jest działalność kul-turalno-rozrywkowa. Obiekt dysponuje pokojami 1,2,3 
oraz 4 – osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym, lodówką, TV-Sat, telefonem, bezprzewodowym Internetem. 
Bazę uzupełnia jadalnia, kawiarnia, salka konferencyjna oraz sala gimnastyczna ze sprzętem rehabilitacyjnym.

GÓRY SZKLARSKA PORĘBA ,,CRR KRUS’’ ***                              FB
,,CRR KRUS’’ *** z pokojami 1,2,3,4 os z lazienkami, TVsat, telefon, lodówka, z mozliwościa dostawki. Do dyspozycji gości: kryty basen, solarium,sauna,gryzjer,bilard, kręgiel-
nia,kawiarnia, sala kinowo -widowiskowa.Na miejscu zabiegi hydro-, elektro-, lasero-, i magnetoterapia. W parku przy ośrodku: korty tenisowe, boiska do gier zespołowych, 
pole do grilowania, ścieżki spacerowe. Parking strzeżony płatny (10 zł/doba) Ośrodek przyjmuje zwierzęta(małe) bezpłatnie.

UWAGI:  Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od obiadu 14.00 do śniadania 11.00. Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis przy 2 osobach pełnopłatnych 
W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem, korzystanie z basenu, sauny i siłowni. W cenie pobytu rehabilitacyjnego: 7 noclegów z wyżywieniem, korzystanie z basenu, sauny i siłowni, 3 zabiegi/
doba w dni robocze, konsultacja lekarska

Turnusy sobota-sobota,
15.04 - 16.12

Pobyty wcza-
sowe

Pobyty rehabilitacyjne, 
osoba dorosła,  

8 dni (7 nocy) FBWyż. FB
os. dorosła nocleg w pokoju 1,2,3,4 os. 1040 zł dorosły 1160 zł

Dzieci od 3 do 7 lat, nocleg ½ wyżywienia 520 zł dziecko od 14 lat 1160 zł
DZIECI DO LAT 3 GRATIS!!!
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GÓRY SZCZAWNICA ZDRÓJ O.S.W,,NAUCZYCIEL’’                      FB
Sanatorium ,,NAUCZYCIEL’’ jest to najwyej połozony Ośrodek w Szczwnicy. Od strony południowej roztacza się niezapomnia-
ny widok na pasmo Pienin. Od północy Ośrodek styka się z lasek modrzewiowym. Niżej, od strony zachodniej jest ścieżka 
zdrowia. Do dyspozycji gości są pkoje o dobrym standardzie z łazienkami, nalkonami od strony południowej. Osrodek ofetuje 
żywienie sanatoryjne i wczasowe z mozliwością korzystania z obiadokolacjim lub suchego prowiantu. na miejscu oferowane 
jest 51 rodzajów zabiegów leczniczych i relaksujących. Sanatorium dysponuje pokojami 1,2,3 os z TV, jadalnia na miejscu, sale 
gimnastyczną, świetlicą, tarasem widokowym na IV piętrze, biblioteką (5,5 tys. woluminów) oraz parkingiem obok ośrodka.

UWAGI:  Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od 
obiadu 14.00 do śniadania 10.00. Dziecko do lat 3 bez świad-
czeń gratis przy 2 osobach pełnopłatnych W cenie: 7 nocle-
gów z wyżywieniem  FB

Terminy 8 dni z wyż. FB
sob-sob, nd-nd     1.7 - 2.9  29.4 - 1.7  , 2.9 - 28.10
Rodzaj osoby dorosły dziecko 3-10 lat 

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

pokój 1 os 890 zł          ------- 850 zł       ---------
pokój 2 os 790 zł        560 zł 755 zł        530 zł
pokój 3 os 715 zł        505 zł 675 zł        475 zł

www.juvenia2000.pl

GÓRY TRESNA ZARZECZE O.W.,,NEPTUN’’                                      HB
Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji ,,Neptun’’ Domki 3-6 os typu Brda (aneks kuchenny, kuchenka elektryczna,lodówka,czajnik 
elektryczny,zlewozmywak,kpl naczyń kuchennych) łazienka (wc, umywalka,natrysk)pokój dzienny, dwie sypialnie, taras, basen odkryty 
20m x10 m+ brodzik dla dzieci, miejsca parkingowe,restauracja, stołowka,plac zabaw dla dzieci, boiskodo siatkówki plażowej, sprzęt 
płaywający: łodzie, żaglówki (Omega,Venus) kajaki, rowery wodne, własny slip (przechowywanie łodzi). Zwierzęta - opłata 10zł/doba.

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd

1.7 - 26.8 6.5 - 1.7 , 26.8 - 30.9
domek 4 os domek 5 os domek 6 os domek 3 os domek 4 os domek 5 os domek 6 os

osoba dorosła nocleg+wyż. 715 zł     665 zł    635 zł 605 zł    575 zł     550 zł     535 zł
dziecko 3-7 lat nocleg z 1/2 wyż -------     400 zł    380 zł    --------     330 zł     320 zł

UWAGI:  Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa od obiadu 14.00 do śniadania 10.00. Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis przy 2 oso-
bach pełnopłatnych W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem  HB, korzystanie z basenu, boiska do siatkówki, rowerków wodnych i kajaka 2 razy w 
tygodniu po 1 godzinie, plac zabaw dla dzieci, ping-pong , dostęp do internetu, parking
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GÓRY USTROŃ JASZOWIEC D.W,,GLOBUS’’                            HB , FB

GÓRY USTROŃ SANATORIA ,,KOS’’ , ,,NARCYZ’’ , ,,RÓWNICA’’     FB

Dom wczasowy ,, Globus’’- znajduje się w dolinie Ustronia Jaszowca, u podnóża gór Beskidu Śląskiego Czantorii i Równicy. Dysponuje pokojami 1,2,3 os z łazienką, telefonem, radiem, 
balkonem i tv-sat. Na ternie ośrodka kryty basen z hydromasazem(7zł/godz), sauna, siłownia, solarium, stół do tenisa stołowego i bilard, kawiarnia, krąg na ognisko, rodzinny gril, plac zabaw dla 
dzieci, parking,

Sanatoria położone w Ustroniu Jaszowcu. Sanatorium ,,KOS’’ pokoje 1,2,3 os, typu studio 1+1 z pełnym węzłem sa-
nitarnym, telefon i TV. W budynku znajduje się jadalnia, w której podawane są posiłki ze wskazaną dietą lekar-
ską. Sanatorium ,,NARCYZ’’ pokoje 1,2,3 os i studio 2+2 z pełnym wezłem sanitarnym, telefonem, TV. Jadalnia 
na miejscu. Sanatorium ,,RÓWNICA’’ dysponuje pokojami 1,2 os z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem i TV. W 
budynku znajduje si jadalnia.Budynek połaczony jest przewiązką z Uzdrowiskowym Zakładem Przyrodoleczniczym.
Sanatoria Szpital Uzdrowiskowy ,, Równica’’ posiada wszelkie udogodnienia dla osb niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich. 
W szpitalu uzdrowiskowym oddalonym od 200 do 500 m od budynków sanatoryjnych przeprowadzane są różnego rodzaju zabiegi 
m.in. okłady borowinowe,kąpiele dolankowe i perełkowe, masaze, do dyspozycji gości: siłownia,basen kryty. Obiekty nie przyj-
mują zwierząt. Wszystkie obiekty posiadają windy. W Szpitalu uzdrowiskowym ,,Równica’’ przyjmowane są tylko osoby dorosłe.

TURNUSY WCZASOWE 
Pakiet 8 dni(7 nocy lub 14 nocy) z wyżywieniem

15.4  - 16.12.

8 dni z HB
Wczasy 

8 dni z FB i 
zabiegami

Rehabilitacyjnymi

15 dni z FB i 
zabiegami

Rehabilitacyjnymi 
Osoba dorosła w pokoju 1 os, nocleg, wyżywienie 860 zł        1150 zł 2160 zł
osoba dorosła w pokoju 2 os nocleg, wyżywienie 705 zł          880 zł 1760 zł

Dziecko 3-8 lat, nocleg, ½ wyż. jako 2 os. w pokoju 2 os 465 zł         --------- ------------
Dziecko 3-8 lat, nocleg ½ wyż. jako 3 os. w pokoju 3 os 465 zł         --------- ------------

Dziecko 8-14 lat, nocleg, ½ wyż. jako 2 os. w pokoju 2 os 620 zł         --------- -----------
Uwagi: Doba hotelowa od godz. 
15.00 (obiadokolacja) do godz. 10.00 

(śniadanie). Klimatyczne płatne na miejscu. Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. Turnus rehabilitacyjny: 7 lub 14 noclegów, 3 posiłki dziennie (śniadanie w formie 
bufetu szwedzkiego, obiad, kolacja serwowane do stolika), konsultacja lekarska, opieka lekarsko-pielęgniarska, 10 zabiegów/turus 8 dni, 20xzabiegów/turnus  15 dni, 
bezpłatny relaks w basenie z hydromasażem i biczami szkockimi. Wczasy: 7 noclegów, śniadania, obiadokolacje, 1 godzina/doba relaksu w basenie z hydromasa-
żem i biczami szkockimi, wi-fi w budynku gł., parking,  

Wczasy wypoczynkowe 
Turnusy 8 dni z wyż. FB sob-sob

            16.10 - 19.12 1.05 - 15.10
    osoba dorosła  dziecko 3-8 lat 

nocleg z 1/2 wyż.    osoba dorosła  dziecko 3-8 lat               
nocleg z 1/2 wyż.

Os. dorosła nocleg w pok. 1 os. 1045 zł            ---------- 1125 zł            ----------
Os. dorosła nocleg w pok. 2 os 870 zł            ---------- 930 zł            ----------

Turnusy kuracyjne 8 dni z wyż. FB i zabiegami 
leczniczymi 15.04 - 30.04  ,  16.10 - 31.12 1.05 - 15.10

Os. dorosła nocleg w pok. 1 os. 1190 zł 1315 zł
Os. dorosła nocleg w pok. 2 os 1055 zł 1190 zł

Uwagi: Klimatyczne płatne na miejscu. Doba hotelowa 12.00-10.00. Parking płatny, Sanatoria nie przyjmuja zwierząt.
Pobyt kuracyjny: całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, konsultacja lekarska z ordynacją zabiegów, 7 noclegów, 30 pkt zabiegowych na dobę do wyko-
rzystania w obrębie bazy zabiegowej. Wczasy: 7 noclegów, wyż. FB

GÓRY USTRZYKI GÓRNE  ,,HOTEL GÓRSKI’’ ***                         HB
Ustrzyki Górne-  miejscowość nad Potokiem Wołosatym, w centrum Bieszczad. Hotel Górski*** obiekt położony w centrum 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zakwatrowanie w pokojach 1,2,3 os z pełnym wzłem snitarnym i tv-sat. Do dyspozycji go-
ści: kryty basen, sauna,fitness klub, bilard, tenis stołowy,miniplac zabaw, boisko do siatkówki oraz miejsce na ognisko. W hotelu 
jest kawiarnia połączona z restauracją i internet bezprzewodowy. Korzystanie z basenu, sauny i siłowni -gratis.

UWAGI:  Doba hotelowa  od 12.00 do 10.00, dzieci do lat 4 bez świadczeń śpi z rodzicami- opłata 1/2 porcji sniadania 9 zł/dzień płatne na miejscu. Zwierzęta dodatkowo płatne ok.15 zł/doba. Klimatyczne patne na miejscu. 
W cenie: 7 noclegów, wyżywienie HB

Terminy 8 dni z wyż. HB
sob-sob, nd-nd

os dorosła nocleg 
w pokoju 1,2,3 os

dziecko 4-12 lat nocleg 
w pokoju 2,3 os z 1/2 wyż.

15.04 -28.10 880 zł                   615 zł
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GÓRY WISŁA D.W.,,IZABELLA’’                                                        HB
D.W ,,Izabela’’ po generalnym remoncie w 2014 r. usytuowany w dzielnicy Wisła- Uzdrowisko.Dysponuje komfortowymi pokojami 1,2,3 os z dostawkami oraz w 
apartamencie.Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym i TV, czajnik bezprzewodowy, ręczniki. Do dyspozycji gości: sala konferencyjna, jadalnia, napoje zimne i gorące 
do wszystkich posiłków, monitorowany parking, Wi-Fi, pokój zabaw dla dzieci.

Turnus 8 dni z wyż HB 11.4 - 25.4 ,
19.8 - 12.12

os dor. 1 os standard 1330 zł
os dor. 2 os stanadard 1060 zł
os dor. 3os stanadard 970 zł
os dor. 4 os stanadard 960 zł

dziecko 5-12 lat nocleg z 1/2 wyż 640 zł
Dziecko do 5 lat bezpłatnie bez świadczeń

UWAGI:  Doba od 15.00 (obiadokolacja) do 11.00 (śniadanie) .Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem HB, pokój zabaw dla dzieci, wifi, parking monitorowany 

GÓRY WISŁA GEOVITA                                                                  HB 
Geovita w Wiśle znajduje się w zacisznym i malowniczym zakątku doliny Malinki, zaledwie 200 m od skoczni narciarskiej im. Adama Małysza. 
Atrakcyjne usytuowanie obiektu i dogodny dojazd sprawia, że możecie spędzić u nas czas aktywnie i twórczo. Bliskość szlaków turystycz-
nych, ścieżek rowerowych, wyciągów narciarskich i tras do narciarstwa biegowego sprawia, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Możecie 
odkryć uroki Wisły, posmakować regionalnej kuchni, odpocząć od zgiełku miast, zadbać o swoje zdrowie i dobrze się bawić.

Terminy 8 dni z wyż.. HB 
sob-sob, nd-nd

15.4 - 17.6 , 2.9 - 28.10 17.6 - 2.9

os w pok 1os os w pok. 
2,3 os

os w pok. 
2os studio

os w aparta-
mencie os w pok 1os os w pok. 

2,3 os
os w pok. 2os 

studio
os w aparta-

mencie
os dorosła 1020 zł 945 zł 1100 zł 1175 zł 1120 zł 1045 zł 1195 zł 1345 zł

dziecko 4-12 lat z 1/2 wyż ---- 870 zł 870 zł 870 zł ---- 525 zł 600 zł 675 zł
UWAGI:  Doba od 14.00 (obiadokolacja) do 12.00 (śniadanie) .Dzieci do lat 4 bez świadczeń - gratis. Klimatyczne płatne na miejscu. W cenie: 7 noclegów z wyżywieniem. 

GÓRY   ZAKOPANE  O.W. „API 2”  i O.W. „API 4” HB
API 4 położny 300 m od w/w ośrodków, pokoje komfortowe 2,3,4 os z pełnym węzłem santarnym i TV. Jadalnia na miejscu. 
O.W. API 5 położony na Starej Pardałówce - pokoje 2,3,4 os z łazienkami i TV, częśc pokoi z balkonami, jadalnia na miejscu.  
Więcej na www.zakopane-api.pl 

Rodzaj osoby
noclegi + wyżywienie HB

TURNUSY 8 DNI    6.05-28.10  
O.W. API 4     O.W. API 2

Osoba dorosła, nocleg + HB 820zł 775 zł
Dziecko 6-10 lat ,nocleg+ ½ HB 730 zł ----------
Dziecko 3-6 lat ,nocleg+ ½ HB 600 zł ------------

Dziecko do lat 3 bez świadczeń 85zł

Cena zawiera: 7/10 noclegów,  wyżywienie HB, UWAGI: Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Ośrodki przyjmują zwierzęta

GÓRY   ZAKOPANE  WILLA GRONIK HB
WILLA GRONIK - położona jest w dzielnicy Zakopanego - Olcza. Pokoje 2, 3, 4 os z łazienką z natryskiem i toaletą. Posił-ki przygootowywane są przez wykwalifikowanych kucharzy z wieloletnim doświad-
czeniem. Śniadania serwowane 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 parking 

Cena zawiera:  7 noclegów,  wyżywienie HB, UWAGI: Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Klimatyczne płatne na miejscu. Zwierzęta akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu.  

TURNUSY 8 – dniowe  z wyżywieniem HB 6.05 - 28.10
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4,5 os   775 zł

Dziecko 2-12 lat ,nocleg+ ½ wyż.    545 zł
Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych gratis

Rodzaj osoby
noclegi + wyżywienie HB

TURNUSY 11 DNI    6.05-28.10  
O.W. API 4     O.W. API 2

Osoba dorosła, nocleg + HB 1170  zł 1110 zł
Dziecko 6-10 lat ,nocleg+ ½ HB 1045 zł ------------
Dziecko 3-6 lat ,nocleg+ ½ HB 800 zł  ------------

Dziecko do lat 3 bez świadczeń 125zł

Turnusy 11 dni z AUTOKAREM
noclegi + wyżywienie HB

  30.6 - 10.7 , 10-20.7 , 20-30.7 , 30.7 - 9.8 , 9-19.8  
O.W. API 4     O.W. API 2

Osoba dorosła, nocleg + HB 1270 zł 1210 zł
Dziecko 6-10 lat ,nocleg+ ½ HB 1145 zł  ----------
Dziecko 3-6 lat ,nocleg+ ½ HB 895 zł ----------

Dziecko do lat 3 bez świadczeń 220zł

TURNUSY 11 – dniowe  z wyżywieniem HB 6.05 - 28.10
Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4,5 os   1110 zł

Dziecko 2-12 lat ,nocleg+ ½ wyż.    780 zł
Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych gratis

TURNUSY 11 – dniowe  z wyżywieniem HB
z przejazdem AUTOKAREM 30.6 - 10.7 , 10-20.7 , 20-30.7 , 30.7 - 9.8 , 9-19.8  

Osoba dorosła, nocleg w pokoju 2,3,4,5 os   1210 zł
Dziecko 2-12 lat ,nocleg+ ½ wyż.    880 zł

Dziecko do lat 2 bez świadczeń przy 2 os pełnopłatnych 105 zł




