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O nas
Firma Turystyczna ”Olga” działa na rynku turystycznym od 1994 r. 

Jesteśmy licencjonowanym organizatorem turystyki, posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji 
wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kraju i zagranicą.  

Specjalizujemy się w organizowaniu spotkań integracyjnych, konferencji,  
wycieczek grupowych krajowych i zagranicznych.

Zadowolenie Klientów  motywuje nas do działania i  podnoszenia jakości usług.   
Dowodem jest liczne grono zadowolonych Klientów wielokrotnie biorących udział w organizowanych  

przez naszą firmę imprezach turystycznych.

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy państwa do zapoznania  się z naszymi propozycjami  
wypoczynku na sezon wiosna – lato – jesień 2021 r.

Będziemy zaszczyceni jeśli wybiorą Państwo naszą Firmę jako organizatora wypoczynku. 

Z turystycznym pozdrowieniem,
FIRMA „OLGA II”

https://www.facebook.com/firma.turystyczna.olga2
http://olga2.pl
mailto:biuro%40olga2.pl?subject=Wiadomo%C5%9B%C4%87%20po%20przejrzeniu%20katalogu%20online
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kolonie i obozy     www.olga2.pl
więcej ofert i zdjęć na

ŁEBA – atrakcyjna miejscowość na środkowym wybrzeżu, położona 
pomiędzy jeziorami Łebsko i Sarbsko, sąsiadująca ze Słowińskim 
Parkiem Narodowym. Czyste morze oraz rozległa plaża.
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie: 11 noclegów - Ośrodek Kolonijny „Słoneczko” 
położony 350 m od plaży 700 m od Jezora Sarbso.  
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 kolacją + suchy 
prowiant na drogę powrotną.
Transport: Komfortowy autokar (wc, klimatyzacja) na trasie 
Katowice – Częstochowa – Łódź - Łeba – Gdańsk – Łódź  
– Częstochowa –Katowice.
UWAGA: bagaż podręczny + 1 torba. 
Prosimy zapakować się do miękkich toreb!

Kadrę: 
Wykwalifikowani i doświadczeni wychowawcy (1 wychowawca na 
15 uczestników chyba, że wytyczne sanitarno-epidemiologiczne 
stanowić będą inaczej), animator sportu, ratownik na plaży, 
Opiekę medyczną:  
Pielęgniarka na terenie ośrodka, lekarz na telefon.
Ubezpieczenie NNW 5 000 zł
Realizację programu

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, pierwszy posiłek - śniadanie. 
Baaaardzo aktywny program pobytu dostosowany do wieku 
uczestników, a w nim m.in.:
• Kupa piachu - wycieczka na największą piaszczystą pustynię 

w Środkowej Europie, słynne Ruchome Wydmy (Słowiński Park 
Narodowy) i rejs statkiem po jeziorze Sarbsko,

• Morska przygoda w SEA Parku - odkrywanie tajemnic 
podwodnego świata, bliskie spotkanie z fokami i wiele innych 
nietuzinkowych atrakcji.

• Łeba bez tajemnic – gra terenowa
• …a także: Festiwal Kolorów, Neptunalia, Bal Przebierańców, 

Olimpiada na Wesoło, zabawy na trampolinie i w parku linowym, 
karaoke, dyskoteki, konkursy, turnieje, rozgrywki sportowe, 
wycieczki rowerowe, gry i zajęcia świetlicowe, plażowanie, 
szkolenie z ratownikiem WOPR, kąpiele morskie, wędrówki…

FAKULTATYWNIE (dla chętnych, za dodatkową opłatą, minimum 15 
os.): Park dinozaurów Łeba Park - naturalnej wielkości dinozaury, 
grota neandertalczyków, galeria skamielin i minerałów, wioska 
indiańska, wyścigi pojazdami Flinstonów, gra terenowa Indiana 
Jones lub Gorączka Złota + 38 zł
13 dZIEń: Ostatni posiłek kolacja. Pobranie suchego prowiantu. 
Wyjazd z ośrodka.
14 dZIEń: Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.

Dla najmłodszych „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.

Turnusy 14 dni, TerMin cena

Turnus 1 26.06. – 09.07.2021 1759 zł 

Turnus 2 08.07. – 21.07.2021 1759 zł 

Turnus 3 20.07. – 02.08.2021 1759 zł 

Turnus 4 01.08. – 14.08.2021 1759 zł 

Turnus 5 13.08. – 26.08.2021 1759 zł 

kolonie - Tu nie Ma czasu na nudę

łeba
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kolonia - przygodowe Mrzeżyno

mrzeżyno

MRZEżYNO – miejscowość wypoczynkowa nad Bałtykiem z portem 
żeglarskim, klubem jeździeckim. Sosnowe lasy i piaszczyste plaże..

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: 
11 noclegów - Ośrodek Kolonijny BRYZA, położony 300 m od 
morza, otoczony pasem zieleni, z dużym terenem rekreacyjnym 
do zabaw oraz kompleksem sportowym: trawiastymi boiskami 
do piłki nożnej i siatkowej, boiskiem do siatkówki plażowej, 
koszykówki oraz miejscem na ognisko. Na terenie ośrodka dwa 
budynki dwukondygnacyjne; pokoje 4 -5 osobowe z łazienkami, 
klimatyzowana stołówka, świetlice, sale do zajęć grupowych, sale 
do tenisa stołowego, sprzęt sportowy, piłkarzyki, sklepik, namiot 
dyskotekowy ze sprzętem nagłaśniającym.
Wyżywienie: 
3 posiłki dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogę powrotną
Transport: komfortowy autokar (wc, klimatyzacja) 
• Kadrę: kierownik, 1 wychowawca na 15 uczestników (chyba, że 

aktualne przepisy sanitarne stanowić będą inaczej), ratownik
• Opiekę medyczną: pielęgniarka na terenie ośrodka,  

lekarz na telefon
• Ubezpieczenie NNW 5 000 zł
• Realizację programu
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

UWAGA: bagaż podręczny + 1 torba.  
Prosimy zapakować się do miękkich toreb!

RAMOWY PROGRAM POBYTU: 
realizacja programu dostosowana do wieku uczestników: 
1 dZIEń – wyjazd autokarem z poszczególnych miast wg rozkładu 
jazdy, przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek – kolacja, nocleg.
2-11 dZIEń – przygodowy program pobytu w Mrzeżynie 
dostosowany do wieku uczestników:
Słowiańska Przygoda – wycieczka autokarowa do Parku 
Rozrywki w Chełmie Gryfickim, w którym czeka na Was 
wczesnośredniowieczne grodzisko otoczone fosą, palisadą, wałami. 
Tu przymierzycie kolczugę, poczujecie moc miecza i topora, 
postrzelacie z łuku, zamienicie się w średniowiecznego rzemieślnika
Piracka Przygoda – wycieczka autokarowa do Kołobrzegu  
– zwiedzanie miasta z przewodnikiem, szalone żeglarskie zabawy  
– walka na bomie, taniec z odbijaczem, cumowanie statku oraz 
wyścig w szalupach
Morska Przygoda – rejs statkiem podczas którego sprawdzicie się 
jako Wilki Morskie.
Traperska Przygoda – w trakcie gry terenowej sprawdzać będziecie 
zmysł orientacji i umiejętności przetrwania w lesie
…a także gry terenowe, turnieje, konkursy, rozgrywki sportowe, 
Neptunalia, bal przebierańców, dyskoteki, ognisko, wędrówki 
nadmorskie, plażowanie, kąpiele w morzu.
12 dZIEń – po śniadaniu pobranie suchego prowiantu na drogę 
powrotną, wyjazd z ośrodka ok. 8.00. Powrót do poszczególnych 
miast wg rozkładu jazdy.

TerMin cena

 08.07. – 19.07.2021 1660 zł

20.07. – 31.07.2021 1660 zł
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kolonia – akTywne sianożęTy

sianożęty

SIANOżęTY - miejscowość nad otwartym morzem, z szeroką 
piaszczystą plażą, w pobliżu Kołobrzegu. Nadmorska promenada 
łączy Sianożęty z  Ustroniem Morskim i Kołobrzegiem. 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: 11 noclegów - Dom Wczasowy SOLATOR, 
usytuowany w ścisłym centrum Sianożęt, w odległości 150 m  
od plaży. Pokoje 2 - 4 osobowe z łazienkami i TV. Na terenie ośrodka 
dwie sale gier i zabaw, ping-pong. Duży, zielony teren z placem 
zabaw, boiskami trawiastymi, miejscem na ognisko i grilla. 

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

Transport: autokar

Bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Kadrę: wykwalifikowani wychowawcy 1 na 15 uczestników (chyba, 
że aktualne wytyczne sanitarno-epidemiologiczne będą stanowić 
inaczej), kierownik, ratownik

Opiekę medyczną: pielęgniarka, lekarz na telefon

Ubezpieczenie: NNW 5 000 zł

Realizację programu.

UWAGA: bagaż podręczny + 1 torba. Prosimy zapakować się do 
miękkich toreb!

RAMOWY PROGRAM:

1 dZIEń – wyjazd autokarem z poszczególnych miast wg rozkładu 
jazdy, przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek – kolacja, nocleg.

2 – 11 dZIEń – baaardzo aktywny program pobytu dostosowany  
do wieku uczestników:

• Pomerania Fun Park - całodzienna wycieczka autokarowa  
do największego parku rozrywki na Pomorzu Zachodnim. Karuzele, 
rollercoaster, olbrzymia hala zabaw ze zjeżdżalniami 
i trampolinami, wodny świat, Wioska Wikingów i cała masa innych 
atrakcji...

• Labirynt Mocy - wycieczka autokarowa do Ogrodów Hortulus 
Spectabilis w Dobrzycy, gdzie w naturalnym labiryncie spróbujecie 
ukraść germańskim i słowiańskim bogom ich atrybuty. 

• Wyjątkowa morska przygoda - wycieczka autokarowa  
do Kołobrzegu. Rejs Okrętem Torpedowym Kołobrzeg i zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem.

• Aqua Park Helios - wodne szaleństwo w Ustroniu Morskim.
• Piesze wyprawy - do Latarni Morskiej w Gąskach, na Lotnisko 

Bagicz. Dla najwytrwalszych:)
…a w międzyczasie leniuchowanie na plaży, kąpiele morskie, turnieje, 
konkursy, rozgrywki sportowe, Neptunalia, Bal Przebierańców, 
dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek… 

12 dZIEń – po śniadaniu pobranie suchego prowiantu na drogę 
powrotną, wyjazd z ośrodka około  godz. 8.00.  
 
Powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

TerMin cena

08.07. – 19.07.2021 1690 zł

20.07. – 31.07.2021 1690 zł
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ORAWA kraina słońca bujnej przyrody, malowniczych lasów 
z Babiogórskim Parkiem Narodowym, w pobliżu Babiej Góry, 
Orawskiego Zamku oraz licznych po polskiej i słowackiej stronie 
parków wodnych.

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: 9 noclegów - Ośrodek Wczasowo - Kolonijny 
„U Kazika”, położony w Orawce, na polskiej Orawie.  
Kompleks dwóch budynków o typowej góralskiej zabudowie. 

Pokoje 3, 4, 5 - osobowe z łazienkami. Wokół duży, zielony teren 
rekreacyjny. Bliskie sąsiedztwo lasu i potoku Orawka.

Na terenie obiektu: świetlica ze sprzętem audiowizualnym, 
sala kominkowa, plac zabaw, piłkarzyki, tenis stołowy, bilard, 
zadaszone gillowisko, boisko wielofunkcyjne, mini zoo, owce, cały 
kurnik różnego rodzaju ptactwa, paw, gołąb, kaczki i gęsiorek.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + suchy prowiant na wycieczki 
całodniowe i drogę powrotną + ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill

Transport: autokar

Bilety wstępu do odwiedzanych obiektów.

Kadrę: wykwalifikowani wychowawcy 1 na 15 uczestników (chyba, 
że aktualne wytyczne sanitarno-epidemiologiczne będą stanowić 
inaczej), kierownik

Opiekę medyczną: lekarz na telefon

Ubezpieczenie: NNW 5 000 zł

Realizację programu.

UWAGA: bagaż podręczny + 1 torba. Prosimy zapakować się do 
miękkich toreb!

RAMOWY PROGRAM POBYTU:

1 dZIEń - wyjazd autokarem z poszczególnych miast wg rozkładu 
jazdy, przyjazd do ośrodka, pierwszy posiłek - obiad. Zapoznanie 
z ośrodkiem i okolicą, gry i zabawy integracyjne, nocleg.

2 – 10 dZIEń – aktywny program pobytu, a w nim m. in.:

• Orawa the best! - całodzienna wycieczka autokarowa na 
Słowację - rejs po Jeziorze Orawskim, zwiedzanie Zamku 
Orawskiego, długi relaks w Termach Oravice.

• Pod ziemią i w wodzie - całodzienna wycieczka autokarowa 
na Słowację - spotkanie z przeszłością w skansenie Muzeum 
Wsi Orawskiej w Zubercu, zwiedzanie podziemnej Jaskini 
Brestowskiej, wodne szaleństwo w największym parku wodnym 
w centralnej Europie - Tatralandii. 

• Wyzwania Wypasinej doliny w Zubrzycy Górnej - waterball, park 
linowy, tyrolka.

• Zdobywanie Królowej Beskidów - piesza wyprawa na Babią Górę.
• …a także góralskie bajanie przy kominku, piesze wędrówki, gry 

terenowe, konkursy, rozgrywki sportowe, dyskoteki, ognisko.
10 dZIEń – po śniadaniu pobranie suchego prowiantu na 
drogę powrotną, wyjazd z ośrodka ok. godz. 10.00. Powrót do 
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

TerMin cena

Turnus 1 27.06. – 06.07.2021 1479 zł 

Turnus 2 01.08. – 10.08.2021 1479 zł 

kolonia – rozrywkowa orawa – parki wodne

orawa
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MACEDONIA - kraj bałkański położony pomiędzy Albanią, Serbią, 
Grecją i Bułgarią o dzikiej zaskakującej przyrodzie.
STRUGA  -  miejscowość położona nad rzeką i Jeziorem Ochrydzkim, 
z szerokimi piaszczystymi plażami, 15 km od Ochrydy.
RAMOWY PROGRAM POBYTU:
• Kąpiele w jeziorze, na basenie, baloniada. 
• Plażowanie, rozgrywki sportowe, siatkówka plażowa, tenis 

stołowy, koszykówka.
• Wycieczka autokarowa do Ochrydy i Zatoki Kości, zwiedzanie 

miasta z lokalnym przewodnikiem. Wycieczka Ochryda nocą.
• Wiele zajęć dostosowanych do zainteresowań i wieku 

uczestników.

CENA ZAWIERA:
• Zakwaterowanie:  9 noclegów - Hotel DRIM **** - położony 100 

m od centrum spacerowo-handlowego, prywatna piaszczysto - 
żwirkowa plaża z łagodnym zejściem do wody, bezpośrednio przy 
hotelu. Pokoje 4 os. z łazienkami, klimatyzacja, TV, bezpłatny 
bezprzewodowy Internet, serwis plażowy (parasol+2 leżaki/
pokój), odkryty basen, kompleksy sportowe.

• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – bufet + woda do posiłków 
(pierwszy posiłek – kolacja, ostatni posiłek – śniadanie. Ciepły 
posiłek w drodze powrotnej.

• Transport autokarem klasy LUX (WC, barek,DVD, klimatyzacja)
• Realizację programu obozu
• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, ratownik wodny, 

macedońską opiekę medyczną
• Opiekę rezydenta, taksę klimatyczną
• Ubezpieczenie KL (z rozszerzeniem o Covid) i NNW (Signal Iduna)

CENA NIE ZAWIERA:
• Obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

10 PLN/os,
• Świadczeń nie wymienionych w ofercie , 
• Wycieczek fakultatywnych  dla chętnych np. pobyt w Aquaparku 

Izgrev (koszt około 25 euro – bilet całodniowy) 
UWAGA
• Obowiązkowo dokument upoważniający do podróży paszport lub 

dowód osobisty ważny minimum 90 dni od daty powrotu.   
Czas przejazdu  w 1 stronę około 23 godzin (trasa przejazdu 
Czechy, Słowacja, Węgry, Serbia).  
Waluta: denar macedoński wymiana z waluty EURO). 

TerMin cena

14.07. – 25.07.2021 2 300 zł

23.07. – 03.08.2021 2 300 zł

01.08. – 12.08.2021 2 300 zł

obóz Młodzieżowy - 12 – 18 laT

macedonia
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COSTA BRAVA - najbardziej znany i uczęszczany region turystyczny 
Hiszpanii, piaszczyste plaże, dzikie i skaliste zatoczki,  
bujna roślinność.

Lloret de Mar - miejscowość położona na malowniczym, skalistym 
wybrzeżu Costa Brava w odległości 70 km od Barcelony. Popularny 
kurort Katalonii, z szeroką piaszczystą plażą, ciepłym morzem 
i mnóstwem atrakcji. 

RAMOWY PROGRAM POBYTU
• Wycieczka autokarowa całodniowa do Barcelony oraz wycieczka 

autokarowa do malowniczej Tossa de Mar
• Wieczór - Hiszpania ole,  pokazy flamenco,  karaoke show  

oraz szalone dyskoteki tematyczne
• Zawody STRONG MAN/ WOMAN Wakacje 2021
• Obozowa Olimpiada Sportów Przedziwnych
• Gry, zabawy, konkursy i wiele wiele innych dostosowanych  

do wieku uczestników
 

CENA ZAWIERA 
• Transport autokarem klasy LUX (WC, DVD, klimatyzacja)
•  Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu Don Juan 4 * położonym 

400 m od plaży i 400 m od Starego Miasta - pokoje 3, 4 osobowe 
z klimatyzacją, łazienkami.

• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + desery do obiadów i kolacji  
– wszystkie  w formie bogatego bufetu, do obiadów i kolacji  
- woda,  do śniadań - kawa, herbata, soki, mleko. Świadczenie 
rozpoczyna się kolacją, a kończy się śniadaniem + prowiant na 
drogę powrotną.

• Opiekę kadry pedagogicznej i opiekę ratownika,  
opiekę pilota i rezydenta

• Ubezpieczenie KL (z rozszerzeniem o Covid), NNW, (SIGNAL 
IDUNA)

CENA NIE ZAWIERA: 
• Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 PLN
• Obowiązkowej kwoty na realizację programu 30 EUR/os. 

(taksa klimatyczna, koszty związane z realizacją wycieczek, posiłek 
w drodze powrotnej), 

• Świadczeń nie wymienionych w ofercie 
• Kaucji 10 EUR- zwrotnej w dniu wyjazdu

UWAGA: Obowiązuje dokument uprawniający do podróży – 
paszport lub dowód osobisty ważny minimum 90 dni od daty 
powrotu.

TerMin cena

04.07. – 13.07.2021 2 280 zł

lloreT de Mar -  obóz Młodzieżowy  12-18 laT

Hiszpania
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BESKID MAŁY - ŚLESZOWICE
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komfortowy murowany, ogrzewany domek Tadeusz do wynajęcia 
BESKID MAŁY - ŚLESZOWICE

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, wyjście na taras z widokiem na zalew i góry 

Beskidu Małego
• otwarta na salon kuchnia,  
• 3 sypialnie, 
• 2 łazienki, 
• działka o pow. 1 600 m2, ogrodzona, parking na terenie działki.
• altana, grill, palenisko metalowe, 
• mini plac zabaw, piaskownica, rowery, piłki, badminton
Wyposażenie: 
• salon – rozkładana sofa (spanie dla 2 osób), telewizor, radio, 

zabudowana szafa, gry planszowe, mini biblioteczka, wi-fi; 
• kuchnia – stół rozkładany + 16 krzeseł, krzesełko dla malucha, 

płyta indukcyjna, lodówka, zmywarka, naczynia i nakrycia, 
ekspres do kawy, czajnik elektryczny, blender, toster; 

• łazienki – prysznic, wc, mydło, ręczniki (1 duży na osobę), pralka, 
suszarka do włosów, grzejniki; 

• sypialnie – (1 x 3 os. 2 x 4 os.) 3 rozkładane sofy, tapczan, 
wersalka, 1 łóżko piętrowe, łóżeczko turystyczne dla malucha, 
szafy ścienne;

• taras - meble ogrodowe, grill, palenisko.
• Deska do prasowania, żelazko, odkurzacz.

Możliwość przenocowania dla max. 12 osób
Zaliczka do rezerwacji 30%, pozostała kwota w dniu przyjazdu lub 
przelewem 7 dni przed datą przyjazdu.
Zapraszamy od godz. 15:00 w do godz.10:00.
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, Zatorland – 3 parki 
tematyczne – Park Dinozaurów, Park Owadów, Park Mitologii 
oraz Lunapark

• Jaszczurowa – przystań, rejsy statkiem po Jeziorze  Mucharskim.
• Wadowice (14 km) –Muzeum w Domu Rodzinnym Jana Pawła 

II, Rynek z Bazyliką Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 
kryta pływalnia, leśny  park miejski z placami zabaw i alejkami 
spacerowymi.

• 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
• Stryszawa (20 km)– Beskidzki Raj – 25 metrowa wieża widokowa, 

mini zoo, plac zabaw dla dzieci, tereny rekreacyjne, Beskidzkie 
Centrum  Zabawki  Ludowej.

• Babia Góra – do wejścia na szlak z Przełęczy Krowiarki - 37 km
• Zakopane – 85 km, Słowacja – 100 km

CENA ZA WYNAJEM dOMKU dO 6 OSóB:
- W SEZONIE WYSOKIM (czerwiec – wrzesień oraz Wielkanoc, 
weekend majowy, Boże Ciało, Boże Narodzenie, Sylwester i Nowy Rok) 
350 zł/doba/minimum 3 noclegi, 
każda następna osoba 40 zł/doba 
-  POZA SEZONEM 300 zł/doba/minimum 3 noclegi
każda następna osoba 40 zł/doba
Kaucja 400 zł do rozliczenia w dniu wyjazdu.
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cena osobodnia przy MiniMuM 6 noclegacH. TerMiny Turnusów do uzgodnienia.

w pokoju 2- osobowym i 2 + 2 osoby 168 zł (lipiec, sierpień), 
w pokoju 3 i 4 osobowym 163 zł (lipiec, sierpień),
wynajem 6 osobowego domku bez wyżywienia 578 zł / dobę
wynajem 3 – 4 osobowego domku bez wyżywienia dla 3 osób 368 zł / dobę
wynajem 3 – 4 osobowego domku bez wyżywienia dla 4 osób 420 zł / dobę
wynajem 9 osobowego domu rodzinnego bez wyżywienia 788 zł / dobę
wynajem apartamentu 4 osobowego + łóżeczko turystyczne 630 zł / dobę
całodzienne wyżywienie osoby dorosłej  68 zł / dobę
całodzienne wyżywienie dziecka 4 – 12 lat  53 zł / dobę
w pokoju 2, 3 i 4 osobowym - osoba dorosła 137 zł / dobę (maj, czerwiec, wrzesień)
w pokoju 2, 3 i 4 osobowym - dziecko do 12 lat 126 zł / dobę (maj, czerwiec, wrzesień) 

POBIEROWO - miejscowość na zachodnim wybrzeżu znana 
z szerokiej piaszczystej plaży oraz bardzo czystej wody. 
OW „Kala” Pobierowo ul Moniuszki 5, położony w centrum 
miejscowości, 200 m od piaszczystej plaży, otoczony zielenią, 
w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowego.
APARTAMENT ul. Leśna 12 c/9, 450 m od plaży, sypialnia, łazienka, 
kuchnia z wyposażeniem, salon, basen, brodzik, kort tenisowy, 
miejsce na grill
do dyspozycji gości:
• Pokoje w budynku wczasowym 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, 

w każdym pokoju TV, zestaw plażowy (parawan, koc, leżak), 
czajnik, naczynia, chłodziarka (płatna)

• Komfortowe 6-osobowe drewniane domki, w każdym dwie 
2-osobowe sypialnie, pokój gościnny - łóżko piętrowe, łazienka, 
TV, zestaw plażowy (parawan, koc, leżak), czajnik, naczynia, 
chłodziarka (płatna)

• Drewniane domki 3 – 4 osobowe, w każdym wersalka, łóżko 
piętrowe, narożnik, TV, zestaw plażowy, czajnik, podstawowe 
naczynia.

• 9 osobowy dom rodzinny, salon z dwoma miejscami do spania, 
aneks kuchenny z wyposażeniem, 2 łazienki, 2 sypialnie, TV x 3, 
sprzęt plażowy

Na terenie OW „Kala” recepcja, kawiarnia, stołówka, grill, stoły do 
tenisa, plac zabaw dla dzieci, bawialnia, monitorowany parking
Wyżywienie 3 razy dziennie – śniadania, obiady i kolacje - bufet, 
(w miesiącach lipiec – sierpień) Wyżywienie w miesiącach maj, 
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
• Dziecko od 4 – 12 lat oddzielne spanie + dziecięca porcja 

wyżywienia – 137 zł osobodzień/dobę.   

Świadczenie rozpoczyna się obiadem, a kończy się śniadaniem.
Doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 10:00. 
Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
Parking gratis.

wczasy rodzinne - dojazd własny

POBIEROWO
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Mrzeżyno – miejscowość niezwykle ciekawa pod względem 
turystycznym, z piękną plażą i portem żeglarskim, klubem 
jeździeckim, wypożyczalnią sprzętu wodnego i rowerów
Wczasy z pełnym zakresem usług – dojazd własny
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 4 os.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, lodówkę, sprzęt plażowy (parawan, 
parasol), czajnik 

• 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, bar
• Miejsce do parkowania płatne 10 zł/dobę (w terminie 26.06.-

29.08.2021)

Wyżywienie: 3 x dziennie: śniadania, obiady i kolacje serwowane
Świadczenie rozpoczyna się kolacją, a kończy się śniadaniem 
Doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 11:00.
Turnusy 8 dniowe ( 7 noclegów) od soboty do soboty.
7 śniadań, 6 obiadów, 7 kolacji

Pawilon 4 osobowy – cena za dobę: 
• sezon  niski  253 zł
•  sezon wysoki  286 zł
Całodzienne wyżywienie:
• ½ porcji 58 zł
• pełna porcja 71 zł
Obiad:
• ½ porcji 25 zł
• pełna porcja 32 zł
Zwierzęta domowe  z  rodzinami  zakwaterowanymi  w  pawilonie 
-  opłata 10 zł/dobę.
Opłata klimatyczna w cenie skierowania. 

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

MRZEżYnO

osoba dorosła i 
dzieci pow. laT 12 dzieci 9 – 12 laT dzieci  3 - 9 laT                    

z ½ wyżywienia
dzieci 0 – 3 laT 
bez ŚwiadczeŃ

w pokoju                                   
2-3-4 osobowym

w pokoju                                   
2-3-4 osobowym

w pokoju                              
2-3-4 osobowym

sezon niski 19.06.-03.07.2021  
oraz 14.08.-11.09.2021 1 048 zł 986 zł 900 zł 108 zł

sezon wysoki 03.07.-14.08.2021 1 140 zł 1 048 zł 962 zł 123 zł

Cena skierowania w pokoju 2, 3, 4 osobowym. 

pobyt 8 dniowy (7 noclegów).
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01.05. – 26.06.2021
21.08. – 30.09.2021 10.07. – 21.08.2021 26.06. – 10.07.2021

osoba dorosła  100 zł 112 zł 106 zł

- dzieci 6 - 12 lat 86 zł  101 zł  98 zł

- dzieci 3 – 6 lat 40 zł  86 zł  81 zł

dziecko do 3 lat bez świadczeń gratis gratis gratis

Jastrzębia Góra - miejscowość wypoczynkowa pięknie położona 
na wysokim, klifowym wybrzeżu. Piaszczyste plaże, czyste morze, 
powietrze przesycone jodem. 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
• Pokoje 2, 3, 4 osobowe z balkonami, łazienkami i tv. 
• W każdym pokoju sprzęt plażowy, ręczniki, naczynia stołowe, 

czajnik.
• Mini aneksy kuchenne na każdym piętrze
• Na terenie ośrodka: kącik zabaw, plac zabaw, ogród ekologiczny, 

grill, parking monitorowany, stół do tenisa, wędzarnia.
• Internet, wi-fi

Wyżywienie:  
2 posiłki dziennie – śniadania bufet, obiady serwowane. 
 
W cenie osobodnia dodatkowo:
• Możliwość bezpłatnego wypożyczenia łóżeczka turystycznego, 

wanienki
• W poniedziałki grill z pieczeniem kiełbasek

Świadczenie rozpoczyna się obiadem, a kończy się śniadaniem.
Doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 10:00.
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
• Ośrodek przyjmuje zwierzęta bezpłatnie

Terrminy turnusów do uzgodnienia – minimum 5 noclegów.

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

JAStRZęBIA góRA
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TERMINY POMIĘDZY:
wczasy 

wypoczynkowe

TydzieŃ  
dla zdrowia  

z 18 zabiegaMi
07.03. – 28.03.2021  840 zł  945 zł
11.04. – 25.04.2021  840 zł  945 zł
02.05. – 30.05.2021  893 zł  998 zł 
30.05. – 20.06.2021  945 zł  -
26.06. – 28.08.2021 1 313 zł -
29.08. – 05.09.2021 1 050 zł 1 155 zł
05.09. – 26.09.2021  945 zł 1 050 zł
26.09. – 03.10.2021  893 zł  998 zł
03.11. – 21.11.2021  840 zł  945 zł
21.11. - 28.11.2021 1 050 zł  -

POddąBIE – niewielka nadmorska miejscowość położona pomiędzy 
Ustką, a Rowami, pośród pięknych, tajemniczych lasów tworzących 
specyficzny mikroklimat.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy „Słowiniec” 
Poddąbie, Promenada Słońca 24 – 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, ręcznik/os., 
• Sala jadalna, bar, świetlica, biblioteka, plac zabaw
• Basen, boisko do badmintona, mini orlik, piłkarzyki, stoły do 

tenisa, mini siłownia
• Sprzęt plażowy w recepcji
• Dodatkowo płatne: wypożyczenie rowerów.

Wyżywienie:  
3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane do 
stolika)

CENA ZAWIERA:
• Noclegi 
• Pełne wyżywienie
• Wycieczkę autokarową do Ustki + rejs statkiem lub wycieczka do 

wsi słowińskiej.
• Ognisko przy muzyce z pieczeniem kiełbasek
• 1 wieczorek taneczny
• Nordic walking z instruktorem
• Zajęcia z animatorem
• Korzystanie z basenu rehabilitacyjnego
• Korzystanie z biblioteki
Świadczenie rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem  
+ suchy prowiant.
Doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 11:00.
• Pokój 1 osobowy – dopłata 300 zł. 
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
• 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
• Możliwość wykupienia zabiegów – pakiet 30 zabiegów 200 zł.

Cena brutto jednego skierowania dla osoby dorosłej - pokoje w OW MARATON
Turnusy 8 dniowe od soboty do soboty w terminach pomiędzy:

Na terenie ośrodka realizowane są również 14 dniowe turnusy 
rehabilitacyjne oraz 5 dniowe turnusy z zabiegami.  
Cenniki w FIRMIE OLGA

Zniżki:
• Dzieci do 3 lat, bez świadczeń – opłata ryczałtowa 150 zł
• Dzieci od 3 – 6 lat z dziecięcą porcją wyżywienia - 50% zniżki
• Dzieci od 6 - 8 lat z dziecięcą porcją wyżywienia - 25% zniżki
• Dzieci od 8 –12 lat z dziecięcą porcją wyżywienia - 20% zniżki

wczasy rodzinne - dojazd własny

PODDĄBIE
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NIECHORZE – miejscowość w gminie Rewal pomiędzy brzegiem 
Morza Bałtyckiego a Jeziorem Liwia Łyża z piaszczystą plażą 100 m 
strzeżonym kąpieliskiem i wieloma atrakcjami.
dom Wczasowy „KORAL” Niechorze Al. Bursztynowa 8 położony 
w centrum miejscowości, 150 m od morza, 70 m od Jeziora Liwia. 
Nowoczesny ośrodek z pokojami po remoncie.
do dyspozycji Gości:
• Komfortowe pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe z balkonami lub tarasami, 

studia 2 pokojowe, wyposażone w łazienkę, ręczniki, TV, lodówkę, 
czajnik

• Winda
• Restauracja, kawiarnia
• Kije do nordic walking
• Internet wi-fi
Zniżki:
• Dzieci do 3 lat (bez świadczeń) opłata 10 zł/doba
• Dzieci do 12 lat (dostawka, ½ wyżywienia) zniżka 50%
• Dzieci do 12 lat (regularne łóżko+1/2 wyżywienia) zniżka 20%
• Dostawka osoba powyżej 12 lat zniżka 20%

Cena zawiera:
• Noclegi w komfortowym pokoju
• Wyżywienie wg wybranej opcji
• 1 x bon/pokój na 10 % zniżki w kawiarni
• 1 x w tygodniu wieczór z muzyką i pieczeniem kiełbasek 

(w terminie 01.06-31.08).
Cena nie zawiera:
• Pobyt z psem po uzgodnieniu z recepcją 20 zł/doba
• Wypożyczalnia leżaków 3 zł/doba
• Wypożyczalnia łóżeczek 20 zł/pobyt
• Parking, w okresie 20.06. – 31.08.2021 - 10 zł/doba

Doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 10:00. 
Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją/kolacją,  
a kończy się śniadaniem.
Dopłata do pokoju 1 osobowego;
• w sezonie III i IV - 15 zł/doba
• w sezonie V - 30 zł/doba

Opłata miejscowa płatna w DW Koral.

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

nIECHORZE

sezon 1 doba ze ŚniadanieM 1 doba 
Śniadanie+obiadokolacja

1 doba 
Śniadanie+obiad+kolacja

i 02.01-24.04, 25.09-30.12 91 zł 107 zł 123 zł

ii 25.04-22.05, 05.09-25.09 118 zł 134 zł 150 zł

iii 23.05-10.07, 22.08-04.09 150 zł 166 zł 182 zł

            iV 11.07-21.08 193 zł 209 zł 225 zł

Cena osobodnia przy minimum 7 noclegach w pokoju 2, 3, 4 osobowym, w sezonach:

Terminy do uzgodnienia.
Powyższe ceny nie obowiązują podczas świąt oraz pakietów specjalnych
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Międzyzdroje – szerokie plaże, imponujące molo o długości  
395 m, słynna Aleja Gwiazd, gabinet figur woskowych, promenada. 
W amfiteatrze i na plaży przez cały sezon odbywają się imprezy 
rozrywkowe i koncerty. Na plaży wypożyczalnie sprzętu, zjeżdżalnie 
wodne oraz letnie kawiarnie.

Dom Wczasowy „Posejdon” ul. Promenada Gwiazd 4.  
50 m od zejścia nad morze, w sąsiedztwie Aleji Gwiazd.  
Obiekt po modernizacji.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
• Pokoje 1, 2, 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,  

z większości pokoi piękny widok na morze oraz okoliczny park, TV, 
bezprzewodowy dostęp do Internetu

• Jadalnia
• Centrum SPA &Wellnes
• Winda

Wyżywienie:
3 posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu, obiad i kolacje 
serwowane, w terminach 06.01.-30.06.2021, 31.08.-20.12.2021
2 posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu, obiadokolacje 
serwowane, w terminach30.06.-31.08.2021

Zniżki:
• Pobyt min 10 dni – zniżka 5%
• Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis
• Dzieci do 12 lat, ½ wyżywienia, oddzielne spanie – zniżka 30%
Terminy turnusów do uzgodnienia
Świadczenie rozpoczyna się kolacją/ obiadokolacją, a kończy 
śniadaniem.
Doba hotelowa od godz. 17:00  do godz. 13:00
Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
Parking przy budynku płatny 30 zł/doba.

pokój
06.01.-30.04
30.04.-31.05 31.05-30.06 30.06-31.08 31.08-30.09

30.09-20.12

park Morze park Morze

1 osobowy
nocleg+śniadanie
nocleg +wyżywienie(3 posiłki)
nocleg+śniadanie+obiadokolacja

140 zł
195 zł

160 zł
215 zł

210 zł
265 zł

220 zł
275 zł

240 zł

278 zł

250 zł

288 zł

220 zł
275 zł

160 zł
215 zł

2 osobowy 
nocleg+śniadanie
nocleg +wyżywienie(3 posiłki)
nocleg+śniadanie+obiadokolacja

120 zł
175 zł

150 zł
205 zł

200 zł
255 zł

210 zł
265 zł

220 zł

258 zł

230 zł

268 zł

210 zł
265 zł

150 zł
205 zł

3 osobowy
nocleg+śniadanie
nocleg +wyżywienie(3 posiłki)
nocleg+śniadanie+obiadokolacja

120 zł
175 zł

140 zł
195 zł

190 zł
245 zł

200 zł
255 zł

220 zł

258 zł

230 zł

268 zł

200 zł
255 zł

140 zł
195 zł

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

MIęDZYZDROJE
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ŁUKęCIN – kameralna miejscowość na zachodnim wybrzeżu koło 
Pobierowa, panujący tu mikroklimat sprzyja wypoczynkowi
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, kawiarnia 
• 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.

• wariant VP – wariant HB + 6 x lunch
Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy się śniadaniem.
Doba hotelowa od godz. 16.00 do godz 10.30.  

• Dzieci do 4 lat bez świadczeń -  pobyt gratis.
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu
• Parking płatny – 15 zł/doba
• Terminy turnusów do uzgodnienia

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

ŁuKęCIn

pobyT 
8 dniowy/7 nocy 

w okresie

cena 1 skierowania bruTTo w:

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
wyżywienie 

Hb
wyżywienie 

Vp
wyżywienie 

Hb
wyżywienie 

Vp
wyżywienie 

Hb
wyżywienie 

Vp
wyżywienie 

Hb
wyżywienie 

Vp

02.01 – 30.05.2021
05.09 – 22.12.2021 1 043 zł 1 218 zł  840 zł  980 zł  833 zł 1 008 zł 672 zł 812 zł

30.05 – 13.06.2021 1 099 zł 1 274 zł  882 zł 1 022 zł  889 zł 1 064 zł 714 zł 854 zł

13.06 – 27.06.2021 1 190 zł 1 365 zł  952 zł 1 099 zł  980 zł 1 155 zł 784 zł 931zł

27.06 – 22.08.2021 1 428 zł 1 603 zł 1 169 zł 1 288 zł 1 148 zł 1 323 zł 924 zł  1 064 zł

22.08 – 05.09.2021 1 148 zł 1 323 zł  924 zł 1 064 zł  938 zł 1 113 zł 756 zł 896 zł
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WŁADYSŁAWOWO

Władysławowo – doskonałe miejsce na wypoczynek zarówno 
w miesiącach letnich jak i zimowych. Szeroka piaszczysta plaża, 
doskonała baza wypadowa do zwiedzania Trójmiasta, Kaszub, 
Mierzei Helskiej.
Hotel „Jasny Brzeg” - Władysławowo, ul. Żeromskiego 24,  
500 m od piaszczystej plaży i 300 m od dworca PKP
do dyspozycji Gości:
• Pokoje 2, 3, 4 osobowe w standardzie classic, delux, w każdym 

pokoju łoże małżeńskie, przestronna łazienka, balkon,telewizor 
LED, wi-fi, zestaw do przygotowania gorących napoi, lodówka,

• Plac zabaw, sala zabaw, animacje w sezonie
• Jadalnia
• Parking dodatkowo płatny 20 zł/doba

Wyżywienie: 
Obiad serwowany, dodatkowo płatny
• Osoba dorosła - 41 zł
• Dziecko 3 – 10 lat - 24 zł
• Dziecko do 3 lat - gratis 
Cena nie dotyczy weekendu majowego, czerwcowego, świąt, 
Bożego Ciała.

Dodatkowa osoba w pokoju:
• Osoba dorosła - 100 zł/doba
• Dziecko 3 – 10 lat - 75 zł/doba
• Dziecko do 3 lat śpiące z rodzicami - gratis

Doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 10:00
Recepcja czynna 8:00 do 22:00.
Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

pokój sezon szczyTowy 
07.07 - 16.08

sezon wysoki 
21.06 - 07.07 
16.08 - 31.08

sezon Średni 
01.06 - 21.06 

sezon niski 
01.09 - 31.05

pokój 2-os. classic 270 zł 205 zł 195 zł 162 zł

pokój 3-os.classic 346 zł 302 zł 270 zł 216 zł

pokój 2-os. de lux 356 zł 313 zł 292 zł 270 zł

pokój 3-os. de lux 475 zł 389 zł 356 zł 335 zł

pokój 4-os. de lux 529 zł 454 zł 422 zł 400 zł

Cena za pokój/doba ze śniadaniem przy min. 4 noclegach
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WŁADYSŁAWOWO

WŁAdYSŁAWOWO – doskonałe miejsce na wypoczynek zarówno 
w miesiącach letnich jak i zimowych. Szeroka piaszczysta plaża, 
doskonała baza wypadowa do zwiedzania Trójmiasta, Kaszub, 
Mierzei Helskiej.
Pensjonat „Jessica” – Władysławowo, ul. Merkleina 16, położony 
przy Alei Gwiazd - głównej promenadzie spacerowej,  
200 m od plaży.
do dyspozycji Gości:
• Pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz apartamenty o bardzo wysokim 

standardzie, w każdym pokoju Łazienka, ręczniki, TV kablowa, 
czajnik, nakrycia stołowe, parawan, koc, wi-fi

• Ogólnodostępne lodówki
• Plac zabaw, pokój zabaw, gry i zabawki edukacyjne
• Ogród wypoczynkowy, sprzęt do grillowania
• Odkurzacz, żelazko, deska do prasowania, suszarka do bielizny

Cena nie dotyczy weekendu majowego, czerwcowego, świąt, 
Bożego Ciała.
Łóżeczko dla dzieci dodatkowo płatne -  30 zł / za dobę
Parking płatny 10 zł doba

Doba hotelowa od godz. 15.00 do godz 10.00.  
Recepcja czynna jest od godz. 8.00 do godz. 22.00

Opłata klimatyczna płatna na miejscu. 
 
 

Śniadanie – bufeT obiad serwowany

osoba dorosła 33 zł osoba dorosła 41 zł

dziecko 3 – 10 lat 22 zł dziecko 3 – 10 lat 24 zł

dziecko do 3 lat gratis dziecko do 3 lat gratis

pokój
sezon 

szczyTowy   
07.07 - 16.08

sezon wysoki 
21.06 - 07.07 
16.08 - 31.08

sezon Średni 
01.06 - 21.06 

sezon niski 
01.09 - 31.05

pokój 1-os.: 173 zł 151 zł 130 zł 86 zł

pokój 2-os.: 238 zł 216 zł 194 zł 130 zł

pokój 3-os.: 313 zł 302 zł 248 zł 194 zł

pokój 4-os.: 378 zł 346 zł 292 zł 238 zł

studio 3-os.: 400 zł 367 zł 324 zł 259 zł

studio 4-os.: 454 zł 389 zł 367 zł 292 zł

Wyżywienie dodatkowo płatne

Cena za 1 pokój/doba bez wyżywienia, przy min. 4 noclegach
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ŚWInOuJŚCIE

ŚWINOUJŚCIE - jedno z najatrakcyjniejszych uzdrowisk i kąpielisk 
– kurort na wyspach Uznam i Wolin z pięknymi, szerokimi plażami, 
szlakami turystycznymi, rowerowymi oraz wieloma atrakcjami, 
które pozwalają na aktywny wypoczynek. Dobry punkt wypadowy 
do położonych niedaleko niemieckich kurortów – Ahlbeck, 
Heringsdorf i Bansin, a także do Berlina. 
OWS SOBÓTKA – Świnoujście ul. Sienkiewicz 13, położony 
w samym centrum dzielnicy nadmorskiej, ok. 250 m od morza, 
w bezpośrednim sąsiedztwie parku miejskiego, amfiteatru, stadionu 
i kortów tenisowych. 
do dyspozycji Gości:
• Pokoje 1, 2, 3 osobowe oraz apartamenty, wyposażone w łazienki 

z kabinami prysznicowymi, ręczniki, TV, telefon, czajnik, balkon 
(pokoje 1 i 3 os. bez balkonów)

• Dostęp do Wi-Fi
• Restauracja, kawiarnia
• Łóżeczko płatne 25 zł/doba
• Parking płatny 25 zł/doba

Wyżywienie:  
3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja – bufet, obiad serwowany)
• Cena obiadu  25 zł/os
• Cena kolacji  27 zł/os.
• dzieci do 4 lat bez świadczeń – gratis
• dodatkowa osoba w pokoju bez wyżywienia  70 zł/doba
• Dopłata do Świąt Wielkanocnych 200 zł/osobę.
• Świadczenie rozpoczyna się kolacją a kończy się śniadaniem, 

suchy prowiant za obiad.
Doba hotelowa od godz. 14:00 do godz. 10:00 
Opłata uzdrowiskowa płatna na miejscu.
Ośrodek posiada własną bazę zabiegową. 
Możliwość zakupu zabiegów rehabilitacyjnych.

TerMiny 2021 aparTaMenT 
3 pok. dla 4 osób

aparTaMenT 
2 pok. dla 2 osób rodzaj pokoju cena ze ŚniadanieM

02.01.–27.02
23.10.- 18.12 440 zł 300 zł

1 osobowy 144 zł
2 osobowy 194 zł
3 osobowy 252 zł
4 osobowy 316 zł

27.02.- 24.04
25.09.- 23.10 484 zł 322 zł

1 osobowy 155 zł
2 osobowy 216 zł
3 osobowy 285 zł
4 osobowy 360 zł

24.04.- 26.06.
28.08.-25.09. 528 zł 354 zł

1 osobowy 176 zł
2 osobowy 256 zł
3 osobowy 351 zł
4 osobowy 444 zł

26.06.-28.08.
18.12.-02.01.2022 696 zł 418 zł

1 osobowy 217 zł
2 osobowy 342 zł
3 osobowy 462 zł
4 osobowy 596 zł

Cena za apartament/pokój ze śniadaniem za dobę.
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ŚWInOuJŚCIE

ŚWINOUJŚCIE - kurort na wyspach Uznam i Wolin z pięknymi, 
szerokimi plażami, szlakami turystycznymi, rowerowymi. Atrakcją 
miasta jest promenada z molo, muszla koncertowa, park zdrojowy, 
przystań żeglarska, Fort Anioła, Fort Gerarda, latarnia morska.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „GRAAL” Hotel** 
Świnoujście, ul. Bałtycka 8 położony w cichej, spokojnej okolicy, 
blisko  piaszczystej plaży i morza ok. 500 m i granicy niemieckiej  
ok. 300 m.

dO dYSPOZYCJI GOŚCI 
• pokoje 1, 2, 3 osobowe oraz studia i apartamenty 2 osobowe, 

część z balkonem, w każdym łazienka z kabiną prysznicową, małe  
ręczniki, telewizor, radio, czajnik, lodówka

• plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, grill.
• Restauracja, pub, kawiarnia
• bezpłatny dostęp do wi-fi
• SPA- kryty basen 8 m x 16 m, 2  sauny suche, 2  sauny parowe,                 

2  jacuzzi, basen solny.

• płatny parking (7 dni – 150 zł, 14 dni – 200 zł, 1 doba – 30 zł)
• Opłata za zwierzątko  30 zł
• 2 posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje – bufet.
• Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis

Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją a kończy się śniadaniem
Doba hotelowa od godz. 16:00, do godz. 11:00. 
Opłata uzdrowiskowa płatna na miejscu.

Ośrodek posiada własną bazę zabiegową. Możliwość zakupu 
zabiegów rehabilitacyjnych.

Przy zakupie pakietu min. 7 noclegów – rabat 5%,  
dla dorosłych: darmowe wejścia do SPA,  bon w wysokości 50 zł do 
wykorzystania w bazie zabiegowej ośrodka.

wyżywienie osoba dorosła dziecko do 12 laT
Śniadanie 30 zł 25 zł

obiadokolacja 35 zł 30 zł

rodzaj pokoju
sezon wysoki sezon niski

23.12.2020. - 03.01.2021, 01.04.- 06.04., 30.04.- 04.05., 
02.06. - 06.06., 26.06.-30.08.,22.12.2021 – 03.01.2022 pozostałe terminy

pokój 1 osobowy 200 zł 120 zł
pokój 2 osobowy 220 zł 150 zł
pokój 3 osobowy 300 zł 210 zł
pokój typu studio 400 zł 280 zł

apartament 2 osobowy * 400 zł 240 zł

*Dodatkowa osoba w apartamencie - 50 zł

Cena za pokój bez wyżywienia przy min. 3 dobach, w sezonach
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ŁEBA – urocza miejscowość na środkowym wybrzeżu, nazywana 
letnią stolicą Polski, położona na skraju Słowińskiego Parku 
Narodowego pomiędzy jeziorami Łebsko i Sarbsko
Hotel & SPA WOdNIK **Łeba ul. Nadmorska 10, 300 m od plaży 
w bliskości sosnowego lasu, kompleks 2 budynków hotelowych 
z windą i bez, budynek restauracji, SPA, konferencyjny.  
Wszystkie odnowione, oddalone od siebie ok. 40 m.
do dyspozycji Gości:
• Pokoje 1os, 2 os, rodzinne 2+2, apartamenty z balkonami i bez 

z pełnym węzłem sanitarnym, ręcznikami
• W każdym pokoju TV sat, radio, telefon, chłodziarka, zestaw 

plażowy (koc, parasol)
• Plac zabaw i sala zabaw oraz animacje dla dzieci w okresie letnim
• Restauracja 
• Centrum Urody i Zdrowia- usługi komercyjne, cennik w hotelu
• Bezpłatne korzystanie z saun
• Bezpłatna wypożyczalnia leżaków, kijów do nordic walking

Wyżywienie: 2 x dziennie
Wyżywienie HB – śniadanie i obiadokolacja - bufet
Dzieci do 4 lat w pokoju z osobami pełnopłatnymi,  
bez świadczeń – gratis
Dzieci w wieku 4 – 12 lat na dostawce
• z wyżywieniem HB 105 zł/doba
• ze śniadaniem 75 zł/doba
Osoba dorosła na dostawce w pokoju 2 os. i apartamencie 
• z wyżywieniem HB 135 zł/doba   
• ze śniadaniem 110 zł/doba 

• Pobyt pupila 200 zł/turnus
• Parking monitorowany płatny 20 zł/doba 
• Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy się 

śniadaniem.
• Doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 11:00
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

ŁEBA

pokój
15.09.2020 – 30.04. 30.04. – 30.06, 25.08.-15.09. 30.06.-25.08

wyżywienie Hb Śniadanie wyżywienie Hb Śniadanie wyżywienie Hb Śniadanie

pokój 1 os sgl/ez 210 zł 165 zł 310 zł 265 zł 355 zł 315 zł

pokój 1 os. 
do podwójnego 
wykorzystania

295 zł 230 zł 395 zł 310 zł 425 zł 330 zł

pokój 2 os. 
luX dbl/dz 385 zł 320 zł 535 zł 410 zł 580 zł 495 zł

apartament 
dla 2 osób 475 zł 430 zł 690 zł 580 zł 845 zł 735 zł

studio rodzinne 670 zł 515 zł 870 zł 695 zł 1 025 zł 850 zł

Cena za pokój/doba z wybraną opcją wyżywienia w pokoju przy min. 5 noclegach.
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ŁEBA – miejscowość na środkowym wybrzeżu, nazywana letnią 
stolicą Polski. Położona na skraju Słowińskiego Parku Narodowego 
między jeziorami Łebsko i Sarbsko. Szeroka plaża oraz zjawisko 
wędrujących wydm.
LECH RESORT & SPA Hotel***, Łeba ul. Brzozowa 18, położony 
w dzielnicy sanatoryjno – wczasowej na 4 hektarowym terenie 
z unikalną roślinnością, 350 m od piaszczystej plaży.
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,  chłodziarka, czajnik, zestaw plażowy 

(leżak, koc plażowy, parawan), ręcznik/osobę
• Odkryty basen z podgrzewaną wodą i brodzikiem dla dzieci
• Plac zabaw, pokój zabaw i namiot zabaw dla dzieci
• Boiska do siatkówki plażowej, koszykówki, kometki, piłkarzyki, 

stół do tenisa, siłownia zewnętrzna
• Wypożyczalnia sprzętu sportowego i wodnego
• Restauracja, kawiarnia, grill
• MED i SPA Centrum Odnowy Biologicznej
• Internet w wydzielonych miejscach
• Do dyspozycji gości również domki typu „Brda” – cennik w biurze 

FT Olga

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, a kończy się śniadaniem. 
Doba hotelowa od godz. 17:00 do godz. 10:00.
Opłata klimatyczna płatna na miejscu, 
Parking płatny – 10 zł/dobę.

• Dzieci do lat 4 w pokoju z 2 osobami pełnopłatnymi, bez 
świadczeń – opłata stała za turnus 7 dniowy – 140 zł,  
pow. 7 dni – 280 zł.

• Dziecko 4 – 10 lat zniżka   20%  od cen regulowanych
• Dopłata do 3 posiłków – 15 zł/dobę osoba dorosła
• Dopłata do 3 posiłków – 11 zł/dobę dziecko do 10 lat
• Dopłata za zwierzęta domowe akceptowane w domkach 

campingowych i pokojach na parterze budynku ZEFIR – 25 zł/doba
• Wypożyczenie łóżeczka dziecięcego z pościelą – 20 zł/doba
• Możliwość wypożyczenia grzejnika – 45 zł/doba, do 12 godzin – 25 zł.

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

ŁEBA

pobyT wczasowy, Min. 7 noclegów,                                                            
2 posiłki dziennie w sezonie

osoba dorosła w pokoju:

1 osobowyM 2 osobowyM 2 osobowyM 
de luX dosTawka 3-4 osobowyM

sezon średni 18.04.-26.06.
28.08.-25.09. 213 zł 193 zł 248 zł 203 zł 188 zł

sezon wysoki 27.06.-27.08. 263 zł 208 zł 288 zł 233 zł 203 zł

sezon niski do 17.04, od 25.09. 193 zł 178 zł 223 zł 183 zł 173 zł
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Łeba – najbardziej znana miejscowość na środkowym wybrzeżu, 
nazywana letnią stolicą Polski, położona na skraju Słowińskiego 
Parku Narodowego pomiędzy 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, nakrycia 

stołowe, 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, siłownia na świeżym powietrzu
• Miejsce postojowe dla samochodów – gratis
• Miejsce na ognisko
Turnusy 8 dniowe (7 noclegów) od soboty do soboty względnie  
od niedzieli do niedzieli.

Wyżywienie: 
• 2 x dziennie: śniadania,  obiadokolacje – bufet 

(w terminie 17.07. – 15.08)
• 3 x dziennie:  śniadania i kolacje – bufet, obiady - serwowane 

(w terminie: 17.05. -16.07  oraz 16.08. – 22.09)
Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją/kolacją, a kończy się 
śniadaniem.
Doba hotelowa od godz. 16:00, do godz. 11:00.
Dzieci do 3 lat bez świadczeń - gratis
• Wypożyczenie łóżeczka - 8 zł/dobę
• Wypożyczenie lodówki  - 8 zł/dobę
• Bilard - 10 zł/godz.
• Wypożyczenie roweru - 5 zł/godz.

• Domek willowy 5 osobowy z aneksem 567 zł/dobę
• Domek willowy 6 osobowy 595 zł/dobę
• Wyżywienie (śniadanie +obiadokolacja- bufet)  

osoba dorosła -71 zł dziennie
• Wyżywienie (śniadanie +obiadokolacja- bufet)  

dziecko do 10 lat - 53 zł dziennie
Opłata klimatyczna płatna na miejscu

wczasy z pełnyM zakreseM usług -  dojazd własny

ŁEBA

sezon wysoki w TerMinie
19.06.-  21.08.2021

sezon niski w TerMinie
09.05.-19.06.2021 oraz 21.08.-12.09.2021

cena 1 skierowania w pokoju osoba dorosła i dziecko 
pow. 10 lat dziecko do 10 lat osoba dorosła i dziecko 

pow. 10 lat dziecko do10 lat

pawilon a, s 2 osobowym standard 1 198 zł 1 051 zł 1 066 zł 919 zł

pawilon c, d 2 osobowym  plus 1 360 zł 1 213 zł 1 183 zł 1 036 zł

pawilon b, s 3 osobowym standard 1 088 zł    941 zł    978 zł 831 zł

pawilon c, 3 osobowym plus 1 198 zł 1 051 zł 1 117 zł 970 zł

pawilon c, d 4 osobowym typu studio 1 220 zł 1 073 zł 1 147 zł 999 zł

pawilon b 5 osobowym typu studio 1 176 zł 1 029 zł 1 066 zł 919 zł

apartamencie 3 osobowym 1 514 zł 1 367  zł 1 433 zł 1 286 zł
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wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

DZIWnóW

dziwnów – miejscowość uzdrowiskowa, z mikroklimatem lasu, 
powietrze bogate w jod, w pobliżu Szczecina, Świnoujścia, 
Kołobrzegu i Wolińskiego Parku Narodowego.
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 z windami 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
• Jadalnia, kawiarnia, sala klubowa

Wyżywienie: 3 x dziennie: śniadania, obiady, kolacje

Miejsca parkingowe – odpłatne 15 zł/dobę
Świadczenie rozpoczyna się kolacją, a kończy  śniadaniem.
Doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 10:00 
W cenie pobytu:
• 7 noclegów, wyżywienie wg dowolnego wyboru
• Wakacyjny Klub Malucha 3 – 7 lat
• Zajęcia animacyjne dla dzieci i dorosłych
• Wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Opłata klimatyczna.

Ośrodek przyjmuje odpłatnie zwierzęta, 15 zł/dobę
Dzieci do 3 lat bez świadczeń gratis
Dodatkowa osoba w pokoju bez odrębnego miejsca  
do spania - 30 zł/os/doba
Pokój dwuosobowy bez balkonu/tarasu – upust 20 zł/pokój/doba
Możliwość wykupienia zabiegów rehabilitacyjnych.

TerMiny
cena 1 noclegu za pokój  przy Min. 7 noclegacH

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

30.04. – 29.05.2021
11.09. – 02.10.2021 84 zł 170 zł 128 zł 183 zł 192 zł 239 zł 248 zł

29.05. – 26.06.2021
21.08. – 11.09.2021 116 zł 212 zł 170 zł 246 zł 255 zł 323 zł 332 zł

26.06. – 21.08.2021 147 zł 254 zł 212 zł 309 zł 318 zł 407 zł 416 zł

wyżywienie Śniadania obiady kolacje całodzienne

pełna porcja 20 zł 31 zł 20 zł 71 zł

dziecko do 10 lat 17 zł 26 zł 17 zł 60 zł

Przy krótszych pobytach dopłata 5% ceny pokoju.
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wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

KOŁOBRZEg

Turnusy Min. 6 noclegów

cena bruTTo za pokój z wyżywienieM - doba

sezon niski                      
02.01. – 20.03.2021
16.10. – 18.12.2021

sezon średni               
20.03. - 05.06.2021
28.08. – 16.10.2021
18.12. – 02.01.2022

sezon wysoki
05.06. – 28.08.2021

pokój 1 osobowy 146 zł 209 zł 261 zł

pokój 2 osobowy dla 1 osoby 146 zł 261 zł 313 zł

pokój 2 osobowy plus 271 zł 386 zł 449 zł

studio (2 osoby) 470 zł 490 zł 616 zł

dostawka, osoba dorosła i dziecko powyżej 7 lat   94 zł 120 zł 157 zł

dziecko od 4 – 7 lat ½ wyżywienia   78 zł    84 zł 110 zł

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.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy dOZAMEL, położony 
w uzdrowiskowej części Kołobrzegu, 250 m od plaży.
do dyspozycji gości:
• Pokoje 1, 2 osobowe z łazienkami, z możliwością dostawki, 

wyposażone w telewizor, telefon , ręczniki, suszarkę, akcesoria 
plażowe, lodówkę

• 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, 
• Kawiarnia, grill, miejsce na ognisko, plac zabaw, kącik zabaw

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  
(śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane do stolika). 

Doba hotelowa od godz. 14:00  do godz. 10:00.
Świadczenie rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.
• Dziecko do 4 lat bez świadczeń – gratis.
• Opłata uzdrowiskowa płatna gotówką.
• Ośrodek przyjmuje odpłatnie małe zwierzęta – 15 zł/dobę.

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 31.12.2020 r. zgodnie 
z komunikatami GUS
Ośrodek posiada własną bazę zabiegową. Możliwość zakupu 
zabiegów rehabilitacyjnych.
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POgORZELICA

POGORZELICA  – miejscowość na Wybrzeżu Rewalskim, piękna  
i  czysta plaża, malowniczy klif będący efektem działania morskich fal.
Kompleks SANdRA SPA – Pogorzelica, ul. Wojska Polskiego 3, 
usytuowany 400 m od piaszczystej plaży i 500 m od jeziora Liwia.
Do dyspozycji Gości dwie strefy – turkusowa i pomarańczowa.
Pokoje wyposażone w łazienki z prysznicem i suszarką, ręczniki, 
telewizor, lodówkę – dodatkowo płatną.
Na terenie kompleksu strefa SPA z kompleksem basenów krytych 
i odkrytych, zjeżdżalnia, wodny plac zabaw, sauny, łaźnia, solarium, 
jacuzzi, odnowa biologiczna, kręgielnia, bilardy, tenis, mini golf, 
boisko.
Restauracja, kawiarnia, pub
Cena zawiera
• Nocleg w wybranym pokoju
• Wyżywienie 2 x dziennie ( śniadanie i obiadokolacja – bufet)
• Nieograniczone korzystanie z Aqua Parku
• Aerobic wodny od poniedziałku do soboty
• Sauna ”Ruska Bania”
• Program animacyjny dla dzieci (sezon letni)
• Parking dozorowany
• Wieczorki taneczne przy muzyce „na żywo”
• Fitness

dodatkowo płatne:
• Opłata miejscowa
• Pobyt zwierząt – płatne w recepcji
• Lodówka – 20 zł/doba
• Usługi dodatkowe nie wymienione w „cena zawiera”
Zniżki :
• Dzieci do 3 lat bez świadczeń - gratis
• Dzieci od 3 - 14 lat, osobne miejsce do spania, sezon letni*  

- zniżka 15 %
• Dzieci od 3 - 14 lat, osobne miejsce do spania, pozostałe terminy  

- zniżka 30 %
• Dzieci 3 – 14 lat jako „dostawka” - zniżka 50 %
• Osoba pow. 14 lat jako „dostawka” - zniżka 30 %
• Dodatkowe dziecko w pokoju, 3 – 10 lat, bez miejsca do spania 

opłata 100 zł - 120 zł.

TerMiny sTrefa poMaraŃczowa sTrefa Turkusowa

05.04. – 29.04.2021
03.05. – 31.05.2021 225 zł 205 zł

31.05. – 26.06.2021 245 zł 220 zł

26.06. – 10.07.2021* 290 zł 265 zł

10.07. – 16.08.2021* 315 zł 290 zł

16.08. – 30.08.2021* 290 zł 265 zł

30.08. – 04.10.2021 240 zł  220 zł

Terminy do uzgodnienia – minimum 3 doby. Cena dla jednej osoby/doba

* Sezon letni
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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

Cena zawiera:

• Nocleg i wyżywienie (nocleg+ śniadanie + kolacja) HP

• Kolacja grillowa przy muzyce co sobotę zamiast kolacji w jadalni

• Basen zabiegowy – w godzinach popołudniowych,

• Sala fitness – przez cały dzień

• Internet, biblioteka, siłownia 

dodatkowo płatne:

• Dopłata do wersji VP (nocleg+śniadanie+obiad+kolacja; osoba 
dorosła 28 zł/dzień, dziecko do 12 lat 19 zł/dzień)

• Opłata miejscowa płatna w hotelu

• Wypożyczenie łóżeczka – 10 zł/doba

• Dozorowane miejsce parkingowe – 12 zł/doba

• Pobyt zwierzątka – 18 zł/doba

• Korzystanie z zabiegów odnowy biologicznej po zamówieniu 
w Bazie Zabiegowej

usługa HoTelowa Hp
 (nocleg, Śniadanie, kolacja) 

w pokoju:

04.03.-29.05.
25.09.-21.10.

29.05.-10.07.
28.08.- 25.09. 10.07.-28.08.

os. dorosła dziecko 2-12 lat os. dorosła dziecko 2-12 lat os. dorosła dziecko 2-12 lat

2 osobowym luX bez balkonu 145 zł 90 zł 190 zł 115 zł 215 zł 135 zł

2 osobowym luX z balkonem 155 zł 100 zł 200 zł 125 zł 225 zł 145 zł

studio3-4 osobowe bez balkonu 165 zł 105 zł 210 zł 130 zł 235 zł 150 zł

studio 3-4 osobowe z balkonem 175 zł 110 zł 220 zł 135 zł 245 zł 155 zł

pokój1 osobowy z balkonem 205 zł - 250 zł - 275 zł -

Cena dla 1 osoby za dobę:

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

POgORZELICA

Termin do uzgodnienia, minimum 7 dni/6 noclegów . Dziecko do 2 lat – nieodpłatnie. 

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)
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KARWIA

KARWIA – miejscowość letniskowa u nasady Półwyspu Helskiego, 
najdłuższe miasto Kaszub, szeroka plaża o długości około 3 km, 
przystań morska dla rybaków, dwa letnie kąpieliska. 
Apartamenty „Srebrne Tarasy”  **, Pensjonat „Batory” * 
Karwia, ul. Północna 1, nowo wybudowane 2 piętrowe obiekty 
oddalone 150 m od plaży.
do dyspozycji Gości:
• Pokoje 2, 3, 4 osobowe ogólnodostępne balkony na końcu 

korytarza, apartamenty 2 – 4 osobowe, dwupokojowe z tarasem 
lub balkonem

• W każdym pokoju łazienka, ręcznik/os., TV, lodówka, szklanki, 
czajnik, parawan

• Jadalnia
• Internet bezprzewodowy
• Plac zabaw i sala zabaw dla dzieci

• Parking gratis
Wyżywienie: 2 x dziennie, śniadanie, obiad – posiłki serwowane.
Dziecko do 2 lat bez świadczeń - gratis
Dodatkowa osoba w pokoju bez świadczeń  33 zł/doba
Rabaty:
• Przy wyżywieniu na cały okres pobytu -5% rabatu
• Pobyt powyżej 14 noclegów -5% rabatu

Świadczenie rozpoczyna się obiadem (15:00 – 17:00), 
a kończy się śniadaniem (8:30 – 10:00)
Doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 11:00
Opłata klimatyczna w cenie.

8 dni – 7 noclegów 15 dni – 14 noclegów

15.05.-29.05.
05.09.-19.09.

29.05-19.06.   
22.08-05.09. 

15.05.-29.05.   
05.09.-19.09. 

29.05.-19.06.   
22.08.-05.09. 

osoba dorosła 671 zł 759 zł 1 210 zł 1 375 zł

dziecko 2 do 14 lat 440 zł 539 zł   770 zł   935 zł

wyżywienie: osoba 
dorosła

dziecko do 
10 laT 

Śniadanie 20 zł 12 zł

obiadokolacja 30 zł 19 zł

rodzaj pokoju sezon  
01.07. – 21.08.2021 poza sezoneM

1 osobowy 143 zł   99 zł

2 osobowy 187 zł 132 zł

2 osobowy z dostawką 231 zł 165 zł

3 osobowy z dostawką 264 zł 187 zł

4 osobowy 286 zł 209 zł

apartament 2 osobowy 319 zł 220 zł

apartament 4 osobowy 341 zł 253 zł

apartamenty  „srebrne Tarasy” 352 zł 253 zł

Cena za pokój bez wyżywienia przy min. 4 noclegach w okresie:

PAKIETY PROMOCYJNE 
Z WYŻYWIENIEM
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uStROnIE MORSKIE

Ustronie Morskie – miejscowość w odległości ok. 12 km od 
Kołobrzegu. Szeroka piaszczysta plaża, sosnowy las, molo, przystań 
morska. 
ALKA Sun Resort– Ustronie Morskie ul. Wojska Polskiego 7,  
położony w centrum Ustronia 120 metrów od morza.  
Pokoje: 1, 2 os., oraz typu komfort i apartmanty. Wyposażone 
w łazienki, ręczniki, akcesoria plażowe, telewizory, w większości 
z balkonami.
Wyżywienie: w zależności od pakietu – 1, 2 lub 3 posiłki dziennie 
 – śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane do stolika
Na terenie ośrodka:
Kawiarnia, bilard, jadalnia, baza zabiegowa – dodatkowo płatna, 
miejsce na grilla, plac zabaw, 
Parking – dodatkowo płatny  (20 zł/doba, monitorowany, 
niestrzeżony), Internet wi-fi, winda, kije do nordic walking

• Dziecko 0-10 lat w pokoju Komfort i Apartamencie jako trzecia 
osoba w pokoju minus 10% od ceny z cennika 

• Dopłata do Świąt Bożego Narodzenia  24, 25, 26.12. 120 zł/os/
dzień 

• Dopłata do Balu Sylwestrowego 310 zł/os
• Dopłata do Świąt Wielkanocnych 04, 05.04 - 120 zł/os/dzień

Możliwość zakupu w pakietach 7 dni, 10 dni, 14 dni:
• Wielkanoc Nad Morzem – 02.04. – 05.04.
• Wiosna Ach To Ty - 28.02. – 02.04; 05.04. – 30.04; 04.05. – 21.06.
• Lato , Lato Wszędzie - 21.06. – 01.09.
• Bałtycka Jesień - 01.09. – 22.11. 
Doba hotelowa od godz.16:00 do godz. 10:00
Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
Możliwość skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych i zdrowotnych  
- ceny w Firmie OLGA.

Koszt osobodnia . przy min. 3 noclegach.  
Terminy turnusów do uzgodnienia 

Typ pokoju

sezon a pobyT Vp
3 posiłki

sezon b pobyT Vp
3 posiłki

sezon c pobyT Hp
2 posiłki

sezon d 
pobyT ze 

ŚniadanieM

01.01-28.02 
31.10-31.12

28.02-30.04         
26.09-31.10

30.04-25.06
29.08-26.09 25.06-29.08

jednoosobowy 165 175 195 245

dwuosobowy sTandard 155 165 185 235

dwuosobowy sTandard plus 175 185 205 255

Trzyosobowy koMforT 145 155 175 225

Trzyosobowy koMforT plus 185 195 215 255

aparTaMenT  (pokój dzienny, sypialnia) 3 os. 155 165 185 225

aparTaMenT plus  (pokój dzienny, sypialnia) 3 os. 185 195 225 260

dosTawka 115 125 155 175

wiosna,  acH To Ty 
 od 894 zł/os.

 laTo, laTo wszędzie
 od 1 320 zł

bałTycka jesieŃ  
od 999 zł/os.

wielkanoc nad MorzeM  
od 678 zł/os

• pakiet  7dni/6 noclegów
• noclegi w komfortowych 

pokojach
• wyżywienie - 2 posiłki dziennie
• kolacja grillowa
• konsultacja  z rehabilitantem
• 4 zabiegi wg wskazań 

rehabilitanta
• seans w grocie solnej
• masaż w fotelu
• 1 voucher do aqua parku  
• disco/dancing- środa, niedziela
• słodkie popołudnie w kawiarni

• pakiet 7/10/14 dni – 6/9/13 
noclegów 

• noclegi w komfortowych 
pokojach

• wyżywienie - śniadania
• możliwość zakupu obiadów, 

kolacji (20-25 zł/posiłek)
• kolacja grillowa lub wiejska 

(czwartek)
• 2/3/4 x voucher do aqua parku
• disco/dancing- środa, sobota
• nieograniczony dostęp do sali 

fitness  

•  pakiet  7dni/6 noclegów
•  noclegi w komfortowych 

pokojach
• wyżywienie - 3 posiłki dziennie
• kolacja grillowa lub 

wiejska(czwartki) 
• 2 x voucher do aqua parku
• nieograniczony dostęp do sali 

fitness
• disco/dancing – środa, sobota
• 2 x seans w grocie solnej
• wtorek-ognisko z grzańcem
• środa – słodkie popołudnie

•  pakiet 3 noclegi
• noclegi w komfortowych 

pokojach
• wyżywienie - 2 posiłki dziennie
• uroczyste menu Wielkanocne
• tradycyjne świąteczne wypieki
• seans w grocie solnej z tężnią
• 1 masaż relaksacyjny, 

częściowy/os
• disco/dancing - sobota
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dźWIRZYNO – miejscowość wypoczynkowa z szeroką piaszczystą 
plażą i sosnowym lasem, ok. 12 km od Kołobrzegu.
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „BRYZA” Dźwirzyno  
ul. Piastowska 6 – posiada 3 budynki o zróżnicowanym standardzie, 
położone w ustronnej części miejscowości, otoczone zielenią,  
300 m od morza, 500 m od jeziora. Pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz studia 
z łazienkami, balkonami (w bud. C bezpośrednim wyjściem  
do ogrodu) wyposażone w chłodziarki, suszarki, ręczniki, sprzęt plażowy.
do dyspozycji Gości:  
recepcja, baza zabiegowa, kompleks basenowy (dwa baseny, 
jacuzzi, sauna oraz brodzik dla dzieci), jadalnia (krzesełka dla dzieci), 
kawiarnia, plac zabaw, ogród o pow. 1,8 ha, sala klubowa i sala 
fitness, gabinet fryzjerski, kosmetyczny.
Cena zawiera:
• nocleg, wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu,
• korzystanie z kompleksu basenowego (dwa baseny kryte z niecką 

dla maluchów, jacuzzi i sauna), 
• wieczorki taneczne 1 raz w tygodniu, grill 1 raz w tygodniu 

w sezonie letnim 

Opłaty dodatkowe:
- opłata miejscowa płatna w recepcji
- łóżeczko turystyczne do pokoju (20 zł/dobę),
- opłata za parking niestrzeżony (monitorowany)-,  20 zł/doba w lipcu 
i sierpniu, 14 zł/doba w pozostałych terminach 
Doba hotelowa od godz 15.00, do godz. 10.00.
Świadczenie zaczyna się kolacją i kończy śniadaniem plus suchy 
prowiant na drogę.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.  
Na terenie ośrodka baza zabiegowa. Możliwość skorzystania 
z zabiegów za dodatkową opłatą.
Zniżki:
• Dzieci do lat 3 bez świadczeń - pobyt bezpłatny poza sezonem, 

w lipcu i sierpniu opłata: 10 zł/dobę.
• Dzieci do lat 10 na regularnym łóżku w pokoju  

2 lub 3 osobowym - rabat 10 % .
• Dzieci do lat 10 na regularnym łóżku w budynku C,  

w pokoju 4 osobowym z tarasem - rabat 20 % .
• Dostawka do pokoju dla dziecka do 10 lat - rabat 50%.
• Dostawka do pokoju osoba dorosła - rabat 30% .  

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

DźWIRZYnO

Cena za dobę/osoba w budynku

MiniMuM 
6 noclegów

 w przedziale 
czasowyM

pokój sTudio                  
4 osobowe pokój 2 osobowy pokój                 

3 osobowy
pokój 

4 osobowy

budynek a budynek a budynek c budynek c budynek c

04.01 - 13.03 135 zł 139 zł 134 zł 130 zł 130 zł

13.03 - 10.04 145 zł 149 zł 144 zł 140 zł 140 zł

    10.04 - 19.06* 161 zł 165 zł 163 zł 160 zł 165 zł

19.06 - 21.08 191 zł 195 zł 193 zł 190 zł 195 zł

21.08 - 23.10 161 zł 165 zł 163 zł 160 zł 165 zł

23.10 - 11.12 135 zł 139 zł 134 zł 130 zł 130 zł

*Dopłata do jedynki (w pokoju 2 osobowym) w terminie 12.06-18.09.2021 oraz w turnusie świąteczno-sylwestrowym  
- 100 zł/dobę, w pozostałych terminach dopłata 42 zł/dobę.
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MIELnO - ŁAZY

ŁAZY - nadmorska miejscowość, niedaleko Mielna, pomiędzy 
Bałtykiem, a jeziorami Jamno i Bukowo. Piaszczysta plaża, sosnowy 
las, Rezerwat Przyrody 
OWR „Universal” Łazy, ul. Leśna 1 położony przy wejściu na plażę, 
dwa duże budynki hotelowe oraz domki typu bungalow, bogate 
zaplecze rekreacyjne, wymarzone miejsce wypoczynku dla rodzin 
z dziećmi i seniorów.
do dyspozycji Gości:
• Pokoje hotelowe 2, 3 osobowe oraz 4, 5 osobowe typu studio, 

wyposażone w łazienki, ręczniki, TV, czajnik elektryczny, 
podstawowe naczynia, sprzęt plażowy (parawan, leżak, krzesełko, 
koc plażowy)

• Domki 2, 3, 4, 5, 6 osobowe z tarasem wyposażone w łazienki, 
ręczniki, TV, czajnik elektryczny, podstawowe naczynia, sprzęt 
plażowy (parawan, leżak, krzesełko, koc plażowy)

• Kawiarnia ze słonecznym tarasem, bilard
• Boisko do siatkówki plażowej
• Plac zabaw, Baby Club z atrakcjami dla dzieci, animacje dla dzieci

• Wieczorki taneczne, ognisko z kiełbaskami
• Wi-fi  na terenie ośrodka
• Bezpłatny parking
• Wyżywienie: 3 x  dziennie, śniadania i kolacje w formie bufetu,  

2 daniowy obiad serwowany
• Dzieci do lat 3 bez świadczeń  15 zł/doba
• Pokój 2 osobowy dla 1 osoby dopłata 30%
• Opłata za zwierzaka 15 zł/doba 

Dzieci do 12 lat – mała porcja wyżywienia
Dostawka – rozkładany fotel
Cena zawiera:
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie 3 x dziennie
• 1 ognisko z muzyką na żywo
• parking
Świadczenie rozpoczyna się kolacją, a kończy się obiadem.
Doba hotelowa od godz. 18:00 do godz. 12:00

TerMin osoba
cena  za dobę przy 
Min. 3 noclegacH               

cena za dobę  przy 
Min. 6 noclegacH

cena za Turnus  
7 noclegów

pokój doMek pokój doMek pokój doMek

24.04. – 29.05
osoba dorosła 135 zł 145 zł 125 zł 135 zł 875 zł 945 zł

dziecko do lat 12 115 zł 125 zł 105 zł 115 zł 735 zł 805 zł
osoba na dostawce 90 zł 100 zł 80 zł 90 zł 560 zł 630 zł

29.05. – 29.06
osoba dorosła 160 zł 170 zł 150 zł 160 zł 1 050 zł 1 120 zł

dziecko do lat 12 140 zł 150 zł 130 zł 140 zł 910 zł 980 zł
osoba na dostawce 100 zł 110 zł 90 zł 100 zł 630 zł 700 zł

26.06. - 31.07
osoba dorosła 180 zł 200 zł 170 zł 190 zł 1 190 zł 1 330 zł

dziecko do lat 12 160 zł 180 zł 150 zł 170 zł 1 050 zł 1 190 zł
osoba na dostawce 110 zł 120 zł 100 zł 110 zł   700 zł 770 zł

31.07. - 04.09
osoba dorosła 175 zł 195 zł 165 zł 185 zł 1 155 zł 1 295 zł

dziecko do lat 12 155 zł 175 zł 145 zł 165 zł 1 015 zł 1 155 zł
osoba na dostawce 105 zł 115 zł 95 zł 105 zł  665 zł 735 zł

04.09 – 02.10
osoba dorosła 135 zł 145 zł 125 zł 135 zł  875 zł 945 zł

dziecko do lat 12 120 zł 125 zł 110 zł 115 zł  770 zł 805 zł
osoba na dostawce  90 zł 100 zł  80 zł 90 zł  560 zł 630 zł

Cena za 1 os/dobę. Turnusy od soboty do soboty. Pobyty przy min. 3 noclegach - terminy do uzgodnienia.
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AuguStóW

AUGUSTóW - stolica sportów wodnych i aktywnej turystyki. 
Malownicze szlaki Puszczy Augustowskiej zapewniają 
niezapomniane przeżycia miłośnikom przyrody. Doskonałe miejsce 
na spływ kajakowy, żeglowanie, rejs statkiem, katamaranem, 
gondolą.

Pensjonat „U MARIANNY” **,  Augustów ul. Rajgrodzka 98 
położony w unikalnym otoczeniu fauny i flory, ogrodzony. 70 m  
od jeziora Niecko, z prywatną plażą i wypożyczalnią sprzętu 
wodnego. Do centrum ok. 4 km.
do dyspozycji gości
• Pokoje 1, 2, 3 i 4  osobowe oraz studia 2 + 2 z łazienkami i TV.
• Parking chroniony 
• Na terenie ośrodka: 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.

Wyżywienie: 
2 posiłki dziennie – śniadanie bufet i obiadokolacja serwowana.
W cenie skierowania ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Świadczenie rozpoczyna się noclegiem, a kończy się śniadaniem.
Doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 11:00.

• Dzieci do 3 lat bez świadczeń - 7 dni/100 zł.
• Dopłata do pokoju 1 osobowego standard - 50 zł/ dobę
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu. 
• Terminy turnusów od soboty do soboty
• Dostawka 40 zł/dobę

cena jednego 
skierowania w pokoju 

sTandard:

Turnusy 8 dniowe (7 noclegów)

osoba dorosła, 
dziecko powyżej 10 lat

dziecko do 10 lat, 
1/2 wyżywienia

2 osobowym 975 zł 815 zł

3 osobowym 905 zł 745 zł

4 osobowym 853 zł 693 zł

studio 888 zł 728 zł
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WILKASY – miejscowość turystyczna na Mazurach nad Jeziorem 
Niegocin, w otoczeniu jezior Tajty, Wilkasy Małe i Duże,  
ośrodek sportów wodnych .
Hotel „Tajty”**Wilkasy ul. Przemysłowa 17, położony nad brzegiem 
Jeziora Tajty  w otoczeniu lasu i nieskazitelnej przyrody. Piaszczysta 
plaża , basen zewnętrzny, park dzikich zwierząt, zoo safari. 
Wypoczynek dla całej rodziny.
do dyspozycji Gości:
• Pokoje 1, 2, 4 osobowe z balkonami i bez, z możliwością dostawki, 

w każdym pokoju łazienka z pełnym węzłem  sanitarnym,  
ręcznik/os., TV, dostęp do Internetu.

• Restauracja, tawerna
• Wypożyczalnia sprzętu sportowego, rowerów, sprzętu 

pływającego
• Sala gier – bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, gry planszowe
• Program animacyjny dla dzieci i dorosłych
• Hotelowa biblioteczka
• Plac zabaw, sala zabaw dla dzieci

• Strefa relaksu SPA & Welness, , strefa saun – dodatkowo płatna
• Zewnętrzny basen
• Parking płatny 15 zł/doba
• Park Linowy – różne poziomy trudności – dodatkowo płatny
Wyżywienie:  
2 x dziennie, śniadania i obiadokolacje w formie bufetu
W cenie za pokój: nocleg, wyżywienie,  
bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych, parking
• Przy pobytach min. 7 noclegów 5 % rabatu
• Przy pobytach min 14 noclegów 10 % rabatu 
• Przy pobytach pakietowych min 7 noclegów - 20% rabatu  

za usługi dodatkowe i 10% rabatu za gastronomię
• Doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 12:00
• Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją,  

a kończy się śniadaniem
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

WILKASY

cena za pokój z wyżywienieM Hb sTyczeŃ – kwiecieŃ 
październik-grudzieŃ

Maj – czerwiec 
wrzesieŃ lipiec - sierpieŃ

pokój 1 os. z możliwością dos.tawki 240 zł 280 zł 330 zł

pokój 2 os. ekonomy bez balkonu 315 zł 355 zł 445 zł

pokój 2 os. standard z balkonem 325 zł 375 zł 470 zł
pokój 2 os. standard plus z balkonem,  
możliwość dos.tawki 355 zł 405 zł 505 zł

pokój 2 os. lux  z balkonem 375 zł 415 zł 515 zł

pokój 2 os. lux  plus  z balkonem, 
możliwość dostawki 405 zł 445 zł 550 zł

pokój 4 os. rodzinny z balkonem, 
możliwość dos.tawki 610 zł 628 zł 695 zł

pokój 4 os. superion z balkonem, 
możliwość dostawki 725 zł 785 zł 985 zł

dos.tawka dla os.by dorosłej 205 zł 205 zl 205 zł

dos.tawka dla dzieci 7 – 12 lat w pokoju rodziców 102 zł 103 zł 103 zł

dzieci do 6 lat w pokoju rodziców, bez dostawki gratis gratis gratis
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BuSKO ZDRóJ

BUSKO ZdRóJ – jedno z głównych zdrojowisk w Polsce,  
z naturalnymi źrodłami leczniczymi, stawiają miejscowość w szeregu 
unikalnych uzdrowisk w Europie. Leczy się tutaj schorzenia 
reumatyczne, neurologiczne, ortopedyczne, układu krążenia, 
cywilizacyjne. 
Hotel GROMAdA** -  Busko-Zdrój ul. Waryńskiego 10, położony 
w cichej części uzdrowiskowej miasta obok parków zdrojowych, 
w pobliżu zakładów przyrodoleczniczych
do dyspozycji gości: 1, 2 osobowe komfortowe, przestronne pokoje 
z łazienkami z prysznicem, ręczniki, apartamenty, wyposażone 
w eleganckie meble, telewizor, telefon, czajnik, dostęp do wi-fi. 
Część pokoi z balkonem. Restauracja.
W hotelu winda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
Bezpłatne wypożyczenie rowerów oraz kijów do nordic walking, 
parking. Możliwość skorzystania z licznych atrakcji Buska za 
dodatkową opłatą.

Cena wczasów zawiera:
• Noclegi i całodzienne wyżywienie (śniadania i kolacje – bufet, 

obiady -serwowane)
• 1 wizytę lekarską
• 3 względnie 4 zabiegi dziennie
Możliwość dokupienia dodatkowych zabiegów profilaktycznych 
wykonywanych w Zakładzie Odnowy hotelu „Gromada”
Aby korzystać z zabiegów należy zabrać dokumentację lekarską oraz 
wyniki badań: morfologia krwi, OB., badania ogólne moczu, RTG 
klatki piersiowej. 
Dobór zabiegów wg wskazań lekarza.

Świadczenie rozpoczyna się kolacją, a kończy się obiadem.
Doba hotelowa od godz. 14:00,  do godz. 12:00.
Restauracja czynna w godz. 7:00 – 22:00.
Opłata uzdrowiskowa płatna na miejscu.

rodzaj pokoju
pobyT 7 dniowy/6 noclegów,

 (6 dni zabiegowycH)
pobyT 14 dniowy/13noclegów  

(12 dni zabiegowycH) w TyM 1 nocleg graTis

3 zabiegi dziennie 4 zabiegi dziennie 3 zabiegi dziennie 4 zabiegi dziennie

1 osobowy standard 1 430 zl 1 580 zł 2 845 zł 3 145 zł

2 osobowy standard 1 370 zł 1 520 zł 2 725 zł 3 025 zł

2 osobowy lux 1 400 zł 1 550 zł 2 785 zł 3 085 zł

apartament 1 640 zł 1 790 zł 3 265 zł 3 565 zł

Cena 1 skierowania pobytów  rehabilitacyjnych, od niedzieli do niedzieli, minimum 6 noclegów. Turnusy do uzgodnienia.
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oferta 2021 w miesiącach lipiec – sierpień. pobyt od soboty do soboty.

rodzaj pokoju cena osobodnia bruTTo
 przy MiniMuM 7 noclegacH

pokój standard 140 zł

duży pokój standard 156 zł

pokój standard z balkonem, z widokiem na jezioro 166 zł

pokój standard plus 177 zł

apartament 182 zł

POLAńCZYK – miejscowość uzdrowiskowa położona na półwyspie 
Jeziora Solińskiego na trasie Małej Obwodnicy Bieszczadzkiej, 
miejsce zachwyca pięknym krajobrazem, zachęca do aktywnego 
wypoczynku, uprawiania sportów wodnych i turystyki pieszej.
Centrum Wypoczynkowo Szkoleniowe „UNITRA”  
Polańczyk ul. Równa 19, położone 200 m od Jeziora Solińskiego.
do dyspozycji gości:
• Pokoje 2, 3, 4 osobowe, typ standard i standard plus oraz 

apartamenty, z pełnym węzłem sanitarnym, ręczniki, suszarka do 
włosów, lodówka, TV, telefon, Internet bezprzewodowy

• Klimatyzowana jadalnia, kawiarnia
• Przystań z kąpieliskiem
• Basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi dla dzieci
• Wypożyczalnia sprzętu wodnego
• Punkt gastronomiczny nad jeziorem
• Plac zabaw dla dzieci
• Ogród biesiadny
• Monitorowany parking

Cena osobodnia obejmuje:
Nocleg w wybranym standardzie pokoju
Wyżywienie 2 x dziennie (śniadanie bufet w godz. 8:30 - 9:30, 
obiadokolacja serwowana w godz. 18:00 – 19:00)
Monitorowany parking
Dostęp do bezprzewodowego Internetu

Zniżki:
• Dzieci w wieku 2 – 10 lat przy 2 osobach pełnopłatnych:  

- w pokoju standard 85 zł/os. 
- w pokoju standard Plus i apartamencie 95 zł/os.

• Dzieci do 2 lat bez świadczeń, opłata stała 20 zł/dobę 

• Ośrodek przyjmuje zwierzęta – 20 zł/dobę.
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
• Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem.
• Doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 11:00.

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

POLAńCZYK
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wczasy – nocleg + Śniadanie – dojazd własny

POLAńCZYK

POLAńCZYK - miejscowość wczasowo-uzdrowiskowa  
w Bieszczadach, na zachodnim brzegu Jeziora Solińskiego, bogata 
baza lecznicza. Miejscowe wody stosuje się w leczeniu wielu 
chorób. Miejsce zachwyca pięknym krajobrazem, zachęca do 
aktywnego wypoczynku, uprawiania sportów wodnych i turystyki 
pieszej.

Pensjonat dOMIWERA - Polańczyk ul. Zdrojowa 11 a, nowo 
wybudowany obiekt znajdujący się w centrum uzdrowiskowej części 
Polańczyka.

do dyspozycji Gości:
• Komfortowe pokoje 2, 3 osobowe oraz studia 2 + 2 z łazienkami 

i balkonem lub tarasem, ręczniki, TV, Internet bezprzewodowy, 
suszarka na ubrania, szklanki, czajnik

• Nieograniczony dostęp do sauny suchej i infrared
• Parking 

Wyżywienie: śniadanie – bufet
Możliwość wykupienia obiadokolacji w restauracji hotelu obok 
pensjonatu w cenie 40 zł/os.

Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

Doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 11:00
Śniadanie w godzinach 8:00 do 10:00

cena za pokój (nocleg ze ŚniadanieM) MiniMuM 3 noclegi:

w pokoju 2 os. 320 zł/doba

w pokoju 3 os. 440 zł/doba

w pokoju studio 550 zł/doba

dzieci 0 – 3 lat 50 zł/doba

dzieci 3 – 10 lat 80 zł/doba
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pokój osoba dorosła dziecko do10 laT

2 osobowy 110 zł 99 zł

3 i 4 osobowy 105 zł 94 zł

pokój studio 2 + 2 110 zł 99 zł

cena za 1 dobę z wyżywieniem/osobę w pokoju:

Szklarska Poręba – dawna baza wypadowa dla poszukiwaczy 
skarbów, dziś miejsce na idealny wypoczynek, dobrą zabawę 
i niezapomniane atrakcje. Bliskość szczytów Karkonoszy, najstarszych 
uzdrowisk, granicy Cech i Niemiec, przyroda oraz różnorodność 
zabytków sprawiają, że jest to miejsce atrakcyjne o każdej porze 
roku.

Ośrodek Wczasowy „Królowa Karkonoszy” 
Szklarska Poręba ul. Słowackiego 11a - elegancki obiekt 
zlokalizowany w pobliżu centrum Szklarskiej Poręby. To wyjątkowe 
miejsce dla osób, które pragną ciszy i spokoju.

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 do uzgodnienia, minimum 7 noclegów 

Wyżywienie:
2 posiłki dziennie – śniadania bufet, obiadokolacje serwowane

Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy się śniadaniem.
Doba hotelowa od godz. 15:00, do godz. 11:00 .
Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

SZKLARSKA PORęBA



40powrót do spisu treści informacje o firmie

wczasy krajowe     www.olga2.pl
więcej ofert i zdjęć na

ZAKOPANE – zimowa stolica Polski, najwyżej położone miasto 
w Polsce, w granicach administracyjnych znajduje się część Tatr 
z najwyższym punktem – Świnica – 2 301 m n p m. Doskonała baza 
wypadowa w Tatry i dolinki tatrzańskie przez cały rok.

Ośrodek Wypoczynkowy „ZAKOPIEC”  
Zakopane ul. Jaszczurówki 23 c, położony w górnych partiach 
Zakopanego, w spokojnej okolicy, nieopodal wejścia do Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, ok. 2,7 km od Krupówek. Nowoczesny obiekt 
z windą, pokoje z łazienkami, 2, 3, 4 osobowe oraz rodzinne studia 
2+2/3. Większość pokoi z balkonami. Przed ośrodkiem teren 
rekreacyjny, w pobliżu stok narciarski Nosal, Dolina Olczyska.

CENA ZAWIERA:
• 7 noclegów: pokoje łazienkami, TV i WiFi 
• pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja 
• program rekreacyjny: wieczorek integracyjny z drobnym 

poczęstunkiem, ognisko z kiełbaskami, bingo z nagrodami, karaoke, 
spacery po okolicy, seanse filmowe. 

• bezpłatny parking przed obiektem

CENA NIE ZAWIERA: 
• opłaty klimatycznej: płatne w recepcji 
• dopłaty do pokoju 1-os: 150 zł/turnus tygodniowy 

ZNIżKI dLA dZIECI: 
• dzieci do lat 3 bez świadczeń: opłata 30 zł/doba 
• dzieci 3 – 12 lat (połowa porcji żywieniowej): 20% zniżki 
W ośrodku można wykupić dodatkowo pakiet 10 zabiegów 
rehabilitacyjnych – cena wyższa o 160 zł
INFORMACJE dOdATKOWE: 
Zakwaterowanie od godz. 15.00, wykwaterowanie do godz. 10.00. 
Świadczenie rozpoczyna się kolacją, a kończy się śniadaniem.Ośrodek 
nie przyjmuje zwierząt. 
Wszystkich Klientów obowiązują Warunki Uczestnictwa.

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

ZAKOPAnE

oferTa 2021 iloŚć dni
wczasy wypoczynkowe - cena za osobę

pokój bez balkonu pokój z balkoneM
luty / marzec 27.02 - 28.03 7 735 zł 785 zł 

wielkanoc 28.03 -06.04 9 1025 zł 1100 zł 
wielkanoc 27.03 -10.04 14 1475 zł 1575 zł 

06.04 -10.04 4 440 zł 470 zł 
kwiecień / maj 10.04 -01.05 7 770 zł 820 zł 

Majówka 01.05 -08.05. 7 805 zł 855 zł 
Maj 7 805 zł 855 zł 

czerwiec 7 840 zł 890 zł 
03.07 - 10.07. 7 875 zł 925 zł 

wakacje 10.07 - 21.08 7 895 zł 945 zł 
21.08 -28.08. 7 875 zł 920 zł 

wrzesień 28.08 -25.09. 7 875 zł 925 zł 
25.09 -02.10.2021 7 840 zł 890 zł 

październik 02-16.10 7 840 zł 890 zł 
październik 16-30.10 7 770 zł 820 zł 

02.11-06.11.2021 4 440 zł 470 zł 
listopad / grudzień 06.11 - 11.12 7 735 zł 785 zł 

11.12-16.12.2021 5 550 zł 585 zł
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KRYNICA-ZdRóJ - perła polskich uzdrowisk. Wysoko 
mineralizowane wody krynickie łagodzą wiele dolegliwości. 
Znakomite warunki do aktywnego wypoczynku – szlaki piesze 
i rowerowe, raj dla grzybiarzy i wędkarzy, wspaniała dzika przyroda.  

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy GALICYA 
Krynica, ul. Wysoka 24 – położony na zboczu góry Jasiennik. 
Zmodernizowany obiekt hotelowo-konferencyjny z bogatą ofertą 
noclegową i znakomitą kuchnią. Ośrodek przystosowany dla osób 
z ograniczoną sprawnością ruchową

do dyspozycji gości:
• Pokoje 1, 2, 3 osobowe, 4 osobowe studia, mini apartamenty 

wyposażone w łazienkę, ręczniki, czajnik elektryczny, TV sat, 
telefon, wi-fi.

• Jadalnia, kawiarnia
• bilard, stół do tenisa stołowego, boisko do siatkówki
• pokój zabaw, plac zabaw, 
• miejsce grillowe – ognisko, 
• Monitorowany parking..
• Winda, podjazd
• Sauna

Wyżywienie: 
2 x dziennie, śniadanie bufet, obiadokolacja serwowana 

Cena zawiera:
• nocleg
• wyżywienie 2 x dziennie
• parking

Opłata uzdrowiskowa płatna na miejscu 

Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy się śniadaniem.
Doba hotelowa od godz. 15:00, do godz. 11:00 .

pobyT MiniMuM 6 noclegów, TerMin do uzgodnienia. 
cena bruTTo za 1 dobę w pokoju luX

osoba dorosła 156 zł

dziecko od 4 – 12 lat 113 zł

dzieci do lat 4 bez świadczeń 15 zł

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd własny

KRYnICA-ZDRóJ

oferta w terminach: 1.07.-30.09.2021 i 15.12.2021-15.03.2022
a także w trakcie Świąt wielkanocnych oraz w długi weekend majowy.
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MIędZYWOdZIE - spokojna, z licznymi atrakcjami miejscowość na 
wschodnim krańcu wyspy Wolin. Łagodny klimat, bogaty w jod. 
Szeroka i piaszczysta plaża, trasy rowerowe i piesze. 
Ośrodek Wypoczynkowy „METAMORFOZA”  Międzywodzie  
ul. Szkolna 3 –  kompleks oferujący komfort i wyjątkową lokalizację. 
Położony 300 m. od centrum miejscowości, 150 m od morza, 
wzdłuż alejki prowadzącej na plażę. Na ogrodzonym terenie - trzy 
pawilony hotelowe (dwupiętrowe). przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. W Ośrodku - pokoje 2,3,4 os. wszystkie 
z łazienkami, TV, balkonami, sprzętem plażowym, w wyposażeniu  
- szklanki, sztućce, czajnik. 
do dyspozycji Gości - recepcja, jadalnia, BASEN LETNI 
z podgrzewaną wodą, KORT TENISOWY, plac zabaw, tenis stołowy, 
baza zabiegowa, wypożyczalnia rowerów.
Ośrodek uwzględnia zniżki dla dzieci

CENA ZAWIERA 
• transport autokarem klasy LUX 
• zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych  z łazienkami i TV 

– 7 noclegów 
• wyżywienie FB – 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 

bufetu, obiad – serwowana), HB – 2 posiłki dziennie (śniadanie 
i obiadokolacja)

• korzystanie z infrastruktury ośrodka
• opieka pilota podczas przejazdu 

• 2 zabiegi gratis ( masaż wodny rąk lub stóp, mata masująca) 
• grill z pieczeniem kiełbasek 
• wieczorek taneczny 
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA  kwota 5000 PLN) 
• podatek VAT 

Opłata klimatyczna - płatna na miejscu. 
Opłata parkingowej dla samochodów osobowych – ilość miejsc 
ograniczona  15 PLN/auto/doba. 
Dopłata do pokoju 1-os. 550 PLN – ilość pokoi ograniczona. 
Możliwość dokupienia zabiegów rehabilitacyjnych, kosmetycznych.

Doba hotelowa od godz. 17:00, do godz. 10:00. 
Świadczenie rozpoczyna się śniadaniem i kończy się śniadaniem. 
Dojazd własny zniżka 50 PLN/os. W przypadku dojazdu własnego 
pobyt od soboty do soboty. 
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

wczasy z pełnyM zakreseM usług -  dojazd własny lub auTokareM

MIęDZYWODZIE

Turnus 8 dni/7 noclegów z wyżywienieM Hb z wyżywienieM fb

16.07. – 24.07.2021 1 674 zł 1 754 zł

23.07. – 31.07.2021 1 674 zł 1 754 zł

30.07. – 07.08.2021 1 674 zł 1 754 zł

06.08. – 14.08.2021 1 674 zł 1 754 zł

13.08. – 21.08.2021 1 674 zł 1 754 zł

Cena za turnus 8 dniowy od osoby
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wczasy z pełnyM zakreseM usług -  dojazd własny lub auTokareM

REWAL

REWAL – miejscowość z czystym, bogatym w jod powietrzem, z 
piękną szeroką piaszczystą plażą, wspaniałym klifowym  brzegiem 
morskim.  
dom wypoczynkowy ALCEST  Rewal, ul. Mickiewicza 10, położony 
nad samym morzem, na wysokim brzegu klifowym. Zejście na plażę 
schodami oddalonymi 100 m od Ośrodka lub oddalonym o 350 m 
zejściem. Pokoje 2, 3, 4 osobowe. W pokojach: łazienka (umywalka, 
prysznic, WC), TV, czajnik, szklanki , koc plażowy. Parawany i leżaki 
plażowe dostępne  w recepcji ośrodka – bezpłatnie. Wi Fi dostępne 
w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 
do dyspozycji gości na terenie obiektu: 
kawiarnia, basen zewnętrzny z leżakami, wanna z hydromasażem, 
sprzęt plażowy, wypożyczalnia rowerów, plac zabaw dla dzieci, sala 
zabaw, siłownia , tarasy wypoczynkowe z widokiem na morze.   
Wyżywienie:
 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje- bufet.    

CENA ZAWIERA 
• transport autokarem klasy LUX   
• 7 noclegów 
• Wyżywienie: 2 posiłki dziennie 
• opiekę pilota podczas przejazdu 
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA  kwota 5000 PLN 
• podatek VAT 
CENA NIE ZAWIERA:
• Wypożyczenie ręcznika kąpielowego 10 zł/os.
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
• Parkingu 15 zł/doba
• Ośrodek uwzględnia zniżki dla dzieci.
Dojazd własny – cena niższa o 50 zł/os., od soboty do soboty.
Doba hotelowa od godz. 17:00 do godz. 8:00.
Świadczenie rozpoczyna się śniadaniem i kończy się śniadaniem.

TerMiny  i  ceny:

25.06. – 03.07.2021 1 799 zł

02.07. – 10.07.2021 1 899 zł

09.07. – 17.07.2021 1 899 zł

16.07. – 24.07.2021 1 799 zł
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REWAL – miejscowość z czystym, bogatym w jod powietrzem, 
z piękną szeroką piaszczystą plażą, wspaniałym klifowym  brzegiem 
morskim.  
Pensjonat „Piast’’  Rewal ul. Piastowska 2– położony  ok. 300 m 
od pasa wydm nadmorskich i ok. 500 m od centrum miejscowości. 
Pokoje 2 i 3-osobowe wyposażone w łazienkę, telewizor i balkon.  
Na ogrodzonej posesji znajduje się plac  zabaw oraz miejsce do 
grillowania. 

Cena zawiera
• transport autokarem
• 9 noclegów
• wyżywienie:3 x dziennie przez 10 dni (śniadania i kolacje – bufet)
• wycieczkę do Międzyzdrojów
• ognisko lub grill z pieczeniem kiełbaski
• ubezpieczenie NNW
• opłatę klimatyczną

Sprzątanie pokoi w czasie trwania turnusu we własnym zakresie.

Wyjazd 1-szego dnia wieczorem  (przejazd nocny).
Powrót  na miejsce zbiórki ostatniego dnia rano (przejazd nocny).

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi + 350 zł

Zniżki:
Dzieci do lat 3 bez świadczeń (przy 2 osobach pełnopłatnych) 335 zł
Dzieci do lat 12 z 1/2 porcji wyżywienia (przy 2 osobach 
pełnopłatnych) - I -  1 145 zł, II -  1 195 zł, III - 1 145 zł

wczasy z pełnyM zakreseM usług -  dojazd własny lub auTokareM

REWAL

TerMin cena

i.   26. 06 – 07. 07. 2021 1 585 zł

ii.  06. 07 – 17. 07. 2021 1 645 zł

iii. 12. 08 – 23. 08. 2021 1 605 zł

Terminy i ceny:
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wczasy z pełnyM zakreseM usług -  dojazd własny lub auTokareM

POgORZELICA

POGORZELICA - miejscowość położna ok. 40 km od 
Kołobrzegu. Bliskość lasów sosnowych oraz sąsiedztwo jeziora Liwia 
Łużna, piękna szeroka, piaszczysta plaża. 
Ośrodek Wypoczynkowy „FAMILIJNI” Pogorzelica ul. Wojska 
Polskiego 7 - kompleks po generalnym remoncie,  z doskonałym 
zapleczem rekreacyjno sportowym, z bogatym programem 
animacyjnym, dedykowanym rodzinom z dziećmi i nie tylko. 
Położony bezpośrednio w lesie sosnowym , ok. 300 m od plaży. 
Pokoje: 2 osobowe z możliwością jednej lub dwóch dostawek, 
z pełnym węzłem sanitarnym i balkonami. Wyposażenie pokoi: 
telewizor, lodówka, suszarka na bieliznę, sprzęt plażowy /leżak, 
parawan/, czajnik elektryczny, szklanki. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie 
bogatego bufetu
do dyspozycji gości: dostęp doWi-Fi, kawiarnia z drink barem, 
basen, jacuzzi, kompleks ogniskowy z miejscem na grilla, sala 
kinowo-konferencyjna, sala dyskotekowa,   aquapark, brodzik 
z podgrzewaną wodą, dwie bawialnie, dwa place zabaw, sala gier 
i zabaw, park siatkowy,   miejsce do gry w kosza, siłownia, basen.

CENA ZAWIERA 
• transport autokarem klasy LUX 
• 7/9 noclegów w zależności od wybranego terminu
• Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje 

w formie bufetu)  
• Korzystanie z bogatego zaplecza rekreacyjno sportowego 
• program animacyjny 
• opieka pilota podczas przejazdu 
• ubezpieczenie NNW (Signal Iduna 5000PLN ) 
CENA NIE ZAWIERA:
Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

Doba hotelowa od godziny 17:00 do godziny 08:00.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 
Ośrodek uwzględnia zniżki dla dzieci
dojazd własny zniżka 50 zł/os. Parking płatny 10 zł/doba

7 noclegów

25.06. – 03.07.2021 1 694 zł

09.07. – 17.07.2021 1 694 zł

16.07. – 24.07.2021 1 694 zł

23.07. – 31.07.2021 1 694 zł

30.07. – 07.08.2021 1 694 zł

06.08. – 14.08.2021 1 694 zł

13.08. – 21.08.2021 1 694 zł

9 noclegów

30.06. – 10.07.2021 1 994 zł

TERMINY  I  CENY  
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ŁEBA – miejscowość z szeroką złocistą plażą, leczniczym 
mikroklimatem z dużą zawartością soli, jodu oraz ruchomymi 
wydmami.
Ośrodek Wczasowo - Kolonijny SŁONECZKO - kompleks trzech 
budynków, położonych ok. 350 m od plaży i ok. 300 m od centrum 
Łeby, na ogrodzonym, monitorowanym, bezpiecznym terenie 
o powierzchni 1 ha. Pokoje 2, 3, 4 - osobowe z łazienkami i TV. Do 
dyspozycji Gości: strefa relaksu ze sprzętem plażowym,  leżaki, 
parawany, krzesła, altana grillowa. 
Zaplecze sportowo - rekreacyjne:
5 boisk (koszykówka, siatkówka, piłka plażowa),  
siłownia plenerowa, rowery, mini golf, trampolina, 
stoły do tenisa, namiot gier (piłkarzyki, cymbergaj), 
mini ścianka wspinaczkowa, duży plac zabaw, sala gimnastyczna, 
zabawki plażowe dla dzieci, sprzęt sportowy.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie bufetu, 
obiad serwowany. 
Ramowy program: 
1 dZIEń – wyjazd autokarem/busemw godzinach porannych. 
Przyjazd do ośrodka (pierwszy posiłek – kolacja), zakwaterowanie, 
nocleg.
2 – 12 dZIEń – wypoczynek, realizacja program pobytu,  
m. in.: wycieczka meleksami na Ruchome Wydmy i rejs statkiem 
po jeziorze Sarbsko, wycieczka autokarowa do Gdańska – udział 
w Koncercie Organowym w Archikatedrze Oliwskiej, Westerplatte, 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wieczorek taneczny 
z poczęstunkiem, wieczorek grillowy.
13 dZIEń – śniadanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd 
z ośrodka około godziny 9:00, powrót na miejsca zbiórek 
w godzinach wieczornych. 

Cena zawiera:
• transport autokarem,
• ubezpieczenie NNW - 5000,00zł,
• zakwaterowanie (12 noclegów),
• wyżywienie - zgodnie z ofertą,
• realizację programu,
• korzystanie ze sprzętu sportowego i infrastruktury sportowo  

– rekreacyjnej,
• całodobową opiekę pielęgniarki (możliwy codzienny pomiar 

temperatury i ciśnienia krwi),
• opiekę rezydenta.
• korzystanie z wi-fi na terenie obiektu

Opłata klimatyczna płatna na miejscu. 

Zniżki:
W terminie 14.06.-26.06. oraz 01.09.-13.09.2021
• Dzieci 0 – 3 lat bez świadczeń - 200 zł
• Dzieci  4 – 7 lat - 900 zł
• Dzieci 8 – 15 lat - 1 340 zł
W terminie 19.08. – 31.08.2021
• Dzieci 0 – 3 lat bez świadczeń - 200 zł
• Dzieci  4 – 7 lat - 940 zł
• Dzieci 8 – 15 lat - 1 405 zł

wczasy z pełnyM zakreseM usług - dojazd auTokareM

ŁEBA

TerMin cena

14.06. – 26.06.2021 1 750 zł/os.

19.08. – 31.08.2021 1 855 zł/os.

01.09. – 13.09.2021 1 755 zł/os.

Terminy i ceny, 12 noclegów:
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KARWIA –miejscowość letniskowa położona u nasady Półwyspu 
Helskiego, najdłuższe miasto Kaszub, szeroka piaszczysta plaża 
o długości około 3 km, przystań morska dla rybaków, dwa letnie 
kąpieliska. 
Willa „Jagoda’’ Karwia ul. Mokra 18 położona ok. 300 m 
od centrum miejscowości i ok. 400 m od piaszczystej plaży..
Nowocześnie wyposażone pokoje 2, 3 i 4-osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym, telewizorem, czajnikiem  bezprzewodowym, 
filiżankami, ręcznikami i sprzętem plażowym (leżak, parawan, koc). 
CENA ZAWIERA:
• transport autokarem
• 10 noclegów /wykwaterowanie w ostatnim dniu pobytu do godz. 

13:00/
• wyżywienie: 3 x dziennie przez 10 dni + dodatkowa kolacja 

w 1-szym dniu
• śniadania i kolacje  bufet
• wycieczkę do Helu
• ubezpieczenie NNW
• opłatę klimatyczną

Sprzątanie pokoi w czasie trwania turnusów – we własnym zakresie.

Wyjazd  1-szego dnia rano (przejazd dzienny).
Powrót  na miejsce zbiórki ostatniego dnia rano (przejazd nocny).
Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi +550 zł 

ZNIżKI
Dzieci do lat 3 bez świadczeń (przy 2 osobach pełnopłatnych) 235 zł
Dzieci do lat 12  z 1/2 porcji wyżywienia 1 235 zł

wczasy z pełnyM zakreseM usług -  dojazd własny lub auTokareM

KARWIA

TerMin cena

19. 06 – 30. 06. 2021 1 705 zł

15. 08 – 26. 08. 2021 1 705 zł

Terminy i ceny:
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JASTRZęBIA GóRA - nadmorska miejscowość położona na 
wysokim, klifowym wybrzeżu. Czysta woda, piękne plaże 
i orzeźwiające powietrze przesycone jodem. Bliska odległość do 
Trójmiasta, Mierzei Helskiej oraz Łeby.

d.W. „Vis’’ Jastrzębia Góra ul. Królewska 13– położony ok. 400 m 
w linii prostej od pasa wydm nadmorskich i ok. 250 m od znanego 
deptaku - Promenady Światowida. Budynek czterokondygnacyjny 
o wysokim standardzie. Wygodne, nowoczesne pokoje 
2 i 3-osobowe  z łazienką i telewizorem, czajnikiem 
bezprzewodowym. 
Część pokoi z balkonami. 
Do dyspozycji Gości: kawiarnia ze sprzętem RTV, kącik gier, boisko 
do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci. 
Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi +550 zł

Cena zawiera
• transport autokarem
• 10 noclegów /wykwaterowanie w ostatnim dniu pobytu do godz. 

13:00/
• wyżywienie: 3 x dziennie przez 10 dni + dodatkowa kolacja 

w 1-szym dniu  (śniadania i kolacje - bufet)
• wycieczkę do Helu
• ognisko lub grill z pieczeniem kiełbaski,
• wieczorek taneczny
• ubezpieczenie NNW
• opłatę klimatyczną

Zniżki:
Dzieci do lat 3 bez świadczeń (przy 2 osobach pełnopłatnych) - 235 zł
Dzieci do lat 12 z 1/2 porcji wyżywienia - 1185 zł

Wyjazd 1-szego dnia rano (przejazd dzienny).
Powrót  na miejsce zbiórki ostatniego dnia rano (przejazd nocny).

wczasy z pełnyM zakreseM usług -  dojazd własny lub auTokareM

JAStRZęBIA góRA

TerMin pokój z balkoneM pokój bez balkonu

07. 07 – 18. 07. 2021 1 775 zł 1 725 zł

17. 07 – 28. 07. 2021 1 775 zł 1 725 zł

27. 07 – 07. 08. 2021 1 775 zł 1 725 zł

06. 08 – 17. 08. 2021 1 775 zł 1 725 zł
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USTRONIE MORSKIE – miejscowość położona na  Wybrzeżu 
Słowińskim w odległości ok. 12 km od Kołobrzegu. Szeroka 
piaszczysta plaża, sosnowy las, molo, przystań morska. Doskonałe 
warunki do wypoczynku.
O.W. „Lazur’’ Ustronie Morskie ul. Chrobrego Promenada 43  
czterokondygnacyjny budynek położony w centrum miejscowości, 
w odległości ok. 100 m w linii prostej od pasa wydm nadmorskich. 
Do dyspozycji Gości są pokoje 2 i 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym wyposażone w telewizor,  czajnik, sprzęt plażowy 
(parawany, leżaki) i balkon (oprócz pokoi na parterze). Do dyspozycji 
Gości – winda, stołówka, taras, pokój zabaw dla dzieci.

ZNIżKI:
• Dzieci do lat 3 bez świadczeń  

(przy 2 osobach pełnopłatnych) - cena 335 zł
• Dzieci do lat 10 bez świadczeń   

(przy 2 osobach pełnopłatnych) - cena 605 zł
• Dzieci do lat 10 z 1/2 porcji wyżywienia na wspólnym spaniu  

(przy 2 osobach pełnopłatnych) - cena 1 085 zł
• Dzieci do lat 10 z 1/2 porcji wyżywienia i osobnym łóżkiem  

- cena 1 345 zł

Cena zawiera:
• transport autokarem
• 9 noclegów
• wyżywienie: 3 x dziennie przez 10 dni (śniadania bufet)
• wycieczkę do Kołobrzegu
• ognisko lub grill z pieczeniem kiełbaski
• ubezpieczenie NNW
• opłatę klimatyczną

Sprzątanie pokoi w czasie turnusu we własnym zakresie.

Wyjazd 1-szego dnia wieczorem (przejazd nocny).
Powrót  na miejsce zbiórki ostatniego dnia rano (przejazd nocny).

wczasy z pełnyM zakreseM usług -  dojazd własny lub auTokareM

uStROnIE MORSKIE

TerMin cena

02. 07 – 13. 07. 2021 1 825 zł

03. 08 – 14. 08. 2021 1 825 zł

Terminy i ceny:
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wczasy z pełnyM zakreseM usług -  dojazd własny lub auTokareM

POLAńCZYK

Polańczyk – miejscowość  w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora 
Solińskiego. Jezioro zwane Soliną  odznacza się największą w Polsce 
pojemnością oraz doskonale rozwiniętą linia brzegową.
Dom Wczasowy ATRIUM Polańczyk ul. Zdrojowa 28, położony 
w centrum zdrojowej części Polańczyka, w bezpośrednim 
sąsiedztwie licznych restauracji i pubów, w których wieczorami 
można posłuchać bieszczadzkiej muzyki na żywo. W pobliżu 
hotelu liczne turystyczne szlaki piesze i nordic walking. Mała plaża 
z miejscem do kąpieli znajduje się w odległości 5 min spacerkiem 
od hotelu, duża miejska plaża  20 min. od hotelu. 
Nowoczesny hotel z windą, pokoje 2, 3 os. z pełnym 
węzłem sanitarnym z możliwością 1 dostawki. W pokojach  
ręczniki  i szklanki, TV , większość pokoi z balkonem. Czajniki 
elektryczne dostępne dla gości na korytarzu. 
Pokoje dla rodzin z 2 lub 3 dzieci (2 pokoje obok siebie), wówczas 
dzieci nie zachowują zniżek). WI FI w hotelu bezpłatnie. W hotelu 
restauracja i pub 
Wyżywienie 
Posiłki: śniadania i obiadokolacje – serwowane do stolika.   
Hotel uwzględnia zniżki dla dzieci.
Dojazd własny – cena niższa o 50 zł/os.

CENA ZAWIERA 
• transport autokarem klasy LUX lub busem
• zakwaterowanie w  pokojach 2, 3 - osobowych  - 7 noclegów 
• wyżywienie: 2 posiłki dziennie /śniadania i obiadokolacje 
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem Wielką Pętlą 

Bieszczadzką 
• ubezpieczenie  NNW 5000,00 PLN ERGO 
•  podatek VAT 
CENA NIE ZAWIERA 
biletów wstępu w przypadku wyjazdu na wycieczkę 

Doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 12:00
Świadczenie rozpoczyna się  obiadokolacją, a kończy się 
śniadaniem.
Opłata klimatyczna płatna na miejscu. 

Turnusy 8 dni/7 nocy – osoba dorosła.

10.07. – 17.07.2021 1494 zł

07.08. -14.08.2021 1494 zł
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SZKLARSKA PORęBA – kurort u podnóża Gór Izerskich 
i Karkonoszy, u stóp Szrenicy. W sąsiedztwie dwa karkonoskie 
wodospady: Wodospad Szklarki oraz Kamieńczyka. 
Hotel SASANKA ***  Szklarska Poręba ul. Słowackiego 4,  elegancki 
kameralny obiekt, w pobliżu głównego deptaka. Obiekt przyjazny 
rodzinom z dziećmi, osobom szukającym aktywnego wypoczynku, 
turystom lubiącym relaks i wypoczynek. 
W obiekcie recepcja, restauracja, pub, stół do bilardu, kącik 
czytelniczy, sala zabaw,  bezpłatna strefa wellness: kryty basen, 
sauna, jacuzzi. 
Szeroka oferta zabiegów SPA (odpłatnie). Pokoje  2, 3 os 
z balkonami i bez, z możliwością dostawki, z pełnym węzłem 
sanitarnym, łazienką z prysznicem, suszarką do włosów, ręczniki, 
wifi i TV, szklanki. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie  - śniadania i obiadokolacje 
– w formie bogatego bufetu. Napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo.  
Hotel uwzględnia zniżki dla dzieci 
dojazd własny – cena niższa o 50 zł/os. 

CENA ZAWIERA 
• transport autokarem klasy LUX / busem 
• 6 noclegów
• Wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji – w formie  bufetu 

(napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo) 
• nielimitowany dostęp do strefy Wellness ( basen, jacuzzi 8-21, 

sauna 16-21) 
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem (Karpacz – Szklarska 

Poręba) 
• ubezpieczenie NNW 5000 PLN 
• opłaty parkingowe  

Doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 11:00.
Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy się śniadaniem
Opłata klimatyczna płatna w hotelu.

wczasy z pełnyM zakreseM usług -  dojazd własny lub auTokareM

SZKLARSKA PORęBA

TerMin cena

18.07. – 24.07.2021 1654 zł

15.08. – 21.08.2021 1654 zł

Terminy 7 dni / 6 noclegów, osoba dorosła.



52powrót do spisu treści informacje o firmie

wczasy zagraniczne     www.olga2.pl
więcej ofert i zdjęć na

IGRANE – położone 15 km od Makarskiej, z kilkoma plażami 
zapewnia spokojny wypoczynek. W mieście promenada, sklepy, 
restauracje, kawiarnie, parking, plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu 
plażowego, sklepy spożywcze.
Apartamenty NOVA KUČA – 150 m od plaży, oddane do użytku  
w 2015 r,. w każdym apartamencie kuchnia względnie aneks 
kuchenny, łazienka, balkon, klimatyzacja, wi-fi, ogród ze stolikami, 
krzesłami, grillem, bezpłatny parking.
Cena zawiera:
• Zakwaterowanie  9 noclegów
• Taksę klimatyczną
• Korzystanie z klimatyzacji
• Ubezpieczenie NNW+KL
• Opiekę rezydenta 
 

Cena nie zawiera:
• Dojazdu autokarem – 360 zł/os.  w obie strony
• Opłaty TFG 10 zł/os i TFP 10 zł/os.  w przypadku dojazdu 

autokarem
• Możliwość wykupienia obiadokolacji  w restauracji Bistro 

Sunshine; 
• 12 eur/doba/osoba dorosła, 6 eur/doba/dziecko do 6,99 lat 

-płatne na miejscu
• 15 eur/doba/osoba dorosła, 6 eur/doba/dziecko do 6,99 lat 

-płatne w Biurze 

Zniżki:
• Druga osoba w Apartamencie A2+1 - 100 zł
• Dzieci do 2,99 lat jako 3 os. w A2, jako 4 os. w A2+1,  

jako 5 os. w A2+2 Gratis
• Osoba pow. 2,99 lat w A2+2 jako 5 os dopłata 45 zł/doba
Wyjazdy i powroty autokarem dzień przed  i dzień po terminie 
turnusu.

aparTaMenTy - dojazd własny/auTokareM *

CHORWACJA - DALMACJA

rodzaj aparTaMenTu/TerMiny w 2021 r cena

apartament a2 studio 15.06.- 24.06.; 24.06. – 03.07.; 1 600 zł 

apartament a2 studio 04.09. – 13.09. 1 650 zł

apartament a2 studio
03.07.-12.07.; 12.07.– 21.07.; 21.07.-30.07.; 30.07.-08.08.; 08.08.-17.08.; 17.08.-26.08.; 1 750 zł

apartament a2+1 studio 15.06.- 24.06.; 24.06. – 03.07.; 1 800 zł

apartament a2+1 studio
03.07.-12.07.; 12.07.– 21.07.; 21.07.-30.07.; 30.07.-08.08.; 08.08.-17.08.; 17.08.-26.08.; 2 100 zł

apartament a2+1 studio 26.08.-04.09.; 04.09.-13.09.; 1 850 zł

apartament a2+2 15.06.-24.06.; 04.09.-13.09. 2 750 zł

apartament a2+2 
03.07.-12.07.; 12.07.– 21.07.; 21.07.-30.07.; 30.07.-08.08.; 08.08.-17.08.; 17.08.-26.08.; 2 950 zł

apartament a2+2  24.06.-03.07.; 26.08.-04.09. 2 850 zl

Cena za cały apartament,  9 noclegów w terminach;
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OMIŠ – miasto położone nad Adriatykiem, pomiędzy Splitem, 
a Makarską, doskonała baza wypadowa dla lubiących sporty 
ekstremalne, przyjemna starówka, dwie twierdze, z których 
rozciągają się przepiękne widoki.
Apartamenty IVAN – znajdują się w 2 piętrowych budynkach 
z ogromnym tarasem, parkingiem. W każdym apartamencie 
klimatyzacja, wi-fi, TV Sat, aneks kuchenny, łazienka, balkon. 
Odległość od plaży 120 m, najbliższe restauracje 300 m, do centrum 
2 km.
Cena zawiera:
• Zakwaterowanie  
• Ubezpieczenie NNW+KL
• Opiekę rezydenta na telefon

Cena nie zawiera:
• Taksy klimatycznej: dorośli 1,4 eur/dzień,  

dzieci 12 – 18 lat -  0,7 eur/dzień
• Opłaty za klimatyzację  5 eur/dzień/apartament
• Dojazdu autokarem – 360 zł/os.  w obie strony
• Opłaty TFG  10 zł/os w przypadku dojazdu autokarem

Możliwość wykupienia wyżywienia HB w pobliskiej restauracji:  
15 eur/os/doba – płatne na miejscu, 18,5 eur/os/doba – płatne 
w Biurze według kursu sprzedaży euro w dniu wpłaty w PKO BP.

Wyjazdy autokarowe, terminy do uzgodnienia.

Cena nie zawiera obowiązkowych opłat: 10 zł na TFG i 10 zł na TFP.

aparTaMenTy - dojazd własny/auTokareM *

CHORWACJA - DALMACJA

rodzaj aparTaMenTu do 19.06.2021;
04.09.-18.09.2021 10.07.-21.08.2021 21.08.-04.09.2021

19.06.-10.07.2021

studio 2 a + 1
apartament 200 zł 280 zł 260 zł

apartament a 2 + 2 250 zł 340 zł 300 zł

Cena za cały apartament/doba w przedziale czasowym;
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PROMAJNA – niewielka miejscowość na Rivierze Makarskiej,  
ok. 15 km od Podgory i ok. 8 km od Makarskiej. Piękna plaża 
położona w kameralnym otoczeniu gajów oliwnych  czy też w małych 
zatoczkach wśród skał. Dobre zaplecze gastronomiczne – restauracje, 
kawiarnie, lodziarnie, sklep samoobsługowy. 
Apartamenty PROMAJNA – 120 m od morza, posiadają 2, 3, 4 os. 
apartamenty z balkonami i klimatyzacją, małą lodówką, czajnikiem. 
Do dyspozycji Gości – parking.
Cena zawiera: 
•  zakwaterowanie w apartamencie, 
•  ubezpieczenie NNW + KL, 
•  obowiązkową taksę klimatyczną, 
•  opiekę rezydenta, 

Cena nie zawiera:
• dojazdu autokarem – 360 zł/os. w obie strony
• opłaty TFG  10 zł/os w przypadku dojazdu autokarem 
• 10 zł na TFP.

Możliwość wykupienia wyżywienia HB w pobliskiej restauracji 
„MARKO”
• 16 eur/doba/os. dorosła, 8 eur/doba/dziecko do 11,99 lat  

– płatne na miejscu
• 20 eur/doba/os. dorosła, 10 eur/doba/dziecko do 11,99 lat  

– płatne w biurze wg kursu sprzedaży eur w dniu wpłaty w PKO BP

Dojazd własny – ilość noclegów dowolna.
Dojazd autokarem – terminy do uzgodnienia

aparTaMenTy - dojazd własny/auTokareM

CHORWACJA - DALMACJA

rodzaj aparTaMenTu do 02.07.
  i od 03.09. 02.07-16.07. 16.07-06.08.

 20.08-03.09. 06.08-20.08.

apartament a2 240 zł  285 zł  325 zł  350 zł

apartament a3  285 zł   310 zł   365 zł  410 zł

apartament  a2+2 388 zł  495 zł  560 zł  580 zł

pokój a2  215 zł  240 zł  260 zł  310 zł

Cena za cały apartament / doba w przedziale czasowym
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OMIŠ – miasto położone nad Adriatykiem, pomiędzy Splitem, 
a Makarską, doskonała baza wypadowa dla lubiących sporty 
ekstremalne, przyjemna starówka, dwie twierdze, z których 
rozciągają się przepiękne widoki.
Hotel BRZET *** położony bezpośrednio przy żwirkowej plaży, 
otoczony lasem piniowym, 800 m od centrum Omiša. Hotel z kilkoma 
pawilonami, restauracją, bar, duży taras,. Pokoje2 os. z możliwością 
dostawki, codzienne sprzątanie, przestronne łazienki, balkony,  
klimatyzacja, lodówka.
Wyżywienie: wg wybranej opcji, napoje w cenie, śniadania – bufet, 
obiadokolacje – serwowane ( wybór spośród 3 dań)
Możliwy pobyt na dowolną liczbę noclegów w dowolnym terminie, 
na zapytanie.
Cena zawiera:
• Zakwaterowanie  - 7 noclegów z wyżywieniem wg wybranej opcji
• Klimatyzację
• Ubezpieczenie NNW+KL
• Opiekę rezydenta

Zniżki:
• Dziecko od 2,99 – 9,99 lat (w pokoju z 2 os. dorosłymi) - 40 %
• Osoba pow. 9,99 lat (jako 3 os. w pokoju na dostawce - 20 %
• Przy zakwaterowaniu w pokoju 2 os.-2 os. dorosłych + 2 dzieci do  

9,99 lat - 40 zł/dzień
Cena nie zawiera:
• Opłaty na TFG 10 zł/os przy wyjeździe autokarem
• Opłaty na TFP 10 zł/os
• Taksy klimatycznej: dorośli 1,4 eur/dzień, dzieci 12 – 18 lat 

0,7 eur/dzień
• Dojazdu zorganizowanego – 360 zł/os.  obie strony
• Wypożyczalnia sprzętu plażowego – na plaży

Wyjazdy autokarowe, terminy do uzgodnienia..

aparTaMenTy - dojazd własny/auTokareM*

CHORWACJA - DALMACJA

cena za osobę z wyżywienieM 7 noclegów w przedziale czasowyM

Śniadanie Śniadanie + obiadokolacja Śniadanie + obiad + kolacja

01.07. – 01.09.2021 (sobota – sobota)

1 630 zł 1 850 zł 2 050 zł

01.06. – 01.07.2021  i  01.09. – 01.10.2021

1 250 zl 1 500 zł 1 700 zł



56powrót do spisu treści informacje o firmie

wczasy zagraniczne     www.olga2.pl
więcej ofert i zdjęć na

PROMAJNA – niewielka miejscowość na Rivierze Makarskiej,  
ok. 15 km od Podgory i ok. 8 km od Makarskiej. Piękna plaża 
położona w kameralnym otoczeniu gajów oliwnych  czy też w małych 
zatoczkach wśród skał. Dobre zaplecze gastronomiczne – restauracje, 
kawiarnie, lodziarnie, sklep samoobsługowy. 
Apartamenty PALMA – położone w spokojnej części miejscowości, 
200 m od plaży, w willi z ogrodem. Każdy apartament posiada 
kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę z wc, balkon, TV sat, 
klimatyzację, Internet. Do dyspozycji Gości - grill, parking.
CENA ZAWIERA: 
• zakwaterowanie w apartamencie 
• obowiązkową taksę klimatyczną 
• opiekę rezydenta 
• ubezpieczenie  NNW+KL
 

CENA NIE ZAWIERA:
• dojazdu autokarem – 360 zł/os. w obie strony
• opłaty TFG  10 zł/os w przypadku dojazdu autokarem 
• Opłaty na TFP 10 zł/os
Możliwość wykupienia wyżywienia HB w pobliskiej restauracji 
„MARKO”
• 16 eur/doba/os. dorosła, 8 eur/doba/dziecko do 11,99 lat  

– płatne na miejscu
• 20 eur/doba/os. dorosła, 10 eur/doba/dziecko do 11,99 lat  

– płatne w biurze wg kursu sprzedaży eur w dniu wpłaty w PKO BP.

Dojazd własny – ilość noclegów dowolna.
Dojazd autokarem – terminy do uzgodnienia

aparTaMenTy - dojazd własny/auTokareM

CHORWACJA - DALMACJA

Cena za cały apartament / doba w przedziale czasowym

rodzaj aparTaMenTu do-02.07.
i-od-03.09.    02.07-16.07.    16.07-06.08.    

20.08-03.09.  06.08-20.08.

apartament studio-a2   195 zł 215 zł 260 zł 320 zł

apartament studio a3  240 zł 295 zł 360 zł 395 zł

apartament a2+2  285 zł 365 zł 430 zł 495 zł

apartament a5 350 zł 395 zł 455 zł 535 zł
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Ochryd: „Wieczne Miasto” w południowo zachodniej Macedonii, 
tętniące życiem od czasów antycznych aż do dnia dzisiejszego. 
Idealne miejsce letniego wypoczynku dla miłośników plaż, słońca, 
krystalicznie czystej wody, pięknych widoków, bogatej historii. 
W mieście: duża ilość kawiarń, restauracji, klubów muzycznych, 
pubów.
Hotel Sileks**** - elegancki hotel z doskonałą obsługą, położony nad 
brzegiem Jeziora Ochrydzkiego,  40 m od plaży oraz ok. 4 km 
od centrum miasta. W pobliżu hotelu – sklep spożywczy, restauracja, 
kawiarnia – drink bar. Plaża – żwirkowa z łagodnym zejściem 
do jeziora.  Leżaki i parasole  na plaży odpłatne. Możliwość 
wypożyczenia rowerków wodnych (za odpłatnością).  
Pokoje - 2 – osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek - pokoje 
wyposażone w łazienkę, TV, balkon,  klimatyzację. 
Wyżywienie - 3 warianty do wyboru - HB - śniadania 07.00-10.00 
i obiadokolacje 19.00-21.00 w formie bufetu. Do śniadań - kawa, 
herbata, mleko, soki, do obiadokolacji – do wyboru – lampka wina, 
sok lub woda, lub FB (3 posiłki bufet z napojem do wyboru) lub 
formuła ALL INCLUSIVE SOFT (3 posiłki  - bufet z napojami plus 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 11.00 - 22.00) 
do dyspozycji gości - odkryty basen z leżakami, fitness 
room,  restauracja, drink bar, winda, sejf, bezpłatny parking, 
całodobowa recepcja,  bezpłatny internet bezprzewodowy, 
WIECZORAMI MUZYKA NA ZYWO przy basenie. Plac zabaw dla dzieci. 
Odpłatnie - sauna, masaże, wynajem rowerów. 
CENA ZAWIERA 
• transport  autokarem klasy LUX /WC, barek, DVD, klimatyzacja/
• zakwaterowanie w hotelu Sileks**** z  łazienkami,  klimatyzacją, 

TV, balkonem - wyżywienie – wg wybranej opcji, 

• opiekę pilota podczas podróży, opiekę  rezydenta podczas pobytu,
• leżaki, parasole – na basenie, 
• ubezpieczenie  KL i NNW SIGNAL IDUNA 
Hotel uwzględnia zniżki dla dzieci w wieku:
• 0 – 1,99 lat 
• 2 – 5,99 lat
• 6 – 11,99 lat
CENA NIE ZAWIERA 
• obowiązkowej składki na TFG 10 PLN oraz 10 PLN na TFP
• obowiązkowej taksy klimatycznej 1 eur/os/dzień, dzieci do 12 lat 

nie płacą taksy
• świadczeń nie wymienionych w ofercie, 
• wycieczek fakultatywnych – możliwość wykupienia u rezydenta 

np. – OCHRYD – OK. 20 EUR, REJS DO ZATOKI KOŚCI- WIOSKI 
ARCHEOLOGICZNEJ NA WODZIE I KLASZTORU ŚW NAUMA  ok. 39 
EUR, - SKOPJE – stolica  Macedonii ok. 35 EUR,  - GRECJA METEORY 
– koszt około 65 EUR   - WIECZÓR MACEDOŃSKI OK. 20 eur, itp,

• ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych 
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
• serwisu plażowego dla chętnych  (ok. 3 EUR/os/dzień) 
UWAGI PRAKTYCZNE 
Dokument upoważniający do podróży aktualny paszport lub dowód 
osobisty ważnym min 3 m-ce. Doba hotelowa od 14.00, kończy się 
o 10.00 Czas przejazdu  w 1 stronę około 22 godziny (trasa przejazdu 
Czechy, Słowacja, Węgry, Serbia).  Walutą - denar macedoński  
(na miejscu wymiana z waluty EURO). 1 eur = 60 MKD. 

wczasy 11 dni - dojazd auTokareM

MACEDOnIA - OCHRYD

TerMin osoba dorosła 
wyżywienie Hb

osoba dorosła 
wyżywienie fb

osoba  dorosła
all inclusiVe sofT

05.07. – 16.07.2021 1 960 zł 2 160 zł 2 360 zł

14.07. – 25.07.2021 1 960 zł 2 160 zł 2 360 zł

23.07. – 03.08.2021 1 960 zł 2 160 zł 2 360 zł

01.08. – 12.08.2021 1 960 zł 2 160 zł 2 360 zł

10.08. – 21.08.2021 1 960 zł 2 160 zł 2 360 zł
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Ochryd: „Wieczne Miasto” w południowo zachodniej Macedonii, 
tętniące życiem od czasów antycznych aż do dnia dzisiejszego. 
Idealne miejsce letniego wypoczynku dla miłośników plaż, słońca, 
krystalicznie czystej wody, pięknych widoków, bogatej historii. 
W mieście: duża ilość kawiarń, restauracji, klubów muzycznych, 
pubów.
Zakwaterowanie: Villa Rimari***, elegancka willa usytuowana 
w najpiękniejszej części miasta, 100 m od Jeziora Ochrydzkiego, 
blisko centrum i ok. 200 m od publicznej plaży, 700 m od plaży Cuba 
Libre. Plaża żwirkowa z łagodnym zejściem do jeziora.  
Pokoje: 2-osobowe z możliwością  
1 dostawki, wyposażone w łazienkę, TV, balkon, klimatyzację. 
Wyżywienie : do wyboru- opcja bez wyżywienia, opcja BB 
(śniadania), opcja HB (śniadania i obiadokolacje – bez napoi).
do dyspozycji gości: restauracja z dużym tarasem, recepcja, 
bezprzewodowy Internet, bezpłatny parking. W pobliżu: sklep, bank 
(300 m), przystanek autobusowy (2,3 km), Twierdza cara Samuela 
(2 km), Starożytny Teatr (1,5 km), Stare Miasto (1km), informacja 
turystyczna (10 m) 

CENA ZAWIERA 
•    transport autokarem klasy LUX (WC, klimatyzacja, barek, DVD)
•    zakwaterowanie w Willa Rimarii *** 9 noclegów 
•    wyżywienie wg wybranej opcji
•    opiekę pilota podczas podróży 
•    Opieke rezydenta podczas pobytu 
•    ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna, 

Hotel uwzględnia zniżki dla dzieci w wieku:
• 0 – 1,99 lat
• 2 – 5,99 lat
• 6 – 11,99 lat
Zniżki nie sumują się.

CENA NIE ZAWIERA 
• obowiązkowej składki na TFG 10 PLN oraz 10 PLN na TFP
• obowiązkowej taksy klimatycznej 1 eur/os/dzień,  

dzieci do 12 lat nie płacą taksy
• Świadczeń nie wymienionych w ofercie, 
• wycieczek fakultatywnych – możliwość wykupienia u rezydenta 

np. –OCHRYD – OK. 20 EURO, REJS DO ZATOKI KOŚCI- WIOSKI 
ARCHEOLOGICZNEJ NA WODZIE I KLASZTORU ŚW NAUMA  ok. 39 
EUR, -SKOPJE – stolica  Macedonii ok. 35 EUR,  - GRECJA METEORY 
– koszt około 65 EUR – WIECZÓR MACEDOŃSKI OK. 20 eur, itp, 

ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji

UWAGI PRAKTYCZNE 
Dokument upoważniający do podróży aktualny paszport lub dowód 
osobisty ważnym min 3 m-ce. Doba hotelowa od 14.00, kończy się 
o 10.00 Czas przejazdu  w 1 stronę około 22 godziny (trasa przejazdu 
Czechy, Słowacja, Węgry, Serbia).  Walutą - denar macedoński  
(na miejscu wymiana z waluty EURO), 1 eur = 60 MKD.

wczasy 11 dni - dojazd auTokareM

MACEDOnIA - OCHRYD

TerMin osoba dorosła bez 
wyżywienia

osoba dorosła 
Śniadania

osoba dorosła 
wyżywienie Hb

05.07.- 16.07.2021 od 1 290 zł od 1 400 zł od 1 690 zł

14.07.- 25.07.2021 od 1 290 zł od 1 400 zł od 1 690 zł

23.07. - 03.08.2021 od 1 290 zł od 1 400 zł od 1 690 zł

01.08. - 12.08.2021 od 1 290 zł od 1 400 zł od 1 690 zł

10.08 .- 21.08.2021 od 1 290 zł od 1 400 zł od 1 690 zł
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CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem  (wc, klimatyzacja, barek, 

video),
• 9 noclegów w OMIŠU w hotelu BRZET*** z klimatyzacją, przy 

samej plaży (hotel położony 800 m od centrum Omiša, dojście do 
miasta promenadą),

• 9 śniadań (bufet, napoje w cenie),
• 8 obiadokolacji (posiłki serwowane – wybór z karty + bufet 

sałatkowy + napoje: wino białe i czerwone, soki, woda -  
bez ograniczenia), 

• piracki wieczór ( rejs po Cetinie, wystawna kolacja w przepięknej 
scenerii w restauracji nad Cetiną, muzyka na żywo, tańce, zabawa 
z piratami), 

• Crveno i Modro Jezero (wycieczka z obiadem w gospodarstwie 
agroturystycznym),

• opiekę pilota – rezydenta,
• ubezpieczenie NW+ KL,
• obowiązkową opłatę klimatyczną,
• obowiązkową składkę na TFG 10 PLN oraz 10 PLN na TFP,
• wycieczkę - niespodziankę. 

UWAGA: dla chętnych – rafting na Cetinie pod opiekę 
licencjonowanego skipera - spływ trasą o długości około 9 
kilometrów (czas trwania około 2,5 godziny), z krótką przerwą na 
kąpiel w zimnej wodzie rzeki Cetiny. Dla odważnych możliwość 
skoków ze skały. CENA: ok. 230 HRK

12 dni auTokareM

CHORWACJA - JAK Z BAJKI

TerMin: cena

10.09.-21.09.2021 2100 zł/os. dorosła
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CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem 
• 8 noclegów z wyżywieniem all inclusive light (hotel „RIVIJERA”**+ 

w Makarskiej, położony 50 m od plaży, bardzo smaczne 
wyżywienie ( śniadanie, obiad i kolacja, w formie bufetu, napoje 
w cenie),

• wycieczkę Deltą rzeki Neretwy (rejs rzeką Neretwą- możliwość 
podziwiania dzikiej przyrody oraz biesiada w gospodarstwie 
agroturystycznym)

• opiekę pilota na całej trasie przejazdu i podczas pobytu (UWAGA: 
pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach i miastach),

• ubezpieczenie NNW + KL
• obowiązkową taksę klimatyczną
• obowiązkową składkę na TFG 10 PLN oraz 10 PLN na TFP

11 dni auTokareM - all inclusiVe ligHT

CHORWACJA - JAK Z BAJKI

TerMin: cena

03.06.-13.06.2021 2370 zł/ osoba dorosła 
1400 zł/ dziecko do lat 12 
   420 zł/ dziecko do lat 2 
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RAMOWY PROGRAM: Split, Trogir, Sky Walk Biokovo, Rejs łodziami 
Cena zawiera:
• przejazd komfortowym autokarem (wc, klimatyzacja, barek, video),
• 7 noclegów w OMIŠU w hotelu BRZET*** z klimatyzacją,  

przy samej plaży (hotel położony 800 m od centrum Omiša,  
dojście do miasta promenadą)

• 7 śniadań (bufet, napoje w cenie),
• 7 obiadokolacji (posiłki serwowane – wybór z karty + bufet 

sałatkowy + napoje (bez ograniczenia),
• rejs po rzece Cetinie połączony z obiadem w lokalnej restauracji, 
• wycieczkę do ETNOLANDU DALMACJI (opowieść o życiu w dawnej 

Dalmacji, o tym jak powstaje prawdziwy dalmatyński pršut i wiele 
innych ciekawostek. Degustacja pršuta, wina, domowego chleba 
oraz obiad w tradycyjnej dalmatyńskiej restauracji),

• opiekę pilota – rezydenta,
• ubezpieczenie NW+ KL,
• obowiązkową opłatę klimatyczną,
• obowiązkową składkę na TFG 10 PLN oraz 10 PLN na TFP,
• wycieczkę niespodziankę.

UWAGA: dla chętnych – rafting na Cetinie pod opiekę 
licencjonowanego skipera - spływ trasą o długości około  
9 kilometrów (czas trwania około 2,5 godziny), z krótką przerwą 
na kąpiel w zimnej wodzie rzeki Cetiny. Dla odważnych możliwość 
skoków ze skały. 
CENA: ok. 230 HRK

10 dni auTokareM

CHORWACJA - JAK Z BAJKI

TerMin: cena

04.06. – 13.06.2021 1 700 zł/os. dorosła
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RAMOWY PROGRAM: Split, Trogir, Sky Walk Biokovo, Rejs łodziami 
po kanałach Neretwy 
  
1 dZIEń: wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach wieczornych, przejazd 
przez Czechy, Austrię, Słowenię. 
2 dZIEń: rano przyjazd do SPLITU – stolicy Dalmacji - spotkanie 
z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie starego miasta ze 
starożytnym Pałacem Dioklecjana, Katedra św. Dujoma, Ratusz, czas 
wolny, przejazd  do miejscowości Drvenik, zakwaterowanie w hotelu 
Ivando**** od 14.00 , odpoczynek, obiadokolacja,  nocleg. 
3 dZIEń: śniadanie, wyjazd na SKYWALK BIOKOVO - ekscytującą 
podróż na górę Biokovo - 1288m. Punkt widokowy w rejonie 
Rawnej Właskiej znajduje się 12 metrów od krawędzi klifu nad 
przepaścią, o powierzchni około 40 metrów kwadratowych. Chodnik 
w kształcie podkowy można opisać jako powierzchnię spacerową 
na skraju klifu nad przepaścią. Stalowo-betonowa konstrukcja daje 
mu bezpieczeństwo, szklana podłoga i ogrodzenie niewyobrażalne 
poczucie wolności i podziwu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 
4 dZIEń:  śniadanie, relaks i odpoczynek obiadokolacja, nocleg. 
5 dZIEń: śniadanie, REJS ŁODZIAMI PO KANAŁACH NERETWY do 
jeziora Kuti, zwiedzanie Delty, pływając jej kanałami z dziewiczą 
przyrodą zobaczymy plantacje owoców cytrusowych, stare wioski 
i urocze kapliczki, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
6 dZIEń: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do TROGIRU 
-  zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem miasta, położonego na 
niewielkiej wyspie, w programie: Katedra w stylu weneckim, Pałac 
Cipiko, czas wolny,  wyjazd w kierunku Polski. 
7 dZIEń: zakończenie wycieczki w godzinach wczesno porannych.

UWAGI:
Wymagany dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport 
ważny minimum 3 miesięcy od daty powrotu. 
Trasa przejazdu - Czechy, Austra i Słowenia - czas przejazdu około 14 
godzin, czas przepłynięcia promem około 2,5h. 
 
CENA ZAWIERA 
• transport autokarem klasy LUX /WC, klimatyzacja, barek, DVD/ 

zakwaterowanie w eleganckim hotelu Ivando****  - (4 noclegi), 
klimatyzacja, pokoje 2 os.

• wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje) + lampka wina lub 
piwa/sok z dystrybutora do obiadokolacji – rozpoczęcie pobytu 
obiadokolacją, zakończenie śniadaniem

• opiekę pilota/rezydenta
• wycieczki - Trogir, Split, SKYWALK Biokovo, 
• ubezpieczenie KL (z rozszerzeniem o Covid19), NNW, /SIGNAL 

IDUNA/ 

CENA NIE ZAWIERA
• składki na TFG 10 zł/os oraz TFP 10 zł/os
• wycieczek fakultatywnych
• serwisu plażowego przy plaży
• kosztów przewodnika, biletów, taksy klimatycznej, busików na 

masyw Biokovo, łodzi i obiadu podczas wycieczki na Neretwie, 
zestawu słuchawkowego – razem około 90 EUR/os.

wycieczka - 6 dni auTokareM - noclegi w drVenik

CHORWACJA - RIWIERA MAKARSKA

TerMin: cena

31.05. – 06.06.2021 1 400 zł/os.
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PROGRAM:
27.04. Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach wieczornych, przejazd 
przez Czechy, Austrię, Słowenię.  
28.04.  Rano przyjazd do SPLITU – stolicy Dalmacji - spotkanie z 
lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie starego miasta ze starożytnym 
Pałacem Dioklecjana, Katedra św. Dujoma , Ratusz,  czas wolny, 
przejazd  na Riwierę Makarską zakwaterowanie w hotelu,  
odpoczynek i relaks,  nocleg.  
29.04  Śniadanie, wyjazd na SKYWALK BIOKOVO - ekscytującą 
podróż na górę Biokovo / Rawna Właska-Skywalk ( 1288m )/. Punkt 
widokowy w rejonie Rawnej Właskiej znajduje się 12 metrów od 
krawędzi klifu nad przepaścią, o powierzchni około 40 metrów 
kwadratowych. Chodnik w kształcie podkowy można opisać jako 
powierzchnię spacerową na skraju klifu nad przepaścią. Stalowo-
betonowa konstrukcja daje mu bezpieczeństwo, szklana podłoga i 
ogrodzenie niewyobrażalne poczucie wolności i podziwu. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
30.04  Śniadanie, relaks i odpoczynek obiadokolacja, nocleg.  
01.05. Śniadanie , REJS ŁODZIAMI PO KANAŁACH NERETWY do 
jeziora Kuti – start w miejscowości Krvavac, zwiedzanie Delty 
pływając jej kanałami. Poza dziewiczą przyrodą, zobaczyć będziecie 
mogli plantacje owoców cytrusowych, stare wioski i urocze kapliczki, 
które przybliżą nam niegdysiejszy styl życia Neretwian, powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
02.05.  Śniadanie, wykwaterowanie , przejazd do TROGIRU: 
miasta położonego na niewielkiej wyspie, spotkanie z lokalnym 
przewodnikiem i zwiedzanie: Katedra w stylu weneckim, Pałac Cipiko, 
średniowieczne obronne mury miejskie, czas wolny,  wyjazd w 
kierunku Polski.  
03.05. Zakończenie wycieczki w godzinach wczesno porannych.
 

 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel *** na Riwierze Makarskiej
UWAGI
Wymagany dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport 
ważny minimum 3 miesięcy od daty powrotu. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie, pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów.
CENA ZAWIERA 
• transport autokarem klasy LUX /WC, klimatyzacja, barek, DVD
• zakwaterowanie w hotelu ***  - 4 noclegi, 
• wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje) – rozpoczęcie pobytu 

obiadokolacją,  zakończenie śniadaniem  
• opiekę pilota
• wycieczki - Trogir, Split, SKYWALK Biokovo, rejs łodziami po 

Kanałach Neretwy - bez  kosztów związanych z jego realizacją
• ubezpieczenie KL 20 000 EUR, NNW 20 000 PLN, bagaż 800 PLN, /

SIGNAL IDUNA/ 

CENA NIE ZAWIERA
• kosztów przewodnika, biletów, taksy klimatycznej, busików na 

masyw Biokovo, łodzi  i obiadu podczas wycieczki na Neretwie, 
zestawu słuchawkowego – razem około 90 EUR/os

• świadczeń nie wymienionych ofercie
• ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych
• napoi do obiadokolacji
• składki na TFG   10 zł/os oraz na TFP 10 zł/os 

wycieczka - 6 dni auTokareM

MAJóWKA W CHORWACJI 

TerMin: cena

27.04. – 03.05.2021 1309 zł/os.
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PROGRAM 
1 dzień: Wyjazd z Polski w godzinach wieczornych (około 23:00). 
Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień: Przyjazd do hotelu ok. godz. 13:00, zakwaterowanie, czas 
wolny na odpoczynek przy basenie hotelowym, obiadokolacja, 
nocleg. 
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Sirmione - miasteczka położonego 
w południowej części Jeziora Garda słynącego z przepięknej starówki 
i z bajkowego zamku rodzinny della Scala. Rejs panoramiczny wokół 
całego Sirmione,  w trakcie zwiedzania czas wolny. Przejazd do 
Desenzano sul Garda - miasteczka położonego w południowej części 
jeziora Garda, słynącego z pięknych plaż oraz urokliwego portu 
wcinającego się w starówkę. Spacer po miasteczku oraz czas wolny 
na odpoczynek. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień: Śniadanie. Przejazd do Malcesine - urokliwego miasteczka 
położonego w północnej części Jeziora Garda. Wjazd kolejką na górę 
Monte Baldo, z której roztacza się niezapomniany widok na całe 
Jezioro Garda. Spacer po miasteczku do portu i rejs panoramiczny 
do Limone sul Garda - miasteczka położonego po drugiej stronie 
jeziora, słynącego z produkcji likieru cytrynowego. Rejs powrotny 
do Malcesine. Powrót do hotelu, odpoczynek, obiadokolacja, 
przejazd do Werony na wieczorny spacer po mieście Romea i Julii: 
panoramiczny objazd miasta, spacer po starówce - via Capello 
z Domem i Balkonem Julii, Dom Romea, Kościół Santa Maria Antica, 
Piazza Erbe, Torre dei Lamberti, Piazza Signori z Loggią, pomnikiem 
Dantego, reprezentacyjna uliczka pełna sklepów via Mazzini oraz 
Piazza Bra, na którym stoi potężna Arena. Czas wolny. Powrót do 
hotelu około północy, nocleg. 
5 dzień: Śniadanie. około godz. 10.00 – 11.00 wykwaterowanie. 
Przejazd do Padwy: w programie: Bazylika św. Justyny, największy 
plac północnych Włoch - Prato della Valle z 78 posągami oraz 
Bazylika św. Antoniego. Czas wolny. W godzinach popołudniowych 
przejazd przez Austrię i Czechy do Polski. 
6 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach porannych. 

CENA ZAWIERA: 
• transport autokarem klasy LUX (WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
• zakwaterowanie (3 noclegi) w hotelu *** pokoje 2, 3 os.  

z  łazienkami 
• wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje + woda  

i wino do obiadokolacji 
• opiekę pilota 
• ubezpieczenie KL /z rozszerzeniem o Covid 19/ 

i NNW  /SIGNAL IDUNA/ 

CENA NIE ZAWIERA 
• obowiązkowej składki na TFG 10 zł oraz TFP 10 zł 
• opłat wjazdowych, opłaty klimatycznej, biletów wstępu, słuchawek 

tour guide, przewodników, razem około 70 EUR/osobę 
• ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych 
• Dopłata do pokoju 1-os  - 200 zł

UWAGI: 
• Wymagany dokument tożsamości - dowód osobisty ważny  

min. 3 miesiące od daty powrotu. 
• Program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania ze 

względu na warunki atmosferyczne, godziny zwiedzania obiektów.
• Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 

6 dni auTokareM nad jezioreM garda!

MAJóWKA WE WŁOSZECH

TerMin: cena

28.04. – 03.05.2021 1260 zł/os.
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Bajecznie piękne Zamki Bawarskie w Schwangau i Linderhof- 
Monachium - Garmisch Partenkirschen - Zugspitze- Fussen- Ettal

PROGRAM: 
1 dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki o  godz. 20:00. Przejazd do 
Niemiec.  
2 dzień: Rano przerwa na poranną toaletę,  przyjazd do jednego 
z najpiękniejszych i najsłynniejszych zakątków Bawarii - zamków 
Hohenschwangau i Neuschwanstein. W  Hohenschwangau swoje 
dzieciństwo spędził król Ludwik, wjazd busikiem zamkowym 
na wzgórze, gdzie wśród przepaści i jezior położony jest zamek 
Neuschwanstein, najbardziej znany zamek Ludwika II symbol zamków 
bawarskich, który był inspiracją dla logo  Walta Disneya,  spacer na 
Marienbrücke (Most Marii), przerzucony nad stumetrową przepaścią 
z wodospadem na dnie, dla chętnych zejście Wąwozem Rzeki Pullat. 
Czas wolny. Wizyta w centrum uroczego alpejskiego miasteczka 
Füssen,  nazywanego  miasteczkiem musicalowym, spacer po 
urokliwej starówce. Przejazd do hotelu w Alpach Bawarskich, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.   
3 dzień: Śniadanie, przejazd malowniczymi trasami widokowymi 
Deutsche Alpenstraße i Romantische Straße do najmniejszego 
z zameczków króla Ludwika II – Linderhof spacer wśród fontann 
ogrodami królewskimi do pobliskiej sztucznej jaskini, zwiedzanie 
kapliczek (Marokańskiej i Mauretańskiej). Krótki czas wolny. Wizyta 
w klasztorze i bazylice w Ettal – jednym z najstarszych miejsc 
pielgrzymkowych w Niemczech, możliwość zakupu miejscowych 
wyrobów winiarskich i piwowarskich oraz likierów Ettaler Klosterlikör 
wyrabianych przez Benedyktynów, spacer po ryneczku. Podjazd 
pod masyw Zugspitze (2 965 m n.p.m.), wjazd na najwyższy szczyt 
Niemiec kolejką linową, przy dobrej widoczności można delektować 
się panoramą pięciu krajów – Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch 
i Francji oraz widokiem alpejskiego lodowca. Przejazd do Garmisch-
Partenkirchen, spacer po zimowej stolicy Niemiec, wizyta na 

Stadionie Olimpijskim, gdzie co roku 1 stycznia odbywa się 
noworoczny konkurs zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni, powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie.  Przejazd do stolicy Bawarii  
– Monachium, zwiedzanie monachijskiej starówki, wizyta w słynnym 
Frauenkirche – Kościele Mariackim, symbolu stolicy Bawarii, Kościół 
Teatynów, w którym pochowana jest Teresa Kunegunda - córka 
Jana III Sobieskiego, Rezydencja Książąt i Królów Bawarskich, gmach 
Bawarskiej Opery Narodowej.  W godzinach popołudniowych 
pożegnanie z Bawarią i wyjazd w drogę powrotną do Polski
5 dzień: Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wczesnorannych.
 
UWAGA: Program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność 
zwiedzania ze względu na warunki atmosferyczne, godziny 
zwiedzania obiektów. Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
CENA ZAWIERA 
• transport autokarem klasy LUX (WC, klimatyzacja, barek, video) 
• zakwaterowanie -  2 noclegi w Niemczech - hotel ***, pokoje 2 os.   

z łazienkami 
• wyżywienie -  2 śniadania,  2 obiadokolacje  (napoje we własnym 

zakresie) 
• opiekę pilota 
• ubezpieczenie KL (z rozszerzeniem o Covid19)   

i NNW /SIGNAL IDUNA/  
CENA NIE ZAWIERA 
Kosztu  biletów wstępu, wjazdu kolejką, lokalnego przewodnika, 
zestawu słuchawkowego tour guide –łącznie około 75 EUR/os. 
Dopłata do pokoju 1-os. (250 zł)  

wycieczka - 5 dni auTokareM

ZAMKI BAWARSKIE

TerMin: cena

08.09. – 12.09.2021 1054 zł
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1 dZIEń: Wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 20.00, przejazd przez Polskę 
i Litwę 
2 dZIEń: Przejazd do RYGI – stolicy ŁOTWY wpisanej na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. 
Zwiedzanie: Stare Miasto: Gildie Kupieckie, Kościół św. Piotra, Dom 
Bractwa Czarnogłowych dawniej nazywany Dworem Artusa, czas 
wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg. 
3 dZIEń: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do  stolicy ESTONII 
– TALLINA i zwiedzanie: Dolne i Górne Stare Miasto m.in.: Sobór 
świętego Aleksandra Newskiego, Cerkiew św. Ducha, gotycki Ratusz 
(Raekoda), Katedra Najświętszej Marii Panny, Baszta Paks Margareeta 
(Gruba Małgorzata). Podczas zwiedzania czas wolny. Przejazd do 
hotelu w okolicach Tallina, zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu, 
nocleg.   
4 dZIEń: Śniadanie w formie prowiantu, wykwaterowanie. Przeprawa 
promem do HELSINEK, zwiedzanie miasta, m.in.: Pałac Prezydencki, 
Plac Senacki, Pałac Rządowy, budynek Parlamentu, katedra luterańska, 
kościół Temppeliaukkio wykuty w skale, sobór Uspieński, pomniki: 
Jana Sibeliusa i Aleksandra II. Obiad w restauracji. Przejazd do Rosji  
do Sankt Petersburga. Późne zakwaterowanie w hotelu, nocleg.   
5 dZIEń: Śniadanie, zwiedzanie SANKT PETERSBURGA – nazywanego 
„Wenecją Północy” . W programie: Twierdza Pietropawłowska, 
najstarsza budowla miasta. Następnie   SOBÓR ŚW PIOTRA i PAWŁA  
- zakończony 122-metrową iglicą - w białych marmurowych 
sarkofagach spoczywają w nim rosyjscy carowie i ich rodziny, 
Cypel Wyspy Wasilewskiej i Krążownik Aurora – symbol rewolucji 
październikowej, Plac i Sobór św. Izaaka, Sobór Kazański, Sobór 
Zbawiciela na Krwi, Uniwersytet, Newski Prospekt – główna ulica 
handlowa, z najdroższymi kawiarniami, hotelami, sklepami, czas wolny,   
Plac Senacki, Pole Marsowe. Obiadokolacja.  Powrót do hotelu, nocleg.
6 dZIEń: Śniadanie, wyjazd do PETERHOFU - letnia rezydencja Piotra 
I. zaprojektowana przez cara i rozbudowana przez jego następczynię, 
carycę Elżbietę. Powrót do St. Petersburga, wycieczka do  Pałacu 
Zimowego, słynny ERMITAZ – skarbnicę sztuki rosyjskiej i światowej, 
jedno z największych (ponad 3 mln dzieł) muzeów świata. Zbiory 
sztuki zachodnioeuropejskiej zaczęła gromadzić caryca Katarzyna II, 
następnie wycieczka do Puszkina. Czas wolny, obiadokolacja, powrót 

do hotelu, rejs po Newie i kanałach (1 h) – wycieczka fakultatywna, 
nocleg 
7 dZIEń: Śniadanie, wykwaterowanie, w programie CARSKIE 
SIOŁO –barokowy zespół pałacowo parkowy - z Wielkim Pałacem 
Jekaterynińskim, zrekonstruowana Bursztynowa Komnata wyłożona 
bursztynem i włoskimi mozaikami. Wyjazd w kierunku Estonii, Przejazd 
na nocleg okolice Tartu, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.  
8 dZIEń: Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Polski, 
zakończenie wycieczki w godzinach nocnych
UWAGI: Wymagany dokument tożsamości - paszport ważny  
min. 6 miesięcy od daty powrotu. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie, pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów.   
CENA ZAWIERA: 
• transport autokarem klasy LUX (WC, klimatyzacja, barek, DVD), 
• zakwaterowanie (6  noclegów) w hotelach ***   zakwaterowanie 

w pokojach 2 os. z łazienkami /hotele zgodnie z programem 
• wyżywienie: 6 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad w Helsinkach 
• opiekę pilota 
• ubezpieczenie: KL (w Rosji 40 000 EUR), NNW PLN  /SIGNAL IDUNA/, 
CENA NIE ZAWIERA: 
• obowiązkowej składki na TFG 10 zł oraz TFP 10 zł 
• Kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obowiązkowych 

lokalnych przewodników, systemu tour guide, promu Tallin  
– Helsinki - razem około 160 EURO

• Ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych i ubezpieczenia 
od kosztów rezygnacji 

• FAKULTATYWNIE REJS PO KANAŁACH NEWY  
– dla chętnych ok. 20 EUR 

• Napoi do obiadokolacji 

wycieczka - 8 dni auTokareM - bez wizy!

ROSJA - SAnKt PEtERSBuRg 

stolice nadbałtyckie: łoTwa ryga - esTonia Tallin - finlandia Helsinki

TerMin: cena

04.09. – 11.09.2021 1990 zł/os.
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GIżYCKO -  GIERŁOżA -  WIGRY – AUGUSTóW  
i wiele innych pięknych punktów programu

PROGRAM: 
1 dZIEń - Wyjazd z miejsca zbiórki ok. godz.  05:00),  Przejazd 
do Giżycka , Zwiedzanie Twierdzy Boyen - monumentalnego 
dzieła XIX wiecznych inżynierów wojskowych, mającego bronić 
wschodniej flanki państwa pruskiego. Twierdza w kształcie 
pięcioramiennej gwiazdy położona jest na wąskim przesmyku 
między mazurskimi jeziorami Kisajno i Niegocin. Spacer po mieście 
– nabrzeże, marina, molo. Przejazd do ośrodka wypoczynkowego, 
zakwaterowanie,  obiadokolacja i nocleg. 
2 dZIEń - Śniadanie. Rejs statkiem białej floty po jeziorach 
mazurskich  z przystani w Giżycku. Następnie przejazd do Gierłoży.  
Zwiedzanie Wilczego Szańca – byłej kwatery wojennej Adolfa Hitlera 
i naczelnego dowództwa sił zbrojnych z czasów II wojny światowej 
(schrony, koszary, 2 lotniska, elektrownia i stacja kolejowa). Przejazd 
na Mazury Garbate do Gołdapi , Spacer po uzdrowisku – tężnie, 
pijalnia wód mineralnych. Przejazd do ośrodka wypoczynkowego, 
zakwaterowanie,  obiadokolacja, nocleg. 
3 dZIEń - Śniadanie. Przejazd do Stańczyków, gdzie znajdują się 
ponad 100-letnie zabytkowe mosty kolejowe o wys. 36 m, nazywane 
akweduktami Puszczy Rominckiej. Następnie przejazd do Suwałk 
– zwiedzanie Muzeum Okręgowego. Ponadto spacer ul. Kościuszki 
- ratusz i odwach, dawna apteka, kościół ewangelicki św. Trójcy, 
Muzeum im. Marii Konopnickiej, Park im. Konstytucji  
3 Maja. W programie także przejazd do Starego Folwarku– 
zwiedzanie Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

4 dZIEń -  Śniadanie, wykwaterowanie.  Przejazd do Wigier - 
zwiedzanie kompleksu Klasztoru Pokamedulskiego – XVII wieczny 
kościół i eremy zakonników, malowniczo położone na brzegu Jeziora 
Wigry. Miejsce, w którym w dniach 8-10 czerwca 1999 r. gościł 
Jan Paweł II. Następnie przejazd do Augustowa Spacer na Rynek 
Zygmunta Augusta, restauracja „Albatros” rozsławiona piosenką 
Janusza Laskowskiego „Beata”. Wyjazd i powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach późnowieczornych. 
UWAGA: Program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność 
zwiedzania ze względu na warunki atmosferyczne, godziny 
zwiedzania obiektów  Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów 
CENA ZAWIERA: 
• transport autokarem klasy LUX /klimatyzacja, DVD/
• zakwaterowanie w ośrodkach  wypoczynkowych/pensjonatach *** 

- 3 noclegi zgodnie z programem – pokoje 2  os z łazienkami
• wyżywienie: 3 śniadania,  3 obiadokolacje
• opiekę pilota
• ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA 
CENA NIE ZAWIERA: 
• biletów wstępów do zwiedzanych obiektów i lokalnych 

przewodników, systemu słuchawkowego tour guide – razem około 
100 PLN /os – w zależności od finalnej liczby osób,  

• świadczeń nie wymienionych w ofercie

wycieczka - 4 dni auTokareM

MAZuRY i Pojezierze Augustowskie

TerMin: cena

03.06. – 06.06.2021 954 zł/os.
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PROGRAM 
1 dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki o godz.05.00  przejazd do 
MALBORKA – zwiedzanie Zamku Krzyżackiego - średniowiecznej 
krzyżackiej warowni, największego zamku w Europie zbudowanego 
z cegły,  przejazd do ośrodka wypoczynkowego nad Bałtykiem, 
zakwaterowanie, odpoczynek, czas wolny na spacer nad morze,  
obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień: Śniadanie, Przejazd do GDAŃSKA, zwiedzanie miasta: Ratusz 
- najokazalsza i najcenniejsza budowla świecka dawnego Gdańska, 
Brama Wyżynna, Katownia, Droga Królewska – Złota Brama,  
ul. Długa (Dom Uphagena, Ratusz Głównomiejski), Fontanna 
Neptuna, Długi Targ, Dwór Artusa, Złota Kamieniczka), Długie 
Pobrzeże, Żuraw, ul. Mariacka, Bazylika Mariacka - największa 
ceglana świątynia w Europie. Czas wolny na Starówce, przejazd  
na WESTERPLATTE 
– miejsce, w którym nastąpił jeden z pierwszych ataków niemieckich, 
rozpoczynający II wojnę światową Powrót do ośrodka, obiadokolacja 
nocleg. 
3 dzień: Śniadanie,  odpoczynek, czas na relaks na plaży, 
obiadokolacja, nocleg. 
 4 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie,  przejazd do TORUNIA, 
zwiedzanie  z przewodnikiem:  Łuk Cezara, Rynek Staromiejski 
(ratusz staromiejski, jeden z największych ceglanych budynków tego 
typu w Europie i najważniejszy zabytek toruńskiej starówki, Dwór 
Artusa),  Kościół Najświętszej Marii Panny, Krzywa wieża – zespół 
murów obronnych, spichlerze, Katedra Świętojańska, Dom Mikołaja 
Kopernika -  z zewnątrz,  Wizyta w piernikarni – degustacja pierników 
i miodów, Wyjazd w drogę powrotną, powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach późnowieczornych. 
UWAGA: Program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność 
zwiedzania ze względu na warunki atmosferyczne, godziny 
zwiedzania obiektów  Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów 

CENA ZAWIERA: 
• transport autokarem klasy LUX/WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
• zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym nad morzem  

(3 noclegi w jednym obiekcie bez przekwaterowywania) – pokoje 
2  osobowe z łazienkami, TV

• wyżywienie -  3 śniadania , 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA)
• opiekę pilota
CENA NIE ZAWIERA: 
Świadczeń nie wymienionych w ofercie,
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,  lokalnych przewodników, 
systemu tour guide, - razem ok. 140  zł w zależności od finalnej liczby 
osób

wycieczka - 4 dni auTokareM

MALBORK - gDAńSK - tORuń

TerMin: cena

30.04. – 03.05.2021 854 zł/os.

03.06. – 06.06.2021 854 zł/os.
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PROGRAM: 
1 dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki ok godz. 06:00, przejazd do 
Park of Poland – SUNTAGO, we Wręczy gmina Mszczonów.  Pobyt 
w największym w Europie zadaszonym parku wodnym  - strefa 
JAMANGO - oferująca niezliczoną moc atrakcji. Ok. godz. 18.00 
przejazd do hotelu pod Warszawą, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 
2 dzień: Śniadanie, przejazd do centrum Warszawy.    
W programie:  Stare Miasto z Kolumną Zygmunta, spacer do Pomnika 
Syrenki Warszawskiej oraz Pomnika Małego Powstańca , Barbakan, 
Trakt Królewski z Kościołem św. Krzyża i Krakowskim Przedmieściem 
z Pałacem Prezydenckim.  Zamek Królewski i Pałac Kultury i Nauki, 
Ogrody Saskie, Plac Piłsudskiego. W trakcie dnia czas wolny na kawę. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, w programie: Muzeum 
Powstania Warszawskiego, następnie Łazienki Królewskie - spacer 
po jednym z najpiękniejszych kompleksów pałacowo-parkowych: 
Pałac na Wodzie (z zewnątrz), Amfiteatr, Belweder, Pomnik 
Chopina, przejazd do Wilanowa - spacer po ogrodach. Ok. 16.00 
wyjazd w drogę powrotną, powrót  na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych . 

UWAGA: Program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność 
zwiedzania ze względu na warunki atmosferyczne, godziny 
zwiedzania obiektów. Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów 
CENA ZAWIERA 
• transport autokarem klasy LUX (WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
• zakwaterowanie w hotelu **  (2 noclegi) – pokoje 2,3 os 

z łazienkami  
• wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• opiekę pilota 
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA)
CENA NIE ZAWIERA 
• biletów wstępów do zwiedzanych obiektów,
• lokalnego przewodnika, zestawu słuchawkowego tour guide razem 

około 110 zł/os
•  kosztu biletu do Suntago Park of Poland – około 100 zł/os. 

wycieczka - 3 dni auTokareM

WARSZAWA

TerMin: cena

01.05. – 03.05.2021 534 zł

11.06. – 13.06.2021 534 zł

17.09. – 19.09.2021 534 zł
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TerMin: cena

24.09. – 26.09.2021 614 zł/os.

PROGRAM: 
1 dZIEń: wyjazd z miejsca zbiórki ok. godz. 06:00,  przejazd 
do LUBLINA – spotkanie z lokalnym przewodnikiem 
i zwiedzanie:  Wzgórze Zamkowe - Zamek Lubelski z Kaplicą Trójcy 
Świętej, Brama Grodzka,  klasztor o.o. Dominikanów, Rynek 
Starego Miasta, Lubelska Trasa Podziemna, Brama Krakowska, 
Kościół M.B. Zwycięskiej, Katedra,  Brama Trynitarska, Muzeum na 
Majdanku- miejsce byłego obozu koncentracyjnego, Skansen Wsi 
Lubelskiej przejazd w okolice Zamościa,  zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
  
2 dZIEń: śniadanie, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, 
zwiedzanie  ZAMOŚCIA – w programie: Ratusz, rynek z zabytkowymi 
kamieniczkami, fragmenty murów obronnych, Kazamaty bastionu, 
dawny klasztor Bonifratów, Katedra, Dawny Pałac Zamoyskich, 
synagoga, Brama Lwowska i Lubelska. Czas wolny, powrót do 
ośrodka, obiadokolacja, nocleg. 
  
3 dZIEń: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do PRZEMYŚLA – 
zwiedzanie miasta: Rynek  z zabytkowymi kamieniczkami, most 
kamienny, Wieża Zegarowa, kościół o. Franciszkanów, Zamek 
Kazimierzowski, Archikatedra Bizantyjsko–Ukraińska, Kopiec 
Tatarski, zabytkowe cmentarze wojenne, Przejazd do KRASICZYNA– 
zwiedzanie zamku - jednego z najpiękniejszych skarbów architektury 
renesansowo-manierystycznej w Europie, spacer po zamkowym 
parku z wieloma unikatowymi gatunkami drzew i krzewów. Wyjazd 
w drogę powrotną, zakończenie wycieczki  w godzinach wieczornych. 

UWAGA: Program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność 
zwiedzania ze względu na warunki atmosferyczne, godziny 
zwiedzania obiektów  Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów 
CENA ZAWIERA: 
• transport autokarem klasy  LUX  (klimatyzacja, barek, DVD, WC)
• zakwaterowanie 2 noclegi w hotelu w pokojach  2  os. z łazienkami
• wyżywienie 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• opiekę pilota
• ubezpieczenie  NNW (SIGNAL IDUNA)  
CENA NIE ZAWIERA:
• kosztów związanych z realizacją programu – biletów, 

przewodników, zestawu słuchawkowego tour guide – łącznie około 
100 PLN/os w zależności od finalnej liczby osób

• świadczeń nie wymienionych w ofercie,

wycieczka - 3 dni auTokareM 

LuBLIn-ZAMOŚć-PRZEMYŚL-KRASICZYn
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TerMin: cena

22.05. – 23.05.2021 394 zł

25.09. – 26.09.2021 394 zł

PROGRAM: 
1 dZIEń: Wyjazd z miejsca zbiórki, z Katowice godz. 06:00.  
Przejazd do  PUŁAW - zwiedzanie Zespołu Pałacowego 
z Parkiem Czartoryskich. Następnie przejazd do KAZIMIERZA 
DOLNEGO W  programie - renesansowe kamieniczki,  rynek 
z charakterystyczną studnią, ruiny zamku wzniesionego przez 
Kazimierza Wielkiego, kościół farny zbudowany w połowie XIV w.  
Przy sprzyjających warunkach pogodowych rejs statkiem po Wiśle. 
Czas wolny. Przejazd do ośrodka wypoczynkowego, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.   
2 dZIEń: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do SANDOMIERZA - 
miasta wpisanego do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno-
architektoniczny i krajobrazowy. W programie: Katedra, Brama 
Opatowska, ratusz, Ucho Igielne,  kościół św. Jakuba, Klasztor 
Dominikanów, zamek z zewnątrz, Podziemna Trasa Turystyczna,  
spacer po Rynku. Czas wolny. 
Obiad w restauracji (we własnym zakresie). Wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

UWAGA: Program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność 
zwiedzania ze względu na warunki atmosferyczne, godziny 
zwiedzania obiektów. Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów 
CENA ZAWIERA 
• transport autokarem klasy  LUX  (klimatyzacja, barek, DVD, WC) 
• zakwaterowanie 1 nocleg w ośrodku wypoczynkowym  

w pokojach  2,3 os. z łazienkami 
• wyżywienie 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja 
• opieka pilota 
• ubezpieczenie  NNW  (SIGNAL IDUNA) 
CENA NIE ZAWIERA 
obligatoryjnej opłaty za bilety  wstępu do zwiedzanych obiektów, 
lokalnych przewodników, zestawów Tour Guide ok. 90 zł  
– płatne w autokarze u pilota 

wycieczka - 2 dni auTokareM 

PuŁAWY - KAZIMIERZ    DOLnY - SAnDOMIERZ



Organizujemy na zamówienie Klienta:
grupowe, autokarowe wycieczki objazdowe, 
pobytowo – objazdowe,
spotkania integracyjne  
i konferencje w najpiękniejszych 
regionach Polski i Europy.

Zawsze bieżące i najnowsze 
informacje 
na  naszej stronie 

www.olga2.pl
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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
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