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firma turystyczna
rok założenia 1994

Szanowni Państwo!
Jesteśmy prywatną firmą turystyczną specjalizującą się w organizacji wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działającą na rynku
od 1994r. Działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych prowadzimy na podstawie zezwolenia Marszałka
Wojewoództwa Śląskiego, gwarancji ubezpieczeniowej SIGNAL IDUNA.
Odprowadzamy składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Polecamy Państwu oferty, które zawierają aktywny i urozmaicony wypoczynek, sprawdzony i zaakceptowany
przez wypoczywających uczestników.
Mając na uwadze jak ważny dla rodziców i organizatorów jest problem, komu, gdzie i kiedy powierzyć organizację wypoczynku, aby był on
bezpieczny i udany, pragniemy Państwu zaproponować kolonie, obozy, zimowiska i wczasy oraz wycieczki Firmy Turystycznej „Olga”.
Jesteśmy przekonani, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania na ciekawą i urozmaiconą turystykę.

Z turystycznym pozdrowieniem,
FIRMA „OLGA II”

TELEFON KONTAKTOWY
czynny podczas wakacji całą dobę

+48 607 074 864

NIP: 632-15-96-011 REGON: 274355588
Nr konta do wpłat: ING Bank Śląski o/Jaworzno
21 1050 1302 1000 0008 0336 0205
CENTRALNA EWIDENCJA ORGANIZATORÓW
I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH MINISTERSTWA
GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI
NUMER EWIDENCYJNY: 01261
WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NUMER: 28
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA TURYSTYCZNA
SIGNAL IDUNA POLSKA NUMER M 514645

kolonie i obozy

Firma Turystyczna OLGA II
43-600 Jaworzno, ul. Wolności 5
Biuro: ul. Piastowska 17
czynne: poniedziałek - piątek 9-17
sobota 9-13

e-mail: biuro@olga2.pl
Sprawdź nasze inne oferty
i promocje specjalne na stronie

www.olga2.pl
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Łeba

KOLONIE – TU NIE MA CZASU NA NUDĘ wiek 6-9 lat, 10-13 lat,14-16 lat

ŁEBA – najbardziej atrakcyjna miejscowość na środkowym wybrzeżu Bałtyku, położona
pomiędzy jeziorami Łebsko i Serbsko, sąsiadująca ze Słowińskim Parkiem Narodowym.
Czyste morze oraz rozległa plaża pozwalają wspaniale wypoczywać.
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie: 12 noclegów - Ośrodek Kolonijny „Słoneczko” położony 350 m od
plaży. Pokoje 4, 5 osobowe z łazienką. Na terenie ośrodka klimatyzowana stołówka, sala
ze sprzętem RTV, sprzętem nagłaśniającym do organizacji dyskotek, karaoke oraz projekcji
filmowych. Sala gimnastyczna, 4 świetlice, kawiarenka internetowa, sklepik, namiot
gier, wypożyczalnia rowerów, boiska wielofunkcyjne trawiaste i plażowe, mini golf, park
linowy, plac zabaw, fitness, miejsce na ognisko, siłownia plenerowa, trampolina.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie plus podwieczorek. Śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiady serwowane.
Świadczenie rozpoczyna się śniadaniem, a kończy obiadem + suchy prowiant na drogę
powrotną.
Transport: Komfortowy autokar (wc, klimatyzacja) na trasie Katowice – Częstochowa
– Łeba – Gdańsk – Częstochowa - Katowice.
Kadrę: wykwalifikowani i doświadczeni wychowawcy, animator sportu, ratownik na
plaży,
Opiekę medyczną:
Pielęgniarka na terenie ośrodka, lekarz na telefon.
Ubezpieczenie NNW
Realizację programu
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Ramowy program pobytu,
realizacja programu dostosowana do wieku uczestników
1 dzień: Zbiórka i wyjazd z Katowic w godzinach wieczornych.
2-13 dzień: Przyjazd do ośrodka w godzinach porannych. Śniadanie. Zakwaterowanie.
Spacer – zapoznanie się z okolicą. Plażowanie, kąpiele w morzu, wędrówki nadmorskie,
dyskoteki, turnieje sportowe, gry i zabawy ruchowe, Neptunalia, wycieczki rowerowe,
wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego z największą piaszczystą pustynią
w Środkowej Europie - słynne Ruchome Wydmy, które wiatr przesypuje, co rok o kilka
metrów. Wycieczka do Łeba Park – największy w Polsce naturalny labirynt z platformą
widokową, zabawa w magicznym ogrodzie gier wielkoformatowych, Park Bosmana
– atrakcje związane z wodą. Fakultatywnie przy minimum 15 chętnych – Park
Dinozaurów w Łebie., 15 zł/os. Wycieczki rowerowe do Nowęcina, nad Jezioro Serbsko,
rejs statkiem, zajęcia grupowe z animatorem.
14 dzień: Ostatni posiłek obiad. Pobranie suchego prowiantu. Przejazd do Gdańska,
zwiedzanie Starego Miasta, zabawa w Ośrodku Kultury Morskiej.
15 dzień: Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.
turnusy 15 dni, TERMIN

CENA

Turnus 1 15.07. – 29.07.2019

1 665 zł *

Turnus 2 28.07. – 12.08.2019

1 665 zł

Turnus 3 12.08. – 25.08.2019

1 599 zł *

*W turnusach 1 i 3 realizowany również profil „Moja pierwsza kolonia”,
wiek 6 – 9 lat, w programie: zabawy integracyjne, budowanie więzi,
rozładowywanie napięć i lęków, nauka samodzielności, gry i zabawy ruchowe,
zajęcia plastyczne, zajęcia umilające czas podróży.

obozy i kolonie

Polska - pogorzelica

Obóz letni dla dzieci i młodzieży 7-14 lat

Pogorzelica - miejscowość wypoczynkowa z letnim kąpieliskiem, na Wybrzeżu
Rewalskim, nad morzem Bałtyckim. Czyste, piaszczyste plaże, specyficzny, zdrowotny
mikroklimat zawdzięcza pięknym i rzadkim borom sosnowym.
Ośrodek Kolonijno Wczasowy „Dziejba Leśna”, ul. Słoneczna 2, 72-351 Pogorzelica

Wyżywienie: całodzienne wyżywienie w postaci śniadania, obiadu + podwieczorek,
kolacji. Całodzienne napoje w termosach.
Transport komfortowym autokarem na trasie Kraków-Katowice-Pogorzelica-KatowiceKraków, Wyżywienie: 4 posiłki dziennie, domowa kuchnia, prowiant na drogę
powrotną,1x ognisko z pieczeniem kiełbasek,
Realizacja programu,

PROGRAM POBYTU:

Opiekę kadry: kierownik pedagogiczny, wychowawcy, ratownik

1 DZIEŃ: Zbiórka i wyjazd z Krakowa o godz. 7:00, z Katowic o godz. 8:30 .
Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Opiekę medyczną: pielęgniarka na miejscu, lekarz na telefon,

2-13 DZIEŃ: Realizacja programu, plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika,
piesze wycieczki, dyskoteki. Zajęcia sportowe i rekreacyjne: plażowa piłka siatkowa,
nożna, badminton, spartakiady i konkursy karaoke. Wycieczka do Muzeum Figur
woskowych w Niechorzu. Wycieczka autokarowa do parku rozrywki Zieleniewo,
3 godzinny program z przewodnikiem, dalej dowolne korzystanie ze wszystkich atrakcji:
Western City, Wioska Indiańska, Zoo, Luna Park Motopark, stadnina koni. Ognisko
z pieczeniem kiełbasek.
14 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd
w godzinach porannych, powrót do Katowic/Krakowa w godzinach wieczornych.

Ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA POLSKA.
Cena nie zawiera:
Ubezpieczenia od chorób przewlekłych,
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.
Termin

Cena

08.08 – 21.08.2019

1770 zł

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie: 13 noclegów - Ośrodek Kolonijno Wczasowy „Dziejba Leśna”, pokoje:
2,3,4,5 osobowe z łazienkami i balkonami. Ośrodek wyposażony w sprzęt audiowizualny,
salę dyskotekową, boiska sportowe (do siatkówki i koszykówki), sprzęt sportowy (tenis
stołowy, gry planszowe),basen (ratownik na miejscu), miejsce do organizacji ogniska,
bezpłatna wypożyczalnia rowerów.

obozy i kolonie
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USTRONIE MORSKIE

OBÓZ REKREACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 14 DNI wiek 12-17 lat

Ustronie Morskie - miejscowość typowo turystyczna położona nad Morzem
Bałtyckim około 15 km od Kołobrzegu.

CENA ZAWIERA:

Czysta plaża, molo, doskonałe warunki wypoczynku, szczególnie korzystne
w schorzeniach górnych dróg oddechowych.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie +podwieczorek, domowa kuchnia, prowiant na drogę
powrotną,

Ośrodek Wczasowy KORAL położony ok. 80 m od plaży, na ogrodzonym terenie.
Ośrodek posiada 2 świetlice, miejsce na ognisko oraz boisko do siatkówki i koszykówki.
PROGRAM POBYTU:
1 DZIEŃ: Zbiórka i wyjazd w godz. porannych z Krakowa i Katowic. Przyjazd do ośrodka,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2 -13 DZIEŃ: Realizacja programu: plażowanie, kąpiele w morzu pod okiem ratownika,
piesze wycieczki, dyskoteki, ognisko. Zajęcia sportowe i rekreacyjne: plażowa piłka
siatkowa i nożna, badminton, spartakiady i konkursy, karaoke. Wycieczka autokarowa do
Parku Rozrywki Zieleniewo, 3 godzinny program z przewodnikiem, potem korzystanie
dowolne z atrakcji „Tematyczna Kraina Rozrywki”: Western City, Wioska Indiańska, ZOO,
Lunapark, Motopark, Stadnina Koni, 1 x wstęp do Parku Wodnego w Ustroniu Morskim.
14 DZIEŃ: śniadanie,wykwaterowanie, pobranie prowiantu, wyjazd, w godz. porannych,
powrót do Krakowa i Katowic w godz. wieczornych
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Zakwaterowanie: 13 noclegów w 2, 3 i 4 osobowych pokojach z łazienkami i balkonami.

Realizację programu,
Opiekę kadry: kierownik pedagogiczny, wychowawcy z doświadczeniem w pracy
z młodzieżą
Opiekę medyczną: pielęgniarka na miejscu lekarz na telefon,
ubezpieczenie: NNW SIGNAL IDUNA POLSKA,
podatek VAT,
Transport komfortowym autokarem na trasie Kraków-Katowice-Ustronie Morskie
-Kraków-Katowice
CENA NIE ZAWIERA :
ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy,
UWAGA : WYMAGANA WAŻNA LEGITYMACJA SZKOLNA.

TERMINY

CENA

10.07. – 23.07.2019

1 810 zł

obozy i kolonie

BRENNA

OBÓZ KONNY, DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH wiek 10-15 lat

BRENNA i jej okolice należą do najbardziej urokliwych miejsc Beskidu Śląskiego. Położona
na wysokości ok.420 m n.p.m w dolinie Brennicy odznacza się górskim lecz zarazem
łagodnym klimatem. Z trzech stron Brenną otaczają grzbiety górskie, pokryte strzelistymi
świerkami, pięknymi bukami, jaworami i rozłożystymi jodłami. Z ich stoków wypływają
źródła krystalicznie czystej wody, zmieniające się w szemrzące potoki wijące się w śród
bujnej zieleni i skał.
CENA ZAWIERA:
ZAKWATEROWANIE: 12 noclegów – Ośrodek Wypoczynkowy „HUCUŁ”, położony na
zboczu jednej z gór w dolinie Jatny w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami. Ośrodek
posiada krytą ujeżdżalnię, co umożliwia prowadzenie zajęć w każdych warunkach
pogodowych. W ośrodku znajduje się stołówka, duża świetlica z TV SAT i video oraz
kawiarnia, a ponadto sala bilardowa i do tenisa stołowego. Są tu znakomite warunki
dla turystyki pieszej i konnej. Ośrodek posiada konie pod siodło rasy huculskiej, śląskiej
i arabskiej, prowadzi naukę jazdy konnej, spacery konne w terenie, rajdy konne,
rehabilitację wad postawy, przejażdżki bryczkami.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie, domowa kuchnia, suchy prowiant na drogę powrotną,
TRANSPORT: komfortowy autokar lub BUS na trasie Kraków – Katowice – Brenna
– Katowice – Kraków
KADRĘ: wykwalifikowani wychowawcy, instruktorzy jazdy konnej
OPIEKĘ MEDYCZNĄ: lekarz na telefon.
UBEZPIECZENIE: NNW SIGNAL IDUNA
REALIZACJA PROGRAMU / w tym 10 godzin jazdy konnej/

obozy i kolonie

RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 DZIEŃ: zbiórka i wyjazd z Krakowa o godz. 8:00, z Katowic o godz. 9:30, przyjazd do
Ośrodka, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie się z okolicą.
2-12 DZIEŃ: zapoznanie się z końmi w stadninie, zajęcia pielęgnacyjne i opieka nad
końmi, psychologia konia, podstawy pielęgnacji, nauka jazdy konnej – 10 godzin
(każdy uczestnik pod opieką instruktorów), dla zaawansowanych: skoki przez cavaletti,
ujeżdżanie do skoków, pokonywanie toru przeszkód, korekcja postawy w skoku, gry
i zabawy zręcznościowe na koniach, rajdy konne po górach, egzamin jeździecki, dyplom
z niespodzianką. Wycieczka do KOZIEJ ZAGRODY: uczestnicy zapoznają się i czynnie biorą
udział w wytworzeniu sera i degustacji wykonanego produktu, dyskoteki, Leśny Park
Niespodzianek - pokaz lotów ptaków drapieżnych, wycieczka na tor saneczkowy Czantoria
– najpopularniejszy szczyt Beskidu Śląskiego – zjazd malowniczo wijącą się rynną,
piesze wycieczki po rezerwacie przyrody – wieże widokowe, sokolarnia, ścieżka rycerska,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczki piesze, gry i zabawy z konkursami, liczne
zajęcia sportowo rekreacyjne: gry w piłkę nożną, siatkową i koszykówkę, kąpiele w rzece
Brennica i wiele innych atrakcji.
13 DZIEŃ: wyjazd z Ośrodka po śniadaniu, powrót do Katowic około godz. 12:00-13:00,
do Krakowa ok. godz. 13:00 – 14:00.
Dodatkowe jazdy konne - 30 zł /godz. płatne w ośrodku.
TERMIN

CENA

18.07. - 30.07.2019

1 710 zł
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Bułgaria - SŁONECZNY BRZEG

obóz młodzieżowy 15 – 19 lat

Słoneczny Brzeg położony w zatoce Nesebyrskiej 35 km na północ od Burgas,
pomiędzy przylądkiem Elenite a Nesebyrem. Doskonałe warunki klimatyczne,
słońce, czysta woda, piaszczysta szeroka plaża, odznaczona Błękitną Flagą jako jedna
z najczystszych plaż w Europie.
Dodatkową atrakcją jest położony w pobliżu Neseber - miasto zabytek położony na
półwyspie, słynące ze średniowiecznych cerkwi i niepowtarzalnej atmosfery wąskich
uliczek i zaułków.
RAMOWY PROGRAM POBYTU :
1-2 DZIEŃ: W godz. rannych zbiórka i wyjazd z Katowic/Krakowa. Przejazd przez
Słowację, Węgry, Serbię. Przyjazd do Bułgarii ok. 11:00, zakwaterowanie w godzinach
popołudniowych, obiadokolacja, nocleg.
3-10 DZIEŃ: Wypoczynek, kąpiele w Morzu Czarnym i basenach, dyskoteki, piesze
wycieczki po okolicy, zajęcia terenowe, gry i zabawy nad brzegiem morza; spacer plażą
do Neseberu. Całodniowa wycieczka „Piraci na statku Cooc”.
11 DZIEŃ: Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, złożenie bagaży, ostatnie spacery,
pobranie prowiantu, lunch, zakupy. W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski,
przejazd przez Serbię (posiłek tranzytowy), Węgry, Słowację.
12 DZIEŃ: Przyjazd do Krakowa/Katowic w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie: 9 noclegów w apartamentowcach, pokoje 2, 3, 4- osobowe z łazienką
i klimatyzacją, korzystanie z basenu, leżaków, parasoli.
HOTEL GŁARUS*** (kategoria lokalna), dwa budynki hotelowe 2 i 6 piętrowy o wysokim
standardzie, znajdujące się w starej zadrzewionej części kurortu, tuż przy plaży, niedaleko
centrum miasta. Wyposażenie: hol wejściowy z recepcją, windy, przechowalnia bagażu,
restauracja z tarasem przy basenie, punkt wymiany walut, duży basen. Pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami (suszarka do włosów), klimatyzacją, telefonem, telewizorem, balkonem.
WYŻYWIENIE: All inclusive (bez alkoholi). Napoje: woda mineralna, sok owocowy
z automatu od 7:30 – 22:00 w restauracji hotelu – bez ograniczeń. Pobyt rozpoczyna się
obiadokolacją, a kończy śniadaniem w dniu odjazdu.
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Ciepły posiłek tranzytowy w Serbii (w drodze powrotnej), prowiant na drogę powrotną.
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, fotele uchylne, wc, dvd)
na trasie Katowice - Kraków - Słoneczny Brzeg - Kraków - Katowice.
KADRĘ: kierownik pedagogiczny, wykwalifikowani wychowawcy, pilot, rezydent .
UBEZPIECZENIE: KL + NNW + bagaż SIGNAL IDUNA POLSKA.
OPIEKĘ MEDYCZNĄ: lekarz na telefon, ratownik na plaży miejskiej
REALIZACJĘ RAMOWEGO PROGRAMU POBYTU
CENA NIE ZAWIERA:
• ubezpieczenia od chorób przewlekłych
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy
• opłat za wycieczki fakultatywne
• obligatoryjnej opłaty na TFG 10 zł/osobę
Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzedaży
pieniądza banku PKO BP obowiązującego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty + kwota w zł.
UWAGA: wymagany ważny /co najmniej 1 m-c od daty powrotu/ paszport lub dowód osobisty.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: organizowane są z polskim przewodnikiem przez bułgarskie biuro
MIKE z Pomorie; na całodzienne wycieczki uczestnicy otrzymują suchy prowiant, napój.
Neseber 15 EUR; Jeep Safari 36 EUR; Sozopol 28 EUR; Bałczik-Przylądek Kaliakra 34 EUR
Termin

Cena

Ilość dni

30.06.-11.07.2019

270 EUR+780 zł

12

09.07.-20.07.2019

270 EUR+780 zł

12

18.07.-29.07.2019

270 EUR+780 zł

12

27.07.-07.08.2019

270 EUR+780 zł

12

05.08.-16.08.2019

270 EUR+780 zł

12

14.08.-25.08.2019

270 EUR+780 zł
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obozy i kolonie

Bułgaria - ZŁOTE PIASKI

obóz młodzieżowy 13 – 18 lat

Złote Piaski – najsłynniejszy kurort Bułgarskiej Riwiery, położony w pobliżu Warny.
Skąpana w słońcu piaszczysta, szeroka plaża, ciepłe morze, piękny stary las, lecznicze źródła
mineralne - to walory przyciągające turystów.
Cena zawiera:
Zakwaterowanie: 9 noclegów w Hotelu TINTIAVA*** położonym w centrum Złotych
Piasków, ok. 150 m od piaszczystej plaży. Klimatyzowane pokoje 3 (2+1), 4 (3+1) -osobowe
z łazienkami i TV-SAT.
Do dyspozycji uczestników: restauracja, bar z miejscem do grillowania, basen (leżaki,
parasole bezpłatnie), w ogrodzie plac zabaw dla dzieci, bilard, rzutki, tenis stołowy.
Wyżywienie: SOFT ALL INCLUSIVE: 3 posiłki dziennie, lokalne napoje bezalkoholowe, kawa,
herbata, ciastka, lody. Suchy prowiant na drogę powrotną (2 bułki, owoc, wafelek, rogal,
2 butelki wody 0,5 l).
Transport: autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację, DVD, barek, WC.
Kadrę: kierownik, wychowawcy, ratownik wodny
Opiekę medyczną: lekarz na telefon
Ubezpieczenie: NNW 10 000 zł i KL 10 000 EUR, bagaż 800 zł
Obowiązkową składkę na TFG.
Realizację programu ramowego.
RAMOWY PROGRAM OBOZU:
1 dzień: Wyjazd z Katowic we wczesnych godzinach porannych. Przejazd przez Słowację,
Węgry, Rumunię. Po drodze postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR).
Nocny przejazd przez Rumunię.
2 dzień: Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach rannych, złożenie bagaży, obiad,
zakwaterowanie od godziny 14:00 spotkanie organizacyjne, kolacja, nocleg
3-10 dzień: Realizacja programu KO: plażowanie, kąpiele w morzu i basenie, poznawanie
barwnej kultury bułgarskiej; dla chętnych udział w wycieczkach fakultatywnych: Delfinarium
+ Warna – ok. 30 EUR, Neseber – ok. 26 EUR, Bałczyk i Przylądek Kaliakra – ok. 24 EUR,
Dyskoteki – ok. 5 EUR, Aquapark – 20 EUR, Party Pirackie – 26 EUR, Jeep Safari – 22 EUR

obozy i kolonie

11 dzień: Opuszczenie pokoi ok. godz. 8:00, złożenie bagaży, śniadanie. Wyjście do
centrum, czas na ostatnie zakupy pamiątek, powrót do hotelu. Obiad (dodatkowo płatny
10 EUR), suchy prowiant na drogę powrotną. Wieczorem wyjazd z Bułgarii. Nocny przejazd
przez Rumunię.
12/13 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, dłuższy przystanek na gorący posiłek (płatny
we własnym zakresie ok 5 EUR), Słowację. Powrót w godzinach nocnych.
UWAGA: Obowiązkowo paszport lub dowód osobisty ważny minimum 6 miesięcy.
Obowiązkowe posiadanie karty EKUZ		
Dodatkowo płatne: Wycieczki fakultatywne oraz własne wydatki.
Uwagi: Proponowane kieszonkowe ok. 150 EUR + opłaty za wybrane wycieczki
fakultatywne. W drodze na opłacenie posiłków przydatne drobne pieniądze. Koniecznie
zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe.
Obowiązkowe opłaty:
• kaucja zwrotna 25 EUR.
• Taksa klimatyczna 10 EUR
• Obiad ostatniego dnia pobytu – 10 EUR
Dla chętnych dodatkowo płatne:
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 65 zł/os.
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 90 zł/os
Termin

Cena

30.06 – 11.07.2019
09.07 – 20.07.2019
18.07 – 29.07.2019
27.07 – 07.08.2019
05.08 – 16.08.2019
14.08 – 25.08.2019

1 790 zł
1 790 zł
1 790 zł
1 790 zł
1 790 zł
1 790 zł
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Chorwacja – drvenik

OBÓZ OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13 - 18 lat

DRVENIK – miasteczko turystyczne położone w południowej części Riwiery Makarskiej,
pomiędzy dwoma zatokami Donje Vala i Gornaja Vala, w otoczeniu szczytów masywu
Biokovo.
Cena zawiera:
Zakwaterowanie: 8/7* noclegów w pokojach 4 (3+1), 5 (4+1) - osobowych z łazienką
(WC/prysznic).
Pensjonat HERCEG**/*** wchodzi w skład kompleksu trzech hoteli położonych 150
m od morza. Do dyspozycji basen wewnętrzny, stoły do ping ponga, sala dyskotekowa,
świetlica, 200 m od pensjonatu tereny rekreacyjne i boiska.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie kontynentalne wzmocnione, lunch, ciepła
kolacja) suchy prowiant na drogę powrotną (2 bułki, owoc, wafelek, rogal, 2 butelki wody
0,5 l.).
Transport: przejazd autokarem klasy LUX na trasie Katowice – Drvenik – Katowice
Kadrę: opieka pedagogiczna, wychowawcy, pilot w czasie przejazdu, rezydent na miejscu.
Opiekę medyczną: lekarz na miejscu, na telefon
Ubezpieczenie: KL 15 00 eur, NNW 10 000 zł, bagaż 800 zł
Realizację ramowego pobytu
Obowiązkową opłatę składki na TFG
RAMOWY PROGRAM OBOZU:
1 dzień: wyjazd z Katowic w godzinach rannych, przejazd tranzytowy przez Czechy,
Austrię, Słowenię.
2 dzień: przyjazd do Drvenika w godzinach popołudniowych, obiad, zakwaterowanie od
godz. 14:00. Zapoznanie się z hotelem, obiektami rekreacyjno-sportowymi, plażowanie,
kolacja, nocleg.
3-9 dzień. Plażowanie, kąpiele morskie pod opieką ratownika, korzystanie z basenu
krytego na terenie obiektu, dyskoteki, piesze wycieczki po okolicy wzdłuż malowniczych
klifów, zajęcia animacyjne w hotelu i na plaży. Zajęcia sportowo-rekreacyjne: tenis
stołowy, badminton, siatkówka. Możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych.
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10 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie do godz. 10:00, złożenie bagaży, wypoczynek,
obiad, pobranie suchego prowiantu na drogę. Wyjazd z obiektu w godzinach wieczornych,
przejazd do Polski.
11 dzień: przyjazd do Katowic w godzinach popołudniowych.
UWAGA: Obowiązkowo ważny paszport lub dowód osobisty ważny minimum 6 miesięcy.
Obowiązkowe posiadanie karty EKUZ
CENA NIE ZAWIERA:
• Obowiązkowej taksy klimatycznej 15 EUR
• Kaucji zwrotnej 25 EUR
• Wycieczek fakultatywnych: Dubrownik – ok. 40 EUR, Split i Omiś ok. 30 EUR,
Medugorje i Wodospady Kravica ok. 35 EUR, Mostar ok. 40 EUR, Rafting ok. 30 EUR
• Obiadów w czasie podróży około 5 eur/ posiłek
• Dla chętnych dodatkowo płatne: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji + 65 zł/os.
Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR + wycieczki fakultatywne + obiady w trasie.
Konieczne zabranie nakrycia głowy, krem UV, ręcznik i obuwie plażowe.

Termin

cena

05.07 – 15.07.2019

1 850 zł

13.07 – 23.07.2019

1 850 zł

21.07 – 31.07.2019

1 850 zł

29.07 – 07.08.2019*

1 750 zł

obozy i kolonie

GRECJA – PELOPONEZ

wypoczynek i zwiedzanie obóz młodzieżowy 14-18 lat

METEORY – MYKENY – EPIDAVROS – NAFPLIO – ATENY – SALONIKI – BUDAPESZT
PELOPONEZ - usytuowany na południu, malowniczy półwysep, kryje niemal wszystko co
najlepsze w Grecji. TOLO - turystyczna miejscowość nadmorska wtulona w monumentalne
ściany skalne wyrastające wprost z morza, amfiteatralnie zamykające malowniczą zatokę.
RAMOWY PROGRAM POBYTU:
DZIEŃ 1: Wyjazd z Katowic, Krakowa, Gliwic w godzinach rannych za dopłatą 100 zł/os..
Przejazd przez Słowację i Węgry. Nocny przejazd przez Serbię i Macedonię.
DZIEŃ 2: Przyjazd do Grecji, w godzinach popołudniowo-wieczornych, zakwaterowanie
w hotelu tranzytowym **/*** na Riwierze Olimpijskiej (pokoje 3,4 osobowe z łazienkami),
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3: Śniadanie. Przejazd do klasztorów Meteora„zawieszonych” na szczytach
niedostępnych niegdyś skał – zwiedzanie jednego lub dwóch monastyrów (bilety dodatkowo
płatne – 4 EUR/klasztor). Przejazd do miejscowości Tolo na Peloponezie, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3-9: Pobyt na Peloponezie 7 dni – 6 nocy
W trakcie pobytu w programie:
• wycieczka autokarowa do Nafplio -pierwszej stolicy odrodzonej Grecji z fortyfikacjami, mury
obronne, twierdza Palamidi (bilety wstępu dla osób powyżej 18 lat – 8 EUR)
• wycieczka piesza na punkt widokowy Asini
• kąpiele na plaży oraz w hotelowym basenie
• gry i zabawy sportowe, konkurs wiedzy o Grecji
DZIEŃ 9: Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Bardzo wczesny wyjazd z Tolo. Przejazd
do stolicy Grecji- zwiedzanie Aten, objazd miasta: Plac Konstytucji, Parlament, Grób Nieznanego
Żołnierza - zmiana warty, antyczne budowle na Akropolu (Świątynia Nike, Partenon, Erechejon),
Plaka, Stadion Olimpijski z zewnątrz, Plac Omonia. Bilety na Akropol płatne dla osób powyżej
18 lat (ok. 20 EUR). Przejazd na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie w hotelu **/*** (pokoje
3,4 osobowe z łazienkami), obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 10: Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do Salonik. Zwiedzanie: główna ulica
miasta - Odos Egnatia, gdzie przeplatają się zabytki greckie i rzymskie, bizantyjskie i tureckie: łuk
Cesarza Galeriusza, Biała Wieża - symbol Salonik, posąg Aleksandra Wielkiego. Przejazd nocny
przez Macedonię i Serbię na Węgry.
DZIEŃ 11: Przyjazd do Budapesztu (przerwa w podróży 9 godzin), zwiedzanie Pomnik
Millenium, Wzgórze Zamkowe, Kościół Św. Macieja, Baszta Rybacka, pobyt w kompleksie
basenów termalnych na wyspie Św. Małgorzaty - bilety dodatkowo płatne ok 2500 HUF
(ok 40 zł) W godzinach wieczornych wyjazd z Budapesztu, przejazd nocny.
DZIEŃ 12: Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.

obozy i kolonie

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie: 8 noclegów w Grecji (2 tranzytowe, 6 noclegów w Tolo), Kompleks
hotelowy Flisvos***& Flisvos Royal****, położony bezpośrednio przy morzu 150 m od
pięknej, piaszczystej plaży. Kompleks składa się z 2 budynków położonych obok siebie (przejście
przez ulicę). Grupa będzie zakwaterowana w części Flisvos ***. Do dyspozycji gości recepcja,
restauracja, kawiarnia. Basen z leżakami w części Royal Flisvos. Pokoje: przestronne, wygodne
3,4 - os. (w pokojach 4 osobowych możliwe łóżko piętrowe). Wszystkie pokoje z łazienkami, WC
oraz klimatyzacją i balkonem.
Wyżywienie: Tolo: 3 posiłki dziennie śniadania bufet, lunch i obiadokolacja serwowane.
Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu
+ suchy prowiant na drogę powrotną. W Tolo do obiadów i kolacji jest podawana woda.
W trakcie przejazdu wyżywienie wg pprogramu.
Transport: autokar (wyposażenie: WC, barek, TV-video, klimatyzacja).
Ubezpieczenie AXA – KL, NW, bagaż (250 EUR)
Opiekę pedagogiczną, opiekę pilota-przewodnika
podatek VAT, obowiązkową dopłatę do TFG w wysokości 10 zł.
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, przewodnika w Atenach
oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
Na realizację programu, bilety wstępu, opłatę za przewodników lokalnych i taxę turystyczną
należy przeznaczyć 45 EUR (opłata obligatoryjna)
UWAGI: Zalecane minimalne kieszonkowe ok. 60 EUR + program fakultatywny (dla chętnych).
OBOWIĄZKOWY WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY. Obowiązkowo posiadanie karty EKUZ
Wycieczki fakultatywne:
wycieczka „Argolida” - zwiedzanie „skarbów” Półwyspu Peloponeskiego: Mykeny
(słynne mury cyklopie, Lwia Brama, twierdza Mykeńska, groby szybowe i kopułowe,
Grób Agamemnona). Epidauros (najlepiej zachowany antyczny teatr grecki z niezwykłą
akustyką) – cena 30 EUR dla osób do 18 roku życia (50 EUR dla osób pełnoletnich)
wycieczka realizowana przy grupie minimum 25 osób, rejsy statkiem - 8-10 EUR,
dyskoteki – bilet za 1 wejście 3-5 EUR
Termin

cena standard

08.07 - 19.07.19

2 170 zł

23.07 - 03.08.19

2 170 zł

07.08 - 18.08.19

2 170 zł
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czarnogóra – dobra voda

obóz młodzieżowy 13-18 lat

DOBRA VODA – urokliwe miasteczko położone około 13 km od Bar z piękną piaszczystą
plażą. Przy nadmorskiej promenadzie liczne sklepiki, puby, kawiarnie.

RAMOWY PROGRAM OBOZU:

Cena zawiera:

2 dzień: przyjazd do hotelu ok. 9.00, złożenie bagażu, zapoznanie z zapleczem obiektu
i okolicą. Zakwaterowanie od godziny 14:00. Pierwsze świadczenie - obiad. Spacer po
miejscowości, kolacja, nocleg.

Zakwaterowanie:
Pensjonat KRCIC: 8 noclegów, położony 70 m od plaży, pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe
z łazienką, klimatyzacją, TV sat, lodówką i Wi-Fi, balkonem lub tarasem. W pensjonacie
recepcja, bar.
Wyżywienie:
w restauracji oddalonej ok. 70 m od pensjonatu - 3 posiłki dziennie (śniadania w formie
bufetu, obiad lekki lunch, danie główne – serwowane, kolacje– serwowane), suchy
prowiant na drogę powrotną.
TRANSPORT: transport autokarem klasy LUX

1 dzień: wyjazd z Katowic w godz. rannych, przejazd tranzytowy przez Słowację, Węgry,
Serbię.

3-9 dzień: pobyt urozmaicony plażowaniem, kąpielami morskimi, zajęciami
sportowymi i rekreacyjnymi, animacją, grami i konkursami, dyskotekami, wycieczkami
fakultatywnymi.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie do godziny 09:00, ostatnie zakupy, pobranie
suchego prowiantu. Wyjazd do Polski. Przejazd tranzytowy przez Serbię, Węgry, Słowację.
11 dzień: przyjazd do kraju w godzinach południowych.

KADRĘ: kierownik, wychowawcy, ratownik wodny

Uwagi: Obowiązkowo dowód osobisty lub paszport ważny minimum 6 miesięcy.

OPIEKĘ MEDYCZNĄ: lekarz na telefon

Obowiązkowo posiadanie karty EKUZ.

UBEZPIECZENIE NNW 10 000 zł, KL 15 000 EUR, bagaż 800 zł

Sugerowane kieszonkowe 100 EUR + opłaty na wybrane wycieczki fakultatywne i posiłki
w czasie podróży (ok. 5 EUR/posiłek). Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV,
ręcznik i obuwie plażowe.

Realizację programu ramowego
Obowiązkową opłatę składki na TFG.

Wycieczki fakultatywne:
• Albania (ok. 35 EUR)
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Termin

Cena

• Jezioro Szkoderskie – objazd + rejs statkiem (ok. 30 EUR)

05.07 - 15.07.2019
13.07 - 23.07.2019

1 899 zł
1 899 zł

• Monastyr Ostrog i Rieka Crnojevice (ok. 30 EUR)
• Montenegro Tour (ok. 35 EUR)

obozy i kolonie

Węgry – Hajduszoboszlo

baseny termalne – obóz młodzieżowy 12-18 lat

Hajduszoboszlo – światowej sławy kąpielisko. Posiada 13 basenów, wśród nich baseny
ze sztucznymi falami, masaże wodne, zjeżdżalnie, szaloną rzeką itp. Miasto latem tętni
życiem, przyjeżdżają tu goście z całej Europy.
Cena zawiera:
Zakwaterowanie:
Hotel Garden *** położony w centrum miasta, 300 m od kąpieliska termalnego.
8 noclegów w pokojach 3, 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem i lodówką.
Do dyspozycji: restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny, stół do tenisa,
boisko do koszykówki, sejf, plac zabaw, internet.
Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obiady, kolacje) - kuchnia węgierska, suchy prowiant
na drogę powrotną (2 bułki, owoc, wafelek, rogal, 2 butelki wody 0,5 l).
Transport: autokar na trasie Katowice – Hajduszoboszlo - Katowice,
Kadrę: opieka rezydenta, wychowawców, ratownika
Opiekę medyczną: lekarz na telefon
Ubezpieczenie: KL 15 000 eur, NNW 10 000 zł, bagaż 800 zł
Realizację ramowego programu pobytu
3 całodzienne bilety na kąpielisko.
Obowiązkową opłate na TGF
Ramowy program pobytu:
Dzień 1: Wyjazd z Katowic w późnych godzinach wieczornych. Przejazd przez Słowację na
Węgry.
2 dzień: Przyjazd do ośrodka w godzinach porannych, złożenie bagaży, korzystanie
z atrakcji w hotelu, zakwaterowanie od godz. 14:00, obiad, zapoznanie z okolicą, kolacja,
nocleg.
Dzień 3-9: Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo - plażowanie i kąpiele w basenach
(3 całodzienne bilety na kąpielisko), zajęcia rekreacyjne, rozgrywki sportowe m.in.: piłka
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siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy integracyjne, konkursy
z nagrodami, piesze wędrówki, dyskoteki; udział w licznych imprezach organizowanych przez
kurort (festyny, koncerty, pikniki); realizacja wycieczek oraz imprez fakultatywnych.
Dzień 10: Po śniadaniu wykwaterowanie około godz. 9:00, zajęcia na terenie hotelu,
obiad + suchy prowiant. Wyjazd w godzinach późno popołudniowych, nocny przejazd przez
Słowację.
Dzień 11: Powrót do Polski w godzinach nocnych.
UWAGA: Obowiązkowo paszport lub dowód osobisty ważny minimum 6 miesięcy.
Obowiązkowe posiadanie karty EKUZ
Wycieczki i imprezy fakultatywne
Aqua Park baseny odkryte ok. 2 400 HUF
Eger ok. 8 000 HUF
Budapeszt ok. 9 000 HUF
Aqua Park Extra – całodzienny z dużymi zjeżdżalniami ok. 5 950 HUF
Aqua Park Standard – całodzienny z mini zjeżdżalniami ok. 4 300 HUF
Uwaga! Sugerowane kieszonkowe ok. 5.000 HUF + pieniądze na wybrane wycieczki.
Obiad w trakcie podróży około 5 eur/posiłek.
Obowiązuje kaucja zwrotna 25 eur
Dla chętnych dodatkowo płatne: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 65,- zł/os.
Termin

Cena

08.07 – 18.07.2019
16.07 – 26.07.2019
24.07 – 03.08.2019
01.08 – 11.08.2019

1 699 zł
1 699 zł
1 699 zł
1 699 zł
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Włochy objazdowe

OBÓZ OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-16 lat

Wenecja – Florencja – Rzym – Monte Cassino – Neapol – Werona – Gardaland
Program:
1 dzień: Wyjazd z Katowic ok. godz. 15:00. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 dzień: W godzinach porannych przyjazd do Wenecji. Rejs na plac św. Marka.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem – zwiedzanie Bazyliki św. Marka, spacer od Pałacu
Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, Loggetty, Wieży zegarowej, Siedziba Prokuratorów:
Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta spacerem: kościół Santa
Croce, Piazza del Duomo, babptysterium z Drzwiami Raju, wejście do Katedry Santa Maria
del Fiore, wieża Giotta, Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio, Ponte Cecchio – Most
Złotników. Przejazd do hotelu obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Przejazd do Rzymu, zwiedzanie miasta spacerem: Koloseum
(z zewnątrz) Łuk Konstantyna, Forum Romanum, Łuk Septymiusza Severa, Plac Wenecki
z Ołtarzem Ojczyzny, Plac Navona z fontanną Czterech Rzek, Fontanna di Trevi, Schody
Hiszpańskie. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: Śniadanie. przejazd do Monte Cassino zwiedzanie spacerem: klasztor św.
Benedyktyna i cmentarz żołnierzy polskich. Przejazd w okolice Neapolu, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
6-8 dzień: Pobyt wypoczynkowy. W czasie pobytu program rekreacyjny, gry i zabawy na
plaży, kąpiel w morzu pod opieką miejscowego ratownika. Wycieczka do Pompei, rejs na
wyspę Capri (wjazd kolejką, spacer po mieście i ogrodach Augusta).
9 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Werony zwiedzanie
spacerem miasta: amfiteatr rzymski, z zewnątrz balkon i Dom Julii. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.

Cena zawiera: transport autokarem; 8 noclegów (4 noclegi w okolicach Neapolu
z pełnym wyżywieniem śniadanie, obiad, kolacja; 4 noclegi tranzytowe we
Włoszech z wyżywieniem 2 razy dziennie śniadanie obiadokolacje); opiekę kadry
pedagogicznej, kierownika-pilota, ubezpieczenie (NNW, KL, bagaż), program turystyczny
i wypoczynkowy, opłatę na TFG,
Dodatkowo płatne:
• koszty wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdy do miast, usługi przewodnickie
i realizacja programu ok. 120 EUR,
• kaucja zwrotna w hotelu we Włoszech 15 EUR,
Dla chętnych:
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 65 zł,
Uwagi: obowiązkowo dowód osobisty lub paszport ważny minimum pół roku.
Obowiązkowa karta EKUZ. Proponowane kieszonkowe ok. 100 EUR. W drodze na opłacenie
posiłków oraz toaletę przydatne drobne pieniądze. Koniecznie zabrać nakrycie głowy,
krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe.
Termin

cena

02.07 – 12.07.2019

2 250 zł

16.07 – 26.07.2019

2 250 zł

10 dzień: Śniadanie. przejazd do Parku Rozrywki Gardaland – całodzienna zabawa.
Wyjazd do Polski. Przejazd przez Austrię i Czechy.
11 dzień: Powrót do polski w godzinach popołudniowych.
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obozy i kolonie

Hiszpania - Lloret de mar

Obóz młodzieżowy 14-18 lat

Wenecja – Lloret de Mar – Barcelona – Monaco - Gardaland
Lloret de Mar to niewątpliwa stolica Costa Brava – stolica rozrywki i wspaniałej zabawy.
W ciągu dnia szerokie, piaszczyste plaże oraz przepiękne urokliwe zatoczki pozwalają spędzić
czas ciekawie i aktywnie.
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie: 7 nocy w Hotelu Guitart Central Park*** w LLoret de Mar ok. 400 metrów
od plaży, w ścisłym centrum. Pokoje 3 – 4 os. z łazienkami, klimatyzacją w cenie. Do dyspozycji
uczestników 2 restauracje, 3 baseny z leżakami, świetlica, TV, sejf (dodatkowo płatny).
Wyżywienie: Hiszpania: 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad, kolacja – bufet. Pierwszym
posiłkiem jest obiadokolacja w dniu przyjazdu do Lloret, ostatnim obiad w dniu wyjazdu
+ suchy prowiant na drogę powrotną. W trakcie przejazdu wyżywienie we własnym zakresie.
Napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne.
Transport: autokar (wyposażony :WC, barek,TV, klimatyzacja)
Ubezpieczenie AXA TUiR – KL, NW, bagaż, opiekę pedagogiczną, opiekę pilota – przewodnika.
Podatek VAT, obowiązkową opłatę TFG
RAMOWY PROGRAM POBYTU :
DZIEŃ 1: Wyjazd z Katowic, Krakowa, Gliwic w godzinach wieczornych za dopłatą 80 zł/os.
Przejazd przez Czechy, Austrię.
DZIEŃ 2: Przyjazd do Wenecji – przerwa 9 godzin. Przejazd promem do historycznego
centrum: zwiedzanie z przewodnikiem – Plac Św. Marka, Bazylika, Pałac Dożów, most Rialto
etc. (bilety wstępu, przewodnik oraz prom dodatkowo płatny – ok. 28 EUR). W godzinach
wieczornych wyjazd z Włoch. Nocny przejazd przez Francję.
DZIEŃ 3: Przejazd przez Francję. Przyjazd do Hiszpanii na Costa Brava w godz. popołudniowowieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3-10: Pobyt na Costa Brava w Lloret de Mar 8 dni – 7 noclegów. W trakcie pobytu
w programie: całodzienna wycieczka autokarowa do Barcelony – zwiedzanie: katedra
Sagrada Familia, La Rambla, dzielnica gotycka, Wzgórze Mont Juic, stadion FC Barcelona
(bilet dodatkowo płatny ok. 22 EUR), wieczorem pokazy grających fontann, rejs statkiem do
Tossa de Mar ze zwiedzaniem zamku (dodatkowo płatny dla chętnych ok. 24 EUR),wycieczka
autokarowo-piesza do Blanes: ogród botaniczny Mar y Mutra (bilet dodatkowo płatny ok. 8

obozy i kolonie

EUR), skały Sao Palomera, promenada, konkurs wiedzy Viva Espana, wybory Miss & Mister
obozu, plażowanie, gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe.
DZIEŃ 11: Przejazd przez Włochy w okolice Werony – całodzienna zabawa nad jeziorem Garda
w Parku Rozrywki GARDALAND (bilet dodatkowo płatny ok. 28-30 EUR – czas pobytu 9 godzin).
Wieczorem wyjazd z Włoch. Przejazd przez Austrię.
DZIEŃ 12: Przejazd przez Austrię, Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych
wg rozkładu jazdy.
CENA NIE ZAWIERA :
dopłat do wyjazdów z poszczególnych miast, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz
programu fakultatywnego. Napoje do obiadów i kolacji dodatkowo płatne.
UWAGA:
obowiązkowo ważny paszport lub dowód osobisty. Obowiązkowo posiadanie karty EKUZ
Program fakultatywny
- miasteczko wodne – ok. 30 EUR
- wieczór hiszpański + pokazy flamenco – ok. 26 EUR
- karnet na dyskoteki (min. 4 wejścia – dla osób od 16 lat – 26 – 28 EUR
Na obligatoryjne bilety wstępu (Wenecja oraz Gardaland) należy przygotować ok. 55 – 60 EUR.
UWAGi: Podczas podróży jedzenie we własnym zakresie. Zalecane minimalne kieszonkowe ok.
70 – 100 EUR. Opłata turystyczna Lloret de Mar dodatkowo płatna w hotelu – 5 EUR/pobyt dla
osób powyżej 16 roku życia.
LP

Termin

Cena

HOW1
HOW2
HOW3
HOW4
HOW5
HOW6
HOW7

27.06. – 08.07.2019
04.07. – 15.07.2019
11.07. – 22.07.2019
18.07. – 29.07.2019
25.07. – 05.08.2019
01.08. – 12.08.2019
08.08. – 17.08.2019*

2 099 zł
2 099 zł
2 099 zł
2 099 zł
2 099 zł
2 099 zł
1 899 zł

*impreza 10 dni – pobyt
na Costa Brava 6 dni – 5 nocy
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BESKID MAŁY - ŚLESZOWICE

Komfortowy murowany, ogrzewany dom letniskowy do wynajęcia
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WYNAJEM

BESKID MAŁY - ŚLESZOWICE

Komfortowy murowany, ogrzewany dom letniskowy do wynajęcia
Śleszowice – miejscowość w górach Beskidu Małego, woj. małopolskie,
położona pomiędzy Wadowicami a Suchą Beskidzką z widokiem na zalew zapory
Świnna – Poręba. Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, spokój, cisza, świeże
powietrze gwarantują udany wypoczynek.
Domek dedykowany jest dla tych z Państwa, którzy lubią wypoczywać we
własnym gronie, bez czujnego wzroku gospodarzy.
Dom w stylu nowoczesnym:
• salon z kominkiem,
• otwarta na salon kuchnia,
• 3 sypialnie,
• 2 łazienki.
• Z salonu wyjście na taras z widokiem na zalew i góry Beskidu Małego.
• Działka o pow. 1 600 m2, ogrodzona, parking na terenie działki.
• Altana, grill, palenisko metalowe,
• piaskownica,
• rowery, piłki.
Wyposażenie:
• salon – rozkładana sofa (spanie dla 2-3 osób), telewizor, radio, zabudowana
szafa, gry planszowe, mini biblioteczka, wi-fi;
• kuchnia - płyta indukcyjna, lodówka, zmywarka, naczynia i nakrycia,
ekspres do kawy, czajnik elektryczny;
• łazienki – prysznic, wc, ręczniki (1 duży na osobę), pralka, |
suszarka do włosów;
• sypialnie – (1 x 3 os. 2 x 4 os.) rozkładane sofy, tapczan, wersalka,
w jednym pokoju łóżko piętrowe, szafy ścienne;
• taras - meble ogrodowe, grill, palenisko.
• Deska do prasowania, żelazko, odkurzacz.

WYNAJEM

Cena za wynajem domku do 6 osób:
- w sezonie wysokim(czerwiec – wrzesień) 350 zł/doba/minimum 5 dób,
każda następna osoba 40 zł/doba
- poza sezonem 300 zł/doba/minimum 3 doby,
każda następna osoba 40 zł/doba
Kaucja 350 zł do rozliczenia w dniu wyjazdu.
Możliwość przenocowania dla max. 13 osób
Zaliczka do rezerwacji 30%, pozostała kwota w dniu przyjazdu.
Zapraszamy od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 w dniu wyjazdu.
Kościół - 1 km, sklepy – 2,5 km, restauracja/ karczma/bar – 2,5 km.
ATRAKCJE W OKOLICY
Inwałd (20 km) – 5 parków tematycznych –Dinolandia, wesołe miasteczko, Park
Miniatur „Świat Marzeń”, średniowieczna Warownia Inwałd, Ogród Jana Pawła II
Zator (30 km) – Western Park, Energylandia (największy w Polsce rodzinny park
rozrywki – Bajkolandia, strefa familijna, strefa ekstremealna, Western Park, gry
i zabawy interaktywne, nowoczesne kino 7D), Zatorland – 3 parki tematyczne
– Park Dinozaurów, Park Owadów, Park Mitologii oraz Lunapark
Wadowice (14 km) –Muzeum w Domu Rodzinnym Jana Pawła II, Rynek
z Bazyliką Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, kryta pływalnia
Sucha Beskidzka (10 km) – Zamek Suski, Karczma „Rzym” (ballada o Panu
Twardowskim), kryta pływalnia
Kalwaria Zebrzydowska (23 km) - Bazylika Matki Bożej Anielskiej, klasztor
Bernardynów, zespół drewnianych budynków i kramów odpustowych z przełomu
XIX i XX,
Żywiec (32 km) – zespół zamkowo-parkowy, ratusz, browar
Andrychów (25 km) – zabytkowa starówka
Lanckorona (23 km) – zabytkowe domy wokół Rynku, Izba Regionalna, ruiny
średniowiecznego zamku,
Szlaki turystyczne i rowerowe, góra Leskowiec 922 m.n.p.m, schronisko
Zakopane – 85 km, Słowacja – 100 km
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POBIEROWO

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

POBIEROWO - miejscowość na zachodnim wybrzeżu znana z szerokiej piaszczystej
plaży oraz bardzo czystej wody. Panują tu bardzo dobre warunki do uprawiania sportów
wodnych.
OW „Kala” Pobierowo, ul Moniuszki 5, położony jest w centrum Pobierowa w odległości
200 m od piaszczystej plaży, otoczony zielenią, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu
sportowego.

Wyżywienie:
3 razy dziennie – śniadania, obiady i kolacje - bufet, (w miesiącach lipiec – sierpień)
Wyżywienie w miesiącach czerwiec, wrzesień 2 względnie 3 razy dziennie.
Dziecko do 3 lat bez świadczeń z nakryciem na stołówce – 37 zł osobodzień
Dziecko do 3 lat, wspólne spanie + dziecięca porcja wyżywienia – 63 zł osobodzień
Dziecko od 4 -7 lat, wspólne spanie + dziecięca porcja wyżywienia – 79 zł osobodzień

Do dyspozycji gości:

Dziecko od 4 – 12 lat oddzielne spanie + dziecięca porcja wyżywienia – 126 zł osobodzień

• Pokoje w budynku wczasowym 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, w każdym pokoju TV,
parawan, koc plażowy, czajnik, naczynia

• Świadczenie rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia turnusu, a kończy się
śniadaniem ostatniego dnia turnusu.
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia turnusu, a kończy się
o godz. 10:00. ostatniego dnia turnusu
• Terminy turnusów do uzgodnienia.
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
• Parking gratis
• Opłata za psa (wcześniej zgłoszonego) 15 zł/dobę.

• Komfortowe 6-osobowe drewniane domki, w każdym domku dwie 2-osobowe
sypialnie, pokój gościnny, łazienka, TV, parawan, koc plażowy, czajnik, naczynia
• Drewniane domki 3 – 4 osobowe, w każdym domku wersalka, łóżko piętrowe,
narożnik, TV, parawan, koc plażowy, czajnik, podstawowe naczynia.
• Na terenie OW „Kala” grill, stoły do ping ponga, pokój zabaw, plac zabaw dla dzieci,
bawialnia, wypożyczalnia rowerów, monitorowany parking

Cena osobodnia przy minimum 6 noclegach w budynku wczasowym:
w pokoju 2- osobowym i 2+2 osoby
w pokoju 3 i 4 osobowym
Wynajem 6 osobowego domku bez wyżywienia
Wynajem 3-4 osobowego domku bez wyżywienia dla 3 osób
Wynajem 3-4 osobowego domku bez wyżywienia dla 4 osób
Całodzienne wyżywienie osoby dorosłej
Całodzienne wyżywienie dziecka 4 – 12 lat
w pokoju 2, 3 i 4 osobowym
Łóżeczko turystyczne
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158 zł (lipiec, sierpień)
152 zł (lipiec, sierpień)
515 zł / dobę
325 zł / dobę
378 zł / dobę
58 zł / dobę
42 zł / dobę
115 zł (czerwiec, wrześień)
15 zł/dobę.

wczasy krajowe

PODDĄBIE

WCZASY RODZINNE – dojazd własny

Poddąbie – niewielka nadmorska miejscowość położona pomiędzy Ustką, a Rowami,
pośród pięknych, tajemniczych lasów tworzących specyficzny mikroklimat.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy „Słowiniec” – Poddąbie, Promenada Słońca 24
– położony 250 m od plaży, na terenie ośrodka dwa budynki hotelowe z windą
Do dyspozycji gości:
• Pokoje 1,2,3, 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• czajnik, szklanki, ręczniki,
• Sala jadalna, bar, świetlica, biblioteka, plac zabaw
• Basen, boisko do badmintona, mini orlik, piłkarzyki, stoły do tenisa,
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane do stolika)
Cena brutto jednego skierowania dla osoby dorosłej
Turnusy 8 dniowe od soboty do soboty w terminach pomiędzy:
TERMINY POMIĘDZY:

OW MARATON

16.03. – 06.04.2019
06.04. – 13.04.2019
28.04. – 05.05.2019

683 zł
735 zł
893 zł

05.05. – 19.05.2019

788 zł

22.06. – 24.08.2019

1 082 zł

24.08. – 31.08.2019

945 zł

01.09. – 15.09.2019

893 zł

15.09. – 29.09.2019

840 zł

wczasy krajowe

Cena zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noclegi
Pełne wyżywienie
Wycieczkę autokarową do Ustki + rejs statkiem lub wycieczka do wsi słowińskiej.
Ognisko przy muzyce z pieczeniem kiełbasek
Wieczór taneczny z zespołem
Nordic walking z instruktorem
Zajęcia z animatorem
Korzystanie z basenu rehabilitacyjnego
Korzystanie z biblioteki
Możliwość wykupienia zabiegów – pakiet 30 zabiegów 200 zł.
Świadczenie rozpoczyna się kolacją, a kończy się śniadaniem + suchy prowiant za
obiad.
• Doba hotelowa od 16:00 do 11:00.
• W pierwszym dniu turnusu pobierana jest opłata klimatyczna.
• Opłata za pobyt psa –75 zł za turnus 7 dniowy
• Opłata za parking 20 zł/turnus 7 dniowy,
• Wypożyczenie lodówki 15 zł za turnus 7 dniowy
• Wypożyczenie grzejnika 8 zł/doba
Na terenie ośrodka realizowane są również
14 dniowe turnusy rekreacyjno-zdrowotne
Dzieci do 3 lat, bez świadczeń – opłata ryczałtowa 300 zł
Dzieci od 3 – 8 lat z dziecięcą porcją wyżywienia – 25% zniżki
Dzieci od 9 –12 lat z dziecięcą porcją wyżywienia – 20% zniżki
Pokój 1 osobowy – dopłata 300 zł.
Pokoje nie są wyposażone w sprzęt plażowy
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Jastrzębia góra

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

JASTRZĘBIA GÓRA - nadmorska miejscowość wypoczynkowa pięknie położona na
wysokim, klifowym wybrzeżu. Tradycje kurortu ściągają turystów z całej Polski, oferując
im czystą, morską wodę, piękne plaże i orzeźwiające powietrze przesycone jodem.
Walory przyrodnicze gwarantują udany wypoczynek. Bliska odległość do Trójmiasta,
Mierzei Helskiej oraz Łeby.
DW „Agnieszka” Jastrzębia Góra, ul. Wrzosowa 10.
Budynek 3 kondygnacyjny, położony 400 m od morza. Ogrodzony,
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania bufet, obiady serwowane.
W cenie osobodnia dodatkowo:
Możliwość bezpłatnego wypożyczenia łóżeczka turystycznego, wanienki
W poniedziałki grill z pieczeniem kiełbasek
• Terminy turnusów do uzgodnienia.
• Świadczenie rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia turnusu, a kończy się
śniadaniem ostatniego dnia turnusu.

• Pokoje 2, 3, 4 osobowe z balkonami, łazienkami i tv.

• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia turnusu,
a kończy się o godz. 10:00 ostatniego dnia turnusu.

• W każdym pokoju parawan, leżak, ręczniki, naczynia stołowe, czajnik.

• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

• Na terenie ośrodka: kącik zabaw, plac zabaw, ogród ekologiczny, grill, parking
monitorowany, stół do tenisa, wypożyczalnia rowerów, wędzarnia., Internet, wi-fi

• Ośrodek przyjmuje zwierzęta

Cena osobodnia brutto przy minimum 5 noclegach

osoba dorosła
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01.04. – 22.06.2019
24.08. – 30.09.2019
87 zł

22.06. – 13.07.2019

13.07. -17.08.2019

17.08. – 24.08.219

92 zł

100 zł

92 zł

- dzieci 6 - 12 lat

75 zł

80 zł

92 zł

80 zł

- dzieci 3 – 6 lat

29 zł

75 zł

75 zł

75 zł

dziecko do 3 lat bez świadczeń

gratis

gratis

gratis

gratis

wczasy krajowe

Świnoujście

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

ŚWINOUJŚCIE - jedno z najatrakcyjniejszych uzdrowisk i kąpielisk w Polsce – kurort
na wyspach Uznam i Wolin z pięknymi, szerokimi plażami, szlakami turystycznymi,
rowerowymi oraz wieloma atrakcjami, które pozwalają na aktywny wypoczynek.
Atrakcją miasta jest promenada z molo, muszla koncertowa, park zdrojowy oraz przystań
żeglarska.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „GRAAL” Świnoujście ul. Bałtycka 8
położony w bliskiej odległości od piaszczystej plaży (około 380 m)

DO DYSPOZYCJI GOŚCI
• pokoje 1, 2, 3 osobowe oraz studia i apartamenty 2 osobowe, w każdym łazienka
z kabiną prysznicową, ręczniki, telewizor, radio, czajnik, lodówka
• plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, grill.
• restauracja
• bezpłatny dostęp do wi-fi
• płatny parking (7 dni – 100 zł, 14 dni – 150 zł, 1 doba – 20 zł)

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie – śniadania, obiady i kolacje – bufet.

UWAGA:

Turnusy 8 dniowe (7 noclegów) od soboty do soboty z wyżywieniem 3 x dziennie

dzieci do 3 - 6 lat - 40% zniżki (wspólne spanie 50% zniżki)

Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją pierwszego dnia turnusu wydawaną
w godzinach od 17 do 19

dzieci od 6 do 12 lat - 20% zniżki (wspólne spanie 30% zniżki)
dzieci od 12 do 16 lat - 10% zniżki

Dobra hotelowa rozpoczyna się o godz. 16 a kończy o godz. 11
Oplata uzdrowiskowa platna na miejscu 4 zł/os/dzień, dzieci do lat 7 zwolnione z opłaty

Ośrodek posiada własną bazę zabiegową, możliwość zakupu zabiegow rehabilitacyjnych
Przy zakupie paietu tygodniowego dla dorosłych - bon w wsykości 50 zl do wykorzystania
w bazie zabiegowej ośrodka

Sezon B

Sezon A

Sezon C

Rodzaj pokoju

14.04. - 23.06.2019,
28.08. – 13.10.2019

23.06. – 25.08.2019
21.12. – 05.01.2020

Pozostałe terminy

Pokój 1 osobowy

1 120

1 505

840

Pokój 2 osobowy

840

1 120

630

Pokój 3 osobowy

770

1 050

560

Pokój typu studio

770

1 050

560

Apartament2 osobowy

1 120

1 505

840

wczasy krajowe
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MIĘDZYZDROJE

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Międzyzdroje – uzdrowisko tętniące życiem od maja do października, szerokie plaże,
imponujące molo o długości 395 m, słynna Aleja Gwiazd, gabinet figur woskowych,
promenada, to tylko niektóre atrakcje kurortu. W amfiteatrze i na plaży przez cały sezon
odbywają się imprezy rozrywkowe i koncerty. Na plaży wypożyczalnie sprzętu, zjeżdżalnie
wodne oraz letnie kawiarnie.
Ośrodek Wczasowy „Stilo”, Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 78, położony
w zachodniej części Międzyzdrojów, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. OW „Stilo” to
cztery jednopiętrowe nowoczesne budynki w stylu skandynawskim.

Wyżywienie do wyboru:
• 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja - bufet, obiad serwowany do godz. 16:00
• 2 posiłki dziennie: śniadanie – bufet, obiad serwowany
• Świadczenie rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia turnusu, a kończy się
śniadaniem ostatniego dnia turnusu
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 pierwszego dnia turnusu, a kończy się
o godz. 12:00 ostatniego dnia turnusu.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

• Dzieci do lat 2 bez świadczeń - gratis

• Pokoje 2, 3, 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w tapczany, stoliki,
fotele, telewizor, czajnik i lodówkę

• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

• Jadalnia, pizzeria, kawiarnia z salą dyskotekową, sklep spożywczy,

• Ośrodek przyjmuje pieski – 10 zł/dobę.

• Sala gier, sprzęt sportowy, wypożyczalnia rowerów, kijów do nordic walking, sprzętu
plażowego, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, bawialnia

• Sprzęt plażowy do wypożyczenia: leżak – 10 zł /dobę

• Miejsce na ognisko i do grillowania

• Parking płatny 10 zł/dobę.

• Turnusy 8 dniowe (7 noclegów) od niedzieli do niedzieli, względnie od soboty do
soboty.

• Basen odkryty z podgrzewaną wodą
W TERMINIE:
RODZAJ
ŚWIADCZENIA:
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23.04. – 28.04.2019

28.04. – 26.05.2019
01.09. – 30.09.2019

26.05. – 19.06.2019

19.06. – 01.09.2019

2 posiłki

3 posiłki

2 posiłki

3 posiłki

2 posiłki

3 posiłki

2 posiłki

3 posiłki

Osoba dorosła

770 zł

880 zł

825 zł

935 zł

935 zł

1045 zł

1 100 zł

1 210 zł

Dziecko do lat 12,
1/2 wyżywienia

605 zł

715 zł

660 zł

825 zł

715 zł

880 zł

825 zł

935 zł

wczasy krajowe

DARŁÓwko

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Darłówko – uzdrowisko ze swoistym mikroklimatem posiadające walory przyrodnicze
i klimatyczne, szerokie piaszczyste plaże.

Wyżywienie:
2 x dziennie: śniadania – bufet, obiadokolacje serwowane + bufet sałatkowy, ciasto,
owoce, kawa, herbata, fontanna czekoladowa

DOM GOŚCINNY „FREGATA”
Darłówko Zachodnie ul. Południowa 4, położony ok. 250 m od morza.

• Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją pierwszego dnia turnusu, a kończy się
śniadaniem ostatniego dnia turnusu.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy się o godz. 10:00

• pokoje 2, 3, 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, w każdym pokoju TV, czajnik,
naczynia

• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

• jadalnia, miejsce do grillowania

• Dziecko do 3 lat, wspólne spanie z rodzicami, bez świadczeń – opłata stała 70 zł / 7 dni.

• miejsce zabaw dla dzieci

• Turnusy 8 dniowe (7 noclegów) względnie 15 dniowe (14 noclegów),
od soboty do soboty.

• 3 razy w tygodniu w godzinach od 18:00 – 22:00 animatorka dla dzieci

• Parking strzeżony 150 m od miejsca pobytu – płatny dodatkowo.

• możliwość bezpłatnego wypożyczenia leżaków, parawanów, krzesełek plażowych

Rodzaj świadczenia

wczasy krajowe

W terminie 06.07. – 18.08.2019
turnus 7 dniowy

turnus 14 dniowy

Osoba dorosła

959

1 596

Osoba dorosła na dostawce

671

1 117

Dziecko do 10 lat z dziecięcą porcją wyżywienia

767

1 277

Dziecko do 10 lat na dostawce z dziecięcą porcją wyżywienia

575

958
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Łeba

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Łeba – urocza miejscowość, najbardziej znana na środkowym wybrzeżu., nazywana
letnią stolicą Polski. Położona na skraju Słowińskiego Parku Narodowego między jeziorami
Łebsko i Sarbsko. Atrakcją Łeby jest szeroka plaża jak również zjawisko wędrujących
wydm.
LECH RESORT & SPA***, Łeba ul. Brzozowa 18,obiekt hotelowy położony w dzielnicy
sanatoryjno – wczasowej na 4 hektarowym terenie z unikalną roślinnością, 300 m
od piaszczystej plaży.

• Restauracja, kawiarnia, grill
• MED i SPA Centrum Odnowy Biologicznej
• Internet w wydzielonych miejscach
WYŻYWIENIE: 2 x dziennie: śniadania i obiadokolacje – bufet w okresie sezonu letniego,
poza sezonem posiłki serwowane. Napoje gazowane do obiadokolacji płatne dodatkowo.
• Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją pierwszego dnia turnusu, a kończy się
śniadaniem ostatniego dnia turnusu.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
• Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe z balkonami i bez, z pełnym węzłem sanitarnym z suszarką
do włosów
• W każdym pokoju TV sat, radio, telefon, chłodziarka, zestaw plażowy (leżak, koc
plażowy, parasol), ręcznik/osobę

• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17:00 pierwszego dnia turnusu, a kończy się
o godz. 10:00 ostatniego dnia turnusu.
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu, sezon 2 zł/os/doba
• Parking płatny – 10 zł/dobę.
• Dzieci do lat 4 w pokoju z 2 osobami pełnopłatnymi, bez świadczeń – opłata stała za
turnus – 224 zł.

• Odkryty basen z podgrzewaną wodą i brodzikiem dla dzieci
• Plac zabaw i namiot zabaw dla dzieci
• Boiska do siatkówki plażowej, koszykówki, kometki, piłkarzyki, stół do tenisa,
• Wypożyczalnia sprzętu sportowego i wodnego

• Dziecko 4 – 10 lat zniżka 20% na wyżywienie
• Dopłata do 3 posiłków – 15 zł/dobę osoba dorosła
Dopłata do 3 posiłków – 11 zł/dobę dziecko do 10 lat
Osoba dorosła w pokoju:

Pobyt 8 dniowy w okresie
Sezon średni
Sezon wysoki
Sezon niski
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30.03.-28.06.2019
31.08.-29.09.2019
29.06.-30.08.2019
do 29.03.2019
od 28.09.2019

1 osobowym

2 osobowym

2 osobowym DE LUX

3-4 osobowym

1 400 zł

1 260 zł

1 645 zł

1 225 zł

1 750 zł

1 365 zł

1 925 zł

1 330 zł

1 260 zł

1 155 zł

1 470 zł

1 120 zł

wczasy krajowe

Łeba

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Łeba – urocza miejscowość, najbardziej znana na środkowym wybrzeżu., nazywana
letnią stolicą Polski. Położona na skraju Słowińskiego Parku Narodowego między jeziorami
Łebsko i Sarbsko
Ośrodek Wczasowy „Chemar 2” Łeba ul. Nadmorska 16, położony w dzielnicy
wczasowej na rozległym, porośniętym sosnami terenie., 200 m od plaży.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
• Pokoje 2, 3 osobowe, studia 4, 5 osobowe, 3 osobowe apartamenty
• W każdym pokoju własny węzeł sanitarny, TV sat, czajnik, sprzęt plażowy, elektryczne
suszarki na ręczniki (bez ręczników), balkony
• Internet na terenie ośrodka – gratis
• Jadalnia, kawiarnia, sala gier, wypożyczalnia sprzętu sportowego
• Stół do bilardu, sale do ping-ponga, boiska do koszykówki i siatkówki, kort tenisowy
• Plac zabaw dla dzieci, bawialnia
• Miejsce postojowe dla samochodów – gratis
• Miejsce na ognisko

Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania, obiadokolacje – bufet
• Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy się śniadaniem
w dniu wyjazdu. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 pierwszego dnia
turnusu, a kończy się o godz. 11:00 ostatniego dnia turnusu.
• Dzieci do 3 lat bez świadczeń - gratis
• Wypożyczenie łóżeczka - 8 zł/dobę; wypożyczenie lodówki - 8 zł/dobę; bilard - 10 zł/godz.
• Opłata uzdrowiskowa platna na miejscu
Turnusy 8 dniowe (7 noclegów) od soboty do soboty względnie od niedzieli do niedzieli.
Sezon wysoki w terminie
22.06.- 24.08.2019
Cena skierowania w pokoju

Os. dorosła i dziecko pow. 10 lat

Pawilon A, S - 2 osobowym standard
1146 zł
Pawilon C, D - 2 osobowym Plus
1251 zł
Pawilon B, S - 3 osobowym standard
1049 zł
Pawilon C - 3 osobowym Plus
1138 zł
Pawilon C, D - 4 osobowym typu studio
1146 zł
Pawilon B - 5 osobowym typu studio
1080 zł
Apartamencie -3 osobowym
1476 zł
Domek willowy 5 osobowy z aneksem
Domek willowy 6 osobowy
Wyżywienie (śniadanie +obiadokolacja- bufet)
Wyżywienie (śniadanie +obiadokolacja- bufet)

wczasy krajowe

Sezon niski w terminie
11.05.-22.06.2019 oraz 24.08.-14.09.2019

Dziecko do 10 lat
996 zł
1101 zł
899 zł
989 zł
996 zł
929 zł
1326 zł

Os. dorosła i dziecko pow. 10 lat
1026 zł
1131 zł
966 zł
1049 zł
1094 zł
1011 zł
1363 zł
541 zł/dobę
567 zł/dobę
osoba dorosła - 70 zł dziennie
dziecko do 10 lat - 48 zł dziennie

Dziecko do10 lat
876 zł
981 zł
816 zł
899 zł
944 zł
861 zł
1213 zł
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Kołobrzeg

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Kołobrzeg – jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce oferujące nie tylko
lecznicze walory swojego niepowtarzalnego mikroklimatu ale także szereg atrakcji
o każdej porze roku. Kołobrzeskie plaże zachęcają do spacerów i relaksu.

Wyżywienie:
3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane do stolika). Przy pobycie
w ośrodku poniżej 50 osób – posiłki serwowane do stolika.

Wczasy z pełnym zakresem usług – dojazd własny
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy DOZAMEL, Kołobrzeg ul. Kościuszki 20,
położony w części uzdrowiskowej, 250 m od plaży.

• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00,
a kończy się o godz. 10:00.
• Świadczenie rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.
• Dziecko do 4 lat bez świadczeń – gratis.

• Pokoje 1, 2 osobowe z łazienkami z możliwością dostawki, wyposażone w telewizor,
radio, telefon oraz akcesoria plażowe
• Bezpłatna sieć wi-fi,
• wypożyczalnia rowerów (5 zł/godz., 30 zł/cały dzień), kijków do nordic wal king (10 zł/
dzień, 35 zł/7 dni), sauna, sala fitness, bilard
• Niestrzeżone miejsce parkingowe płatne 15 zł/dobę,

• Opłata uzdrowiskowa płatna gotówką.
• Zastrzega się możliwość zmiany cen w przypadku zmiany wysokości podatku VAT lub
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych powyżej 4% w stosunku do cen na dzień
31.12.2018 r. zgodnie z komunikatami GUS
• Ośrodek posiada własną bazę zabiegową. Możliwość zakupu zabiegów rehabilitacyjnych.
• Ośrodek przyjmuje odpłatnie małe zwierzęta – 15 zł/dobę.

• kawiarnia, grill, miejsce na ognisko, plac zabaw, kącik zabaw
Cena brutto JEDNEGO skierowania
Turnusy od soboty do soboty
8 dniowe (7 noclegów)
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02.01. – 23.03.2019
19.10. – 21.12.2019

23.03. - 08.06.2019
31.08. –19.10.2019
21.12. –02.01.2020

08.06. – 31.08.2019

W pokoju 1 osobowym

845 zł

1 250 zł

1 580 zł

W pokoju 2 osobowym

698 zł

1 066 zł

1 231 zł

W pokoju 2 osobowym (PLUS)

809 zł

1 176 zł

1 341 zł

Dostawka, osoba dorosła i dziecko powyżej 7 lat

551 zł

735 zł

956 zł

Dziecko od 4 – 7 lat 1/2 wyżywienia

441 zł

478 zł

662 zł

wczasy krajowe

MIELNO

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Mielno – atrakcyjna miejscowość położona w środkowej części wybrzeża,
z wyjątkowym mikroklimatem o silnych właściwościach leczniczych z dużą ilością jodu.
Piaszczysta plaża, zadbane wybrzeże oraz unikalna fauna i flora.
Dom Wczasowy ALBATROS FWP – Mielno ul. Kościuszki 6-8, położony przy głównym
deptaku, ok. 150 m od promenady oraz głównego wejścia na szeroką i czystą plażę.
Do dyspozycji gości:
• Pokoje 1, 2 osobowe, zestawy rodzinne 3 i 5 osobowe, studia 2 i 4 osobowe,
• apartamenty z pełnym węzłem sanitarnym wyposażone w czajniki, TV LCD, telefon.
• Kryty basen, sauna sucha i parowa, jacuzzi,
• Sala bilardowa, sala ze stołem do ping-ponga
• Sala zabaw dla dzieci, zewnętrzny plac zabaw
• Siłownia zewnętrzna i wewnętrzna
• Jadalnia, kawiarnia
• Salon kosmetyczny, fryzjerski
• Parking-dodatkowo płatny

Wyżywienie:
Sezon I i II – 3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane
Sezon III – 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje – bufet
• Świadczenie rozpoczyna się obiadem/ obiadokolacją pierwszego dnia turnusu,
a kończy się śniadaniem ostatniego dnia turnusu
• Doba hotelowa rozpoczyna się godz. 16:00 pierwszego dnia turnusu,
a kończy się o godz. 11:00 ostatniego dnia turnusu.
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
• Możliwość korzystania z zabiegów za dodatkową odpłatnością
• Parking płatny: sezon I – 10 zł, sezon II – III -12 zł.
• W cenie skierowania:
• Możliwość korzystania z basenu, siłowni, jacuzzi w godz. otwarcia, sauny suchej
i parowej od godz. 16:00 – 20:00.
• Dzieci do 4 lat bez świadczeń GRATIS

02.01-14.04.2019
Sezon I*

15.04-30.06.2019
Sezon II*

01.07-31.08.2019
Sezon III**

Pokój 1 os

173 zł

194 zł

273 zł

Pokój 2 os

149 zł

181 zł

205 zł

Zestaw rodzinny 3 os

150 zł

172 zł

198 zł

Zestaw rodzinny 5 os

144 zł

165 zł

198 zł

Studio 2 os

197 zł

213 zł

257 zł

Studio 4 os

172 zł

180 zł

222 zł

Apartament 2 os

194 zł

231 zł

273 zł

Apartament 4 os

172 zł

202 zł

234 zł

*wyżywienie 3 x dziennie **wyżywienie 2 x dziennie		

wczasy krajowe

Terminy turnusów do uzgodnienia, minimum 7 noclegów.
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DZIWNÓW

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Dziwnów – miejscowość uzdrowiskowa, zalesiona, z mikroklimatem lasu, czyste
powietrze bogate w jod, w niedalekiej odległości od Szczecina, Świnoujścia, Kołobrzegu
i Wolińskiego Parku Narodowego, zachęca do aktywnego wypoczynku.

Jadalnia, kawiarnia, sala klubowa
Miejsca parkingowe – odpłatne 12 zł/ dobę
Wyżywienie: 3 x dziennie: śniadania, obiady, kolacje
Świadczenie rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia turnusu, a kończy śniadaniem
ostatniego dnia turnusu.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00
w dniu wyjazdu.
W cenie pobytu:
• 7 noclegów, 7 śniadań, 6 obiadów, 7 kolacji
• Wakacyjny Klub Malucha 3 – 7 lat
• Zajęcia animacyjne dla dzieci i dorosłych
• Wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Ośrodek przyjmuje odpłatnie zwierzęta, 12 zł/dobę
• Opłata klimatyczna w cenie skierowania.

Ośrodek Wypoczynkowy „Zastal” Dziwnów ul. Koniecznego 14, ogrodzony
i dozorowany, położony 50 m od szerokiej piaszczystej plaży z łagodnym i bezpiecznym
brzegiem morza.
Na terenie ośrodka 3 budynki mieszkalne oraz budynek socjalny z jadalnią, salą klubową.
Do dyspozycji gości: Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe oraz pokoje studio 2 + 2, 2 + 1,
większość z balkonem lub tarasem
Wyposażenie pokoi: łazienka, TV, lodówka, parawan, 2 leżaki, ręczniki, czajnik
Obiekty sportowo-rekreacyjne: boisko do siatkówki, kort tenisowy, kręgielnia na wolnym
powietrzu, plac zabaw dla dzieci, sala do tenisa stołowego
Wypożyczalnia sprzętu sportowego i rowerów

Pobyt 8 dniowy
(7 noclegów)

Cena skierowania od osoby dorosłej w pokoju
Pokój
1 osobowy

Studio 1 + 1,
2 pokoje

Pokój
2 osobowy

Pokój
3 osobowy

Studio 2 + 1,
2 pokoje

Pokój
4 osobowy

Studio 2 + 2,
2 pokoje

26.04. – 01.06.2019
31.08. – 28.09.2019

890 zł

890 zł

817 zł

795 zł

817 zł

788 zł

817 zł

01.06. – 15.06.2019
17.08. – 31.08.2019

949 zł

949 zł

861 zł

846 zł

868 zł

817 zł

846 zł

15.06. – 29.06.2019

1 111 zł

1 082 zł

986 zł

956 zł

993 zł

927 zł

956 zł

29.06. – 17.08.2019

1 221 zł

1 199 zł

1 089 zł

1 044 zł

1 045 zł

1 022 zł

1 052 zł

Dzieci do 3 lat bez świadczeń gratis
Dzieci do 10 lat, oddzielne spanie i dziecięca porcja wyżywienia, cena niższa o 70 zł
Obiad, pełna porcja 28 zł
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Obiad, dziecięca porcja 23 zł; Dostawka 28 zł/osoba/doba
Pokój dwuosobowy bez balkonu/tarasu – upust 20 zł/pokój/doba
Możliwość wykupienia zabiegów rehabilitacyjnych.

wczasy krajowe

USTKA

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

USTKA – nadmorski, słoneczny, tętniący życiem kurort z dwoma letnimi kąpieliskami,
położony na Wybrzeżu Słowińskim. Malowniczy klifowy brzeg, leśne ścieżki do spacerów
i rowerowych przejażdżek.

Dodatkowo płatne
• wypożyczalnia rowerów, kije do nordic walking
• kort tenisowy, bilard
• parking dozorowany - 10 Zł / doba płatny w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień
• bilety na basen w Hotelu Jantar odległym 900 m
• bilety na rejs statkiem Galeon
• korzystanie z zabiegów leczniczych
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu

Dom Wczasowo – Sanatoryjny PERŁA, Ustka ul. Wczasowa 27 – położony na ponad
2 hektarach starego, wydmowego lasu, bezpośrednie zejście na piaszczystą plażę, kontakt
z przyrodą, cisza i czyste powietrze gwarantują niezapomniany wypoczynek.
Pokoje 1 i 2 osobowe oraz apartamenty, wszystkie z łazienkami, na wyposażeniu ręczniki,
kosmetyki hotelowe i sprzęt plażowy. Teren ośrodka jest ogrodzony i monitorowany.
Wyżywienie: 3 x dziennie, śniadanie i kolacja – bufet, obiad serwowany

Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00 a kończy o godz. 10:00
Świadczenie rozpoczyna się kolacją w pierwszym dniu, a kończy sie śniadaniem
w ostatnim dniu.
Na stronie www.olga2.pl znajdą Państwo oferty wypoczynku
dla Seniora oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Na terenie ośrodka:
• boisko do koszykówki i siatkówki, tenis stołowy wraz ze sprzętem do gry
• sala zabaw oraz plac zabaw, miejsce na ognisko

Cena za turnus wypoczynkowy 7 dniowy
termin

Pokój
1-osobowy

Miejsce w pokoju
2-osobowym

Miejsce w apartamencie
2-osobowym

Dodatkowa osoba
w pokoju

Dziecko do lat 3
bez wyżywienia

styczeń-marzec
kwiecień
maj

760 zł
820 zł
950 zł

670 zł
730 zł
820 zł

790 zł
850 zl
950 zł

510 zł
570 zł
630 zł

140 zł
140 zł
140 zł

czerwiec

1 110 zł

950 zł

1 140 zł

700 zł

140 zł

lipiec-sierpień

1 330 zł

1 110 zł

1 390 zł

760 zł

140 zł

wrzesień

1 110 zł

950 zł

1 140 zł

700 zł

140 zł

październik

950 zł

820 zł

950 zł

630 zł

140 zł

listopad

760 zł

670 zł

790 zł

510 zł

140 zł

grudzień

820 zł

730 zł

850 zł

570 zł

140 zł

Dziecko 3 - 7 lat: zniżka 50% od ceny za dobę hotelową.

wczasy krajowe
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ustronie morskie

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Ustronie Morskie – miejscowość letniskowa położona na Wybrzeżu Słowińskim
w odległości ok. 12 km od Kołobrzegu. Szeroka piaszczysta plaża, sosnowy las, molo,
przystań morska. Doskonałe warunki do wypoczynku, klimat korzystny dla schorzeń dróg
oddechowych.
Pensjonat BAJKA Ustronie Morskie ul. Jantarowa 12 – położony w odległości 100 m od
plaży. Pokoje 2, 3 osobowe, pokoje studia, pokoje rodzinne. W pokojach TV, chłodziarka,
czajnik, filiżanki, talerzyki, szklanki, parawan plażowy, łazienka (suszarka do włosów,
1średni ręcznik/os., mydełko, szampon), wi-fi, żelazko na życzenie, bezpłatny parking.
Terminy pobytu minimum:

Cena zawiera:
Nocleg
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje – bufet
Wypożyczenie kijów do nordic wal king – 2 godz./dobę,
Dodatkowo płatne:
• Wypożyczenie rowerów – 6 zł/godz., 30 zł/doba
• Wypożyczenie leżaka plażowego – 5 zł/doba
• Wypożyczenie łóżeczka 30 zł/jednorazowo

• 6 dniowego w sezonie

• Opłata klimatyczna

• 3 dniowego po sezonie- do uzgodnienia

Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją (w godz. 17:00-18:00),
a kończy się śniadaniem.

Dzieci do lat 2 śpiące z rodzicami - bezpłatnie

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy się o godz. 10:00

Dzieci do lat 6 – cena niższa o 22 zł/doba

Cena za 1 dobę w pensjonacie za pokój z wyżywieniem
Terminy
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Studio z balkonem dla

Pokój z balkonem dla

Pokój rodzinny z tarasem dla

4 osób

3 osób

2 osób

3 osób

2 osób

5 osób

4 osób

3 osób

29.06– 24.08.2019

460 zł

389 zł

326 zł

369 zł

286 zł

500 zł

420 zł

345 zł

01.05– 28.06.2019
25.08 – 30.09.2019

400 zł

315 zł

230 zł

245 zł

180 zł

450 zł

380 zł

300 zł

wczasy krajowe

USTRONIE MORSKIE
WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Ustronie Morskie – miejscowość letniskowa położona na Wybrzeżu Słowińskim w odległości ok. 12
km od Kołobrzegu. Szeroka piaszczysta plaża, sosnowy las, molo, przystań morska. Doskonałe warunki
do wypoczynku, klimat korzystny dla schorzeń dróg oddechowych.

W cenie pakietu:
Wiosna nad morzem
• 8 dni pobytu/7 noclegów
• 3 posiłki
• 2 x wstęp do Aqua Parku
• słodkie popołudnie
• kolacja grillowa
• konsultacja z podologiem
i rehabilitantem
• 2 zabiegi wskazane przez rehabilitanta
• 2 x seans w grocie solnej
• 2 x relaksujący masaż w fotelu
• 1 x masaż częściowy ciała
• 2 x wieczorek taneczny

ALKA Sun Resort – Ustronie Morskie ul. Wojska Polskiego 7, położony w centrum Ustronia, zaledwie
120 metrów od morza.
Pokoje: 1, 2 os., oraz pokoje typu komfort i studio- duże pokoje o podwyższonym standardzie
z możliwością dostawki. Pokoje wyposażone są w łazienki, ręczniki, akcesoria plażowe, telewizory,
w większości z balkonami.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane do stolika
Na terenie ośrodka:
Kawiarnia, jadalnia, winda, baza zabiegowa – dodatkowo płatna, miejsce na grilla, plac zabaw, parking
– dodatkowo płatny (bezpłatne w terminie X-XII, monitorowany, niestrzeżony), Internet wi-fi
Doba hotelowa rozpoczyna się obiadem o godz. 16:00 (14:00 – Złota Jesień), a kończy się śniadaniem
o godz. 10:00; opłata klimatyczna płatna na miejscu.

Typ pokoju

Wiosna nad morzem

Lato nad morzem

Lato nad morzem
• 8 dni pobytu/7 noclegów
• 3 posiłki
• 1 x wstęp do Aqua Parku
• słodkie popołudnie
• kolacja grillowa
• 2 x wieczorki taneczne
• wycieczka autokarowa do
Kołobrzegu (min 30 chętnych)
Złota Jesień
• 7 dni pobytu/6noclegów
• 3 posiłki
• 1 x wstęp do Aqua Parku
• 1 seans w g rocie solnej
lub masaż w fotelu
• wieczorki taneczne
w kawiarni ośrodka

Złota Jesień nad morzem

02.03.-26.04

05.05.-30.06

01.07.-18.08

19.08.-15.09

01.09.-30.09

01.10.-04.11

05.11.-14.12.

Jednoosobowy

898 zł

1 048 zł

1 348 zł

1 198 zł

866 zł

802 zł

738 zł

Dwuosobowy
standard

749 zł

898 zł

1 198 zł

1 048 zł

738 zł

674 zł

609 zł

Dwuosobowy
komfort

898 zł

1 123 zł

1 498 zł

1 348 zł

930 zł

866 zł

802 zł

Studio rodzinne

898 zł

1 123 zł

1 498 zł

1 348 zł

930 zł

866 zł

802 zł

Dziecko do 1 roku

-

Dzieci do 1 – 3 roku

Bezpłatnie (przy 2 osobach pełnopłatnych)

Bezpłatnie (bez świadczeń)
288 zł

256 zł

224 zł

Dziecko od 3 – 10 lat

636 zł

786 zł

824 zł

801 zł

481 zł

449 zł

417 zł

Dostawka

719 zł

868 zł

973 zł

936 zł

513 zł

500 zł

481 zł

wczasy krajowe
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MRZEŻYNO

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Mrzeżyno – miejscowość niezwykle ciekawa pod względem turystycznym, z piękną
plażą i portem żeglarskim, klubem jeździeckim, wypożyczalnią sprzętu wodnego
i rowerów
Ośrodek Wczasowy „Bogdanka” Mrzeżyno ul. Nadmorska 17, położony na 1,6 ha
terenu w lesie sosnowym, 150 m od plaży. Ośrodek tworzą budynek 2 piętrowy oraz
murowane parterowe pawilony, stołówka i kawiarnia.
Do dyspozycji gości:
• Pokoje 2, 3 osobowe oraz studia w budynku głównym, każdy z balkonem
• Pokoje 2, 3, 4 osobowe w pawilonach, każdy z własnym wejściem i tarasem
• Wszystkie pokoje w budynku głównym i pawilonach posiadają pełny węzeł sanitarny,
TV, sprzęt plażowy (parawan, parasol), czajnik – bez ręczników
• Część rekreacyjna – siłownia zewnętrzna i wewnętrzna, stoły do tenisa stołowego,
bilard, place zabaw, sala zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko

• Animacje dla dzieci
• Stołówka, kawiarnia, bar
• Miejsce do parkowania
Wyżywienie: 3 x dziennie: śniadania, obiady i kolacje serwowane
• Świadczenie rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia turnusu, a kończy się śniadaniem
ostatniego dnia turnusu
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 pierwszego dnia turnusu, a kończy się
o godz. 11:00 ostatniego dnia turnusu.
• Turnusy 8 dniowe (7 noclegów) od soboty do soboty.
• 7 śniadań, 6 obiadów, 7 kolacji
• Opłata klimatyczna i miejsce do parkowania w cenie skierowania.

Cena skierowania w pokoju 2, 3 osobowym i studio 4 osobowym
Osoba dorosła i dzieci pow. lat 12

Dzieci 3-9 lat
(1/2 wyżywienia)

Dz ieci 9-12 lat

Pokój pawilon
2, 3 os.

Studio 4 os.

Pokój pawilon
2, 3 os.

Studio 4 os.

Pokój pawilon
2, 3 os.

Studio

Dzieci
0-3 lat bez
świadczeń

Sezon niski
22.06.-06.07.2019
oraz 17.08.-14.09.2019

851 zł

867 zł

790 zł

805 zł

704 zł

719 zł

77 zł

Sezon wysoki
06.07.-17.08.2019

944 zł

967 zł

851 zł

867 zł

765 zł

781 zł

92 zł

Pobyt 8 dniowy
(7 noclegów)

Pawilon 4 osobowy – cena za dobę: sezon niski 209 zł, sezon wysoki 242 zł
Całodzienne wyżywienie: 1/2 porcji 48 zł, pełna porcja 62 zł
Obiad:1/2 porcji 21 zł, pełna porcja 28 zł

30

wczasy krajowe

Łukęcin

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

ŁUKĘCIN – kameralna miejscowość na zachodnim wybrzeżu koło Pobierowa, panujący tu
mikroklimat sprzyja wypoczynkowi
Wczasy z pełnym zakresem usług – dojazd własny
OW „Wielki Błękit” Łukęcin, ul. Spacerowa 3. położony w otoczeniu sosnowego lasu,
w bezpośrednim sąsiedztwie piaszczystej szerokiej plaży i morza (150 m)
Do dyspozycji gości:
Pokoje 2, 3 osobowe oraz 2 pokojowe studio dla 4 osób w budynku hotelowym
Komfort *** o gustownej stylistyce wnętrz, wyposażone w balkon lub taras, TV sat, radio,
chłodziarkę, czajnik elektryczny, łazienkę, suszarkę, ręczniki, zestaw plażowy (2 leżaki,
koc, parawan).
Pokoje 2 osobowe oraz rodzinne studio 2 pokojowe w budynku hotelowym Standard
z balkonem, łazienką, TV, wyposażone w czajnik elektryczny, radio i sprzęt plażowy.
Na terenie ośrodka:
• Jadalnia, plac zabaw, pokój zabaw, cymbergaj, piłkarzyki
• Sala fitness, boiska do siatkówki, koszykówki, badmintona
• Kije do nordic walking, tenis stołowy, boule

• Pawilon grillowy
• Wypożyczalnia rowerów
W czasie wakacji bogaty program sportowo-rekreacyjny dla dorosłych oraz program
animacyjny dla dzieci.
Wyżywienie: wariant HB – 7 x bufet śniadaniowy, 6 x obiadokolacja (zupa, bufet
sałatkowy, bufet dań kolacyjnych, napoje, danie główne serwowane), 1 x obiadokolacja
w formie grilla w plenerze przy muzyce.
• Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy się śniadaniem.
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy się o godz. 10:30.
• Dzieci do 4 lat bez świadczeń - pobyt gratis.
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu
• Parking płatny – 12 zł/doba
• Turnusy 8 dniowe/7 noclegów
• Terminy turnusów do uzgodnienia
Cena 1 skierowania brutto w:

Pobyt 8 dniowy/7 nocy
w okresie

Budynek hotelowy Komfort ***

Budynek hotelowy Standard

Osoba dorosła w pok. 2, 3 os.
pok. studio

Dziecko 4-13 lat w pok.2, 3 os.
pok. studio

Osoba dorosła w pok. 2 os,
pok. studio

Dziecko 4-13 lat w pok. 2 os.
w pok. studio

1 001 zł

798 zł

791 zł

630 zł

02.06 – 16.06.2019

1 057 zł

847 zł

847 zł

679 zł

16.06 – 30.06.2019

1 148 zł

917 zł

938 zł

749 zł

30.06 – 25.08.2019

1 372 zł

1 099 zł

1 092 zł

875 zł

25.08 – 08.09.2019

1 106 zł

882 zł

896 zł

714 zł

02.01 – 02.06.2019
09.09 – 22.12.2019

wczasy krajowe
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Pogorzelica

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Pogorzelica – miejscowość na Wybrzeżu Rewalskim, piękna i czysta plaża,
malowniczy klif będący efektem działania morskich fal.
Hotel BOCIANIE GNIAZDO Pogorzelica ul. Teligi 3 – położony 200 m od morza na 2,7 ha
zalesionego terenu, na obszarze chronionym Natura 2000, do plaży prowadzi promenada.
Teren Hotelu jest monitorowany i chroniony.
Pokoje 1, 2 osobowe oraz 2 pokojowe studia. W pokoju łazienka, ręczniki, telewizor, radio,
lodówka, sprzęt plażowy.
Wyżywienie: śniadanie i kolacja (dodatkowo zupa dnia i 3 ciepłe dania kolacyjne) – bufet
Na terenie ośrodka:
• Kawiarenka internetowa, sala kominkowa, kawiarnia „Perła”
• Miejsce do grillowania, placyk zabaw dla dzieci
• Basen zabiegowy, baza zabiegowa, siłownia
• Termin do uzgodnienia, minimum 7 dni/6 noclegów
• Cena brutto za 1 osobę/dzień
Dziecko do 2 lat – nieodpłatnie
Usługa hotelowa (nocleg, śniadanie, kolacja)
w pokoju:
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Zniżka 55+ minus 1 % za każdy ukończony rok powyżej 55 roku życia
Happy Day – począwszy od 8 dnia pobytu upust 20% w cenie usługi
(nocleg + wyżywienie)
Cena zawiera:
• Nocleg i wyżywienie
• Kolacja grillowa przy muzyce co sobotę zamiast kolacji w jadalni
• Basen zabiegowy – w godzinach popołudniowych,
• Sala fitness – przez cały dzień
• Internet, biblioteka
Dodatkowo płatne:
• Opłata miejscowa płatna w hotelu
• Wypożyczenie łóżeczka – 15 zł/doba
• Dozorowane miejsce parkingowe – 12 zł/doba
• Pobyt zwierzątka – 15 zl/doba
• Korzystanie z zabiegów odnowy biologicznej po zamówieniu w Bazie Zabiegowej

07.03.-30.05.2019
26.09.-24.10.2019

30.05.-27.06.2019
29.08.- 26.09.2019

27.06.-29.08.2019

Os. dorosła

Dziecko 2-12 lat

Os. dorosła

Dziecko 2-12 lat

Os. dorosła

Dziecko 2-12 lat

2 osobowym standard bez balkonu

125 zł

85 zł

165 zł

119 zł

185 zł

125 zł

2 osobowym standard z balkonem
oraz 2 osobowym LUX bez balkonu

135 zł

90 zł

175 zł

120 zł

195 zł

135 zł

2 osobowym LUX z balkonem

145 zł

100 zł

185 zł

125 zł

205 zł

140 zł

Studio3-4 osobowe bez balkonu

155 zł

105 zł

195 zł

135 zł

215 zł

145 zł

Studio 3-4 osobowe z balkonem

165 zł

110 zł

205 zł

140 zł

225 zł

155 zł

Pokój1 osobowy z balkonem

185 zł

235 zł

265 zł

Studio z balkonem dla 1 osoby

215 zł

265 zł

295 zł

wczasy krajowe

Augustów

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Augustów – stolica sportów wodnych i aktywnej turystyki. Ogromną popularnością
cieszą się wycieczki statkami białej floty w trakcie, których można podziwiać piękno ziemi
Augustowskiej. Malownicze szlaki Puszczy Augustowskiej zapewniają niezapomniane
przeżycia miłośnikom przyrody, można je przemierzać zarówno kajakiem, rowerem jak
i pieszo.

Wyżywienie:
2 posiłki dziennie – śniadanie bufet i obiadokolacja serwowana.
W cenie skierowania ognisko z pieczeniem kiełbasek.
• Świadczenie rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia turnusu,
a kończy się śniadaniem ostatniego dnia turnusu.
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia turnusu,
a kończy się o godz. 10:00 ostatniego dnia turnusu

Pensjonat „U MARIANNY” **, Augustów ul. Rajgrodzka 98. Obiekt położony
w unikalnym otoczeniu fauny i flory, ogrodzony. Bliskość jeziora dostarcza dodatkowych
atrakcji.

• Dzieci do 3 lat bez świadczeń – opłata ryczałtowa 100 zł.

Do dyspozycji gości

• Dopłata do pokoju 1 osobowego standard 45 zł/ dobę

Pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe oraz studia 2 + 2 z łazienkami i TV.

• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

Parking chroniony

• Terminy turnusów od soboty do soboty
• Dostawka 42 zł/dobę

Na terenie ośrodka znajduje się bilard, stół do tenisa, mini siłownia, kort tenisowy, boisko
do siatkówki i badmingtona, plac zabaw, miejsce na ognisko, własna plaża, sauna,
wypożyczalnia sprzętu pływającego, wypożyczalnia rowerów.

Cena jednego
skierowania w pokoju:

Turnusy 8 dniowe (7 noclegów)
Osoba dorosła,
dziecko powyżej 10 lat

Dziecko do 10 lat,
1/2 wyżywienia

2 osobowym standard

910 zł

755 zł

3 osobowym standard

854 zł

695 zł

4 osobowym standard

805 zł

650 zł

studio

840 zł

685 zł

wczasy krajowe
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JARNOŁTÓWEK

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd

JARNOŁTÓWEK - znana miejscowość letniskowa położona w Parku Krajobrazowym
Gór Opawskich u podnóża Biskupiej Kopy. Doskonałe warunki do wypoczynku, rekreacji
i uprawiania aktywnej turystyki pieszej. Świetna Baza wypadowa do Nysy, Kotliny
Kłodzkiej, Pragi, Jesenika, Ołomuńca, Morawskiego Krasu, Karlowej Studanki
OWR „Ziemowit” - Jarnołtówek 204, położony jest na 2 ha zagospodarowanych terenów
zielonych z widokiem na dolinę Bystrego i Złotego Potoku.
Do dyspozycji gości:
pokoje 2 osobowe (z możliwością dostawki) z łazienkami i balkonami wyposażone w TV,
telefon, nakrycia, ręczniki. W budynku funkcjonuje winda.
Na terenie ośrodka: taras widokowy, jadalnia, wypożyczalnia rowerów górskich, kort
tenisowy, boiska do siatkówki, stół do ping-ponga, sala gier, kryty basen, sauny, sale
gimnastyczne, baza zabiegowa sala zabaw dla dzieci.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadanie bufet, obiad i kolacja serwowane.
• Dziecko do lat 3 bez świadczeń gratis
• Dopłata do pokoju 1 osobowego - 40 zł/ dobę
• Dopłata do apartamentu 2 osobowego – 50 zł / os/ dobę
• Świadczenie rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia turnusu, a kończy się obiadem
ostatniego dnia turnusu
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 pierwszego dnia turnusu, a kończy się
o godz. 12:00 ostatniego dnia turnusu
• Możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych i kosmetycznych za dodatkową
opłatą
Przy pobycie minimum 10 dniowym – bonifikata 20%

W cenie skierowania bezpłatne wejścia na kryty basen.
Turnusy 8 dniowe (7 noclegów) od soboty do soboty w terminie
02.01.2019 do 20.12.2019 z wyjątkiem Świąt Wielkanocnych.
Cena skierowania 1085,00 zł/os.
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JARNOŁTÓWEK

OFERTY SPECJALNE

WIELKANOC – dojazd własny

MAJÓWKA w Jarnołtówku – dojazd własny

Termin 18.04. – 23.04.2019 r.

4 dni (3 noclegi) w przedziale czasowym 28.04. – 31.05.2019 r.

Cena skierowania 680 zł od osoby

Cena pobytu 130 zł od osoby za dobę

W cenie skierowania:
• Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym
• 3 posiłki dziennie
• Tradycyjne śniadanie wielkanocne
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Wycieczka piesza na Biskupią Kopę
• Korzystanie z krytego basenu

DLA AKTYWNYCH SENIORÓW – dojazd własny
Cena skierowania 805 zł od osoby
Turnus 7 dniowy w terminie 05.01. – 20.12.2019 r.

W cenie skierowania:
• 7 noclegów w pokoju 2 osobowym z łazienką
• 3 posiłki dziennie – kuchnia domowa
• 6 zabiegów rehabilitacyjnych
• 2 wycieczki piesze z przewodnikiem, w tym na Kopę Biskupią
• codzienne korzystanie z krytego basenu
• 5 x gimnastyka w terenie lub na basenie
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

W ramach pakietu:
• 3 noclegi w pokoju 2 osobowym
• 3 śniadania, 3 obiady, 3 kolacje
• Korzystanie z basenu krytego
• Wycieczka piesza z przewodnikiem na Biskupią Kopę

POBYT LECZNICZY – 5 dni – dojazd własny
Cena skierowania 690 zł od osoby
Turnusy 5 dniowe w terminie 03.01. – 15.12.2019 r.

W ramach pakietu:
• 5 noclegów w pokoju 2 osobowym
• 5 śniadań, 5 obiadów, 5 kolacji
• Opieka medyczna
• Gimnastyka w basenie (od poniedziałku do soboty)
• Korzystanie z krytego basenu
• 15 zabiegów leczniczych (od poniedziałku do soboty)
• Wycieczka piesza z przewodnikiem
• Niezbędna informacja o stanie zdrowia.
Możliwość przedłużenia pobytu – każdy następny dzień – bonifikata 10%
Za dodatkową odpłatnością: Wycieczki autokarowe krajowe oraz do Czech, zabiegi
lecznicze wg cennika, sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, hydromasaż, nordic walking, rowery
górskie, cymbergaj, piłkarzyki
Na życzenie gości, po uprzednim zawiadomieniu recepcji, dowóz z przystanku PKS
Jarnołtówek za dodatkową odpłatnością.

wczasy krajowe
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szklarska poręba

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Szklarska Poręba – dawna baza wypadowa dla poszukiwaczy skarbów, dziś miejsce
na idealny wypoczynek, dobrą zabawę i niezapomniane atrakcje. Bliskość szczytów
Karkonoszy, najstarszych uzdrowisk, granicy Czech i Niemiec, przyroda oraz różnorodność
zabytków sprawiają, że jest to miejsce atrakcyjne o każdej porze roku.
Ośrodek Wczasowy „Królowa Karkonoszy” ul. Słowackiego 11a, to elegancki obiekt
zlokalizowany w pobliżu centrum Szklarskiej Poręby. To wyjątkowe miejsce dla osób, które
pragną ciszy i spokoju.

Wyżywienie:
2 posiłki dziennie – śniadania bufet, obiadokolacje serwowane
• Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu,
a kończy się śniadaniem ostatniego dnia pobytu.
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 pierwszego dnia turnusu,
a kończy się o godz. 10:00 ostatniego dnia turnusu.
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

Do dyspozycji gości:
- pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz typu studio (2 + 2), z łazienkami, ręczniki.
- w każdym pokoju TV sat, internet bezprzewodowy, czajnik .
- piłkarzyki, tenis stołowy
- parking
Terminy pobytu minimum 6 dniowego do uzgodnienia.
Cena za 1 dobę z wyżywieniem/osobę w pokoju:
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2 osobowym

100 zł

3 i 4 osobowym

90 zł

Dzieci do 3 lat bez świadczeń

gratis
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KarpaCZ

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd własny

Karpacz – kurort położony w Sudetach Zachodnich z ogromną ilością atrakcji
turystycznych. Kościółek Wang, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Zabawek, tor
saneczkowy, park linowy, park Tropicana, Aquapark i wiele innych.

Wyżywienie:
2 posiłki dziennie – śniadania bufet, obiadokolacje serwowane.
Terminy pobytu minimum 6 dniowego do uzgodnienia.

Ośrodek Wczasowy „Nowa Królowa Karkonoszy” Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 22
– komfortowy obiekt z bogatą ofertą noclegową i znakomitą kuchnią, położony przy
głównym deptaku pozwala na intensywne zwiedzanie i korzystanie z licznych atrakcji
Karpacza.

• Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończy się
śniadaniem ostatniego dnia pobytu.
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia turnusu, a kończy się
o godz. 10:00 ostatniego dnia turnusu.

Do dyspozycji gości:

• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

- pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz studia 2 + 2 z łazienkami, ręczniki.
- w każdym pokoju tv sat, internet bezprzewodowy, czajnik
- parking

Cena za dobę z wyżywieniem w pokoju:

cena za osobę

2 osobowym do wykorzystania przez 1 osobę

150 zł

2 osobowym i 3 osobowym z balkonem

100 zł

3 osobowym i 4 osobowym bez balkonu

95 zł

Dzieci do 3 lat bez świadczeń

gratis

wczasy krajowe
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Busko zdrój wczasy lecznicze

Wczasy wypoczynkowe z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG/dojazd własny

Cena wczasów zawiera:

Busko Zdrój – jedno z głównych zdrojowisk w Polsce, naturalne źródła lecznicze
- woda siarczkowa, stawiają miejscowość w szeregu unikalnych uzdrowisk w Europie.
Leczy się tutaj schorzenia reumatyczne, neurologiczne, ortopedyczne, układu krążenia,
cywilizacyjne.

• Noclegi i całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja serwowane)
• Cena wczasów z leczeniem zawiera dodatkowo:
• 1 wizytę lekarską

Hotel GROMADA*** - Busko-Zdrój ul. Waryńskiego 10, położony w cichej części
uzdrowiskowej miasta obok parków zdrojowych, w pobliżu zakładów przyrodoleczniczych

• 2 lub 3 zabiegi do wyboru (1 podstawowy i 2 lub 3 uzupełniające)w pobliskim
sanatorium (300 m od hotelu)

Do dyspozycji gości:

• Zabiegi podstawowe: kąpiel siarczkowa, kąpiel kwasowęglowa, kąpiel w zawiesinie
borowinowej, kąpiel solankowa, kąpiel solankowo-borowinowa.

1, 2, 3 osobowe komfortowe, przestronne pokoje z łazienkami z prysznicem, wyposażone
w eleganckie meble, telewizor, telefon, czajnik, dostęp do wi-fi. Część pokoi z balkonem.
W hotelu winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Bezpłatne wypożyczenie
rowerów oraz kijów do nordic walking, parking.

• Zabiegi uzupełniające: jonoforeza, galwanizacja, jonoforeza z lekiem, laseroterapia,
magnetoterapia, prądy diadynamiczne, ultradźwięki, masaż wibracyjny Aquavibron.
Aby korzystać z zabiegów należy zabrać dokumentację lekarską oraz wyniki badań:
morfologia krwi, OB., badania ogólne moczu, RTG klatki piersiowej.

Terminy do uzgodnienia, min. 7 dni/6 nocy

Dobór zabiegów wg wskazań lekarza.
Świadczenie rozpoczyna się obiadem, a kończy się śniadaniem ostatniego dnia pobytu.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy się o godz. 12:00 ostatniego dnia.
Opłata uzdrowiskowa 3,60 zł/doba/osoba płatna na miejscu.
Ceny 1 skierowania wczasów wypoczynkowych z leczeniem i wczasów bez zabiegów
Rodzaj
pokoju

Pobyt 7 dniowy
(6 dni zabiegowych)

Pobyt 10 dniowy
(9 dni zabiegowych)

Pobyt 14 dniowy
(12 dni zabiegowych)

Pobyt 7 dniowy

2 zabiegi dziennie

3 zabiegi dziennie

2 zabiegi dziennie

3 zabiegi dziennie

2 zabiegi dziennie

3 zabiegi dziennie

Bez zabiegów

Pokój 1 osobowy

1 065 zł

1 165 zł

1 575 zł

1 725 zł

2 165 zł

2 395 zł

750 zł

Pokój 2 osobowy

1 017 zł

1 117 zł

1 503 zł

1 653 zł

2 061 zł

2 291 zł

702 zł
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Krynica-Zdrój

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd

Krynica-Zdrój - miasto należące do „pereł polskich uzdrowisk”. Wysoko
mineralizowane wody krynickie łagodzą dolegliwości żołądkowe, stany zapalne
pęcherzyka, wątroby i dróg żółciowych, cukrzycę. Znakomite warunki do aktywnego
wypoczynku – szlaki piesze i rowerowe, raj dla grzybiarzy i wędkarzy, wspaniała dzika
przyroda.

Cena zawiera:
- nocleg
- wyżywienie 2 x dziennie
- wypożyczenie rowerów
- parking

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy GALICYA – Krynica, ul. Wysoka 24 – położony
na zboczu góry Jasiennik. Ośrodek przystosowany dla osób z ograniczoną sprawnością
ruchową.

Opłata uzdrowiskowa płatna na miejscu – 3,50 zł/osobę/dzień

Pokoje 1, 2, 3 osobowe, 4 osobowe studia, mini apartamenty. Pokoje wyposażone
w łazienkę, ręczniki, czajnik elektryczny, TV sat, telefon, wi-fi.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy się o godz. 11:00 .

Wyżywienie:
śniadanie bufet, obiadokolacja serwowana
Na terenie ośrodka:
• Bilard, stół do tenisa, trawiaste boisko do siatkówki

Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy się śniadaniem.

Pobyt minimum 6 noclegów, termin do uzgodnienia. Cena brutto
osoba dorosła za dzień

124 zl

dziecko od 4 – 10 lat

97 zł

dzieci do lat 4 bez osobnego łóżka i wyżywienia

gratis

• Altana z miejscem na grill
• Mini plac zabaw, pokój zabaw
• Kawiarnie
• Monitorowany parking
• Wypożyczanie rowerów – nieodpłatnie

wczasy krajowe
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chorwacja - makarska

Hotele, Autokar / dojazd własny – 7 lub 14 noclegów

HOTEL METEOR**** nowoczesny, położony ok. 50 m
od plaży, posiadający centrum wellness, sauny, jacuzzi,
solarium, siłownie, basen zewnętrzny i wewnętrzny.
Komfortowe pokoje 2 osobowe wyposażone w łazienkę,
klimatyzację, mini bar, sejf, TV SAT, darmowe Wi-Fi, telefon,
suszarkę do włosów, balkon. W pobliżu kasyno, sklep
z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów, centrum
sportowe, plac zabaw.
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji płatne
dodatkowo.

HOTEL DALMACIJA*** położony ok. 100 m od plaży,
dysponuje basenem zewnętrznym z wodą morską,
brodzikiem dla dzieci, centrum wellness z łaźnią turecką
oraz centrum fitness.
Pokoje 2 osobowe z możliwością 1 dostawki, wyposażone
w łazienkę, klimatyzację, mini bar, TV SAT, darmowe Wi-Fi,
telefon, suszarkę do włosów, balkon.
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji płatne
dodatkowo.

CENA ZAWIERA
przejazd autokarem z Krakowa, 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie
rozszerzone KL+NNW+ choroby przewlekłe + bagaż, opłatę na TFG promocję.
ZNIŻKI
• dziecko do 2 lat, jako 3 osoba w pokoju, bez świadczeń - 360 zł
• dziecko 2– 12 lat, jako 3 osoba w pokoju na dostawce zniżka 40 %
• osoba powyżej 12 lat, jako 3 osoba w pokoju na dostawce zniżka 20%
• Przy łączeniu turnusów oraz dojeździe własnym kwota z tabeli każdorazowo niższa o 200 zł.
CENA NIE ZAWIERA
• Taksy klimatycznej: obowiązkowo płatna na miejscu: osoba dorosła 1,5 EUR/doba, dzieci
12-18 lat 50%, dzieci do 12 lat gratis
• Hotel Biokovka*** dopłaty do pokoju 1 osobowego 700 zł,
• Hotel Dalmacija dopłaty do sauny max ok. 10 EUR/osoba, siłownia ok. 10 EUR/osoba,
masaż całego ciała ok. 20 EUR/osoba.
• Dopłat do dojazdu antenowego.
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HOTEL BIOKOVKA*** położony ok. 50 m od plaży, oferuje
centrum wellness z saunami, centrum fitness, basen kryty
z podgrzewaną wodą.
Pokoje 2 osobowe z możliwością 1 dostawki z łazienką,
klimatyzacją, TV SAT, bezpłatne Wi-Fi, plac zabaw.
W pobliżu szkoła surfingu, korty tenisowe, wypożyczalnia
sprzętu wodnego.
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji płatne
dodatkowo. Możliwość dokupienia 3 posiłku w cenie 270 zł.

CENA OD OSOBY z wyżywieniem
Terminy
31.05-09.06
07.06-16.06
14.06-23.06
21.06-30.06
28.06-07.07
05.07-14.07
12.07-21.07
19.07-28.07
26.07-04.08
02.08-11.08
09.08-18.08
16.08-25.08
23.08-01.09
30.08-08.09
06.09-15.09
13.09-22.09
20.09-29.09

METEOR****
2545 zł
2945 zł
2945 zł
2945 zł
3405 zł
3405 zł
3405 zł
3655 zł
3655 zł
3655 zł
3655 zł
3405 zł
3405 zł
3405 zł
2945 zł
2945 zł
2345 zł

DALMACIJA***
2275 zł
2275 zł
2745 zł
2785 zł
2785 zł
3245 zł
3405 zł
3495 zł
3495 zł
3495 zł
3495 zł
3405 zł
2785 zł
2785 zł
2785 zł
2275 zł
1915 zł

BIOKOVKA***
1720 zł
1720 zł
2110 zł
2160 zł
2160 zł
2560 zł
2560 zł
2590 zł
2590 zł
2610 zł
2610 zł
2590 zł
2280 zł
2280 zł
2160 zł
1720 zł
1720 zł
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CZARNOGÓRA–Zatoka Kotorska/IGALO

WCZASY autokar/dojazd własny

IGALO – znany w Czarnogórze kurort. Specyficzny, łagodny klimat, liczne źródła i błota
o leczniczych właściwościach wpływają na poprawę zdrowia.
HOTEL NOVI*** położony ok. 200 m od plaży, klimatyzowane pokoje i apartamenty
z balkonami i widokiem na Zatokę Kotorską. Pokoje 2 i 3 osobowe oraz apartamenty
jednosypialniowe, 4 osobowe, wyposażone dodatkowo w pokój dzienny z aneksem
kuchennym, posiadają przestronną łazienkę, TV, sejf i lodówkę. W hotelu recepcja
i restauracja, bezpłatne wifi w miejscach ogólnodostępnych, bezpłatny parking.
Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego. Napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo.
HOTEL MEDITERRANEAN HEALTH CENTRE*** położony ok.100 metrów od plaży i ok.
400 m od centrum, posiada bogate zaplecze odnowy biologicznej, bezpłatny kryty basen,
siłownię. Pokoje z balkonem, lodówką, indywidualną klimatyzacją, łazienką. W hotelu bar
przekąskowy, stół do ping ponga.
Wyżywienie BB: śniadanie w formie bufetu. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych
posiłków: dopłata do obiadokolacji 5 EUR/dzień lub do obiadu i kolacji 7 EUR/ dzień.
Cena imprezy to kwota podana w EUR, przeliczona wg kursu sprzedaży PKO BP
obowiązującego w dniu ostatecznej wpłaty+ kwota w zł.
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem z Krakowa, 7 noclegów, wyżywienie wg oferty,
ubezpieczenie rozszerzone KL+NNW+choroby przewlekłe+bagaż, TFG, promocję.
ZNIŻKI: dziecko do lat 2 jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez świadczeń 360 zł
dziecko od 2 do 12 lat jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez łóżka kwota w zł + 50% kwoty w EUR
dziecko od 2 do 12 lat jako 3 lub 4 osoba w pokoju z łóżkiem kwota w zł + 70% kwoty w EUR
CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej taksy klimatycznej płatnej na miejscu: osoba dorosła 1,5 EUR/ doba,
osoby od 12 do 18 lat 0,75 EUR/doba
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• dopłaty do apartamentu 4 osobowego w HOTELU NOVI: 25 EUR/ każda osoba/7 dni,
• dopłaty do pokoju 1 os.: NOVI 60 % kwoty EUR, MEDITERRANEAN 10 EUR /dzień,
• dopłaty do dojazdu antenowego
ŁĄCZENIE TURNUSÓW:drugi turnus dopłata 250 zł + kwota EUR,
DOJAZD WŁASNY: 200 zł + równowartość kwoty w EUR.
Cena od osoby
TERMINY

NOVI
wyżywienie HB

MEDITERRANEAN
wyżywienie BB

03.06-12.06

310 zł + 175 EUR

310 zł + 260 EUR

10.06-19.06

310 zł + 175 EUR

310 zł + 260 EUR

17.06-26.06

360 zł + 180 EUR

360 zł + 245 EUR

24.06-03.07

410 zł + 205 EUR

410 zł + 245 EUR

01.07-10.07

410 zł + 220 EUR

410 zł + 245 EUR

08.07-17.07

410 zł + 220 EUR

410 zł + 245 EUR

15.07-24.07

460 zł + 220 EUR

460 zł + 245 EUR

22.07-31.07

460 zł + 245 EUR

460 zł + 245 EUR

29.07-07.08

460 zł + 245 EUR

460 zł + 245 EUR

05.08-14.08

460 zł + 250 EUR

460 zł + 250 EUR

12.08-21.08

460 zł + 250 EUR

460 zł + 250 EUR

19.08-28.08

460 zł + 230 EUR

460 zł + 245 EUR

26.08-04.09

410 zł + 220 EUR

410 zł + 270 EUR

02.09-11.09

410 zł + 190 EUR

410 zł + 300 EUR

09.09-18.09

360 zł + 175 EUR

360 zł + 300 EUR
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Bośnia i hercegowina - NEUM
Hotele, Autokar / dojazd własny
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Bośnia i hercegowina - NEUM
Hotele, Autokar / dojazd własny
NEUM – jedyne miasto w Bośni i Hercegowinie z dostępem do Morza Adriatyckiego,
wyśmienita baza wypadowa do Dubrovnika o wielu innych miejsc w okolicy.

ZNIŻKI:

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem z Krakowa, 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
ubezpieczenie rozszerzone KL+NNW+choroby przewlekłe+bagaż, TFG, promocję.

HOTEL & VILLA MATIĆ: dziecko 2-12 lat jako 3 osoba w pokoju z łóżkiem, kwota w zł
+ 80% kwoty EUR, dwoje dzieci 2-12 lat jako 3 i 4 osoba w pokoju na wspólnym łóżku
każde kwota zł + 50% kwoty EUR, osoba powyżej 12 lat jako 3 osoba w pokoju kwota w zł
+ 85% kwoty EUR

Hotel AGAVA ****
nowoczesny obiekt w centralnej części Neum, 100 m od plaży. Pokoje 2 osobowe
z możliwością dostawki, łazienką, suszarką, balkonem z widokiem na morze, klimatyzacją,
lodówką, TV-SAT oraz bezpłatnym WI-FI. Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu szwedzkiego. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
HOTEL GRAND NEUM****
luksusowe pokoje 2 osobowe z możliwością 1 dostawki, z balkonem i widokiem na
morze, klimatyzacją, TV-SAT, mini barem, sejfem, telefonem, łazienką, suszarką. W cenie
do dyspozycji gości: WI-FI, basen z morska wodą oraz sauna i siłownia. Windą hotelową
można dostać się na żwirową plażę hotelową, leżaki i parasole (dodatkowo płatne). Przy
plaży liczne restauracje. W hotelu wellness i centrum SPA dodatkowo płatne, restauracja,
lobby, bar, salon gier. Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu
szwedzkiego. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
HOTEL & VILLA MATIĆ ***
położony przy magistrali, blisko miejskiej plaży. Pokoje z łazienkami, klimatyzacją,
balkonem i TV-SAT. Restauracja, recepcja. Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu szwedzkiego. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
HOTEL SUNCE ***
położony przy brzegu morza, pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, łazienką,
suszarką, klimatyzacją, TV-SAT, telefonem, WI-FI i balkonem. W hotelu: recepcja, sklepy,
infrastruktura sportowo-rekreacyjna, restauracje, tawerny. Wyżywienie HB: śniadania
i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
HOTEL NOVA****
nowoczesny obiekt położony nad brzegiem morza, ok. 500 m od centrum Neum,
prywatna plaża, basen zewnętrzny, winda. Pokoje 2 osobowe z możliwością 1 dostawki,
łazienką, suszarką, balkonem, klimatyzacją, sejfem, lodówką, TV-SAT, bezpłatnym WI-FI.
Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego. Napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne.
Cena od osoby z wyżywieniem
TERMINY

AGAVA HB

GRAND NEUM HB

w hotelach dziecko do 2 lat jako 3 osoba w pokoju bez świadczeń 360 zł

HOTEL GRAND NEUM i HOTEL AGAVA
dziecko do 7 lat jako 3 osoba w pokoju z łóżkiem kwota w zł + 50% kwoty EUR
dziecko 7-12 lat jako 3 osoba w pokoju z łóżkiem kwota w zł + 70% kwoty EUR
osoba powyżej 12 lat jako 3 osoba w pokoju z łóżkiem kwota w zł + 80 % kwoty EUR.
HOTEL SUNCE
dziecko do 7 lat jako 3 osoba w pokoju z łóżkiem kwota w zł + 50 EUR
dziecko 7-12 lat jako 3 osoba w pokoju z łóżkiem kwota w zł + 30 % kwoty EUR
dwoje dzieci 2-12 lat jako 3 i 4 osoba w pokoju na wspólnym łóżku każde kwota w zł
+ 50 % kwoty EUR, dziecko do 12 lat jako 2 osoba w pokoju z 1 osobą pełnopłatną kwota
w zł + 70% kwoty EUR, osoba powyżej 12 lat jako 3 osoba w pokoju z łóżkiem kwota w zł
+ 80% kwoty EUR
HOTEL NOVA
dziecko 2-12 lat jako 3 osoba w pokoju z łóżkiem kwota w zł + 50 % kwoty EUR
dziecko do 12 lat jako 2 osoba w pokoju z 1 osobą pełnopłatną kwota w zł + 70% kwoty
EUR, osoba powyżej 12 lat jako 3 osoba w pokoju z łóżkiem kwota zł + 80 % kwoty EUR.
CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowej taksy klimatycznej - płatna na miejscu: 1 EUR dziennie / osoba, (dzieci
do 12 lat nie płacą taksy)
• dopłaty do dojazdów antenowych
ŁĄCZENIE TURNUSÓW: drugi turnus dopłata: 250 zł + kwota EUR.
DOJAZD WŁASNY: 200 zł + równowartość kwoty w EUR.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
•
•
•
•
•

Dubrownik ok. 25 EUR
Mostarok. 25 EUR
Korczula ok. 30 EUR
Medzugorje i Wodospad Krawice ok. 25 EUR
Delta Neretwy (Fish Picnik i Foto-Safari)ok. 33 EUR
MATIC HB

SUNCE HB

NOVA HB

03.06-12.06

310 zł + 265 EUR

310 zł + 345 EUR

310 zł + 200 EUR

310 zł + 305 EUR

310 zł + 255 EUR

10.06-19.06

310 zł + 265 EUR

310 zł + 345 EUR

310 zł + 200 EUR

310 zł + 305 EUR

310 zł + 275 EUR

17.06-26.06

360 zł + 275 EUR

360 zł + 345 EUR

360 zł + 220 EUR

360 zł + 335 EUR

360 zł + 275 EUR

24.06-03.07

410 zł + 300 EUR

410 zł + 385 EUR

410 zł + 220 EUR

410 zł +335 EUR

410 zł + 275 EUR

01.07-10.07

410 zł + 320 EUR

410 zł + 420 EUR

410 zł + 220 EUR

410 zł + 355 EUR

410 zł + 335 EUR

08.07-17.07

410 zł + 320 EUR

410 zł + 435 EUR

410 zł + 255 EUR

410 zł + 370 EUR

410 zł + 335 EUR

15.07-24.07

460 zł + 320 EUR

460 zł + 445 EUR

460 zł + 255 EUR

460 zł + 370 EUR

460 zł + 335 EUR

22.07-31.07

460 zł + 320 EUR

460 zł + 445 EUR

460 zł + 255 EUR

460 zł + 370 EUR

460 zł + 335 EUR

29.07-07.08

460 zł + 320 EUR

460 zł + 445 EUR

460 zł + 255 EUR

460 zł + 370 EUR

460 zł + 335 EUR

05.08-14.08

460 zł + 330 EUR

460 zł + 450 EUR

460 zł + 260 EUR

460 zł + 380 EUR

460 zł + 345 EUR

12.08-21.08

460 zł + 330 EUR

460 zł + 450 EUR

460 zł + 260 EUR

460 zł + 380 EUR

460 zł + 345 EUR

19.08-28.08

460 zł + 320 EUR

460 zł + 435 EUR

460 zł + 250 EUR

460 zł + 350 EUR

460 zł + 280 EUR

26.08-04.09

410 zł + 295 EUR

410 zł + 375 EUR

410 zł + 220 EUR

410 zł + 335 EUR

410 zł + 275 EUR

02.09-11.09

410 zł + 275 EUR

410 zł + 345 EUR

410 zł + 220 EUR

410 zł + 295 EUR

410 zł + 255 EUR

09.09-18.09

360 zł + 265 EUR

360 zł + 345 EUR

360 zł + 210 EUR

360 zł + 265 EUR

360 zł + 255 EUR

Cena imprezy to kwota podana w EUR, przeliczona wg kursu sprzedaży PKO BP obowiązującego w dniu ostatecznej wpłaty+ kwota w zł.
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grecja - Riviera olimpijska

Hotele–LEPTOKARIA/pARALIA autokar/dojazd własny

LEPTOKARIA – kurort na Riwierze Olimpijskiej otoczony żwirowo-piaszczystą plażą z licznymi
zatoczkami.
HOTEL FILOXENIA BEACH*** o wysokim standardzie, ok. 5 min od plaży i centrum miasta.
Na plaży możliwość korzystania z leżaków i parasoli należących do kafejek i restauracji
przy plaży. Obiekt nowocześnie urządzony, pokoje 2, 3 i 4 osobowe, wyposażone w TVSAT, klimatyzację, łazienkę, balkon z widokiem na Olimp oraz aneks kuchenny. Na terenie
restauracja, kawiarnia i winda. W hotelu dostęp do bez-przewodowego Internetu. Wyżywienie
2 x dziennie: śniadania w formie bufetu oraz serwowane obiadokolacje + bufet sałatkowy.
Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
PARALIA – kurort z długą plażą, licznymi klubami, kawiarniami, tawernami i dyskotekami.

HOTEL KONSTANTIN*** - niewielki, czteropiętrowy obiekt (winda) położony w centrum
kurortu, przy plaży . W hotelu bezpłatny dostęp do WI-FI, pokoje 2 osobowe z możliwością
1 dostawki. Każdy pokój posiada: łazienkę, telefon, TV-SAT, lodówkę i balkon. Klimatyzacja
dodatkowo płatna na miejscu 4 EUR /doba/pokój. Wyżywienie 2 x dziennie: śniadania
w formie bufetu, serwowane obiadokolacje + bufet sałatkowy. Napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne.
CENY ZAWIERAJĄ: przejazd autokarem z Krakowa, 9 noclegów (*12 noclegów),
9 śniadań, 9 obiadokolacji, opiekę rezydenta, ubezpieczenie rozszerzone KL+NNW+choroby
przewlekłe+bagaż, opłatę na turystyczny fundusz gwarancyjny, promocję.
Możliwość udziału w wycieczkach organizowanych przez lokalne biura podróży.
Saloniki ok. 25 EUR, Ateny ok. 35 EUR, Meteory ok. 25 EUR, Wieczór Grecki ok. 25 EUR
ZNIŻKI: Dziecko do lat 2 jako 3 lub 4 osoba bez świadczeń - 360 zł
1.Dzieci 2-10 lat jako 3 lub 4 osoba w pokoju z ½ wyżywienia kwota w zł + 50% kwoty EUR,
2.Dzieci 10-16 lat jako 3 lub 4 osoba w pokoju kwota w zł + 80% kwoty EUR,
3. Osoba powyżej 16 lat jako 3 osoba w pokoju kwota w zł + 90% kwoty EUR
4. Łączenie turnusów: drugi turnus 300 zł + kwota EUR
5. Dojazd własny: 250 zł + kwota EUR
Cena nie zawiera:
• Obowiązkowej opłaty serwisowej - 5 EUR/osoba/turnus, dzieci do 12 lat 3 EUR/osoba/turnus.
• Obowiązkowego podatku turystycznego 13,50 EUR /pokój /turnus
• Dopłaty do pokoju 1 osobowego: w hotelu Konstantin 100% kwoty w EUR, w hotelu
Filoxenia Beach 325 EUR.
• Dopłaty do dojazdu antenowego.
Cena imprezy to kwota podana w EUR, przeliczona wg kursu sprzedaży PKO BP obowiązującego
w dniu ostatecznej wpłaty+ kwota w zł.
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TERMINY

FILOXENIA BEACH

KONSTANTIN

17.05 - 31.05 *

310 zł + 230 EUR

310 zł + 265 EUR

23.05 – 03.06

310 zł + 180 EUR

310 zł + 205 EUR

29.05 – 09.06

310 zł + 180 EUR

01.06 – 12.06

310 zł + 180 EUR

07.06 - 18.06

310 zł + 180 EUR

10.06 - 21.06

310 zł + 190 EUR

16.06 – 27.06

360 zł + 200 EUR

19.06 - 30.06.

360 zł + 200 EUR

25.06 - 06.07

360 zł + 210 EUR

28.06 – 09.07

410 zł + 210 EUR

04.07 - 15.07

410 zł + 220 EUR

07.07 - 18.07

410 zł + 230 EUR

13.07 - 24.07

460 zł + 240 EUR

16.07 - 27.07

460 zł + 240 EUR

22.07 – 02.08

460 zł + 240 EUR

25.07 - 05.08

460 zł + 240 EUR

31.07 - 11.08

460 zł + 240 EUR

03.08 - 14.08

460 zł + 250 EUR

09.08 - 20.08

460 zł + 250 EUR

12.08 - 23.08

460 zł + 250 EUR

18.08 - 29.08

460 zł + 240 EUR

21.08 - 01.09

460 zł + 240 EUR

27.08 - 07.09

410 zł + 230 EUR

30.08 - 10.09

410 zł + 220 EUR

05.09 - 16.09

410 zł + 210 EUR

08.09 – 19.09

410 zł + 200 EUR

14.09 – 25.09

360 zł + 200 EUR

310 zł + 205 EUR
310 zł + 215 EUR
360 zł + 225 EUR
410 zł + 230 EUR
410 zł + 250 EUR
460 zł + 260 EUR
460 zł + 260 EUR
460 zł + 270 EUR
460 zł + 270 EUR
460 zł + 260 EUR
410 zł + 240 EUR
410 zł + 220 EUR
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Bułgaria - słoneczny brzeg

WCZASY 12 DNI autokarem

SŁONECZNY BRZEG największy i najbardziej popularny kurort w Bułgarii z rozbudowaną
bazą hotelową i gastronomiczną, położony w spokojnej zatoce, 40 km na północ od
Burgas. Wspaniałe warunki klimatyczne, piaszczysta, piękna plaża (8 km długości i 150
m szerokości), różnorodna i bogata baza sportowa oraz liczne bary, tawerny, restauracje
i dyskoteki. Dodatkową atrakcją jest położony w pobliżu Neseber - urocze miasto słynące ze
średniowiecznych cerkwi i niepowtarzalnej atmosfery wąskich uliczek i zaułków.
RAMOWY PROGRAM POBYTU:
1 DZIEŃ: W godz. porannych zbiórka i wyjazd z Katowic/Krakowa. Przejazd przez Słowację,
Węgry, Serbię.
2 DZIEŃ: Przyjazd do Bułgarii ok. 10:00, zakwaterowanie w godz. popołudniowych,
obiadokolacja, nocleg.
3-10 DZIEŃ: Wypoczynek. Możliwość uczestnictwa w płatnych wycieczkach fakultatywnych.
11 DZIEŃ: Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny. W godzinach
popołudniowych wyjazd do Polski, przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację.
12 DZIEŃ: Przyjazd do Krakowa/Katowic w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: 9 noclegów w HOTELU GŁARUS *** (kategoria lokalna)
• 2 budynki hotelowe: 2 i 6-piętrowy o wysokim standardzie, znajdujące się w starej,
zadrzewionej części kurortu, tuż przy plaży, niedaleko od centrum miasta. Obok hotelu
przepiękna promenada spacerowa.
• Wyposażenie: hol wejściowy z recepcją, windy, przechowalnia bagażu, restauracja z tarasem
przy basenie, punkt wymiany walut, duży basen, 2 bary przy basenie, basen dla dzieci ze
ślizgawką, plac zabaw dla dzieci, jacuzzi, masaże, łaźnia turecka, gabinet lekarski.
• Pokoje: 2, 3 - osobowe z łazienkami (suszarka do włosów), klimatyzacją, telefonem,
telewizorem, balkonem.
Wyżywienie: all inclusive w restauracji hotelowej.
Pobyt od obiadu do śniadania.
OPIEKĘ PILOTA w czasie przejazdu, rezydenta na miejscu
UBEZPIECZENIE: KL+ NNW + bagaż, podatek VAT

wczasy zagranica

TRANSPORT: komfortowy autokar
Serwis hotelowy: korzystanie z basenu, leżaków, parasoli
CENA NIE ZAWIERA:
• taksy klimatycznej: osoba dorosła 1 EUR / doba, dzieci 2 - 12 lat: 0,5 EUR / doba, dzieci do
2 lat gratis
• ubezpieczenia od chorób przewlekłych
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy
• obligatoryjnej opłaty na TFG – 10 zł/osobę
Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzedaży
pieniądza banku PKO BP obowiązującego w dniu dokonania ostatniej zapłaty + kwota w zł.
UWAGA: wymagany ważny (co najmniej 1 m-c od daty powrotu) paszport lub dowód
osobisty.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE : organizowane są z polskim przewodnikiem przez bułgarskie
biuro MIKE z Pomorie; NESEBER -15 EUR, SOZOPOL - 28 EUR, BAŁCZIK - 34 EUR, BUŁGARSKI
WIECZÓR - 9 EUR, ISTAMBUŁ - 49 EUR + wiza 15 EUR
Wycieczki fakultatywne w cenie jak wyżej odbywają się przy frekwencji co najmniej 20 osób.
termin

os. dorosła

30.06.-11.07.2019

343 EUR + 694 zł

09.07.-20.07.2019

343 EUR + 694 zł

18.07.-29.07.2019

343 EUR + 694 zł

27.07.-07.08.2019

343 EUR + 694 zł

05.08.-16.08.2019

343 EUR + 694 zł

14.08.-25.08.2019

343 EUR + 694 zł

• Dziecko do 2 lat bez świadczeń – opłata za
transport i ubezpieczenie 425 zł
• Dziecko 2 -12 lat w pokoju 3 osobowym,
dostawka – zniżka 50% od kwoty w EUR.
• Dziecko 2 -12 lat w pokoju 3 osobowym,
pełne spanie – zniżka 30% od kwoty
w EUR.
• Osoba dorosła na dostawce - zniżka 30%
od kwoty w EUR
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Bułgaria - SOZOPOL

AUTOKAR/DOJAZD WŁASNY
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Bułgaria - SOZOPOL

AUTOKAR/DOJAZD WŁASNY

Sozopol – jedna z najstarszych miejscowości nad Morzem Czarnym, kulturalna stolica
wybrzeża. Piaszczyste plaże, doskonałe wino, rakija wyśmienita kuchnia.
HOTEL FLAGMAN *** położony bardzo blisko plaży. Obszerne pokoje 2-osobowe
z możliwością 1 dostawki, łazienka, mini bar, telefon, TV, klimatyzację i balkony. W hotelu
odkryty basen i brodzik, sauna, jacuzzi, fitness (sauna i jacuzzi dodatkowo płatne)
restauracja, bar, dwie windy, przy recepcji możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu.
Wyżywienie All Inclusive. Możliwość wykupienia wyżywienia HB 2 x dziennie: śniadania
i obiadokolacje wtedy cena niższa o 45 EUR.
HOTEL CRISTIANI *** położony ok. 200 m od plaży. Posiada pokoje 2 osobowe
z możliwością 1 dostawki wyposażone w klimatyzację, TV LED z telewizją kablową,
telefon, Wi-Fi, sejf, mini bar, czajnik elektryczny oraz łazienkę z suszarką do włosów.
Hotel z basenem, idealny dla rodzin z dziećmi, pokój zabaw oraz plac zabaw w ogrodzie.
Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji
płatne dodatkowo.
HOTEL SELENA BEACH *** położony ok. 50 m do plaży, kameralny z 2 odkrytymi
basenami z częścią wydzieloną dla dzieci. Pokoje 2 osobowe z możliwością 1 dostawki,
z balkonem, TV SAT, mini barem, klimatyzacją, Wi-Fi oraz łazienką z suszarką do włosów.
Parasole i leżaki przy basenie bezpłatnie. Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo.
HOTEL MELIA MAR *** położony ok. 300 m od plaży, z basenem dla dzieci i dla
dorosłych. Do dyspozycji turystów klimatyzowane pokoje 2 osobowe z możliwością
1 dostawki wyposażone w TV oraz łazienkę z suszarką do włosów. Leżaki i parasole przy
basenie bezpłatnie, Wi-Fi, plac zabaw dla dzieci. Wyżywienie BB: śniadania w formie
bufetu w restauracji hotelowej. Możliwość wykupienia obiadokolacji w formie bufetu
w Hotelu Selena Beach w cenie 81 EUR/osoba/ 9 dni.
VILLA ORANGE *** położona ok. 100 m od plaży. Pokoje 2 osobowe oraz apartamenty
2, 3 lub 4 osobowe. Apartamenty posiadają balkon z widokiem na morze. Zarówno
apartamenty jak i pokoje są wyposażone w TV, mini bar, klimatyzację, Wi-Fi oraz
łazienkę z suszarką do włosów. leżaki przy basenie bezpłatnie. Wyżywienie w pokojach
BB: śniadanie w formie bufetu. Wyżywienie w apartamentach: we własnym zakresie.
Możliwość wykupienia śniadań w formie bufetu w cenie 36 EUR/osoba/turnus,
obiadokolacji w cenie 81 EUR/osoba/turnus, śniadań i obiadokolacji w cenie: 117 EUR/
osoba/turnus.

Cena od osoby z wyżywieniem
Cena to kwota podana w EUR przeliczona wg kursu sprzedaży PKO BP obowiązującego
w dniu ostatniej wpłaty + kwota w zł
CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem z Krakowa, 9 noclegów, wyżywienie wg oferty, opiekę rezydenta,
ubezpieczenie rozszerzone KL+NNW+choroby przewlekłe+bagaż, TFG, promocję.
ZNIŻKI:
Dziecko do 2 lat jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez świadczeń 360 zł.
FLAGMAN
1. Dzieci od 2 do 12 lat jako 3 osoba w pokoju, kwota w zł + 120 EUR.
2. Osoby powyżej 12 lat jako 3 osoba w pokoju, kwota w zł + 70% kwoty EUR.
CRISTIANI, SELENA BEACH, MELIA MAR, VILLA OGANGE POKOJE,
1. Dziecko od 2 do 12 lat jako 3 osoba w pokoju, kwota w złotych + 50 % kwoty EUR.
2. Osoba powyżej 12 lat jako 3 osoba w pokoju, kwota w zł + 80% kwoty EUR
3. Dzieci od 2 do 12 lat jako 3 i 4 osoba w pokoju, pierwsze kwota w zł + 70 % kwoty EUR,
drugie kwota w zł + 50 % kwoty EUR
VILLA ORANGE APARTAMENTY 3 i 4 osoba w apartamencie kwota w zł + 65 EUR
• CENA NIE ZAWIERA
Obowiązkowej taksy klimatycznej, płatna na miejscu: osoba dorosła 1 EUR/dzień, dzieci
2-12 lat 0,5 EUR/ dzień.
• Dopłaty do widoku na morze (na potwierdzenie) w Hotelu Cristiani i Selena Beach
18 EUR/pokój/turnus
• Dopłaty do dojazdów antenowych
ŁĄCZENIE TURNUSÓW: drugi turnus dopłata: 300 zł + kwota EUR
DOJAZD WŁASNY: 300 zł + równowartość kwoty w EUR

TERMINY
CENA ZA OSOBĘ

FLAGMAN ALL

CRISTIANI HB
SELENA BEACH HB

MELIA MAR BB

VILLA ORANGE
pokoje BB

VILLA ORANGE
apartament

19.06 – 30.06

360 zł + 325 EUR

360 zł + 270 EUR

360 zł + 190 EUR

360 zł + 185 EUR

360 zł + 205 EUR

25.06 – 06.07

410 zł + 325 EUR

410 zł + 285 EUR

410 zł + 205 EUR

410 zł + 200 EUR

410 zł + 220 EUR

28.06 – 09.07

410 zł + 355 EUR

410 zł + 300 EUR

410 zł + 220 EUR

410 zł + 215 EUR

410 zł + 235 EUR

04.07 – 15.07

410 zł + 395 EUR

410 zł + 315 EUR

410 zł + 235 EUR

410 zł + 225 EUR

410 zł + 250 EUR

07.07 – 18.07

410 zł + 405 EUR

410 zł + 315 EUR

410 zł + 235 EUR

410 zł + 225 EUR

410 zł + 250 EUR

13.07 – 24.07

460 zł + 405 EUR

460 zł + 315 EUR

460 zł + 235 EUR

460 zł + 225 EUR

460 zł + 250 EUR

16.07 – 27.07

460 zł + 410 EUR

460 zł + 320 EUR

460 zł + 235 EUR

460 zł + 230 EUR

460 zł + 250 EUR

22.07 – 02.08

460 zł + 410 EUR

460 zł + 320 EUR

460 zł + 235 EUR

460 zł + 230 EUR

460 zł + 250 EUR

25.07 – 05.08

460 zł + 410 EUR

460 zł + 320 EUR

460 zł + 235 EUR

460 zł + 230 EUR

460 zł + 250 EUR

31.07 – 11.08

460 zł + 410 EUR

460 zł + 320 EUR

460 zł + 235 EUR

460 zł + 230 EUR

460 zł + 250 EUR

03.08 – 14.08

460 zł + 410 EUR

460 zł + 325 EUR

460 zł + 240 EUR

460 zł + 235 EUR

460 zł + 255 EUR

09.08 – 20.08

460 zł + 410 EUR

460 zł + 325 EUR

460 zł + 240 EUR

460 zł + 235 EUR

460 zł + 255 EUR

12.08 – 23.08

460 zł + 410 EUR

460 zł + 325 EUR

460 zł + 240 EUR

460 zł + 235 EUR

460 zł + 255 EUR

18.08 – 29.08

460 zł + 395 EUR

460 zł + 300 EUR

460 zł + 225 EUR

460 zł + 225 EUR

460 zł +250 EUR

21.08 – 01.09

460 zł + 360 EUR

460 zł + 285 EUR

460 zł + 200 EUR

460 zł + 200 EUR

460 zł + 230 EUR

27.08 – 07.09

410 zł + 335 EUR

410 zł + 275 EUR

410 zł + 190 EUR

410 zł + 195 EUR

410 zł + 215 EUR

30.08 – 10.09

410 zł +335 EUR

410 zł + 270 EUR

410 zł + 190 EUR

410 zł + 195 EUR

410 zł + 215 EUR

05.09 -16.09

410 zł + 275 EUR

410 zł + 255 EUR

410 zł + 180 EUR

410 zł + 150 EUR

410 zł + 175 EUR
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WŁOCHY Abruzja MARTINSICURO

WCZASY samolot 8 dni /autokar 12 dni

Martinsicuro - malownicza miejscowość regionu Abruzzo, znana z szerokich,
piaszczystych plaż, krystalicznie czystej wody, promenady nadmorskiej z palmami
i licznymi kafejkami oraz dużego centrum rekreacji.
ZAKWATEROWANIE: Hotel SAN REMO*** – kompleks hotelowy położony
w dzielnicy Villa Rosa tuż przy pięknej piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza,
hotel przyjazny dla rodzin z dziećmi, dla osób niepełnosprawnych oraz dla zwierząt.
Pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, klimatyzacją, balkonem, TV. W pokojach bezpłatny
dostęp do wi-fi, 100 m do plaży. WYPOSAŻENIE: restauracja, bar, sejf w hotelowej recepcji,
winda, bezpłatny parking, ogród, plac zabaw, bezpłatne wypożyczenie roweru, na
prywatnej plaży do dyspozycji gości hotelu bezpłatne leżaki i parasole.
WYŻYWIENIE: FB śniadanie – bufet, lunch i obiadokolacje serwowane, napoje do
posiłków, wino do lunchu i kolacji, kawa herbata, woda w barze – gratis, tradycyjna
kuchnia włoska, regionalne kolacje tematyczne.

Wczasy 8 dni samolotem

CENA ZAWIERA:
7 noclegów w Hotelu SAN REMO***, wyżywienie 3 x dziennie
Transport: SAMOLOT – bilet lotniczy Kraków-Pescara-Kraków, transfery na i z lotniska,
bagaż podręczny zgodnie z regulaminem przewoźnika,
Ubezpieczenie KL + NNW + bagaż
PROGRAM POBYTU:
1 dzień: Wylot z Krakowa, przylot do Pescara, transfer do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2-7 dzień: Wypoczynek i plażowanie, kąpiele w Morzu Adriatyckim, piesze wycieczki po
okolicy, możliwość uczestnictwa w płatnych wycieczkach fakultatywnych .
8 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, lunch. Transfer na lotnisko.
Przylot do Krakowa w godz. wieczornych.
termin

cena

28.06. – 15.07.2019

300 EUR + 1280 zł
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Wczasy 12 dni autokarem

CENA ZAWIERA:
9 noclegów w Hotelu SAN REMO***, wyżywienie 3 x dziennie
Transport: AUTOKAR
Ubezpieczenie KL + NNW + bagaż
PROGRAM POBYTU:
1 DZIEŃ: wyjazd: Kraków godz.19:00, Katowice godz. 20:00. Przejazd przez Czechy,
Austrię i Włochy.
2 DZIEŃ: Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, kolacja, nocleg.
3-10 DZIEŃ: Wypoczynek i plażowanie, kąpiele w Morzu Adriatyckim, piesze wycieczki po
okolicy, Możliwość uczestnictwa w płatnych wycieczkach fakultatywnych .
11 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Wenecji, pobyt ok. 9 godz.
w Wenecji: rejs vaporetto po Kanale La Grande(płatny 14 EUR+4 EUR przewodnik+1,5
EUR słuchawki/os), spacer uliczkami miasta, Plac Św. Marka, Pałac Dożów, Most
Westchnień, Most Rialto, czas wolny na zakupy i indywidualne zwiedzanie. Wyjazd
w drogę powrotną. Nocny przejazd przez Włochy, Austrię i Czechy.
12 DZIEŃ: Przyjazd do Katowic, Krakowa w godzinach przedpołudniowych
termin

cena

04.07 – 15.07.2019

825 zł + 380 EUR

13.07 – 24.07.2019

825 zł + 380 EUR

informacje dla obydwu ofert:
CENA NIE ZAWIERA:
• ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy,
• opłat za wycieczki fakultatywne, opłaty na TFG 10 zł/os. (autokar), 15 zł/os (samolot)
ZNIŻKI: Dzieci do lat 12 przy dwóch osobach pełnopłatnych zniżka 400 zł, 3 i 4 osoba
dorosła w pokoju zniżka 200 zł
Wycieczki fakultatywne: RZYM 45 eur (210 km), ANCONA 35 eur (100 km)
Cena imprezy to kwota poddana w EUR przeliczona wg kursu sprzedaży Banku PKO BP
obowiązującego w dniu dokonania ostatecznej wpłaty + kwota w zł.

wczasy zagranica

OFERTY

WCZASÓW

KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
DLA SENIORÓW
Z DOJAZDEM AUTOKAREM
Pogorzelica „DZIEJBA LEŚNA”
Ustronie Morskie DW ”KORAL”
Pustkowo OW „ZEM-TOURIST”
Ustka DWS „PERŁA”
Bułgaria ZŁOTE PIASKI
Węgry EGER
Grecja PARALIA
znajdują się na stronie

www.olga2.pl
Na stronie również kolejne wczasy zagraniczne.

SZKOLENIA KONFERENCJE WYCIECZKI
Organizujemy na zamówienie Klienta:
grupowe, autokarowe wycieczki objazdowe, pobytowo – objazdowe, spotkania
integracyjne i konferencje w najpiękniejszych regionach Polski i Europy.
Oferta wycieczek dla turystów indywidualnych:

www.olga2.pl

FiRMa TURysTyczna
„OLGA II”
43-602 JAWORZNO ul. Wolności 5
BIURO: ul. Piastowska 17
tel.: 32 617 78 20
tel. 607 074 864
www.olga2.pl
e-mail:biuro@olga2.pl

