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50 m

MORZE 19. Dąbki 40 37. Wisła 65

1. Świnoujście 2 20. Jarosławiec 41 38. Zakopane 65

2. Międzyzdroje 5 21. Ustka 43 39. Murzasichle 68

3. Międzywodzie 6 22. Łeba 46 40. Bukowina Tatrzańska 68

4. Dziwnów 7 23. Jastrzębia Góra 49 41. Krynica Zdrój 69

5. Dziwnówek 9 24. Chłapowo 50 42. Polańczyk 71

6. Pobierowo 11 25. Władysławowo 51 JEZIORA
7. Rewal 15 26. Hel 51 43. Piaseczno 72

8. Niechorze 18 27. Swarzewo 52 44. Giżycko 73

9. Pogorzelica 21 28. Gdańsk 52 45. Wilkasy 74

10. Mrzeżyno 23 29. Krynica Morska 53 SANATORIUM
11. Dźwirzyno 25 GÓRY 46. Ciechocinek 75

12. Grzybowo 26 30. Świeradów Zdrój 54

13. Kołobrzeg 27 31. Szklarska Poręba 55

14. Sianożęty 32 32. Łomnica 58

15. Ustronie Morskie 34 33. Karpacz 59

16. Sarbinowo 36 34. Kudowa Zdrój 61

17. Mielno 37 35. Polanica Zdrój 63

18. Łazy 39 36. Ustroń 64
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www.britas-krajowe.pl

OŚRODEK AKCEPTUJE
ZWIERZĘTA

ODLEGŁOŚĆ OD MORZA

RĘCZNIKI W POKOJACH

DARMOWY PARKING

REHABILITACJA

SALA ZABAW

PLAC ZABAW

ANIMACJE

INTERNET

BASEN

70-415 Szczecin
fax 91 4337 000

Wczasy krajowe:
tel. 91 4899 609

tel. kom. 508 502 290
krajowe@britas.pl

Wczasy zagraniczne:
tel. 91 4330 275
tel. 91 4883 749
michal@britas.pl

Kolonie i obozy:
tel. 91 4899 610
obozy@britas.pl70-415 Szczecin

fax 91 4337 000

Wczasy krajowe:
tel. 91 4899 609

tel. kom. 508 502 290
krajowe@britas.pl

Wczasy zagraniczne:
tel. 91 4330 275
tel. 91 4883 749
michal@britas.pl

Kolonie i obozy:
tel. 91 4899 610
obozy@britas.pl
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Świnoujście - TEMIDA

Świnoujście - KARKONOSZE

100 m

100 m

POŁOŻENIE: Centrum uzdrowiska, 100 m od wejścia 
na plażę.

POŁOŻENIE: Centrum uzdrowiska, 100 m od głównego 
wejścia na plażę. 

WYPOSAŻENIE: 2-piętrowy budynek z jadalnią. Internet 
WiFi. Czajniki dostępne na korytarzach. Płatny parking 
strzeżony – 150 m. 

WYPOSAŻENIE: Budynek 3-piętrowy, bez windy. Na 
parterze stylowa jadalnia z ogródkiem letnim. Sprzęt 
plażowy dostępny w recepcji. Internet WiFi. Płatny 
parking strzeżony – 150 m. 

POKOJE: 1, 2, 3 i 4-os. oraz studia 4-os.: łazienka, TV 
i ręczniki. 
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

POKOJE: 1, 2, 3 i  4-os.: łazienka, TV, czajnik, szklanki 
i ręczniki.
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: w sezonach B i C wyżywienie 2 x dziennie 
na miejscu. W sezonie A wyżywienie 3 x dziennie w DW 
Karkonosze (30 m).

WYŻYWIENIE:  Posiłki serwowane 3 x dziennie.

A=16.06-23.06, 25.08-01.09;  B=23.06-30.06, 18.08-25.08;  C=30.06-18.08

TEMIDA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

1-os.

2/3 x

1199 1280 1370

2-os. 899 999 1080

3-4 os. 850 940 1020

studio 4-os. 850 940 1020

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie: 3 x dziennie (sezon A), 2 x 
dziennie (sezon B i C), WiFi

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (20/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: 70/tydzień,
do lat 10 w pokoju 2-os.: zniżka 10 %,

do lat 10 (½ wyżywienia) przy 2 os. pełnopłatnych: 
zniżka 40 %.

A=16.06-23.06, 25.08-01.09;  B=23.06-30.06, 18.08-25.08;  C=30.06-18.08

KARKONOSZE
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

1-os.

3 x

1199 1280 1370

2-os. 899 999 1080

3-os. 850 940 1020

4-os. 850 940 1020

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, WiFi

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: ryczałt 70/tydzień,
do lat 10 w pokoju 2-os.: zniżka 10 %,

do lat 10 (½ wyżywienia) przy 2 os. pełnopłatnych: 
zniżka 40 %.

Świnoujście - RYBNICZANKA
150 m

POŁOŻENIE: 100 m od promenady i 150 m od plaży. 

WYPOSAŻENIE: Hotel 3-gwiazdkowy. Na miejscu prze-
stronna jadalnia, sala gimnastyczna z  mini siłownią, 
basen, sauna, jacuzzi, wypożyczalnia rowerów i  kijów 
Nordic Walking, kawiarnia. Jest profesjonalne zaplecze 
rehabilitacyjne. Czajniki bezprzewodowe dostępne na 
korytarzach. Internet WiFi. Płatny parking monitorowany 
(ograniczona ilość miejsc).

POKOJE: Ładne 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, lodówka, ręczni-
ki. Znaczna większość z balkonem.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania, obiady i kolacje w formie bogatego bufetu.

ZABIEGI:
Konsultacja z lekarzem + 5 zabiegów (sezon A i B).

A=07.04-25.05, 29.09-27.10; B=26.05-23.06, 25.08-29.09; C=23.06-25.08

RYBNICZANKA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

1-os.

3 x

1140 1420 1650

2-os. 999 1280 1499

3-os. 999 1280 1499

dostawka (wspólne spanie) dla os. > 14 lat: zniżka 20 %.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, basen, 
5 zabiegów (sezon A i B)

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (25/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: 140/tydzień,
do lat 3 z ½ wyżywienia: 280/tydzień,

do lat 14 (dostawka/wspólne spanie): 399/tydzień,
do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %.
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Świnoujście - SASANKA

Świnoujście - SOBÓTKA
200 m

150 m

POŁOŻENIE: 150 m od plaży.

POŁOŻENIE: Centrum dzielnicy nadmorskiej, 200 m od morza, w  sąsiedz-
twie parku.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen z  jacuzzi, kawiar-
nia, siłownia, sauna, bilard, tenis stołowy, profesjonalna 
baza rehabilitacyjna. Dla dzieci niewielki plac zabaw. 
Internet WiFi. Parking z ograniczoną liczbą miejsc.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, tenis stołowy, taras wypoczynkowy, 
duża baza rehabilitacyjna. Dla dzieci kącik zabaw. Internet WiFi. Ogólnodo-
stępne: czajniki na piętrach, lodówka przy recepcji. Parking z ograniczoną 
ilością miejsc.

POKOJE: 1, 2 i 3-os. oraz 2-pokojowe studia 3 i 4-os.: 
łazienka, TV, ręczniki, parawan. Dostawka dla dziecka 
możliwa w pok. 1 i 2-os.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

POKOJE: 1, 2, 3 i 4-os.: TV, łazienka, ręczniki, balkon (większość). 2-poko-
jowe studia 2-3 os., 3-pokojowe apartamenty 4-5 os.: wyposażenie jak 
wyżej + czajnik, lodówka. 
od godz. 13:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  kolacje bufetowe, obiady 
serwowane do stolika.

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe, obiady serwowane do stolika.

ZABIEGI:
Pakiet I: 10 zabiegów rehabilitacyjnych/tydzień. 
Pakiet II: 20 zabiegów rehabilitacyjnych/tydzień.

A=21.08-06.10;  B=08.05-21.08

SASANKA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

3 x

1450 1499

2-os. 1250 1450

3-os. 1180 1350

studio 3-os. 1250 1420

studio 4-os. 1250 1420

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 10 zabiegów

(w terminie 10.07 – 15.09),
korzystanie z basenu w godz. 18:00-20:00

Dopłata: parking (14/doba, ograniczona liczba miejsc),
sauna, łóżeczko dziecięce

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis,

do lat 10 (dostawka, ½ wyżywienia): 699/tydzień,
do lat 10 (½ wyżywienia): zniżka 190/tydzień.

A=28.04-23.06,  25.08-22.09;  B=23.06-25.08

SOBÓTKA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Zabiegi

Pokój: A B I II

1-os.

3 x

1470 1699

+250 +430

2-os. 1199 1399

3 i 4-os. 1130 1299

studio 2-os. 1499 1650

studio 3-os. 1330 1420

apt. 4-os. 1220 1430

apt. 5-os. 1170 1330

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce (25/doba),
parking (20/doba)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis,
do lat 7: zniżka 25% (dot. standardowych pokoi 2-3 os.).

Międzyzdroje - AMADEA

Międzyzdroje - WILLA PARK
200 m

POŁOŻENIE: 400 m od morza, centrum Międzyzdrojów.

POŁOŻENIE: 200 m od plaży, blisko promenady, 150 m 
od dużego, miejskiego placu zabaw.

WYPOSAŻENIE: Kameralna, zabytkowa willa. Do dyspo-
zycji: jadalnia, parking. Internet WiFi.

WYPOSAŻENIE: Elegancka jadalnia, parking, internet 
WiFi. Do dyspozycji łącznie 10 rowerów. 

POKOJE: 2 i 3-os.: łazienka, TV, lodówka, suszarka, małe 
ręczniki, podstawowe naczynia. Czajniki i  lodówki ogól-
nodostępne na korytarzach. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

POKOJE: Ładne, nowoczesne 2, 3, 4-os.: łazienka, TV, 
sprzęt plażowy, czajnik, ręczniki. Pokoje 2-os. i część 3-os. 
z balkonami.
od godz. 15:00 (od kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania, obiadokolacje.

WYŻYWIENIE: Serwowane do stolika śniadania, obiady 
i kolacje (szeroki wybór dań).

A=05.05-02.06, 08.09-29.09; B=02.06-30.06, 18.08-08.09; C=30.06-18.08

AMADEA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

2-os.
2 x

950 1099 1299

3-os. 850 940 1030

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
parking (do 01.07 i od 31.08), internet

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (od 01.07 do 31.08)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis

A=02.06-30.06, 01.09-29.09;  B=30.06–01.09

WILLA PARK
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2-os.

3 x

999 1220

3-os. 880 1060

4-os. 870 940

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, internet, parking, 
rowery

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do 3 lat bez świadczeń: gratis,
do lat 8 z ½ wyżywienia: zniżka 100/tydzień.
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Międzywodzie - GRYF

POŁOŻENIE: Ok. 350 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Ośrodek po generalnym remoncie. Jest 
jadalnia, kryty basen, jacuzzi. Dla najmłodszych plac 
zabaw. Jest parking (płatny). Sprzęt plażowy do wypoży-
czenia. Internet WiFi przy recepcji.

POKOJE: 1, 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, radio, lodówka, czaj-
nik, ręczniki, suszarka do włosów, balkon. 2-os. mały: ok. 
9 m2, wyposażony jw. 
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje 
serwowane do stolika.

A=03.06-16.06, 31.08-31.10; B=16.06-31.08

GRYF
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

2 x

1399 1540

2-os. Mały 1099 1199

2-os. 1060 1350

3-os. 999 1310

4-os. 950 1170

dostawka w pokoju 2 os.: 750/tydzień

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, jacuzzi

Dopłata: parking (25/doba), opłata klimatyczna, sprzęt plażowy,
łóżeczko dziecięce, pobyt z psem

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis

Dziwnów - NA WYDMIE
100 m

POŁOŻENIE: Centrum kurortu, 100 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Ośrodek z  własnym zejściem na plażę 
wyposażony jest w  duży plac zabaw, jadalnię, wypo-
życzalnię rowerów holenderskich, miejsce na ognisko, 
grill, stół do tenisa, piłkarzyki, cymbergaj, monitorowany 
parking. Internet WiFi. 

POKOJE: Ładne, zadbane 2, 3-os. oraz 2-pokojowe 
studia 3-5-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik, sprzęt 
plażowy.

DOMKI DREWNIANE: BLIŹNIAK (2-3 os., 15 m2, 1-poko-
jowy), KOMFORT (3-6 os., parterowe i piętrowe, 2-poko-
jowe, z tarasami): łazienka, TV, lodówka, czajnik, naczynia 
stołowe, leżak, parawan. 

DOBA HOTELOWA:
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe oraz serwowane 
obiadokolacje.

A=02.06-16.06, 01.09-29.09; B=16.06–23.06, 19.08-01.09; C=23.06–19.08

NA WYDMIE
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Zakwaterowanie: A B C

POKOJE

2 i 3-os.
2 x

820 999 1120

studio 3-5-os. 880 1020 1150

DOMKI

Bliźniak 2-os.

2 x

820 999 1120

Bliźniak 3-os. 750 899 999

Komfort 3-os. 950 1150 1370

Komfort 4-os. 850 999 1150

Komfort 5-os. 760 899 1020

Komfort 6-os. 720 820 930

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking 
(1 miejsce na pokój/domek), internet, zużycie 

prądu i wody

Dopłata: opłata klimatyczna, dodatkowe miejsce parkin-
gowe (10 pln/doba)

Dzieci:

do 1 roku bez świadczeń: gratis, 
do lat 3 bez świadczeń: opłata 140/tydzień, 

do lat 12 z ½ wyżywienia: zniżka 100/tydzień,
do lat 12 przy 2 os. pełnopłatnych (Bliźniak):

zniżka 30 %,
do lat 12 przy 2 os. pełnopłatnych (pokoje):

zniżka 30 %,
do lat 12 przy 3 os. pełnopłatnych (studia): zniżka 30 %.
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Dziwnów - PERŁA DZIWNOWA
100 m

POŁOŻENIE: 100 metrów od morza, spokojna okolica.

WYPOSAŻENIE:  Ładny kryty basen z jacuzzi, kompleks 
saun, jadalnia, kawiarnia, zadaszone altany grillowe, 
zaplecze rekreacyjne (kort tenisowy, siłownia, stół do 
tenisa, boiska do koszykówki i siatkówki plażowej, wypo-
życzalnia rowerów i Nordic Walking). Dla dzieci atrakcyj-
ny plac zabaw oraz sala zabaw. Parking monitorowany, 
internet WiFi.

POKOJE:
Budynek A (główny z jadalnią i basenem) – pokoje 1, 
2 i 3-os.: łazienka, lodówka, TV, czajnik, ręczniki, sprzęt 
plażowy; pokoje 2, 3 i 5-os. PLUS (II piętro, najlepszy 
standard) większe, z klimatyzacją i balkonem francuskim. 
Budynek B (budynek parterowy, rodzinny): pokoje 3, 
4 i 5-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki i sprzęt 
plażowy.
od godz: 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego.

ZABIEGI: 2 rodzaje pakietów kwotowych na zabiegi SPA, 
masaże dowolnie wybrane z cennika hotelowego. 

A=01.06-01.07, 31.08-06.10;  B=01.07 – 31.08

PERŁA
DZIWNOWA wyż.

Ceny za 1 tydzień/
os. Zabiegi

Pokój: A B

budynek A

1-os. 

2 x

1060 1230

+200 +4002 i 3-os. 1030 1199

2, 3, 5-os. 
PLUS 1060 1340

budynek B

3, 4, 5-os. 2 x 1030 1199 +200 +400

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen kryty, 
jacuzzi, siłownia, kort, boiska, tenis stołowy

Dopłata: opłata klimatyczna, rowery (3/h), Nordic Walking (2/h) 
parking (10/doba), sauny

Dzieci:
do lat 2 bez świadczeń: gratis; 

do lat 6: opłata 780/tydzień; 
do lat 12: opłata 920/tydzień

Dziwnówek - FAMILIJNI
100 m

POŁOŻENIE: 100 m do plaży, w centrum miejscowości.

WYPOSAŻENIE: Klimatyzowana jadalnia, basen i brodzik 
dla dzieci (ruchome zadaszenie, podgrzewana woda, 
jacuzzi), kawiarnia, stół do tenisa, bilard, boisko do 
koszykówki, siatkówki i plażowej piłki nożnej. Dla dzieci 
bawialnia, 2 atrakcyjne place zabaw oraz centrum multi-
medialne. Latem zajęcia animacyjne dla dzieci i doro-
słych. Parking monitorowany. Internet WiFi.

POKOJE I DOMKI: Pokoje 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, czaj-
nik, ręczniki, sprzęt plażowy (parawan, leżak). Pokoje 
z przestronnymi tarasami za dopłatą. Są także 2-pokojo-
we domki 3-4-os. (w salonie kanapa, w sypialni 2 łóżka 
pojedyncze i 1 piętrowe) z możliwością dostawki.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania, obiady, kolacje.

DLA NAJMŁODSZYCH (bezpłatnie): Wanienka, nocnik, 
wózek, łóżeczko, elektroniczna niania – konieczna rezer-
wacja.

A=27.04-01.07, 26.08-30.09;  B=01.07-26.08

FAMILIJNI
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Pokój 
z tarasem

Zakwaterowanie: A B

pokój 2, 3 i 4-os.

3 x

1060 1270 +50/os.

domek 3-4-os. 1130 1340

dostawka w domku (dla 5-6-tej os.): zniżka 30 %

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, bawialnia, 
korzystanie z basenu, zajęcia animacyjne

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba), jacuzzi

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: 30/doba,
do lat 7: zniżka 210/tydzień (w domkach przy 

co najmniej 3 os. pełnopłatnych; nie łączy się ze 
zniżką za dostawkę).
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Dziwnówek - JANTAR
150 m

POŁOŻENIE: 150 m od morza, centrum Dziwnówka.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kompleks basenowy 
(hydromasaże, basen solankowy, jacuzzi, brodzik dla 
dzieci, sauna sucha, łaźnia parowa), kawiarnia, bilard, 
baza rehabilitacyjna, boisko do siatkówki i gry w boule, 
wypożyczalnia rowerów i  kijków Nordic Walking, miej-
sce do grillowania, dozorowany parking. Dla dzieci plac 
zabaw. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 1, 2 i  3-os. oraz studia 2-poko-
jowe 3-4 os.: łazienka, TV-Sat, balkon, ręczniki, parawan. 
Leżaki do wypożyczenia w recepcji.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania, obiady i kolacje bufetowe.

ZABIEGI: Do 3 zabiegów dziennie + co drugi dzień 
ćwiczenia w basenie.

A=05.05-17.06, 25.08-27.10; B=17.06-25.08

JANTAR
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

3 x

1639 1879

2-os. 1299 1499

3-os. 1299 1499

studio 3-os. 1429 1619

studio 4-os. 1299 1499

os. dodatkowa na wspólnym spaniu: zniżka 15 %

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, baseny, sauny, 
jacuzzi (popołudniami, po zakończeniu zabiegów), 

pakiet rehabilitacyjny

Dopłata: opłata klimatyczna, parking, rowery

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis,

do lat 12 z ½ wyżywienia: zniżka 25 % (nie sumuje 
się ze zniżką za wspólne spanie).

Pobierowo - GRAND LAOLA
70 m

POŁOŻENIE: 70 m od morza, na zalesionym terenie. 

WYPOSAŻENIE: Zrewitalizowany kompleks wypoczyn-
kowy (są windy) oferuje kompleks basenowy (basen 
kryty, jacuzzi, jacuzzi solankowe, sauna sucha i parowa, 
tężnia solankowa), elegancką restaurację, kawiarnię, plac 
zabaw, mini golf, wypożyczalnię rowerów, bogatą infra-
strukturę rehabilitacyjną. Parking płatny. Internet WiFi 
przy recepcji i w pokojach De Luxe.

POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, TV, lodówka, sprzęt plażo-
wy, suszarka do włosów, ręczniki, balkon. Pokoje 
De Luxe bardziej komfortowe i  znacznie większe (do 
39 m2).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe, obiady 
serwowane; w okresie 01.07 – 31.08.: 2 x dziennie (śnia-
dania bufetowe + obiadokolacje: wybór z 2 dań + bufet 
sałatkowy).

ZABIEGI: Badanie lekarskie + 10 zabiegów rehabilitacyj-
nych/tydzień. 

A=05.05-26.05;  B=26.05-30.06, 01.09-29.09;  C=30.06-01.09

GRAND LAOLA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.
Zabiegi

Pokój: A B C

1-os.

2/3 x

1299 1399 1599

+160
2-os. 1099 1170 1320

2-os. Deluxe 1170 1260 1480

3-os Deluxe 1130 1230 1420

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie (01.07-31.08: 2 x dzien-
nie, poza tym okresem 3 x dziennie), korzystanie 

z kompleksu kąpielowego, internet

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (15/doba), mini golf,
wypożyczenie roweru (6/h)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis,
do lat 12: zniżka 20 %.
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Pobierowo - PISZ
250 m

POŁOŻENIE: 250 m od morza, wśród sosnowego lasu.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, bar, kryty basen, sauna, duży 
plac zabaw z trampoliną, boiska sportowe, kort tenisowy, 
siłownia, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, parking. Czajni-
ki dostępne w recepcji. Internet WiFi w całym obiekcie.

POKOJE: Komfortowe 2, 3, 4 i 5-os.: łazienka, TV, ręczni-
ki, balkon (znaczna większość). 
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe (godz. 8:30-11:00), 
obiadokolacje (17:00-19:15), kolacje grillowe, ogniska 
z kiełbaskami. W sezonie A 3 posiłki dziennie.

ZABIEGI: Badanie lekarskie + 6 zabiegów/tydzień.

A=03.06-22.06, 31.08-30.09;  B=22.06-31.08.

PISZ
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2,3,4 i 5-os. 2/3 x 920 1270

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (sezon B) lub 
3 x dziennie (sezon A), kolacje grillowe, 6 zabiegów, 

basen, bilard, piłkarzyki, ping–pong, tenis, sauna, 
siłownia, parking, internet Wi-Fi

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 7: zniżka 40 %.

Pobierowo - KALA
200 m

POŁOŻENIE: 200 m od morza, w centrum miejscowości, 
w bezpośrednim sąsiedztwie boisk sportowych i kortów 
tenisowych.
WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia, miejsce do grillo-
wania, tenis stołowy. Dla dzieci: plac zabaw i bawialnia. 
Jest wypożyczalnia rowerów, internet WiFi, bezpłatny 
parking.
POKOJE: 2, 3 i 4-os. oraz studia 2-pokojowe 4-os.: 
łazienka, TV, sprzęt plażowy, czajnik bezprzewodowy.
DOMKI:
KOMFORT 2-6-os. (wyposażenie j.w.; na piętrze 2 sypial-
nie, na parterze pokój dzienny),
NOWE 2-4-os. (wyposażenie j.w.; jednopokojowe z 
łóżkiem piętrowym i rozkładaną wersalką).
Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia lodówki.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania i kolacje bufetowe, obiady serwowane.

A=02.06-30.06, 01.09-29.09;  B=30.06-01.09

KALA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2-os.

3 x

799 1089

3 i 4-os. 799 1059

studio 2+2 799 1089

dostawka: zniżka 20%

Domek NOWY

wyż. 3 x dziennie na
1 tydzień Cena za CAŁY DOMEK 

/ tydzieńdziecko 
< 12 lat

osoba
> 12 lat

2-4-os. +260 +330 1899 2499

Domek
KOMFORT

wyż. 3 x dziennie na
1 tydzień Cena za CAŁY DOMEK 

/ tydzieńdziecko 
< 12 lat

osoba
> 12 lat

2-6-os. +260 +330 2659 3499

W cenie: 7 noclegów,
wyżywienie 3 x dziennie (dot. pokoi), parking

Dopłata:
opłata klimatyczna,

łóżeczko dziecięce (15/doba), pobyt z psem (15/
doba), lodówka do pokoju/domku

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: opłata 40/doba,
do lat 3 bez osobnego spania, z ½ wyżywienia:

opłata 60/doba,
do lat 7 (wspólne spanie, ½ wyżywienia): opłata 

80/doba,
do lat 12 (osobne spanie, ½ wyżywienia):

opłata 110/doba. 
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Pobierowo - GRYF
50 m

POŁOŻENIE: 50 m od morza, wśród sosnowego lasu.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, 2 zewnętrzne baseny z 
podgrzewaną wodą (dla gości z domków dostępny 
tylko 1 z nich), jacuzzi, sauna, kort tenisowy, boisko do 
siatkówki, tenis stołowy, pole do gry w bule, miejsce do 
grillowania, parking. Dla dzieci 3 place zabaw i wakacyjne 
animacje. Internet WiFi przy recepcji.

POKOJE: 2-os. (10 m2, łoże 2-os.), 3-os. (18 m2, łoże 2-os. 
+ kanapa), 2-os. PLUS (13 m2, łoże 2-os.), 3-os. PLUS (34 
m2, łoże 2-os. + 2 kanapy). Najładniejsze są zlokalizowane 
przy basenie apartamenty 2-os. (18 m2, łoże 2-os.) oraz 
3-os. (32 m2, łoże 2-os., kanapa).
Wyposażenie: łazienka, TV, lodówka, czajnik, suszarka, 
ręczniki, sprzęt plażowy, balkon lub taras. W apartamen-
tach mikrofalówka.
DOMKI: Brda (60 m2, max. 6 os.): 2-piętrowe, salon (kana-
pa), 2 sypialnie (2 x 2 łóżka 1-os.).
Wagus (30 m2, max. 4 os.): 2-piętrowe, salon (kanapa), 
sypialnia (3 łóżka 1-os.).
Wyposażenie: łazienka, TV, lodówka, czajnik, sprzęt 
plażowy, zadaszony taras. W domkach Brda dodatkowo 
kuchenka 2-palnikowa.
od godz. 17:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje bufetowe (przy 
małej ilości osób w ośrodku serwowane).

A=01.09-31.10;  B=26.05-23.06;
C=23.06-07.07, 18.08-01.09; D=07.07-18.08

GRYF
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C D

2-os.

2 x

1030 1099 1160 1350

2-os. PLUS 1099 1160 1220 1410

3-os. 1099 1160 1220 1410

3-os. PLUS 1160 1220 1280 1470

apart. 2-os. 1220 1220 1380 1730

apart. 3-os. 1160 1220 1320 1630

Domki:

wyż. 2 x dziennie
na 1 tydzień Cena za CAŁY DOMEK/tydzień

dziecko 
< 12 lat

osoba
> 12 lat A B C D

Wagus 4-os.
+ 300 + 500

1250 1599 1999 2499

Brda 6-os. 1599 1999 2499 3370

Domki sprzedawane są wyłącznie z wyżywieniem.

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 2 baseny letnie (domki: dostępny tylko 1), jacuzzi, sau-
na (2 razy w tygodniu), kort tenisowy (domki i apartamenty), animacje dla dzieci, parking (1 

miejsce na pokój/apartament/domek)

Dopłata: opłata klimatyczna, zużycie prądu (domki), 
pobyt z psem, łóżeczko dziecięce (40/pobyt) 

Dzieci: do lat 3 (bez świadczeń): opłata 30/dzień,
do lat 7 (wspólne spanie): zniżka 50 %.

Kaucja zwrotna płatna w dniu przyjazdu: 200 pln (dot. domków).

Rewal - SAND
250 m

POŁOŻENIE: 250 m od plaży, centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia, w ogrodzie muro-
wany grill z  altaną, bezpłatny parking. Dla dzieci plac 
zabaw. Internet WiFi.

POKOJE: 2 i  3-os.: łazienka, TV, lodówka, ręczniki, czaj-
nik, sprzęt plażowy, balkon lub taras (znaczna większość); 
studia 2-pokojowe 2-4 os.: łoże małżeńskie, wersalka, 
reszta j.w.; apartamenty 2-pokojowe 2-4 os. (większe): 
2 łoża małżeńskie, reszta j.w.; apartament LUX 2-5 os. 
(65 mv): sypialnia z łożem małżeńskim, pokój dzienny z 
łożem małżeńskim i kanapą, łazienka z pralką, duża, w 
pełni wyposażona kuchnia (kuchenka, piekarnik, lodów-
ka, zmywarka, czajnik, toster).
od godz. 13:30 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania, obiady i  kolacje serwowane 
(jest wybór dań).

PAKIET PLUS: Pakiet kwotowy do wykorzystania w 
Rewalu na dodatkowe posiłki, desery, napoje: Mały 
(do wykorzystania 150/os.) i Duży (do wykorzystania 
250/os.).

A =28.04-30.06, 25.08-29.09;  B=30.06-25.08

SAND
wyż.

Ceny za 1 
tydzień/os.

Pakiet
PLUS

Pokój A B Mały Duży

2 i 3-os.

3 x

699 770

+180 +290

studio 2-os. 720 950

studio 3-os. 720 920

studio 4-os. 650 870

apart. 2 os. 770 1170

apart. 3-os. 770 1070

apart. 4-os. 680 920

LUX 2 i 3-os. 850 1270

LUX 4-os. 750 1060

LUX 5-os. 720 999

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, parking, 
internet WiFi

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: opłata 10/doba,
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 110/tydzień.
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Rewal - ALCEST
50 m

POŁOŻENIE: 50 metrów od plaży.

WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia, basen zewnętrzny 
z brodzikiem dla dzieci, miejsce na grilla, wypożyczalnia 
rowerów, zewnętrzna siłownia, kawiarnia. Dla dzieci plac 
i sala zabaw. Jest parking i internet WiFi.

POKOJE: 1, 2, 3, 4-os. i 2 pokojowe studia 4-os.: łazien-
ka, TV, ręczniki, czajnik, radio, sprzęt plażowy. Większość 
pokoi z balkonem i możliwością dostawki.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w postaci bufetu, obiadokola-
cje serwowane + bufet sałatkowy.

A =26.05-23.06, 08.09-15.09;  B=23.06-07.07, 25.08-08.09;
C=07.07-25.08

ALCEST
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

1-os.

2 x

1210 1299 1430

2-os. 1150 1220 1370

3-os. 1150 1220 1330

4-os. 1150 1220 1330

studio 4-os. 1210 1280 1370

dostawka: 899/tydzień

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
basen z brodzikiem dla dzieci

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (15/doba), rower (7/h), 
łóżeczko (10/doba), pobyt z psem

Dzieci:
do lat 2 bez świadczeń: 175/tydzień,

do lat 12: zniżka 45 %,
do lat 15: zniżka 20 %.

Rewal - VILLA MELODY

POŁOŻENIE: Ok. 300 m od morza, w zacisznej okolicy.

WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja, kryty basen 
z  hydromasażem, jacuzzi, basen letni, sauna sucha, 
kawiarnia z  kominkiem, murowany grill, wypożyczalnia 
rowerów (bezpłatnie). Dla dzieci plac zabaw oraz sala 
zabaw. Parking bezpłatny. Internet WiFi w całym ośrodku.

POKOJE: Przestronne i eleganckie 2, 3 i 4-os.: łazienka, 
TV, balkon, ręczniki, suszarka do włosów, lodówka, czaj-
nik, parawan. Jest możliwość dostawki.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe. Obiadokolacja 
serwowana do stolików.

DLA MAŁYCH DZIECI: Łóżeczka dziecięce, krzesełka do 
karmienia, wanienki (bezpłatnie, ale konieczna wcze-
śniejsza rezerwacja).

A =20.04-23.06, 25.08-15.09;  B=23.06-25.08.

VILLA 
MELODY wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2-os.

2 x

999 1320

3-os. 920 1199

4-os. 899 1160

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, baseny, sauna, 
jacuzzi, rowery, parking, internet WiFi

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem 

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 7 (dostawka): zniżka 35 %.
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Rewal - SUNSTAR

Niechorze - KLIPER
200 m

POŁOŻENIE: 500 metrów od morza.

POŁOŻENIE: 200 metrów od plaży, w pobliżu jeziora.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, zewnętrzny basen, miejsce 
do grilla, wypożyczalnia rowerów, kawiarnia. Dla dzieci plac 
i pokój zabaw. Jest internet WiFi i monitorowany parking. 

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia, basen zewnętrzny 
z brodzikiem dla dzieci, jacuzzi, miejsce na grilla, wypo-
życzalnia rowerów. Dla dzieci pokój i plac zabaw. Jest 
parking  i Internet WiFi.

ZAKWATEROWANIE: Pokoje 1, 2, 3 os. oraz apartamenty 
2 pokojowe 4 os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, 
parawan. Domki dwupoziomowe 4-6 os. z możliwością 2 
dostawek: łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, parawan.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

POKOJE: 1, 2, 3, 4 i 5-os., oraz studia 4-os.: łazienka, 
TV, czajnik, lodówka, ręczniki, sprzęt plażowy. Wszystkie 
pokoje posiadają balkony. Pokoje LUX większe i bardziej 
komfortowe.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje serwowa-
ne do stolika.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje 
serwowane + zimny bufet.

A=02.06-23.06, 25.08-29.09;    B=23.06-25.08

SUNSTAR wyż.
Ceny za 1 tydzień/os.

A B

POKOJE

1-os.

2 x

1099 1480

2-os. 899 1240

3-os. 860 1170

apt. 4-os. 850 1150

DOMKI

4-os. 2 x 960 1240

dostawka: 210/tydzień (dziecko < 3 lat), 
550/tydzień (dziecko < 12 lat), 599/tydzień (os. dorosła)

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, leżaki w recepcji, 
parking, internet

Dopłata: opłata klimatyczna, rowery (10/h),
pobyt z psem (20/doba)

A=25.05-23.06, 01.09-22.09;  B=23.06-14.07, 18.08-01.09; C=14.07-18.08

KLIPER
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

1-os.

2 x

1050 1230 1350

2-os. 920 999 1170

2-5-os. LUX 1099 1170 1299

studio 4-os. 1099 1170 1299

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, jacuzzi

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba),  pobyt z psem 
(25/doba), rowery (5/h), łóżeczko (20/doba)

Dzieci:
do 2 lat bez świadczeń: 180/tydzień,

do lat 12: zniżka 45 %,
do lat 15: zniżka 20%.

Niechorze - JANTAR
140 m

POŁOŻENIE: 140 m od plaży, centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia, kompleks krytych 
basenów (basen solankowy, rekreacyjny, jacuzzi, sauna), 
fitness, piękny ogród z tarasem wypoczynkowym (leżaki), 
plac zabaw, baza zabiegowa. Jest parking i internet WiFi.

POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, ręczniki, TV–Sat, minibarek, 
sprzęt plażowy. 2-os. LUX znacznie większe, dodatkowo 
suszarka. Wszystkie pokoje posiadają balkon.
od godz. 14:00 (od obiadu/obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  kolacje bufetowe, obiady 
serwowane; w okresie 07.07 – 24.08.: 2 x dziennie (śnia-
dania bufetowe + obiadokolacje: wybór z 2 dań + bufet 
sałatkowy).

PAKIET KURACYJNY: Badanie lekarskie + 15 zabiegów, 
co drugi dzień gimnastyka w basenie.

A =26.05-23.06, 25.08-29.09; B=23.06-25.08

JANTAR
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój A B Zabiegi

1-os.

2/3 x

1360 1599

+1502-os. 1099 1270

2-os. LUX 1199 1399

dostawka dla osoby dorosłej: zniżka 10%

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie (patrz opis), 

baseny, sauna, jacuzzi, sala fitness, grill albo wieczorek 
taneczny, internet

Dopłata:
opłata klimatyczna, rowery, szlafroki, bilard, parking 

(18/doba - lipiec, sierpień; 10/doba - pozostałe terminy),
łóżeczko (15/doba)

Dzieci:
do lat 2 bez świadczeń: gratis,

do lat 7 (dostawka, z ½ wyżywienia): zniżka 45 %,
do lat 12 (dostawka, z ½ wyżywienia ): zniżka 20 %.
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Niechorze - KORAL
150 m

POŁOŻENIE: 150 m od morza, 80 m od brzegu jeziora, 
w samym sercu kurortu. W pobliżu apteka, kościół, przy-
stanek PKS.

WYPOSAŻENIE: Przestronna, elegancka jadalnia, kawiar-
nia, miejsce na grilla. Leżaki i kije do Nordic-Walking 
dostępne w recepcji. Jest winda. Parking z ograniczoną 
liczbą miejsc. Internet WiFi.

POKOJE: 1, 2, 3, 4 i 5 os.: łazienka, TV, lodówka, czaj-
nik, ręczniki, koc i parawan plażowy, balkon. Większość 
z możliwością dostawki. Widok na stronę południową 
(jezioro) lub północną (promenada). Możliwość wypoży-
czenia łóżeczka dziecięcego.
od godz. 15:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje w formie bogatego 
bufetu szwedzkiego, obiady serwowane. Napoje do 
posiłków w cenie.

PAKIET PLUS: Pakiet kwotowy do wykorzystania 
w Niechorzu na dodatkowe posiłki, desery, napoje: Mały 
(do wykorzystania 150/os.) i  Duży (do wykorzystania 
250/os.).

A=01.01-28.04, 28.10-15.12;  B=28.04-02.06, 16.09-28.10;  C=02.06-
30.06, 26.08-16.09; D=30.06-26.08

KORAL
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Pakiet PLUS

Pokój: A B C D Mały Duży

1-os.
2 x

870 930 1080 1220
+180 +290

2, 3, 4-os. 699 750 899 999

dostawka: zniżka 20 % (os. > 12 lat), zniżka 50 % (os. < 12 lat)

dopłata do wyż. 3 x dziennie: 130/tydzień/os.

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, wieczór 

biesiadny przy grillu (w ramach kolacji), Nordic Walking, 
internet WiFi

Dopłata: pobyt z psem (15/doba), leżaki (2/doba), łóżeczko dla 
dziecka (20/pobyt), parking w sezonie D (10/doba)

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: opłata 15/doba,

do lat 12 na dostawce: zniżka 50%,
do lat 12 (osobne spanie): zniżka 20%.

Pogorzelica - FAMILIJNI
150 m

POŁOŻENIE: 150 m do plaży.

WYPOSAŻENIE: Klimatyzowana jadalnia, zadaszony 
basen z trzema zjeżdżalniami, spray park, brodzik dla 
dzieci, jacuzzi, kawiarnia, bar, stół do tenisa, bilard, boisko 
(koszykówka, siatkówka), siłownia, mini golf. Dla dzieci 
2 bawialnie, 2 atrakcyjne place zabaw oraz park siatko-
wy. Latem codziennie animacje dla dzieci i dorosłych. 
Parking monitorowany. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe pokoje 1, 2, 3-os.: łazienka, TV, 
czajnik, ręczniki, sprzęt plażowy (parawan, leżak). Są też 
2-pokojowe studia 4-6-os., oraz 2-pokojowe aparta-
menty 3-5-os. Jest możliwość dostawek. 
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania, obiady i kolacje.

DLA NAJMŁODSZYCH (bezpłatnie): Wanienka, nocnik, 
wózek, łóżeczko – konieczna rezerwacja.

A=05.05-30.06, 01.09-29.09;  B=30.06-01.09

FAMILIJNI
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

2/3 x

1270 1690

2, 3-os. 1060 1480

studio 4-6-os. 1299 1799

apt. 3-5-os. 1270 1830

dostawka w pokoju 3-os. i studio 6-os.: zniżka 50 %

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (sezon B) 

lub 3 x dziennie (sezon A), bawialnia, korzystanie 
z basenu, animacje, internet

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: 30/doba,

do lat 7: zniżka 280/tydzień (pokój), 350/tydzień 
(studio), 420/tydzień (apartament).
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Pogorzelica - SANDRA SPA

POŁOŻENIE: 300 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Ogromny kompleks basenów (część 
kryta i odkryta): basen rekreacyjny, pływacki, solankowy, 
3 zjeżdżalnie, wodny plac zabaw z pirackim statkiem, 
basen z boiskiem do gier wodnych, sztuczna fala, jacuzzi, 
dzika rzeka, sauna. Jest restauracja, fitness, kawiarnia, 
pub, kręgielnia, bilard, kort tenisowy, wypożyczalnia 
rowerów, mini zoo, parking. Dla dzieci: bawialnia, plac 
zabaw, wakacyjne animacje. Internet WiFi.

POKOJE: 2, 3-os., 2-pokojowe studia 4-os.: łazienka, 
TV, minibar, telefon, ręczniki, parawan i  balkon (więk-
szość); 2-os. LUX: pokoje większe, z nowszymi meblami, 
wszystkie z  balkonami; bungalowy 4-os.: wyposażenie 
jak standardowe pokoje, z  bezpośrednim wyjściem do 
ogrodu. Jest możliwość dostawek.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje w  formie 
bardzo bogatego bufetu. Można domówić obiady.

ZABIEGI:
Do 3 zabiegów dziennie w dni robocze. 

A=03.04-22.06;  B=02.09-22.12;  C=22.06-06.07, 19.08-02.09;  D=06.07-19.08

SANDRA SPA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój A B C D Zabiegi

2 i 3-os.

2 x

1420 1480 1750 1880

+330

2-os. LUX 1430 1499 1830 1970

studio 4-os. 1420 1480 1750 1880

bungalow 
4-os. 1399 1450 1750 1880

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +200/tydzień/os.

dostawka dla os. powyżej 12 lat: zniżka 30 %

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, kompleks 
basenów, wodny plac zabaw dla dzieci, fitness, par-
king, wieczorki taneczne, aerobic wodny, bawialnia, 

programy animacyjne dla dzieci  (latem)

Dopłata:
opłata klimatyczna, strefa SPA z kompleksem saun, 
kręgielnia, bilard, rowery, kort tenisowy, minigolf, 

łóżeczko dziecięce

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 na regularnym łóżku: zniżka 30 %

(sezon A, B) lub 15 % (sezon C, D),
do lat 12 (dostawka): zniżka 50 %.

Pogorzelica - BALTIC INN

Mrzeżyno - ALGA ACTIV
80 m

150 m

POŁOŻENIE: 150 metrów od morza.

POŁOŻENIE: 80 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, 2 baseny letnie, wypożyczalnia 
rowerów, Nordic Walking, kort tenisowy, bilard, piłkarzy-
ki, tenis stołowy, fitness, kawiarnia, miejsce do grillowa-
nia. Dla dzieci plac i pokój zabaw oraz wakacyjne anima-
cje. Jest parking. Internet WiFi.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, 2 baseny (zewnętrzny z brodzi-
kiem dla dzieci oraz kryty z atrakcjami wodnymi, jacuzzi), 
sauna, boisko multifunkcyjne, kort tenisowy, fitness, 
siłownia, bilard, tenis stołowy, mini golf. Jest taras wido-
kowy z leżakami oraz parking. Dla dzieci plac i pokój 
zabaw. Latem zajęcia animacyjne dla dzieci i dorosłych. 
Obiekt posiada windę. Internet WiFi.

POKOJE: 2- os., 2-os. LUX, studio 2 pokojowe 4-os., 
apartamenty 2 pokojowe 4-os.: łazienka, TV, lodówka, 
ręczniki, sprzęt plażowy. Większość pokoi z balkonem. 
Pokoje LUX są po remoncie.
od godz.: 15:00 (od obiadokolacji)
do godz.: 11:00 (do śniadania)

POKOJE: 2, 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-6-os.: 
łazienka, TV, sprzęt plażowy, balkon. Ręczniki dostępne 
w recepcji (bezpłatnie). Czajniki ogólnodostępne.
od godz. 15:30 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu, obiadokolacja 
serwowana do stolika + zimny bufet.

WYŻYWIENIE: Śniadania i  kolacje bufetowe, obiady 
serwowane do stolików.

A=02.06-30.06, 25.08-30.09;  B=30.06-25.08

BALTIC INN
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2-os.

2 x

1150 1370

2-os. LUX 1280 1499

studio 4-os. 1020 1150

apart. 4-os. 1150 1299

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, baseny letnie, Nordic Walking

Dopłata: opłata klimatyczna, rowery (10/h), tenis (20/h), pobyt z psem (25/doba),
łóżeczko (50/pobyt), parking (15/doba w terminie 22.06 – 31.08)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 12 (z ½ wyżywienia): 670/tydzień.

A=02.06-16.06, 25.08-08.09; B=16.06-23.06, 18.08-25.08;
C=23.06-30.06, 11.08-18.08; D=30.06-11.08

ALGA ACTIV
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C D

2-3-os.
3 x

820 899 1120 1299

studio 4-6-os. 820 899 1120 1299

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, basen letni, 

2 godzinne wejścia na kryty basen, mini golf, siłownia, 
fitness, zajęcia animacyjne, parking

Dopłata:
opłata klimatyczna, basen kryty – dodatkowe wejścia 

(12/h), kort tenisowy (12/h), rowery (6/h), kajaki (25/4h), 
bilard (5/h), sauna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: opłata 200/tydzień,
do lat 13: zniżka 30 %.
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Mrzeżyno - LAGUNA
150 m

POŁOŻENIE:
150 m od morza, w otoczeniu sosnowego lasu.

WYPOSAŻENIE: Przestronna restauracja, duży kompleks 
krytych basenów (basen pływacki, basen rekreacyjny, 
jacuzzi, brodziki dla dzieci, strefa saun), sala fitness, rowe-
ry, bilard, tenis stołowy, boisko do siatkówki i koszyków-
ki, kręgielnia. Wakacyjne animacje dla dzieci i dorosłych. 
Dla najmłodszych plac zabaw i bawialnia. Codziennie 5 h 
bezpłatnych zajęć fitness (aerobik, aquaaerobik, Nordic 
Walking, step, pilates). Internet WiFi w wybranych miej-
scach. Leżaki dostępne w recepcji. Parking bezpłatny.

POKOJE: 1, 2-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os.: łazien-
ka, TV-Sat, lodówka, czajnik, ręczniki, parawan, koc plażo-
wy. Apartamenty 4-os.: dwupoziomowe, bardzo prze-
stronne. Domy 4-os.: 80 m2, salon z aneksem kuchennym 
na parterze, 2 łazienki, 2 sypialnie, bogate wyposażenie.
Dostawka możliwa w pokojach 2-os., 4-os. i domach.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje bufetowe.

PAKIET LAGUNA: Korzystanie z basenów, saun, bilarda, 
siłowni i rowerów bez ograniczeń.

A=02.06-30.06, 01.09-15.09; B=25.08-01.09; C=30.06-25.08

LAGUNA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Pakiet
LAGUNA

Zakwaterowanie: A B C

pokój 1-os.

2 x

1320 1499 1570

+150

pokój 2-os. 1160 1410 1480

studio 4-os. 1160 1410 1480

apart. 4-os. 1360 1599 1680

dom 4-os. 1360 1599 1680

dostawka dla os. >10 lat (pokój 2 i 4-os., dom 4-os.): zniżka 10 %

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, kryty 
kompleks basenów (1,5 h/dzień), codzienne 

zajęcia fitness (5 h/dzień), wakacyjne animacje dla 
dzieci i dorosłych, tenis stołowy, parking, opłata 

klimatyczna
Pakiet LAGUNA: baseny, sauny, bilard, siłownia, 

rowery BEZ OGRANICZEŃ.

Dopłata: łóżeczko dziecięce (10/doba), leżak (2/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 5: zniżka 40 %,

do lat 10: zniżka 20 %,
do lat 10 (wspólne spanie): zniżka 40 %.

  

Dźwirzyno - AKCES SPA

Dźwirzyno - KRYSTYNA

150 m

120 m

POŁOŻENIE: Centrum kurortu, 150 m od plaży. 

POŁOŻENIE: 120 m od morza. 1 km od jez. Resko.

WYPOSAŻENIE: Ośrodek otoczony ogrodem, z  bogatą 
infrastrukturą :̀ jadalnia, kryty basen z  jacuzzi i  zjeżdżal-
nią dla dzieci, sauna, boiska sportowe, plac zabaw, kort, 
fitness, kawiarnia, bilard, kijki do Nordic Walking, parking. 
Internet WiFi.

WYPOSAŻENIE: Obiekt z rodzinną, domową atmosferą. 
Na miejscu jadalnia, kawiarnia, rowery, Nordic Walking, 
miejsce do grillowania, parking. Internet WiFi. Dla dzieci 
plac zabaw oraz łóżeczko i wanienka (konieczność wcze-
śniejszego zgłoszenia).

POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, TV-Sat, radio, lodówka, ręcz-
niki, sprzęt plażowy. Pokoje LUX są większe (23 m2), łóżka 
mogą być zestawione razem, jest możliwość dostawki.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

ZABIEGI: 10 zabiegów/tydzień.

POKOJE: Wygodne 2-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os.: 
łazienka, TV-Sat, lodówka, ręczniki, czajnik, sprzęt plażo-
wy (koc, parawan, parasol, leżaki).
od godz. 14:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Bogaty, urozmaicony bufet szwedzki.

WYŻYWIENIE: 
Posiłki serwowane (dobra, domowa kuchnia).

A=08.09-20.10;  B=05.05-23.06; C=23.06-08.09

AKCES SPA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.
Zabiegi

Pokój: A B C

1-os.

2 x

1399 1570 1750

+1502-os. 1140 1250 1440

2-os. LUX 1230 1390 1580

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: + 210/tydzień/os.

dostawka do pokoju LUX: zniżka 20 %

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, basen, sauna, 
jacuzzi, gimnastyka poranna na plaży z instruktorem, 

sala fitness, Nordic Walking, wieczorki taneczne

Dopłata: opłata klimatyczna, parking

Dzieci:
do lat 2 bez świadczeń: gratis,

do lat 7: zniżka 45 % (nie sumuje się ze zniżką za 
dostawkę).

A=25.08-29.09; B=05.05-23.06;  C=23.06-25.08

RYBITWA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

2 i 4-os. 2 x 970 999 1060

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +140/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, parking, 
rowery, Nordic Walking

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (105/tydzień)

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis, 

do lat 10 (wspólne spanie, ½ wyżywienia): 
zniżka 20 %.
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Grzybowo - ANASTAZJA

Dźwirzyno - POSEJDON
80 m

POŁOŻENIE: 300 metrów od morza.

POŁOŻENIE: 80 metrów od morza.

WYPOSAŻENIE: Jadłodajnia, bilard, piłkarzyki. Dla dzieci 
plac zabaw i basen z kulkami. Jest internet WiFi i monito-
rowany parking 300 metrów od ośrodka.

WYPOSAŻENIE: Kompleks składa się z 3 budynków z 
własnym zejściem na plażę. Jest jadalnia, wypożyczalnia 
rowerów, boisko do siatkówki i kosza, sala klubowa z TV. 
Dla dzieci plac zabaw. Jest parking i Internet WiFi.

POKOJE: 2, 3 i 4-os.: łazienka, ręczniki, TV, lodówka, czaj-
nik, sprzęt plażowy. Wszystkie pokoje posiadają balkon.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 9:00 (do śniadania)

POKOJE: 1 i 2-os. oraz studia 2 pokojowe 3-4-os.: łazien-
ka, TV, radio, ręczniki, czajnik. Wszystkie pokoje posiadają 
balkon lub taras. Możliwość dostawki w pokoju 2-os.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiady podawane do stolika.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, reszta posiłków 
serwowana do stolika.
ZABIEGI: Badanie lekarskie + 2 zabiegi dziennie w dni 
robocze.

A=09.06-23.06, 01.09-15.09;  B=23.06-30.06, 25.08-01.09;
C=30.06-25.08

POSEJDON
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

1-os.

3 x

1240 1330 1680

2-os. 950 1020 1120

studio 3-os. 920 999 1080

studio 4-os. 899 950 999

dostawka w pokoju 2-os.: zniżka 25 %

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie,

10 zabiegów, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (15/doba)

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis,

do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 25 %,
do lat 10 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 35%.

A=02.06-01.07, 31.08-16.09;  B=01.07-08.07, 20.08-31.08;
C= 08.07-20.08

ANASTAZJA

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

2, 3 i 4-os. 2 x 750 770 890

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 10: zniżka 10 %

Kołobrzeg - WISTOM
100 m

POŁOŻENIE: 100 m od plaży, uzdrowiskowa część Koło-
brzegu.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, piękny, kryty basen z  jacuzzi, 
sauna sucha, łaźnia mokra, profesjonalna baza rehabili-
tacyjna, fitness, tenis stołowy, bilard, kawiarnia, parking. 
Dla dzieci ładny plac zabaw. Internet WiFi. 

POKOJE: Komfortowe 2 i 3-os.: łazienka, TV, czajnik, ręcz-
niki, balkon (znaczna większość); pokoje 1, 2 i 3-os. LUX: 
wyposażenie j.w. + lodówka, suszarka do włosów. Poko-
je LUX charakteryzuje nowoczesny i  bardzo elegancki 
wystrój. Szlafroki do wypożyczenia w recepcji.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  kolacje w  formie bufetu 
szwedzkiego, a obiady serwowane.

ZABIEGI: 10 zabiegów/tydzień.

A=30.06-18.08

WISTOM
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.
Zabiegi

Pokój: A

2-os.

3 x

1299

+150

3-os. 1260

1-os. LUX 1640

2-os. LUX 1420

3-os. LUX 1380

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, basen, jacuzzi, 
sauna

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis,

do lat 7 (wspólne spanie, ½ wyżywienia):
699/tydzień.
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Kołobrzeg - GÓRNIK

POŁOŻENIE: 250 m od morza, pośród nadmorskiego 
parku.
WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia, kawiarnia, kryty 
basen, sauna, jacuzzi, sala fitness, wypożyczalnia rowe-
rów, wypoczynkowy taras widokowy, zadaszone miejsce 
do grilla, nowoczesne gabinety odnowy biologicznej. 
Jest winda. Dla dzieci plac zabaw. Parking z ograniczoną 
liczbą miejsc (w sąsiedztwie 2 płatne parkingi ogólnodo-
stępne). Internet WiFi.
POKOJE: Nowoczesne 1 i  2-os.: łazienka, TV, lodówka, 
ręczniki, parawan, leżaki, balkon (na parterze otwarty 
taras). Czajniki ogólnodostępne.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i  kolacje bufetowe, obiady 
serwowane do stolików.
ZABIEGI:
Konsultacja z lekarzem + 5 zabiegów (sezon A i B).

A=05.05-26.05, 29.09-27.10;  B=26.05-23.06, 25.08-29.09; C=23.06-25.08

GÓRNIK
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

1-os.
3 x

1250 1570 1750

2-os. 999 1320 1499

dostawka (wspólne spanie) dla os. > 14 lat: zniżka 20 %

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 
basen (1 godz./dzień), 5 zabiegów (sezon A i B)

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (25/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: opłata 140/tydzień,
do lat 3 z ½ wyżywienia: opłata 280/tydzień,

do lat 14 (dostawka/wspólne spanie): opłata 399/tydzień,
do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %.

Kołobrzeg - CHALKOZYN

Kołobrzeg - WILLA FORTUNA

200 m

200 m

POŁOŻENIE: 200 m od morza.

POŁOŻENIE: 200 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Ośrodek z  windą, jadalnią, bazą zabie-
gową i kawiarnią. Internet WiFi przy recepcji. W sąsiedz-
twie parking strzeżony.

WYPOSAŻENIE: Elegancka jadalnia, bogata baza rehabi-
litacyjna, sauna, jacuzzi. Internet WiFi (są też 2 ogólnodo-
stępne komputery). Parking z ograniczoną liczbą miejsc.

POKOJE: 1, 2-os.: łazienka, TV-Sat, radio, ręczniki, sprzęt 
plażowy. Tylko pokoje 2-os. bez balkonu mają możli-
wość dostawki. 
od godz. 12:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

POKOJE: 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, czajnik, ręczniki, sprzęt 
plażowy. Część pokoi z balkonami.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania i kolacje bufetowe, obiady serwowane. 

WYŻYWIENIE: Śniadania, obiady i  kolacje. W  sezonie 
letnim menu dziecięce. 

ZABIEGI: 18 zabiegów/tydzień.

A=22.04-23.06, 25.08-20.10;  B=23.06-25.08

CHALKOZYN
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

3 x

1130 1350

2-os.
z balkonem 950 1219

2-os.
bez balkonu 840 1080

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (20/doba)

Dzieci: do lat 6 bez świadczeń: gratis,
do lat 14: zniżka 45 % za dostawkę.

A=06.05-01.07, 31.08-31.10;   B=01.07-31.08 

WILLA
FORTUNA wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Pokój
z balkonem zabiegi

Pokój: A B

1-os.

3 x

1380 1540

+40/os. +1102-os. 1120 1280

3-os. 1120 1280

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie

Dopłata: opłata klimatyczna, jacuzzi, sauna,
łóżeczko dziecięce (20/doba), parking (10/doba)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 (łóżko regularne): zniżka 35 %.
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Kołobrzeg - OLYMP
200 m

POŁOŻENIE: 200 m od plaży (Olymp 2), 300 m od plaży 
(Olymp 3), dzielnica uzdrowiskowa.
WYPOSAŻENIE: 2 obiekty hotelowe, w  każdym osob-
na infrastruktura: jadalnia, basen, sauna sucha, parowa, 
jacuzzi, sala fitness. W kompleksie jest profesjonalna baza 
zabiegowa, kawiarnia widokowa (Olymp 3), kręgielnia. 
Dla dzieci sala zabaw i  wakacyjny program animacyjny 
(za dopłatą). Internet WiFi. Jest parking.
POKOJE: Komfortowe 2-os. oraz 2-pokojowe studia 
(dla 2 os. dorosłych + 2 dzieci): łazienka, TV, lodówka, 
suszarka do włosów, ręczniki, parawan i  leżaki. Balko-
nów nie mają tylko pokoje na IV piętrze w bud. Olymp 2. 
UWAGA: w pokoju 2-os. maks. 2 os. dorosłe + 2 dzieci do 
5 lat lub 1 starsze dziecko.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje w  formie 
bufetu. Możliwość dokupienia 3-ciego posiłku (również 
bufet).
ZABIEGI: Badanie lekarskie + 10 zabiegów tygodniowo.

A=19.05-30.06, 01.09-30.09;   B=30.06-01.09

OLYMP 2 i 3
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.
Zabiegi

Pokój: A B

2-os.
2 x

1540 1750
+220

studio 2-os. 1890 2099

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie:
+110/tydzień/dziecko do 10 lat ; +210/tydzień/os. >10 lat

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, korzystanie 
z basenu, saun, jacuzzi, sali fitness, szlafrok

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba),
garaż (20/doba), wakacyjne animacje dla dzieci

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 (dostawka, ½ wyżywienia):

opłata 710/tydzień,
do lat 10 na regularnym łóżku: zniżka 10 %,

do lat 18 (dostawka): opłata 990/tydzień.

Kołobrzeg - POSEJDON

Kołobrzeg - POZNANIANKA

200 m

100 m

POŁOŻENIE: 200 metrów od plaży i promenady.

POŁOŻENIE: 100 m od plaży, centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Kompleks składa się z 2 budynków 
wyposażonych w basen solankowy, jacuzzi, saunę, jadal-
nię, kawiarnię i wypożyczalnię rowerów. Jest parking i 
Internet WiFi.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, nowy, kryty basen, winda, 
sauna, wypożyczalnia rowerów, taras wypoczynkowy, 
plac zabaw dla dzieci. WiFi w wybranych miejscach. 
Czajniki dostępne w recepcji. Strzeżony parking płatny 
dodatkowo.

POKOJE: 1 i  2-os.: łazienka, TV, radio, czajnik, ręczniki, 
lodówka, sprzęt plażowy. Pok. LUX większe, z balkonem.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

ZABIEGI:
Wizyta lekarska + 2 zabiegi/dzień roboczy

POKOJE: 2 i 3 os.: łazienka, TV, lodówka, parawan, leża-
ki, koc plażowy, ręczniki. Pokoje LUX po generalnym 
remoncie, z lepszym wyposażaniem. Część pokoi z balko-
nami.
od godz. 12:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Posiłki serwowane do stolika.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i serwowane obiady.

ZABIEGI: Badanie + 10 zabiegów/tydzień.

A=02.06-30.06, 08.09-06.10;   B=01.09-08.09; C=30.06-01.09

POSEJDON
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

1-os.

2 x

1350 1420 1490

1-os. z balkonem 1480 1520 1590

2-os. 1080 1140 1199

2-os. z balkonem 1240 1320 1380

2-os. LUX 1370 1440 1499

dostawka w pokoju LUX: zniżka 25 %

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 10 zabiegów, 
korzystanie z basenu (1h dziennie), saun, jacuzzi

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (15/doba), rower (5/h)

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis,

do lat 10 z ½ wyżywienia (nie sumuje się ze 
zniżką za dostawkę): zniżka 25%.

A=31.03-16.06, 01.09-30.10;   B=16.06-01.09

POZNA-
NIANKA wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.
Zabiegi

Pokój: A B

2-os.

2 x

1350 1599

+2002-os. LUX 1499 1750

3-os. 1180 1420

dostawka: zniżka 30 %

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, wieczorek 
taneczny, Nordic Walking, rowery

Dopłata: opłata klimatyczna, czajnik (15/pobyt),
parking strzeżony (35/dobra)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: opłata 100/tydzień,
do lat 10 (łóżko regularne): zniżka 25 %.
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A=23.06-30.06, 25.08-01.09;    B=30.06-07.07, 18.08-25.08; C=07.07-18.08

IMPERIALL wyż.
Ceny za 1 tydzień/os.

ZabiegiA B C

POKOJE

1-os.

2 x

2190 2370 2560

+220

2-3-os. 1440 1540 1720

2-3-os. LUX 1540 1630 1820

4-os. LUX 1440 1540 1720

BUNGALOWY

3-os.
2 x

1610 1699 1890

4-os. 1260 1350 1540

DOMKI MUROWANE

3-os.
2 x

1610 1699 1890

4-os. 1260 1350 1540

APARTAMENTY

3-os.
2 x

1890 1980 2160

4-os. 1540 1630 1820

dostawka: 1130/tydzień/os. dorosła; 799/tydzień/dziecko do 12 lat

dopłata do All Inclusive: `+ 500/tydzień/os. dorosła

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie + lunch dla dzieci, basen kryty, baseny zewnętrzne, jacuzzi, 

Joongland i Świat Zabaw dla dzieci, fitness, siłownia zewnętrzna, strefa Wellness, boiska sportowe, 
bogaty program animacyjny, 3 x wieczorek muzyczny, biesiada grillowa, 3 x Kids Party

Dopłata: opłata klimatyczna,  parking (10/doba),  pobyt z psem (300/tydzień), 
grzejnik elektryczny (10/doba),  rower (6/h),  Nordic Walking (5/h), łóżeczko (40/pobyt)

Dzieci: do lat 2 bez świadczeń: gratis,
do lat 12 (regularne łóżko): zniżka 360/tydzień.

Sianożęty - IMPERIALL
50 m

POŁOŻENIE: 50 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kompleks kąpielowy (kryty 
basen ze zjeżdżalnią, zewnętrzny basen letni z podgrze-
waną wodą i jacuzzi), boiska sportowe (siatkówka, koszy-
kówka, piłka nożna, tenis), strefa Wellness (sauna sucha, 
łaźnia parowa, tężnia), wypożyczalnia rowerów i Nordic 
Walking, fitness, siłownia zewnętrzna, tenis stołowy, 
bilard. Dla dzieci place zabaw, sala zabaw Joongla Land 
oraz Świat Zabaw (płatny dodatkowo). W wakacje atrak-
cyjne animacje. Internet WiFi. Parking.

ZAKWATEROWANIE: łazienka, TV, lodówka, czajnik, 
ręczniki, leżaki. Pokoje 1-3-os., 2-4-os. LUX (większe 
z  balkonem), bungalowy 3-4-os. (26m2, 2-pokoje, grill, 
taras); domki murowane 3-4-os. (28m2, 2-pokoje, grill, 
taras); apartamenty 3-4-os. (najlepszy standard, 35 m2, 
2-pokoje, aneks kuchenny, grill, taras, klimatyzacja).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Bardzo bogaty bufet szwedzki: śniadania 
i obiadokolacje + dla dzieci do 12 lat lunche (zupka, prze-
kąski).

ALL INCLUSIVE: Wybrane alkohole i napoje w godz. 
11-20, voucher MediSpa o wartości 100 zł (tylko dla osób 
dorosłych), darmowy parking.

ZABIEGI: 10 zabiegów fizykalnych, 2 x masaż kręgosłupa, 
1 x borowina. 

A=05.05-23.06, 01.09-06.10; B=23.06-30.06, 18.08-01.09; 
C=30.06-18.08

BURSZTYNOWE
WZGÓRZE wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

Pokoje w budynku

2-os.

2 x

1130 1350 1470

3-os. 1050 1250 1380

studio 4-os. 999 1199 1320

Pokoje w domkach

2-os.

2 x

1050 1250 1380

3-os. 960 1120 1250

3-os.
standard 999 1160 1320

Apartamenty

3-os.
2 x

1150 1350 1470

4-os. 999 1160 1 320

 W cenie
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie + lunch dla dzieci do 12 lat, 2 godzinne wejścia do kom-

pleksu basenów Helios, inhalacje z kołobrzeskiej solanki, powitalny zestaw kawy i herbaty, 
Nordic Walking, tenis stołowy, pakiet rodzinny lub rehabilitacyjny (wybór przy rezerwacji)

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (35/doba - po wcześniejszym uzgodnieniu),
parking (15/doba), rowery (7/h), łóżeczko turystyczne (30/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 12: zniżka 10 %.

Sianożęty - BURSZTYNOWE WZGÓRZE
150 m

POŁOŻENIE: 150 m od plaży, w sąsiedztwie Aquaparku.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, boisko sportowe, wypoży-
czalnia rowerów, sprzętu sportowego i gier planszowych, 
tenis stołowy, piłkarzyki. Dla dzieci plac i sala zabaw, 
letnie animacje. Latem wieczorki taneczne. Internet WiFi.
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje w domkach: 2-os. (14m2), 3-os. (16 m2) i 3-os. 
standard (20 m2).
Pokoje w budynku: 2-3-os. (17 m2) i 2-pokojowe stu-
dia 4-os. (32 m2).
Apartamenty 3-pokojowe 3-4-os. (43 m2): pokój dzien-
ny, 2 sypialnie.
Wyposażenie: łazienka, TV, ręczniki, czajnik, lodówka, 
balkon lub taras.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania, obiadokolacje bufetowe + 
lunch dla dzieci do 12 lat (2 zupy + bufet owocowy). 
Napoje do posiłków w cenie.

PAKIET RODZINNY: rejs statkiem po Bałtyku (1 na 
pobyt), wypożyczenie roweru (1 godz./tydzień).

PAKIET REHABILITACYJNY: 2 zabiegi/dzień roboczy.

DLA DZIECI: łóżeczka turystyczne, krzesełka do 
karmienia, wanienki, przewijaki, nocniki (konieczność 
rezerwacji).
KOMPLEKS BASENÓW HELIOS W USTRONIU 
MORSKIM: 2 km od ośrodka, w cenie tygodniowego 
pobytu 2 wejścia do kompleksu.

ATRAKCYJNE ANIMACJE

Aquapark Helios
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Ustronie Morskie - AZYL
200 m

POŁOŻENIE: 200 m od plaży, centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Nowoczesny obiekt oferuje jadalnię, 
kawiarnię i  bezpłatny parking. Dla dzieci plac zabaw. 
Internet WiFi.

POKOJE: 2-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os.: łazien-
ka, TV, lodówka, balkon. Czajniki i  ręczniki na życzenie. 
Możliwe dostawki. Wszystkie pokoje posiadają balkon.
od godz. 15:00 (od obiadu)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe oraz serwowane do stołów obiady.

A=15.06-01.07, 31.08-15.09;   B=01.07-31.08

AZYL

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2-os.

2 x

1270 1340

studio 4-os. 1130 1270

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking, WiFi

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 (dostawka): opłata 920/tydzień.

Ustronie Morskie - ALBATROS

POŁOŻENIE: 300 m od morza, centrum miejscowości.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia z  bilardem, sauna, 
siłownia, boisko do siatkówki i piłki nożnej oraz miejsce 
do grilla z altaną. Dla dzieci plac i sala zabaw. Jest parking 
i internet WiFi.

POKOJE: 2, 3 i 4-os.: łazienka, telewizor, lodówka, czaj-
nik, suszarka do włosów, sprzęt plażowy.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz.11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje w formie bufe-
tu szwedzkiego. 

A=02.06-23.06, 25.08-29.09; B=23.06-25.08

ALBATROS
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2, 3 i 4-os. 2 x 1060 1199

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking, WiFi

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko (10/doba),
pobyt z psem (25/doba)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: 140/tydzień,
do lat 10: zniżka 25 %.

Ustronie Morskie - 4 PORY ROKU
250 m

POŁOŻENIE: 250 metrów od morza.
WYPOSAŻENIE: Klimatyzowana restauracja, bar rybny, 
ogródek piwny, sauna, wypożyczalnia rowerów, grill, 
bezpłatny parking. Dla dzieci plac zabaw z trampoliną, 
sala zabaw, a latem animacje. W sezonie letnim również 
spotkania integracyjne, wieczorki taneczne dla doro-
słych. Internet WiFi.
POKOJE: 1, 2, 3, 4-os.: łazienka, TV, ręczniki, lodówka, 
czajnik, sprzęt plażowy. Część pokoi z balkonem. Pokoje 
2-os. z możliwością dostawki.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje 
serwowane do stolika.

A=01.06-01.07, 31.08-30.09;  B=01.07-31.08

4 PORY ROKU
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

2 x

899 1299

2-os. 850 1099

3-os. 780 999

dostawka dla
dziecka do 10 lat 399 599

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, pobyt z 
małym zwierzęciem, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, sauna, rowery

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis

Ustronie Morskie - GRYF
250 m

POŁOŻENIE: 250 metrów od morza.

WYPOSAŻENIE: Kompleks 14 domków na rozległym 
(1  ha), ogrodzonym terenie. Jest duży plac zabaw, 
siłownia zewnętrzna, boisko, parking. Internet WiFi.

DOMKI: 1-6-os.: 57 m2, na piętrze 2 sypialnie (łoże 
małżeńskie, 2 łóżka pojedyncze, kanapa), na parterze 
łazienka, TV, salon (2-osobowa kanapa), aneks kuchenny 
(kuchenka 2-palnikowa, lodówka, czajnik). Każdy z zada-
szonym tarasem, pralką, grillem, leżakami. Na życzenie 
grzejnik elektryczny. Możliwa 1 dostawka.
od godz. 14:00
do godz. 10:00 

WYŻYWIENIE: Za dodatkową opłatą śniadania bufeto-
we i serwowane obiadokolacje (w sąsiednim ośrodku 
4 Pory Roku).

A=01.06-23.06, 01.09-15.09;   B=18.08-01.09;   
C=23.06-07.07;   D=07.07-18.08;

GRYF wyż.
2 x dziennie 

dla 1 os./tydzień

Ceny za CAŁY DOMEK/tydzień

Domek: A B C D

1-6 os. +420 1649 2599 2899 3350

dostawka (bez wyżywienia): 299/tydzień

W cenie: 7 noclegów, parking, łóżeczko dziecięce (wcześniejsza 
rezerwacja)

Dopłata: opłata klimatyczna, zużycie prądu i wody (wg liczni-
ka), pobyt z psem (po uzgodnieniu z recepcją)
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Ustronie Morskie -LEŚNA POLANA

POŁOŻENIE: 400 m od morza, 600 m od Aquaparku.
WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia, tenis stołowy, bilard, 
siłownia. Dla dzieci plac i sala zabaw. Letnie animacje dla 
dzieci i dorosłych. Jest parking. Internet WiFi w wyzna-
czonych miejscach.
POKOJE: 1, 2, 3-os. oraz studia 2 pokojowe 4 os.: 
łazienka, TV, ręczniki, radio, sprzęt plażowy, balkon.
od godz. 15:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do  śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania i kolacje bufetowe, obiady serwowane.
ZABIEGI: Badanie lekarskie + 15 zabiegów/tydzień + 5 
wejść godzinnych do Aquaparku.

A=02.06-23.06, 25.08-22.09;  B=23.06-25.08

LEŚNA
POLANA wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.
Zabiegi

Pokój: A B

1-os.

3 x

1130 1260

+2002 i 3-os. 999 1140

4-os. studio 999 1140

Dostawka dla osoby dorosłej: 890/tydzień

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 2 wejścia godzinne 
do Aquaparku HELIOS, gimnastyka poranna, animacje;  

pobyt z zabiegami: 15 zabiegów, łącznie 5 wejść godzin-
nych do Aquaparku

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba), pobyt z psem 
(30/doba)

Dzieci: do 1 roku bez świadczeń: gratis,
do lat 10 (dostawka): 670.

Sarbinowo - JAWOR
100 m

POŁOŻENIE: 100 m od plaży. 

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen, basen letni, 
2  rodzaje saun, jacuzzi, kawiarnia, sala fitness, winda, 
boiska sportowe (piłka nożna, siatkówka, badminton), 
siłownia zewnętrzna, wypożyczalnia rowerów i kijków 
Nordic Walking. Dla dzieci plac i sala zabaw oraz waka-
cyjne animacje. Jest parking. Internet WiFi.

POKOJE: 1, 2, 3 i  4-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik, 
balkon, ręczniki, leżaki, parawan. Pokoje LUX po gene-
ralnym remoncie.
od godz. 17:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Wszystkie posiłki w formie bufetu. 

A=26.05-23.06, 25.08-29.09; B=23.06-25.08

JAWOR
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-4-os.
2/3 x

1060 1280

1-4-os. LUX 1150 1370

dostawka (wspólne spanie) dla os. dorosłej: zniżka 20 %

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie (sezon A: 3 x dziennie,
sezon B: 2 x dziennie), basen letni, basen kryty, jacuzzi

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba),
rowery (4/h), sauny

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: 140/tydzień,
do lat 3 z ½ wyżywienia: 280/tydzień,

do lat 17 (dostawka/wspólne spanie):  399/tydzień,
do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %.

aquapark HELIOS

Mielno - VILLA RAFA

Mielno - BAJKOWY LAS

20 m

80 m

POŁOŻENIE: 20 m od morza.

POŁOŻENIE: 80 m od morza, 100 m od jeziora Jamno, 
wśród lasu, ok. 800 m od centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Ośrodek z własną włoską restauracją. 
Do dyspozycji gości parking i Internet WiFi.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, basen letni, plac zabaw, boisko 
sportowe, miejsce na grill/ognisko, tenis stołowy, świetli-
ca, wypożyczalnia rowerów, parking. Parawany w recep-
cji. Internet WiFi w części ośrodka.

POKOJE: 2 i 4 os.: łazienka, TV, lodówka, radio, ręczniki, 
suszarka, sprzęt plażowy. Wszystkie pokoje 2 os. z możli-
wością dostawki.
od godz.: 15:00 (od obiadokolacji)
do godz.: 11:00 (do śniadania)

DOMKI MUROWANE: 1-pokojowe 3, 4-os., 2-pokojo-
we 4, 5-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik.
POKOJE W PAWILONIE: 2 i 3-os.: I piętro, duży balkon, 
łazienka, TV, lodówka, czajnik. 
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe + bon kwotowy na 
150 PLN do restauracji a’la carte. 

WYŻYWIENIE: Posiłki serwowane. 

A=23.06-03.09

RAFA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A

2-os. śniadania +
bon kwotowy

1499

4-os. 1499

dostawka dla os. dorosłej: 1070/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie: śniadania 
+ bon do restauracji na 150 PLN

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba), pobyt z psem 
(20/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 12: 930/tydzień.

A=16.06-08.09

BAJKOWY
LAS

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A

Domki 1-pokojowe

3 i 4-os. 2 x 780

Domki 2-pokojowe

4 i 5-os. 2 x 780

Pokoje

2 i 3-os. 2 x 850

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie

Dopłata: opłata klimatyczna, rowery (5/godz.), parking (5/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: opłata 140/tydzień,
dzieci do lat 6 z ½ wyżywienia: zniżka 100/tydzień.
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Mielno - SYRENA
30 m

POŁOŻENIE: 30 m od plaży, centrum Mielna. 

WYPOSAŻENIE: Kompleks składający się z 3 budynków 
(A, E i F). W głównym bud. A jest jadalnia, kawiarnia, kryty 
basen z  brodzikiem dla dzieci, jacuzzi i  kompleks saun. 
Bud. F połączony jest zadaszonym łącznikiem z  bud. 
A. Dla dzieci plac i  sala zabaw, sala TV (bajki, animacje 
letnie). Jest bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, zewnętrzna 
siłownia, kije do Nordic Walking, monitorowany parking. 
Internet WiFi. 

POKOJE: 1, 2, 3 i  4-os.: łazienka, TV, lodówka, czaj-
nik, ręczniki, balkon (bud. E, F i część w bud. A). Goście 
w  bud.  A  mają „pod ręką” basen i jadalnię. Wszystkie 
pokoje po generalnym remoncie.
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania i kolacje bufetowe, obiady serwowane. 

A=01.05-01.07, 02.09-30.09; B=01.07-02.09 

SYRENA
wyż.

Cena za 1 tydzień/os. Pokój
z balkonem

Pokój: A B

budynek A

1-os.

3 x

1340 1480 + 70/tydzień/os.

2-os. 999 1130 + 140/tydzień/os.

3-os. 920 1130 + 70/tydzień/os.

budynek E

2-os.

3 x

1060 1280

3-os. studio 999 1199

4-os. studio 999 1199

budynek F

1-os.

3 x

1410 1550

2-os. 1060 1270

3-os. 999 1199

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, basen, sauny, 
jacuzzi,  gimnastyka w basenie z instruktorem, 

animacje dla dzieci (wakacje),  Nordic Walking z 
instruktorem, wieczorki taneczne, parking

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci:
do 1 roku bez świadczeń: gratis,

do 4 lat bez świadczeń: opłata 300/tydzień,
dzieci do lat 12: zniżka 20 %.

Łazy - HOLIDAY RESORT
50 m

POŁOŻENIE: 50 m od nadmorskiej plaży, na rozległym 
terenie (2,4 ha).
WYPOSAŻENIE: 2 restauracje, drink-bar, kompleks base-
nów (wodny plac zabaw dla dzieci ze zjeżdżalniami, 
armatkami wodnymi, 2 duże zjeżdżalnie, jacuzzi, basen 
rekreacyjny z przeciwprądem, brodziki dla dzieci), wypo-
życzalnia Nordic Walking, rowerów i gokartów, pralnia. 
Jest sauna, siłownia zewnętrzna, boiska sportowe, tenis 
stołowy, parking. Dla dzieci klimatyzowany KIDS CLUB 
(basen kulkowy, gry, zabawki, wewnętrzny, 2-poziomowy 
plac zabaw, ścianka wspinaczkowa), 3 zewnętrzne place 
zabaw. Dla wszystkich gości atrakcyjny program anima-
cji. Internet WiFi. 
POKOJE: Domki holenderskie 4 i 6-os.: łazienka, aneks 
kuchenny (lodówka, kuchenka z  piekarnikiem, czajnik), 
salon z TV, 2-3 sypialnie, parawan, stół przed domkiem, 
parasol słoneczny. Domki LUX mają większą powierzch-
nię, domki Golden LUX są największe, charakteryzują się 
nowoczesnym i eleganckim stylem. 
od godz.15:00 (od obiadokolacji)
do godz.10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje bufetowe. 
Dla dzieci dodatkowo lunch.

A=16.06-23.06; B=25.08-01.09; 
C=23.06-30.06;  D=30.06-25.08 

HOLIDAY
RESORT wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Domek: A B C D

4-os.

2 x
+ lunch

1130 1270 1450 1550

4-os. LUX 1199 1380 1550 1730

4-os.
GOLDEN 

LUX
1340 1520 1690 1899

6-os. 1099 1240 1410 1520

6-os. LUX 1170 1340 1520 1620

opłata za niewykorzystane łóżko w domku: 700/tydzień

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, lunche dla dzieci, 

kompleks basenów, KIDS CLUB, animacje dla dzieci i doro-
słych, Nordic Walking, parking (1 auto/domek)

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce (25/doba)

Dzieci: do lat 2 bez świadczeń: gratis,
do lat 10: zniżka 140/tydzień

Uwaga: Konieczność wpłacenia na miejscu kaucji w wysokości 300 
pln, która jest zwracana w dniu wyjazdu.



O
FE

RT
Y 

N
A

D
 M

O
RZ

EM
O

FERTY N
A

D
 M

O
RZEM

TU
RN

U
SY

 O
D

 S
O

BO
TY

 D
O

 S
O

BO
TY

TU
RN

U
SY O

D
 SO

BO
TY D

O
 SO

BO
TY

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290www.britas-krajowe.pl

w
w

w
.facebook.com

/udanew
czasy

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/u

da
ne

w
cz

as
y

4342

Dąbki - HOTEL DELFIN

POŁOŻENIE: 300 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kryty basen, jacuzzi, sauny. 
Dla dzieci plac i sala zabaw, letnie animacje. Jest boisko 
do siatkówki, bilard, piłkarzyki, wypożyczalnia rowerów i 
Nordic Walking, fitness, parking. Internet WiFi.

POKÓJ: 2-os.: łazienka, TV, lodówka, suszarka, ręczniki, 
szlafrok, sprzęt plażowy, balkon (część).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

A=12.05-02.06, 29.09-27.10; B=02.06-23.06, 01.09-29.09;
C=23.06-01.09

HOTEL 
DELFIN wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

2-os.

2 x

1120 1160 1500

2-os.
z balkonem 1199 1220 1690

dostawka dla osoby dorosłej: 920/tydzień (tylko sezon A i B)

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, zupa dla dzie-
ci, basen, jacuzzi, sauny, animacje dla dzieci, szlafrok 

(dla os. dorosłych)

Dopłata:
opłata klimatyczna, poranna gimnastyka (15/zajęcia), 

Nordic Walking (8/dzień), rowery (8/godz.), bilard, 
parking (20/doba).

Dzieci:
do lat 6 bez świadczeń: gratis,

do lat 12 (dostawka): opłata 950/tydzień (sezon C), 
730/tydzień (sezon A i B).

Dąbki - LAGUNA

POŁOŻENIE: 350 m od morza i jeziora.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, letni basen z podgrzewaną 
wodą, bania z jacuzzi, sauna, parking, miejsce na grill/
ognisko, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów. Dla 
dzieci duży plac zabaw z trampoliną. Internet WiFi.
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-os. (16 m2), 3-4-os. (28 m2) i 2-pokojowe 
studia 4-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik, sprzęt 
plażowy.
Domki (36 m2) do 6 os.: pokój dzienny (2 kanapy 2-os.), 
aneks kuchenny (kuchenka, lodówka, mikrofala), sypial-
nia, TV, łazienka, taras.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i serwowane 
obiadokolacje. Możliwość rezerwacji pobytu bez 
wyżywienia.

A=08.05-30.09

LAGUNA wyż.
Ceny za 1 tydzień/os.

A

POKOJE

2 i 3-os.

2 x

1060

4-os. 930

studio 4-os. 1060

DOMKI

3-os.

2 x

1459

4-os. 1230

5-os. 1080

6-os. 1050

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen letni, bania z jacuzzi,
sauna (raz/tydzień), parking

Dopłata: opłata klimatyczna, prąd wg licznika (domki), rowery

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 70/tydzień.

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Jarosławiec - DIORA
150 m

POŁOŻENIE: 150 metrów od morza.

WYPOSAŻENIE: Kompleks domków na rozległym, ogro-
dzonym terenie. Do dyspozycji: parking, miejsce do gril-
lowania, łąka wypoczynkowa z leżakami. Dla dzieci atrak-
cyjny plac zabaw. Internet WiFi.

DOMKI: Bungalow parterowy (max. 5 os., 25 m2): salon 
(kanapa 2-os.), sypialnia (łóżko 1-os. + piętrowe).
Domek piętrowy (max. 9 os., 42 m2): salon (kanapa), 2 
sypialnie na piętrze (2 x 2 łóżka 2-os.), sypialnia na parte-
rze (łóżko piętrowe 3-os.).
Wyposażenie: łazienka, TV, aneks kuchenny (kuchen-
ka elektryczna, czajnik, lodówka), zadaszony taras, grill, 
grzejnik elektryczny (za opłatą). 
od godz. 16:00
do godz. 10:00 

WYŻYWIENIE:
Za dodatkową opłatą śniadania i obiadokolacje (w 
sąsiednim ośrodku Arka).

A=01.06-23.06, 25.08-22.09;
C=23.06-30.06, 18.08-25.08; D=30.06-18.08;

DIORA wyż. 2 x 
dziennie 
dla 1 os./
tydzień

Cena za CAŁY DOMEK/tydzień

Domek: A B C

Bungalow 
max. 5 os.

+ 420

1399 1799 2499

Piętrowy 
max. 9 os. 2199 2499 3499

W cenie: 7 noclegów, parking, zużycie prądu, wody

Dopłata: opłata klimatyczna, grzejnik do domku (20 pln/doba)
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Jarosławiec - ALBATROS

POŁOŻENIE: 400 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Basen letni z podgrzewaną wodą, 
sauna, jacuzzi, unikatowy stok narciarski pod dachem, 
boisko do siatkówki plażowej, mini golf, bilard, tenis 
stołowy, piłkarzyki, wypożyczalnia rowerów, sprzętu 
sportowego i kijów Nordic Walking, grille ogrodowe. Dla 
dzieci 3 place zabaw, trampolina, kącik zabaw z basenem 
kulkowym. Atrakcyjny program animacyjny dla dzieci i 
dorosłych (24.06 – 31.08). Internet WiFi. Parking z ograni-
czoną ilością miejsc.

POKOJE: 1, 2, 3-os. oraz rodzinne studia 4-os.: łazienka, 
TV, lodówka, czajnik, leżak, parawan, koc plażowy, ręczni-
ki. Pokoje na piętrze z balkonami, na parterze z tarasami.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Sezony A i B: 3 posiłki dziennie.
Sezon C: Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego 
bufetu. Dla dzieci dodatkowo lunch w porze obiadu.

ZABIEGI (możliwe tylko w sezonach A i B):
Badanie lekarskie + 15 zabiegów (w tym gimnastyka 
grupowa).

A=09.06-23.06, 01.09-15.09;   B=23.06-07.07, 18.08-01.09;   C=07.07-18.08;

ALBATROS
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Zabiegi
(sezon A i B)

Pokój: A B C

1-os.

2 x

1220 1280 1670 +340

2-os. 1099 1220 1599 +150

3-os. 1099 1220 1499 +150

studio 4-os. 1099 1220 1599 +150

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie (sezony A i B: 3 x dziennie, 
sezon C: 2 x dziennie + lunch dla dzieci), basen letni, 

sauna, jacuzzi, animacje dla dzieci i dorosłych 
(24.06 – 31.08), tenis stołowy, piłkarzyki, mini golf, 

boiska, sprzęt sportowy

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba),
łóżeczko dziecięce (15/doba), stok narciarski

Dzieci:
do lat 2 bez świadczeń: opłata 140/tydzień,
do lat 4 bez świadczeń: opłata 210/tydzień,

do lat 12: zniżka 25 %.

Jarosławiec - ZA WYDMĄ

POŁOŻENIE: 450 m od morza, w pobliżu aquaparku.

WYPOSAŻENIE: Hotel po generalnym remoncie. Jest 
restauracja, kawiarnia, boisko do siatkówki, wypożyczal-
nia rowerów, siłownia zewnętrzna, bilard, tenis stołowy, 
parking, miejsce na grill. Dla dzieci plac zabaw z atrakcja-
mi wodnymi (nowość!). Internet WiFi.

POKÓJ: 1, 2, 3-os. oraz 2-pokojowe studia 3-os.: łazien-
ka, TV, lodówka, ręczniki, balkon (większość pokoi).
od godz. 17:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

A=07.04-26.05, 29.09-27.10; 
B=26.05-23.06, 25.08-29.09; C=23.06-25.08

ZA WYDMĄ
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

1-os.

2/3 x

860 1020 1260

2 i 3-os. 860 1020 1260

studia 3-os. 860 1020 1260

dostawka (wspólne spanie) dla os. > 14 lat: zniżka 20 %

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie (sezon A i B) 
lub 2 x dziennie (sezon C)

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: 140/tydzień,
do lat 3 z ½ wyżywienia: 280/tydzień,

do lat 14 (dostawka/wspólne spanie): 399/tydzień,
do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %.

WYŻYWIENIE: Sezon A i B: śniadania i kolacje bufetowe, 
obiady serwowane. Sezon C: śniadania i obiadokolacje 
bufetowe + lunch dla dzieci do 14 lat.

A=12.05-09.06, 01.09-29.09; B=09.06-07.07, 18.08-01.09;
C=07.07-18.08;

WŁÓKNIARZ
wyż.

Ceny za 14 dni/os.

Pokój: A B C

1-os.

3 x

2820 2989 3329

2-os. 2169 2299 2559

studia 3-os. 2169 2299 2559

dostawka dla os. > 10 lat: zniżka 25 %

W cenie:

14 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 20 zabiegów, 
wieczorki taneczne, grill z kiełbaskami, wieczór z 

muzyką biesiadną, wieczór kaszubski,
spacery z przewodnikiem

Dopłata: opłata klimatyczna, pies/kot 30/doba, parking

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: 
opłata 490/turnus 2-tygodniowy,

do lat 10 bez zabiegów: zniżka 25 %,
do lat 10 bez zabiegów (dostawka): zniżka 45 %.

Ustka - WŁÓKNIARZ
100 m

POŁOŻENIE: 100 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia, wypożyczalnia 
rowerów, tenis stołowy, bilard, boisko do siatkówki, 
profesjonalna baza rehabilitacyjna, dozorowany parking. 
Internet WiFi przy recepcji.
POKOJE: 1 i 2-os. oraz 2-pokojowe studia 3-os.: łazien-
ka, TV, radio, balkon, naczynia, ręczniki i sprzęt plażowy.
od godz. 17:00 (od odbiadokolacji/kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, serwowane obiady 
z bufetem sałatkowym i deserem oraz serwowane kolacje.
ZABIEGI: 20 zabiegów w turnusie 2-tygodniowym.
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Ustka - HOTEL MORZE
80 m

POŁOŻENIE: 3 budynki hotelowe blisko siebie, 80 m od 
plaży, przy głównym bulwarze.

WYPOSAŻENIE: Budynek A  (średni standard), budy-
nek B (wysoki standard), najnowszy budynek C (najwyż-
szy standard). W  bud. B restauracja WENECJA z  ogród-
kiem letnim. W  bud. A  sauna i  jacuzzi. Jest pub, bilard, 
taras widokowy z  miejscami do opalania i  grillem. Dla 
dzieci sala zabaw. Płatny parking strzeżony. Internet WiFi.

POKOJE: 2, 3, 4-os., studia 3, 4-os.: łazienka, TV, ręcz-
niki, parawan. W  bud. B i  C pokoje o  wyższym standar-
dzie, są wyposażone dodatkowo w: lodówkę, suszarkę do 
włosów, balkon.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje 
serwowane do stołów. Napoje w cenie.

A=02.06-30.06;   B=25.08-08.09; C=30.06-25.08   

HOTEL 
MORZE wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

 Budynek A – średni standard

2, 3, 4-os.

2 x

999 1050 1150

studio 3, 
4-os. 999 1050 1150

Budynek B – podwyższony standard

2, 3-os. 2 x 1120 1170 1280

Budynek C – wysoki standard

2, 3-os. 2 x 1180 1270 1450

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, bilard, 
sauna + jacuzzi (dla gości bud. B i C)

Dopłata:
opłata klimatyczna,

parking (25/doba), pobyt ze zwierzęciem (25/doba), 
sauna + jacuzzi (dla gości bud. A: 25/h)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 7 (wspólne spanie): zniżka 45%.

Ustka - HOTEL JANTAR
250 m

POŁOŻENIE: 250 m od morza.
WYPOSAŻENIE: W budynku hotelowym: elegancka 
restauracja, kryty basen z brodzikiem dla dzieci, jacuzzi, 
sauna sucha i parowa, sprzęt fitness (vacu, wibra, roll-
masaż), Nordic Walking, tenis stołowy, rowery. Dla dzieci 
plac i sala zabaw oraz wakacyjne animacje. Internet WiFi 
w pokojach i miejscach ogólnodostępnych. Parking płat-
ny (konieczna wcześniejsza rezerwacja).
POKOJE: Bardzo komfortowe 1, 2 i 3-os. oraz 2-os. Lux 
(dużo większe): łazienka, TV-Sat, lodówka, suszarka do 
włosów, radio, ręczniki, sprzęt plażowy.
DOMKI DREWNIANE: Zadbane 2, 3, 4 i 5-os.: łazienka, 
TV-Sat, radio, czajnik, sprzęt plażowy. Lodówka na życze-
nie (za opłatą). Możliwy pobyt ze zwierzęciem (za opłatą).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania i  obiadokolacje (bufet szwedzki) oraz lunche 
dla dzieci do 10 lat. Napoje w cenie pobytu.
PAKIET ALL INCLUSIVE: Wyżywienie 3 x dziennie (bufet 
szwedzki), napoje bez ograniczeń w  godz. 12:00-23:00 
(napoje alkoholowe i  niealkoholowe, kawa, herbata), 
rowery.

A=03.06-30.06, 25.08-29.09;   B=30.06-25.08

JANTAR
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Zakwaterowanie A B

DOMKI

2-os.
2 x

1199 1299

3, 4, 5-os. 999 1199

POKOJE

1-os.

2 x

1740 2040

2-os. 1299 1599

2-os. LUX 1520 1820

3-os. 1299 1599

pakiet All Inclusive: +450/tydzień/os.

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (lub All 
Inclusive), basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa, 

Nordic Walking; 
w sezonie C: animacje, ognisko z kiełbaskami,

wieczór z muzyką na żywo

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (30/doba), 
lodówka w domku, rowery (8/h), parking (140/tydzień)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 (przy 1 os. dorosłej/pokój):

zniżka 25 %,
do lat 10 (przy 2 os. dorosłych): zniżka 50 %.



O
FE

RT
Y 

N
A

D
 M

O
RZ

EM
O

FERTY N
A

D
 M

O
RZEM

TU
RN

U
SY

 O
D

 S
O

BO
TY

 D
O

 S
O

BO
TY

TU
RN

U
SY O

D
 SO

BO
TY D

O
 SO

BO
TY

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290www.britas-krajowe.pl

w
w

w
.facebook.com

/udanew
czasy

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/u

da
ne

w
cz

as
y

4948

Łeba - GIZELA
250 m

POŁOŻENIE: 250 m od morza, centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, w ogrodzie kącik wypoczynko-
wy z huśtawką, piaskownicą, stolikami. Parking z ograni-
czoną ilością miejsc (w okolicy płatny parking strzeżony).

POKOJE: 2, 3 i  4-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os.: 
łazienka, TV, lodówka, czajnik, parawan, koc plażo-
wy, leżak. Większość pokoi z  balkonem i  możliwością 
dostawki. 
od godz. 13:30 (od obiadu/kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Domowe posiłki z  możliwością wyboru 
dań. Pobyt z wyżywieniem 2 x dziennie (śniadania i kola-
cje) lub 3 x dziennie.

A=03.06-16.09

GIZELA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A

2-os.

2 x

870

3 i 4-os. 830

4-os. studio 899

dostawka: opłata 650/tydzień/os.

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +200/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 7 z ½ wyżywienia: zniżka 45 %.

Łeba - FREGATA

POŁOŻENIE: 600 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia, boisko do siatkówki 
i koszykówki, kort tenisowy, bilard, sala gier (tenis stoło-
wy, cymbergaj, piłkarzyki, rzutki), miejsce na grilla. Dla 
dzieci plac i kącik zabaw. Jest parking i internet WiFi.

POKOJE: 2, 3 i  4-os.: łazienka, radio, czajnik, ręczniki. 
Pokoje LUX są większe, bardziej komfortowe, dodatko-
wo TV, lodówka i sprzęt plażowy.
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w  formie bufetu, reszta posił-
ków serwowana do stolika.

A=03.06-30.06, 25.08-30.09; B=30.06-25.08

FREGATA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2-os.

3 x

950 1060

3-os. 880 970

4-os. 860 940

2-os. LUX 1060 1270

3-os. LUX 970 1040

dostawka dla os. dorosłej: 730/tydzień

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, parking

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 13 z ½ wyżywienia: zniżka 70/tydzień.

Łeba - ZDROWOTEL
150 m

POŁOŻENIE: 150 m od morza, w cichym lesie sosnowym.

WYPOSAŻENIE: Zespół pięciu pawilonów z zapleczem 
gastronomicznym. Jest jadalnia, świetlica, kawiarnia, 
boiska sportowe, tenis stołowy, baza rehabilitacyjna, 
parking. Dla dzieci plac i sala zabaw oraz wakacyjne 
animacje. Internet WiFi.

POKOJE: 1, 2, 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os.: 
łazienka, balkon, czajnik, parawan, koc plażowy, ręczniki. 
Pokoje LUX ładniejsze, po remoncie, lepiej wyposażone 
(m.in. lodówka). 
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  kolacje bufetowe, pozostałe 
posiłki serwowane do stolików. 

REHABILITACJA: 20 zabiegów indywidualnych + 10 
grupowych na turnus, opieka lekarska  + wycieczka auto-
karowa po Łebie z przewodnikiem.

A=27.04-30.06, 25.08-29.09; B=30.06-25.08

ZDROWOTEL
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

2 x

1320 1450

2-os. 970 1099

2-os. LUX 1280 1420

3-os. 1020 1099

 Studio 2+2 920 999

dopłata do wyż. 3 x dziennie: +180/tydzień

2-TYGODNIOWE TURNUSY REHABILITACYJNE
Cena za 2 tygodnie/os.

1-os.

3 x

2699 3150

2-os. 1999 2320

2-os. LUX 2370 2720

dostawka dla osoby powyżej 12 lat: zniżka 20 %

W cenie:
7/14 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie; turnus 
rehabilitacyjny: 3 zabiegi/dzień roboczy, wycieczka 

autokarowa po Łebie z przewodnikiem

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (8/doba),
pobyt z psem (25/doba)

Dzieci:
do lat 4 bez świadczeń: gratis,

do lat 12 (½ wyżywienia): zniżka 10 %,
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 40 %.

14 DNI = REHABILITACJA
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Łeba - LECH

POŁOŻENIE: 300 m od plaży.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen letni z podgrzewaną 
wodą, kawiarnia, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, plac zabaw, 
bawialnia, mini zoo, miejsce na ognisko/grill, boiska sportowe, 
siłownia zewnętrzna, parking, wypożyczalnia rowerów, łódek 
i kajaków. Internet WiFi w wyznaczonych miejscach. Latem 
program animacyjny.
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik.
Domki Brda (50 m2) 4-6-os.: 2-piętrowe; salon (kanapa 2-os.), 
2 sypialnie 2-os., TV, aneks kuchenny (kuchenka, zmywarka, 
lodówka, czajnik), łazienka, grill.
Domki Mikołajki 2-os. (1-pokojowe, 18 m2) i 3-4-os. 
(2-pokojowe, 24 m2): łazienka, TV, lodówka, czajnik.
Na wyposażeniu pokoi/domków ręczniki, suszarki i sprzęt 
plażowy.
od godz. 17:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania, obiadokolacje i  kolacje w  formie 
bufetu szwedzkiego. Obiady serwowane. Na śniadania i kola-
cje menu dziecięce.

A=05.05-23.06, 01.09-30.09;  B=23.06-01.09

LECH
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2-os.
2 x

1250 1350

3 i 4-os. 1220 1320

dostawka: zniżka 20 %

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +100/tydzień/os.

Domek
Brda

wyż. na 1 tydzień/os. Cena za
CAŁY DOMEK/tydzień2 x 3 x

4 i 5-os.

+530 +600

2750 3180

6-os. 3060 3650

Domek
Mikołajki

Cena za
CAŁY DOMEK/tydzień

2-os. 1499 1599

3-os. 2250 2399

4-os. 2599 2780

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie (dot. pokoi), 
basen, bawialnia, animacje dla dzieci i dorosłych, 

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (6/doba), 
grzejnik do domku (42/doba), pobyt ze zwierzęciem 

(20/doba), rowery, kajaki, łódki,
łóżeczko dziecięce (15/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń (przy 2 os. pełnopłatnych): 
opłata 120/tydzień,

do lat 10: zniżka 20 % (pokoje – nie łączy się ze zniżką 
za dostawkę).

A=09.06-16.06; B=16.06-23.06, 25.08-01.09; C=23.06-30.06, 18.08-25.08;
D=30.06-14.07, 04.08-18.08; E=14.07-04.08

PRIMAVERA wyż.
Ceny za 1 tydzień/os.

A B C D E

pokoje 1,2,3 
i 4-os. studia 3 x

1320 1399 1599 1770 1830

domek 4-os. 1270 1320 1520 1670 1750

dostawka dla os. > 15 lat (domek): zniżka 15 %

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, Park Wodny, siłow-
nia, tenis stołowy, dancingi, bogaty program animacyjny, 

parking; dla dzieci: basen letni,„Kids Party”, bawialnia, 
popołudniowe lody

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko dla małego dziecka,
rowery, kręgielnia

Dzieci:

do lat 2 bez świadczeń:
opłata 210/tydzień,

do lat 8 (dostawka):
zniżka 40 % (pokoje), 35 % (domki),

do lat 15 (dostawka): 
zniżka 25 % (pokoje), 20 % (domki).

Jastrzębia Góra - PRIMAVERA
100 m

POŁOŻENIE: 100 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, Park Wodny (3 baseny 
kryte, brodzik, rwąca rzeka, zjeżdżalnie, jacuzzi) i Świat 
Saun, kręgielnia, rowery górskie, siłownia, boiska sporto-
we, tenis stołowy, kawiarnia, parking. Internet WiFi.

ZAKWATEROWANIE: 
Pokoje 1, 2 i 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os: łazien-
ka, TV, lodówka, ręczniki, suszarka do włosów, leżaki, 
balkon (znaczna większość).
Domki 4-os.: łazienka, 2 x TV, aneks kuchenny (lodówka, 
mikrofalówka, talerze, kubki, sztućce, czajnik), ręczniki, 
taras. W  pokoju dziennym kanapa 2-os. i  2 pojedyncze 
tapczany, na piętrze 2 sypialnie (w tym 1 przejściowa). 
W  każdym pokoju możliwa 1 dostawka, w  każdym 
domku maks. 4 dostawki.
od godz. 18:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Wszystkie posiłki w  postaci bogatego 
bufetu. W  godz. 15:30-16:30 kawa, herbata, ciastka. 
W godz. 14:30-15:30 lody dla dzieci.

DZIECI: Place zabaw, mini-zoo, bawialnia z małpim 
gajem, zjeżdżalnia na krytym basenie, basen letni z 
atrakcjami wodnymi, gry planszowe, zajęcia animacyjne, 
warsztaty, teatrzyk, dyskoteki, poobiednie lody.

ROZRYWKA: Animacje dla całej rodziny, grillowanie przy 
muzyce, dyskoteki, koncerty, turnieje sportowe.
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Chłapowo - KLIPER

Jastrzębia Góra - ZEW MORZA

150 m

200 m

POŁOŻENIE: 150 m od plaży (widok na otwarte morze).

POŁOŻENIE: 200 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, drink-bar, ogólnodostępny 
grill, parking strzeżony. Za opłatą: sauna, bilard, sola-
rium. Dla dzieci plac zabaw. Internet WiFi.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen z  hydromasażem, 
jacuzzi, fitness, sauna sucha i  parowa, zadaszona wiata na 
ognisko i  grill, boiska sportowe, wypożyczalnia rowerów, 
kawiarnia, bilard, tenis stołowy, sala fitness, parking. Dla dzie-
ci plac zabaw. Internet WiFi przy recepcji. Sprzęt plażowy, 
sportowy i gry planszowe do wypożyczenia w recepcji.

POKOJE: 1, 2 i  3-os.: łazienka, TV, ręczniki, parawan, 
radio; Pokoje Plus: wyposażenie jak wyżej + balkon, 
lodówka, czajnik.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

POKOJE: 2-os., 2-os. z  balkonem, 3-os. oraz 2-pokojowe 
studia 4-os.: łazienka, TV, lodówka, ręczniki.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe. Na obiadokolacje wybór dań. 

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe, pozostałe posił-
ki serwowane. 

A=05.05-30.06, 01.09-30.09; B=30.06-01.09

KLIPER
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os. 

2 x

820 1199

2-3-os. 720 999

1-os. Plus 950 1399

2-3-os. Plus 780 1099

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking, internet

Dopłata: opłata klimatyczna, sauna, bilard, solarium

Dzieci:
do lat 4 bez świadczeń: gratis,

do lat 12 przy co najmniej 2 os. pełnopłatnych: 
zniżka 40 %.

A=03.06-30.06, 25.08-30.09;  B=30.06-07.07, 18.08-25.08;  C=07.07-18.08

ZEW MORZA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

2, 3 i 4-os.
2 x

1150 1199 1230

2-os. balkon 1220 1260 1299

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +140/tydzień/os.

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, korzystanie 
z kompleksu basenowo-saunowego w określonych 

godzinach, biesiada kaszubska, parking, 
opłata klimatyczna, WiFi

Dzieci:
do 1 roku bez świadczeń: gratis,

do lat 3 (dostawka, ½ wyż.): zniżka 70 %,
do lat 8 (dostawka, ½ wyż.): zniżka 50 %.

A=06.05-01.07, 02.09-21.10;  B=01.07-02.09.

KASZUB/KORONA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2-os.

2 x

920 970

2-os. z balkonem 1020 1060

3-os. z balkonem 960 999

apart. Mały 4-os. 799 870

apart. Duży 4-os. 920 960

apart. Duży 5-os. 799 850

dopłata do wyż. 3 x dziennie: +120/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie,
internet, parking

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: opłata 140/tydzień,

do lat 12 z ½ wyżywienia: zniżka 170/tydzień (wyż. 2 x 
dziennie) lub 210/tydzień (wyż. 3 x dziennie).

Władysławowo - LUAN

Hel - KASZUB i KORONA

POŁOŻENIE: 600 m od plaży.

POŁOŻENIE:
250 m od brzegu Zatoki Puckiej i ok. 700 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Ośrodek z  windą, oferuje jadalnię, 
saunę, jacuzzi, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, siłownię. 
Dla dzieci plac i  sala zabaw. Jest parking podziemny. 
Internet WiFi.

WYPOSAŻENIE: 2 budynki mieszkalne. Jest ogrodzony parking, 
ogród z miejscem do grillowania. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 2, 3, 4-os.: łazienka, TV, lodówka, 
czajnik, suszarka, ręczniki. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

POKOJE: Komfortowe 2 i  3-os.: łazienka, TV, naczynia, lodów-
ka, sprzęt plażowy. Są też 2 rodzaje apartamentów (Mały 4-os.: 
2-poziomowy, aneks kuchenny z jadalnią, u góry sypialnia; Duży 
4 i 5-os.: aneks kuchenny, pokój dzienny z możliwością spania, 
sypialnia). Balkony w pokojach 3-os. i części 2-os.
od godz. 13:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje 
serwowane do stolika.

WYŻYWIENIE: W sąsiednim obiekcie (ok. 200 m) 3 lub 2 x dzien-
nie (śniadanie + obiad).

A=05.05-21.06, 02.09-30.09; B=21.06-28.06, 20.08-02.09; C=28.06-20.08

LUAN
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B C

2-os. 

2 x

1320 1399 1500

3-os. 1120 1199 1350

4-os. 1040 1040 1230

dostawka dla os. dorosłej: 1160/tydzień

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, internet

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (15/doba), łóżeczko dla 
dziecka, sauna, siłownia (10/wejście) jacuzzi

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 (dostawka): 880/tydzień.
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Swarzewo - FALTOM

Gdańsk - VILLA PASCAL
50 m

40 m

POŁOŻENIE: 500 m od brzegów Zatoki Puckiej, 5 km od 
Władysławowa, ok. 30 km od Trójmiasta.

POŁOŻENIE: 50 m od plaży, spokojna dzielnica - Gdańsk 
Brzeźno.

WYPOSAŻENIE: Restauracja z widokiem na zatokę, basen 
letni z  podgrzewaną wodą, ze zjeżdżalnią, sauna, łaźnia 
parowa, jacuzzi zewnętrzne, kort tenisowy, boisko sporto-
we, stół do tenisa, bilard, rowery, pralnia. W ogrodzie altany 
grillowe, plac zabaw, trampolina, parking. WiFi.

WYPOSAŻENIE: Wysoki standard. Jest restauracja, bar, 
sauna, dozorowany parking. Internet WiFi. 

POKOJE: Przestronne i komfortowe 2-os.: łazienka, TV, ręcz-
niki, aneks kuchenny (kuchenka, czajnik, lodówka, sztućce, 
naczynia).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

AQUA CENTRUM w  Rumii (ok. 20 km): Park wodny do 
dyspozycji gości pensjonatu (bezpłatnie, bez ograniczeń): 
basen kryty, zjeżdżalnie, 2 jacuzzi, sauny, łaźnia parowa, stre-
fa najmłodszych (codziennie 8:00-22:00).

POKOJE: Komfortowe 1, 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, mała 
lodówka, ręczniki, telefon. 
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje poda-
wane do stołów.

A=02.06-30.06, 26.08-30.09; B=30.06-26.08;

FALTOM
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2-os. 2 x 1160 1320

dostawka (powyżej 12 lat): opłata 780/tydzień

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen letni, 

Aqua Centrum w hotelu Faltom w Rumii, sauna, łaźnia 
parowa, jacuzzi, tenis stołowy, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, pralnia (12/h),
tenis ziemny, rowery, bilard

Dzieci:
do lat 5 (wspólne spanie, wyż. 2 x dziennie): gratis,

do lat 5 (dostawka, wyż. 2 x dziennie): 30/doba,
do lat 12 dostawka: 650/tydzień.

A=05.05-16.06, 01.09-30.09;     B=16.06-01.09

VILLA
PASCAL wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os. 

2 x

1299 1680

2-os. 999 1160

3-os. 930 1140

4-os. 799 1050

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, 
pobyt ze zwierzęciem (20/doba), sauna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 40 %.

Krynica Morska - NEPTUN
100 m

POŁOŻENIE: 100 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Ośrodek z windą po generalnym remon-
cie. Jest jadalnia, kawiarnia z dyskoteką, boiska sportowe 
(siatkówka, koszykówka, piłka nożna), korty tenisowe, 
tenis stołowy, siłownia zewnętrzna, wypożyczalnia rowe-
rów. Dla dzieci plac i  salki zabaw. Internet WiFi. Parking 
dozorowany.

ZAKWATEROWANIE: 
Pokoje 2, 3-os.: łazienka, TV, balkon lub taras, lodówka, 
ręczniki. 
Murowane, parterowe domki 3-os.: pokój dzienny z sofą 
i TV, sypialnia 2-os., lodówka, czajnik, taras, ręczniki.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: W sezonie A: śniadania, obiady i kola-
cje bufetowe. W sezonie B: śniadania i obiadokolacje w 
formie bufetu.

A=26.05-23.06, 25.08-29.09; B=23.06-25.08

NEPTUN
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Zakwaterowanie: A B

POKOJE

2, 3-os. 2/3 x 1099 1260

DOMKI

3-os. 2/3 x 1120 1330

dostawka w pokoju (wspólne spanie) dla os. >14 lat: zniżka 20 %

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (sezon B) lub 
3 x dziennie (sezon A)

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: opłata 140/tydzień,
do lat 3 z ½ wyżywienia: opłata 280/tydzień,

do lat 14 (dostawka/wspólne spanie):
opłata 440/tydzień,

do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %.
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Świeradów Zdrój - PARK HOTEL

POŁOŻENIE:
W centrum uzdrowiska, 150 m od Domu Zdrojowego.

WYPOSAŻENIE: Hotel 4*, restauracja, drink bar, basen 
kryty, jacuzzi, sauna, siłownia, baza zabiegowa, bilard, 
ogród i tarasy słoneczne z leżakami, parking, internet 
WiFi.

POKOJE: 1, 2-os.: łazienka (prysznic lub wanna), TV, 
lodówka, radio, ręczniki, suszarka do włosów. Poko-
je LUX są znacznie większe.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje bufetowe. 
Obiad serwowany do stołów.

Kuracja I (do wyboru):
Pakiet Tygodniowy (10 zabiegów), Tydzień Kręgosłupa 
(2 x masaż kręgosłupa, 2 x gimnastyka, 2 x aquafitness, 4 
x zabieg fizykalny), Tydzień Aktywny (4 x aquafitness, 
2 x masaż relaksacyjny, 2 x masaż na łóżku wodnym, 2 x 
kąpiel borowinowa/perełkowa, 1 x sauna).

Kuracja II (do wyboru):
Tydzień Intensywny (15 zabiegów), Tydzień z Rado-
nem (5 zabiegów radoczynnych, 3 x częściowy masaż 
klasyczny, 2 x masaż na łóżku wodnym, 5 zabiegów fizy-
kalnych), Drogi Oddechowe (5 x inhalacja, 2 x masaż 
częściowy, 3 x kąpiel kwasowęglowa, 3 x magnetotera-
pia, 2 x gimnastyka).

A=08.04-10.06, 12.08-14.10;    B=10.06-12.08

PARK
HOTEL wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Kuracja

Pokój: A B I II

1-os.

2 x

1599 1530

+350 +4502-os. 1299 1230

2-os. LUX 1430 1370

dostawka w pokoju LUX: 1099/tydzień

dopłata do wyż. 3 x dziennie: +250/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, basen, jacuzzi, 
sauna, siłownia

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (100/tydzień)

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis,

do lat 12 (przy 2 os. pełnopłatnych): 580/tydzień,
do lat 12 (przy 1 os. pełnopłatnej): zniżka 20 %.

A=06.05-01.10

MAGNOLIA
1,2,3 wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój: A

1-os.
2 x

1150

2 i 3-os. 999

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +150/tydzień

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, basen kryty,

15 zabiegów, jaskinia solna (3 x 45 min.), basen solankowy (3 
x 30 min.), wieczorek taneczny, bezpłatny busdo centrum

kurortu dla gości Magnolii 2, parking, pobyt ze zwierzęciem

Dopłata: opłata klimatyczna, szlafrok

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis,
do lat 12 (dostawka): zniżka 50 %.

Świeradów Zdrój - MAGNOLIA

POŁOŻENIE: Magnolia 1 i 3 w samym sercu uzdrowiska, 
Magnolia 2 ok. 500 m od Domu Zdrojowego.

WYPOSAŻENIE: 3 budynki kompleksu, w każdym: jadal-
nia, basen kryty, basen solankowy, grota solna, baza 
zabiegowa. Internet WiFi. Jest parking.

POKOJE: 1, 2 i  3-os.: łazienka, TV, radio, ręczniki. Na 
życzenie suszarka do włosów, żelazko. Szlafrok za opłatą. 
Czajniki ogólnodostępne.
od godz. 12:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje 
serwowane do stołów (wybór spośród 3 propozycji). 
Możliwość dokupienia 3-ciego posiłku.

REHABILITACJA: 15 zabiegów/tydzień.

A=06.05-29.06, 25.08-20.12;  B=29.06-25.08

RZEMIEŚLNIK
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

2 x

880 960

2 i 3-os. 720 799

3-os. studio 760 860

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +100/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, sauna, ba-
sen w ośrodku „Olimp”, bilard, tenis stołowy, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (12/doba), rowery

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń:

gratis (wyżywienie 2 x dziennie: 25/dzień)
do lat 12 z ½ wyżywienia: zniżka 40 %.

Szklarska Poręba - RZEMIEŚLNIK

POŁOŻENIE: Szklarska Poręba Górna, ok. 1,5 km od 
centrum kurortu, zaciszna okolica.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, sauna, bilard, tenis stołowy, 
miejsce na ognisko/grill, Nordic Walking, rowery, zamy-
kany parking. Dla dzieci sala zabaw. Internet WiFi. Basen 
kryty dostępny w ośrodku „Olimp” (3,5 km).

POKOJE: 1, 2 i 3-osobowe oraz 2-pokojowe studia 2+1: 
łazienka, TV, ręczniki.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  kolacje bufetowe, pozostałe 
posiłki serwowane. 
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A=05.05-29.06, 25.08-30.10;  B=29.06-25.08

OLIMP
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

2 x

1050 1199

2 i 3-os. 920 999

3-os. studio 920 999

4-os. studio 920 999

dopłata do wyż. 3 x dziennie: +100/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, basen, 
sauna, jacuzzi, parking, bilard, tenis stołowy

Dopłata: opłata klimatyczna, 
pobyt z psem (12/doba), rowery

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 12 z ½ wyżywienia: zniżka 40 %.

Szklarska Poręba - OLIMP

POŁOŻENIE: W  otoczeniu lasu, ok. 700 m od centrum 
miejscowości. 
WYPOSAŻENIE: Główny budynek OLIMP: jadalnia, 
kryty basen, sauna, kawiarnia, bilard, piłkarzyki, tenis 
stołowy, bawialnia, internet WiFi przy recepcji, kije do 
Nordic Walking, rowery; kameralna WILLA RETRO: 
pokoje w  stylu regionalnym, do bud. głównego 150 m. 
Jest parking.
POKOJE: 1, 2 i 3-os. oraz 2-pokojowe studia 3 i 4-os.: 
łazienka, TV, ręczniki, lodówka (część).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, pozostałe posił-
ki serwowane.

A=06.05-30.10

JURAL

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A

2, 3 i 4-os. 2 x 799

W cenie: 7 noclegów, wyż. 2 x dziennie, sauna (1h/pobyt), 
parking

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem

Dzieci: do lat 2 bez świadczeń: gratis,
do lat 10: zniżka 30 %.

Szklarska Poręba - JURAL

POŁOŻENIE: Bezpośrednio przy kolei linowej na Szrenicę 
(szlaki turystyczne w zasięgu ręki).

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, drink-bar, grill, piłkarzyki, tenis 
stołowy, przechowalnia sprzętu sportowego, ogólnodo-
stępny aneks kuchenny z lodówką i czajnikiem, monito-
rowany parking. Dla dzieci bawialnia i  sala rekreacyjna. 
Internet WiFi.

POKOJE: 2-os. z  możliwością dostawki oraz 3 i  4-os.: 
łazienka, TV, ręczniki, szklanki, balkon (większość).
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe, serwowane obiadokolacje.

Szklarska Poręba - KRYSZTAŁ/AGAT

POŁOŻENIE: W sercu Szklarskiej Poręby.

WYPOSAŻENIE:
KRYSZTAŁ - komfortowy hotel 4*: elegancka restauracja, 
kryty basen z  brodzikiem dla dzieci, jacuzzi, 3 rodzaje 
saun, pub, kręgielnia, bilard, kącik zabaw dla dzieci.
AGAT - kameralny hotel 3*: stylowa „Oberża u Hochoła”, 
sauna. Goście tygodniowego pobytu mają w  cenie 3 
wejścia do kompleksu SPA (basen, jacuzzi, sauny) w Hote-
lu Kryształ (200 m). 
Parking płatny przy Hotelu Kryształ (ew. okoliczne, ogól-
nodostępne parkingi bezpłatne). WiFi w obu obiektach.

POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, TV, lodówka, ręczniki.
Pokoje w  Hotelu Kryształ większe, bardziej komfor-
towe, wyposażone dodatkowo w: suszarkę do włosów, 
szlafroki i klimatyzację. 
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe oraz obiadokolacje 
(Kryształ: bufetowe, Agat: serwowane do stołów).

A=02.04-06.07, 02.09 -27.10;  B=06.07-02.09 

HOTELE
AGAT i KRYSZTAŁ wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

Hotel AGAT ***

1-os.
2 x

1080 1099

2-os. 780 799

Hotel KRYSZTAŁ ****

1-os.
2 x

1480 1760

2-os. 1230 1480

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, kompleks 
SPA Hotelu Kryształ (basen, jacuzzi, sauny; goście 

Hotelu Kryształ: bez ograniczeń;
goście Hotelu Agat: 3 x 1,5 godziny)

Dopłata: opłata klimatyczna, parking przy Hotelu Kryształ 
(25/doba), bilard, kręgielnia

Dzieci: do 4 lat bez świadczeń: gratis,
do 12 lat na dostawce: zniżka 30 %.
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Łomnica - OSADA ŚNIEŻKA

POŁOŻENIE: Duży resort wczasowy z pięknymi widoka-
mi na Karkonosze, w połowie drogi między Jelenią Górą a 
Karpaczem. Do Karpacza ok. 8 km.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, drink bar, kryty kompleks 
basenowy (basen dla dorosłych, dla dzieci ze zjeżdżalnią 
i zabawkami wodnymi, cztery wanny z hydromasażem), 
basen letni z podgrzewaną wodą, strefa saun (fińska, 
infrared, łaźnia parowa), wypożyczalnia rowerów i sprzę-
tu sportowego, boisko sportowe (siatkówka, badmin-
ton), Rodzinne Centrum Rozrywki (cymbergaj, rzutki, 
tenis stołowy, piłkarzyki, play station, basen z kulkami). 
Dla dzieci plac zabaw i wakacyjny program animacyjny. 
Parking bezpłatny. Internet WiFi.

ZAKWATEROWANIE:  W budynku pokoje 1 i 2-os., 
2-pokojowe studia 2-os. (salon + sypialnia): łazienka, TV, 
lodówka, ręczniki, szlafroki, suszarka do włosów, klimaty-
zacja, zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon/wspól-
ny taras/balkon francuski.
W osobnych budynkach apartamenty 1-pokojowe 
1-2-os. oraz 2-pokojowe 2-4-os.: łazienka z sauną 
parową, TV, aneks kuchenny (kuchenka, lodówka, zlew), 
kominek, ręczniki, suszarka do włosów, czajnik, ogródek/
balkon/balkon francuski, leżaki.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje bufetowe 
(napoje w cenie).
KURACJA:
Pakiet I: 3 x 15 min. masaż pleców, 3 x borowina, 5 x fizy-
koterapia.
Pakiet II: 5 x 30 min. masaż pleców, 3 x borowina, 10 x 
fizykoterapia.

A=29.09-21.12;  B=06.05-16.06, 01.09-29.09;
C=16.06-14.07, 18.08-01.09;  D=14.07-18.08

OSADA
ŚNIEŻKA wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Kuracja

A B C D I II

Pokoje

1-os.

2 x

1850 1999 2360 2499

+300 +6002-os. 1250 1299 1499 1570

studio 
2-os. 1320 1499 1699 1730

Apartamenty 1-pokojowe

1-os. 
2 x

1850 1999 2360 2499
+300 +600

2-os. 1250 1299 1499 1570

Apartamenty 2-pokojowe

2-os.

2 x

1320 1499 1699 1730

+300 +6003-os. 1220 1350 1499 1540

4-os. 1170 1270 1399 1440

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, kompleks basenów, strefa saun, Rodzinne Centrum 
Rozrywki, sala fitness, parking, wakacyjne animacje dla dzieci

Dopłata: opłata klimatyczna, drewno do kominka (apartamenty)

Dzieci:
do lat 4 bez świadczeń: gratis,

do lat 12 (dostawka): opłata 630/tydzień,
do lat 18 (dostawka): opłata 1030/tydzień.

Karpacz - SANDRA SPA

POŁOŻENIE: Centrum Karpacza.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, ogromny kompleks base-
nów i saun (basen pływacki, sztuczna fala, jacuzzi, basen 
dla dzieci z atrakcjami wodnymi, 3 zjeżdżalnie rurowe, 
wanny do kąpieli tematycznych, basen letni z podgrze-
waną wodą, sauna „ruska bania”, łaźnia parowa dla 
dzieci), pub, kawiarnia, kręgielnia, fitness, squash, mini 
golf, salon gier, bilard. Dla dzieci plac i sala zabaw oraz 
wakacyjne zajęcia animacyjne. Parking bezpłatny. Inter-
net WiFi.

POKOJE: Wygodne, przestronne pokoje 2 i 3-os. oraz 
2-pokojowe studia 4-os.: łazienka, TV, minibar, ręczni-
ki, suszarka do włosów, balkon (większość). Możliwość 
dostawki.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

ZABIEGI:
Wizyta lekarska + do 2 zabiegów na dzień roboczy. 

WYŻYWIENIE: Atrakcyjny i bogaty bufet szwedzki.

A=05.05-22.06, 02.09-01.10; B=22.06-06.07, 19.08-02.09; C=06.07-19.08

SANDRA
SPA

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Zabiegi

Pokój: A B C

2, 3 i 4-os. 2 x 1440 1660 1730 +350

dostawka dla os. powyżej 12 lat: zniżka 30 %

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, kompleks 

basenów, sauna, „ruska bania”, łaźnia parowa dla dzieci, 
siłownia, parking, animacje (w sezonie C)

Dopłata:
opłata klimatyczna, kompleks łaźni, squash, kręgle, 

bilard, garaż podziemny (40/doba), mini golf, łóżeczko 
dziecięce (50/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 (regularne łóżko): zniżka 15 % (sezon B i C),

do lat 10 (regularne łóżko): zniżka 30 % (sezon A),
do lat 12 (dostawka): zniżka 50 %.
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Karpacz - ARTUS

POŁOŻENIE:
Osiedle Wilcza Poręba, 650 m od centrum Karpacza.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, Park Wodny z wodą ozono-
waną (basen pływacki, rekreacyjny, zjeżdżalnia rurowa, 
jacuzzi, kompleks saun), kort do squasha, sala sportowa 
(piłka halowa, koszykówka), boisko sportowe (koszy-
kówka, siatkówka, badminton), siłownia, wypożyczalnia 
rowerów, klub nocny z kręgielnią, bilard. Dla dzieci duży 
plac zabaw, 2 sale zabaw i wakacyjne animacje. Dozoro-
wany parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 2-os oraz 2-pokojowe 
studia 2-4-os.: łazienka, TV, chłodziarka, ręczniki, czajnik. 
Możliwe dostawki (oprócz 2-os. Małych).
Dokładny opis wszystkich pokoi na stronie 
www.britas.pl/artus lub pod nr. 91 4899 609.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania (8:00-10:30) i  obiadokolacje 
(15:00-18:00) w formie bogatego bufetu.

A=03.06-22.06, 02.09-31.10;   B=22.06-02.09

HOTEL ARTUS
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

2-os. MAŁY

2 x

1160 1320

2-os. standard 1280 1440

2-os. Deluxe 1350 1499

2-os. Superior 1440 1699

studio MAŁE 2-os. 1399 1540

studio MAŁE 3-os. 1250 1340

studio 3-os. standard 1330 1460

studio Deluxe 3-os. 1420 1599

studio Superior 3-os.     1540 1670

dostawka dla os. powyżej 12 lat: opłata 950/tydzień/os.

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 
Park Wodny, kompleks saun, siłownia, 

parking dozorowany, opłata klimatyczna

Dopłata:
łóżeczko dziecięce, squash (50/godz.), 
sala sportowa, kręgielnia (50/godz.), 

rowery (25/dzień)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 12 (jako 3-cia os. w studio): 

zniżka 150/tydzień,
do lat 12 (dostawka):

opłata 799/tydzień.

Karpacz - HOTEL ARISTON

POŁOŻENIE: Centrum Karpacza, 100 m od nowe-
go deptaka.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, bar, sauna, parking. Dla 
dzieci pokój zabaw. Wrzątek dostępny w  recepcji bez 
ograniczeń. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe, przestronne 1, 2 i 3-os.: łazienka, 
TV, ręczniki.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje.

A=05.05-29.09

HOTEL
 ARISTON wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A

1-os.

2 x

940

2-os. 870

3-os. 840

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking, 
internet, 1 x sauna

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (20/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 12 (przy 2 os. pełnopłatnych): zniżka 20%.

A=31.05-30.06, 31.08-30.09;  B=30.06-31.08

POD
GWIAZDAMI wyż. Cena za 1 tydzień/os.

zabiegi

Pokój:

2 x

A B

1-os. 910 970
+100

2, 3 i 4-os. 720 770

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking

Dopłata: opłata klimatyczna,
mini SPA (sauna 25 /os., jacuzzi 28/1-2 os.)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: 70/tydzień,
do lat 10 przy 2 os. pełnopłatnych: zniżka 45 %.

Kudowa Zdrój - WILLA POD GWIAZDAMI

POŁOŻENIE: Cichy zaułek w centrum Kudowy, 500 m od 
Aquaparku, 300 m od Parku Zdrojowego.

WYPOSAŻENIE: Kameralna, elegancka willa z  windą. 
Jest jadalnia, mini SPA (sauna fińska, łaźnia turecka), ogól-
nodostępne czajniki, parking. Internet WiFi.

POKOJE: Stylowe 1, 2, 3 i  4-os.: łazienka, TV, ręczniki, 
suszarka do włosów. 
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe oraz serwowane 
obiadokolacje.

ZABIEGI: Masaż częściowy, kąpiel ozonowa w soli boro-
winowej, łaźnia turecka, sauna, sollux, Aquapark (2 x 1h).
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A=28.03-30.09

ADAM SPA
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A Zabiegi

1-os.

2 x

1470

+280

2-os. 1240

2-os. LUX 1440

3-os. 1140

3-os. LUX 1340

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen 
kryty, sauny, jacuzzi, parking, WiFi

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem (40/doba), 
konsultacja lekarska (50), napoje do obiadokolacji

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis,

do lat 7 (dostawka): zniżka 40 %,
do lat 12 (dostawka): zniżka 25 %.

Kudowa Zdrój - HOTEL ADAM SPA

POŁOŻENIE: 300 m od Parku Zdrojowego.

WYPOSAŻENIE: Kameralny hotel 3*. Restauracja, bar, 
basen kryty, sauna fińska, łaźnia parowa, jacuzzi, chata 
grillowa, bilard, piłkarzyki, parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, ręczniki, 
suszarka do włosów. Pokoje LUX większe i wyposażone 
dodatkowo w: balkon, czajnik, herbatę, kawę. 
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje 
serwowane (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo).

ZABIEGI: 15 zabiegów/tydzień. Konsultacja lekarska na 
życzenie płatna 50 zł.

Kudowa Zdrój - HOTEL KUDOWA

POŁOŻENIE: 200 metrów od Parku Zdrojowego, blisko centrum.

WYPOSAŻENIE: Elegancki Hotel 4*. Restauracja, kryty basen, 
kompleks saun, jacuzzi. Dla dzieci plac i sala zabaw. Wypożyczal-
nia rowerów i kijków Nordic Walking. Jest monitorowany parking 
i Internet Wifi.

POKOJE: 1 i 2-os.: klimatyzacja, łazienka, TV, chłodziarka, ręcz-
niki, suszarka do włosów, ręczniki. Pokoje Superior są bardziej 
komfortowe. Pokoje w bud. B 30 m od głównego budynku. 
Dostawki możliwe w bud. B oraz w pokojach typu superior.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w postaci bogatego bufetu, obiadoko-
lacja serwowana do stolika lub bufetowa.

ZABIEGI: Konsultacja z lekarzem + 10 zabiegów/tydzień.

A=03.06-22.06, 02.09-09.11;   B=22.06-02.09

HOTEL
 KUDOWA wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

2 x

1530 1730

2-os. 1095 1150

2-os. w bud. B 1220 1350

2-os.
Superior 1320 1440

dostawka dla os.  > 12 lat: 1060/tydzień

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, jacuzzi, 
sauny, Nordic Walking, 10 zabiegów (sezon A), parking

Dopłata: opłata klimatyczna,
pobyt z psem (30/doba), rower (10/h) 

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis,
do lat 12 (dostawka): 780/tydzień.

Polanica Zdrój - HOTEL POLANICA

POŁOŻENIE: 250 m od centrum miejscowości.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, Park Wodny (basen kryty 
25 m z płytką strefą dla dzieci, jacuzzi), strefa saun (paro-
wa, fińska, saunarium), siłownia-fitness, kort tenisowy, 
boisko do siatkówki plażowej, bilard, winda. Dla dzieci 
bawialnia, duży plac zabaw i wakacyjne animacje. Jest 
parking. Internet WiFi.
POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, TV, lodówka, ręczniki, suszar-
ka do włosów, balkon (większość). Pokoje DELUXE więk-
sze (22 m2), a  SUPERIOR największe (30 m2). Możliwe 
dostawki (oprócz pokoi standardowych 2-os.). 2-pokojo-
we studia 3-4-os. są zestawem 2 sąsiadujących ze sobą 
pokoi standardowych.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania (8:00-10:30) i  obiadokolacje 
(15:30-18:30) w formie bogatego bufetu.

A=06.05-30.10;

HOTEL
POLANICA wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój: A

1-os.

2 x

1780

2-os. 1440

2-os. DELUXE 1570

2-os. SUPERIOR 1740

studio 3-os. 1680

studio 4-os. 1570

dostawka dla os. dorosłej: opłata 1299/tydzień

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, Park Wodny, 
strefa saun, fitness, wakacyjne animacje dla dzieci

Dopłata: opłata klimatyczna, bilard, kort tenisowy

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis,

do lat 12 (dostawka): opłata 899/tydzień.
do lat 17 (dostawka): 999/tydzień.
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A=02.06-29.09

TULIPAN
wyż.

Cena 1 tydzień/os.

Pokój: A

1-os.

3 x

1299

2-os. 1150

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 20 zabiegów, 
program animacyjny, parking, fitness, internet, rowery

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 12 z ½ wyżywienia: zniżka 25 %.

Ustroń - TULIPAN

Ustroń - ZIEMOWIT

POŁOŻENIE: Ustroń Zawodzie, ok. 1 km od stacji PKP.

POŁOŻENIE: Uzdrowiskowa część Ustronia, niedale-
ko centrum. 

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia, profesjonalna baza 
rehabilitacyjna, wypożyczalnia rowerów, fitness, bilard, 
tenis stołowy, parking. Internet WiFi. Bogaty program 
animacji czasu wolnego.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, nowy kryty 
basen (otwarcie 30.06.2018), sauna, wanna z hydroma-
sażem, fitness, bilard, boisko do siatkówki, winda. Dla 
dzieci sala zabaw. Parking monitorowany. Internet przy 
recepcji.

POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, TV, telefon, ręczniki, balkon 
(część).
od godz. 14:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

POKOJE: Wygodne 2, 3 i 4-os. łazienka, TV, lodówka, 
ręczniki. Możliwość dostawki/wspólnego spania. Czajniki 
ogólnodostępne.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania, obiady i kolacje.

REHABILITACJA: 20 zabiegów/tydzień, konsultacja 
z dietetykiem, morfologia krwi.

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje w formie bogatego 
bufetu, obiady serwowane.
ZABIEGI: 10 zabiegów/tydzień.

A=26.05-23.06, 25.08-29.09; B=23.06-25.08

ZIEMOWIT***
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
Zabiegi

Pokój: A B

2, 3 i 4-os. 2 x 930 999 + 100

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 20 %

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +140/tydzień (os. > 14 lat); 
+100/tydzień (dziecko < 14 lat)

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie,
kryty basen (od 30.06.2018), sauna, siłownia

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci:
do lat 4 bez świadczeń: gratis,

do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %,
do lat 14 dostawka/wspólne spanie: 399/tydzień.

A=07.04-23.06, 25.08-27.10; B=23.06-25.08

HOTEL***
OGRODZISKO wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.
2 x

 799 859

2 i 3-os. 749 809

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 20 %

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +100/tydzień 

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie

Dopłata: opłata klimatyczna, sauna, jacuzzi, rowery, Nordic 
Walking, parking (10/doba), 

Dzieci:
do lat 4 bez świadczeń: gratis,

do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %,
4-17 lat dostawka/wspólne spanie: 399/tydzień. 

Wisła - OGRODZISKO

POŁOŻENIE: Wisła Malinka, bezpośrednio przy stacji 
kolei linowej na Cieńków.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, winda, sauna, 
jacuzzi, bilard, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów 
i Nordic Walking, zadaszone miejsce na ognisko/grilla. 
Mały plac zabaw dla dzieci, parking. Internet WiFi.
POKOJE: Wygodne 1, 2 i 3-os. łazienka, TV, radio, ręczni-
ki. Możliwość dostawki/wspólnego spania. Czajniki ogól-
nodostępne.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje w formie bogatego 
bufetu, obiady serwowane. Opcja wyż. 2 x dziennie: śnia-
danie + kolacja.

Zakopane - JASKÓŁKA

POŁOŻENIE: Blisko dworca PKP i  Aquaparku, 600 m 
od Krupówek.

WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia z widokiem na 
góry, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, sauna, siłownia, 
zadaszone miejsce do grillowania, parking. W jadal-
ni dostęp do komputera. W ogrodzie na dzieci czeka 
huśtawka i piaskownica. Internet WiFi.
POKOJE: 1, 2, 4-os., 2-osobowe LUX (łoże małżeńskie) 
oraz 2-pokojowe studia 2 i  3-os.: łazienka, TV, ręczni-
ki. Balkony tylko w  części pok. 2-os. standardowych. 
Lodówki tylko w  studiach. Dostawka możliwa w  pok. 
1, 2-os. oraz 3-os. studio.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Potrawy kuchni polskiej i  regionalnej 
(wyżywienie 2 lub 3 x dziennie).

PAKIET TURYSTA: Pakiet kwotowy na wycieczki autoka-
rowe lub przewozy busem (patrz www.britas.pl/turysta).

 A=09.05-01.06, 01.09-24.10; B=01.06-01.09.

JASKÓŁKA
wyż.

Cena za 1 tydzień/os. Pakiet Turysta na kwotę

Pokój: A B 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

780 899

+150 +250

2-os. 720 850

2-os. LUX 780 920

4-os. 670 770

studio 2-os. 999 1160

studio 3-os. 899 1050

dostawka (pok. 1, 2 oraz studio 3-os.): opłata 630/tydzień

dopłata do wyż. 3 x dziennie: +100/tydzień

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, parking, siłownia, tenis stołowy,
pobyt ze zwierzęciem

Dopłata: opłata klimatyczna, sauna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 30 %.
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Zakopane - API-2

POŁOŻENIE: Zaciszna okolica, w obrębie centrum Zako-
panego, 800 m od Krupówek, ok. 600 m od dworca PKP.

WYPOSAŻENIE: Kameralny, zadbany pensjonat 
z  jadalnią i  tenisem stołowym. Szybki internet WiFi 
w  całym obiekcie. Lodówka i  czajniki ogólnodostępne. 
Parking bezpłatny.

POKOJE: Komfortowe 2, 3 i  4-os. oraz studio 2+2: 
łazienka, TV, ręczniki.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Wszystkie posiłki serwowane.

PAKIET TURYSTA: Pakiet kwotowy na wycieczki autoka-
rowe lub przewozy busem (patrz www.britas.pl/turysta).

A=05.05–27.10

API-2
wyż.

Cena za 1 
tydzień/os.

Pakiet Turysta
na kwotę

Pokój: A 150/os. 250/os.

2, 3, 4-os.
2 x

950
+150 +250

4-os. studio 950

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +140/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, parking, 
internet, pobyt ze zwierzęciem

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 70/tydzień.

A=06.05–30.10

API-4
wyż.

Cena za 1 
tydzień/os.

Pakiet Turysta
na kwotę

Pokój: A 150/os. 250/os.

2, 3-os.
2 x

950
+150 +250

4-os. studio 950

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +140/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, parking, 
internet, pobyt ze zwierzęciem

Dopłata: opłata klimatyczna, bilard (20/h)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 70/tydzień.

Zakopane - API-4

POŁOŻENIE:
„Pardałówka”, do centrum Zakopanego ok. 1,5 km.

WYPOSAŻENIE: Elegancki, nowoczesny pensjonat. Jest 
jadalnia, sala wypoczynkowa z drink-barem, bilardem i 
TV. Jest plac zabaw, parking, internet WiFi. 

POKOJE: Komfortowe i  przestronne 2 i  3-os. oraz 
2-pokojowe studia 4-os.: łazienka, TV, ręczniki, suszar-
ka, czajnik.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Potrawy kuchni polskiej i regionalnej. 

PAKIET TURYSTA: Pakiet kwotowy na wycieczki autoka-
rowe lub przewozy busem (patrz www.britas.pl/turysta).

Zakopane - ANTAŁÓWKA

POŁOŻENIE: Stok Antałówki, przy Aqua Parku. Krupówki 
w zasięgu 600 m, a dworzec PKP 700 m.

WYPOSAŻENIE: 2 budynki hotelowe. Goście mogą 
codziennie skorzystać z  atrakcji wodnych Aquaparku 
(kryty basen rekreacyjny, pływacki, zewnętrzny z  wodą 
termalną, hydromasaże, jacuzzi, dzika rzeka, zjeżdżal-
nie; za dodatkową opłatą kompleks saun), jadalnia, sala 
kominkowa z drink-barem, parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 1-os. i  2-os. (z  możliwością 
dostawki) oraz 2-pokojowe studia 2, 3 i 4-os.: łazienka, 
TV, radio, ręczniki, balkon (większość). Czajniki do wypo-
życzenia w recepcji.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Latem bufet szwedzki (poza sezonem 
tylko śniadania bufetowe, a pozostałe posiłki serwowane 
do stolika).

PAKIET TURYSTA: Pakiet kwotowy na wycieczki autoka-
rowe lub przewozy busem (patrz www.britas.pl/turysta).

A=05.05-01.07, 02.09-20.12; B=01.07-02.09

ANTAŁÓWKA
wyż.

Cena za 1 
tydzień/os.

Pakiet Turysta
na kwotę

Pokój: A B 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

1299 1499

+150 +250

2-os. 1220 1320

2-os. studio 1399 1550

3-os. studio 1260 1399

4-os. studio 1199 1299

dostawka dla os. > 12 lat w pok. 2-os.: opłata 999/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, korzystanie z 
wodnych atrakcji Aqua Parku, parking

Dopłata:
opłata klimatyczna, sauna, garaż (25/doba),

pobyt ze zwierzęciem (35/doba),
łóżeczko dla dziecka (20/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 12 (dostawka w pok. 2-os., ½ wyżywienia):

 799/tydzień/os.,
do lat 12 (łóżko regularne, ½ wyżywienia): 

zniżka 20 %.
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A=25.06-27.08

KASPROWY
wyż.

Cena za 1 
tydzień/os.

Pakiet Turysta na 
kwotę

Pokój: A 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

1099

 +150 +250
2-os. 970

3-os. 899

4-os. studio 970

dostawka w pok. 3-os.: opłata 870/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, jacuzzi, 
sauna,  grill z kapelą góralską, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, rower,
łóżeczko dla dziecka (15/doba)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 70/tydzień.

Murzasichle k/ Zakopanego - KASPROWY

POŁOŻENIE: Malownicza osada, 7 km od Zakopanego.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen z przeciwprądem i hydro-
masażami, jacuzzi, sauna sucha, kawiarnia, tenis stołowy, wypo-
życzalnia rowerów, parking monitorowany. Dla dzieci plac zabaw. 
Internet WiFi.

POKOJE: Bardzo eleganckie (standard hotelowy) 1, 2 i 3-os. oraz 
2-pokojowe studia 4-os.: łazienka, TV, lodówka, ręczniki, balkon. 
Dostawka możliwa w pokojach 3-os.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i  serwowane do stolików 
obiadokolacje (z deserami).

PAKIET TURYSTA: Pakiet kwotowy na wycieczki autokarowe lub 
przewozy busem (patrz www.britas.pl/turysta).

A=26.05-23.06, 25.08-29.09; B=28.04-05.05,23.06- 25.08

MORSKIE 
OKO wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.
śniadania

999 1130

2 i 3-os. 950 1079

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 20 %

możliwość dokupienia obiadokolacji 

W cenie: 7 noclegów, śniadania

Dopłata: opłata klimatyczna, parking

Dzieci:
do lat 4 bez świadczeń: gratis,

do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %,
4-14 lat dostawka/wspólne spanie: 490/tydzień.

Bukowina Tatrzańska - MORSKIE OKO

POŁOŻENIE: Centrum miejscowości, ok. 500 m od buko-
wiańskich term.
WYPOSAŻENIE: Hotel po generalnym remoncie. Jest 
restauracja, bar, strefa relaksu (sauna sucha i parowa, 
jacuzzi), taras widokowy (panorama Tatr), parking. Inter-
net WiFi.
POKOJE: Eleganckie 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, czajnik, 
lodówka, ręczniki. Możliwość dostawki/wspólnego 
spania. Część pokoi z widokiem na Tatry.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu. Możliwość 
dokupienia obiadokolacji.

A=05.05-01.07, 30.09-27.10;  B=01.07-30.09

PANORAMA
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

3 x

1070 1150

2-os. 1030 1070

3-os. 1030 1070

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 10 zabiegów, 
basen, sauna, zajęcia fitness (od poniedziałku do 

piątku), jacuzzi (raz dziennie), siłownia, tenis stołowy, 
bilard, kawiarenka internetowa, bawialnia dla dzieci 

(latem), czajnik do pokoju, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem (15/doba), 
rowery, Nordic Walking

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 7 z ½ wyżywienia: opłata 720/tydzień.

Krynica Zdrój - PANORAMA

POŁOŻENIE: Stok Jasiennika (piękne widoki), ok. 400 m 
od centrum.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen, sauna, jacuzzi, 
siłownia, baza zabiegowa, tenis stołowy, bilard, kawiaren-
ka internetowa, boisko do siatkówki i badmintona. Dla 
dzieci plac zabaw oraz bawialnia (czynna latem). Czajniki 
dostępne w recepcji. Jest parking. Internet WiFi.

POKOJE: Wygodne, przestronne 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, 
radio, ręczniki, balkon.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie (w tym śniadania bufetowe).

ZABIEGI: 10 zabiegów tygodniowo.
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Krynica Zdrój - HOTEL KRYNICA

POŁOŻENIE: Stok góry Krzyżowej, 500 m od centrum.

WYPOSAŻENIE: Klimatyzowana restauracja, kryty 
basen z hydromasażami, kompleksem saun, jacuzzi, sala 
fitness, klub nocny, parking. Dla dzieci piękna sala zabaw. 
Program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Internet WiFi. 
Parking monitorowany.

POKOJE: Komfortowe 1-os. oraz 2-os. (możliwość 
dostawki dla dziecka): łazienka, TV, lodówka, ręczniki, 
szlafroki, suszarka, sejf, balkon. 
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i  obiadokolacje 
z akcentem kuchni regionalnej.

A=05.05-23.06, 01.09-27.10;  B=23.06-01.09

HOTEL
KRYNICA wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.
2 x

1299 1499

2-os. 1170 1270

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (w tym 1 
biesiada grillowa z kapelą góralską), basen, jacuzzi, 
sauny, fitness, parking, animacje dla dzieci i doro-

słych (w sezonie letnim)

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 4 bez oddzielnego spania: gratis,
do lat 12 (dostawka): zniżka 35 %.

A=23.06-01.09

UNITRA
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój: A

2-os.

2 x

840

2 i 3-os. DUŻY 920

2-os. PLUS 1030

2-3 os. apart. 1099

4-5 os. apart. 1099

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, wstęp na 
kąpielisko, baseny letnie, parking, WiFi

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem (20/doba)

Dzieci:
do lat 2 bez świadczeń: opłata 140/tydzień,

do lat 10 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 30 %,
do lat 10 (½ wyżywienia): zniżka 20 %.

A=26.05-23.06, 09.09-29.09; B=23.06-09.09

JAGIELLONKA
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
Zabiegi

Pokój: A B

1-os.
2 x

899 960
+100

2 i 3-os. 870 930

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 20 %

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +100/tydzień 

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie,
Nordic Walking

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (30/doba), 
parking (10/doba)

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń: gratis,
do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %,
do lat 14 (dostawka/wspólne spanie):

399/tydzień.

Krynica Zdrój - JAGIELLONKA

Polańczyk - UNITRA

POŁOŻENIE: W samym centrum uzdrowiska.

POŁOŻENIE: 150 m od Jeziora Solińskiego.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, restauracja, bilard, tenis stoło-
wy, Nordic Walking. Dla dzieci sala zabaw. Jest parking. 
Internet WiFi.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia, letnie baseny rekreacyjne 
(zjeżdżalnia, fontanny, jacuzzi), wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
boisko sportowe, bilard, parking. Ośrodek posiada własną plażę 
z kąpieliskiem i przystanią. W ogrodzie wieczory przy muzyce na 
żywo. Dla dzieci duży plac zabaw i gry planszowe. Internet WiFi.

POKOJE: Ładne, komfortowe 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, 
ręczniki, czajnik.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

POKOJE: 2-os., 2-3-os. DUŻE (przechodnia sypialnia i  salonik 
z sofą), 2-os. PLUS (balkon, widok na jezioro), 2-pokojowe apar-
tamenty 2-3-os. i 3-pokojowe apartamenty 4-5-os.: łazienka, 
TV, lodówka, ręczniki, suszarka. Dostawki możliwe w  pokojach: 
2-os. PLUS, 3-os. DUŻY, apartamenty.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje w postaci bufetu, obia-
dy serwowane do stolika. Wyżywienie 2 x dziennie: śnia-
dania + kolacja.

ZABIEGI: Konsultacja z lekarzem + 10 zabiegów/tydzień.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje serwowane 
do stołów.
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Piaseczno k/ Czaplinka - WAJK

POŁOŻENIE: Bezpośrednio nad brzegiem jez. Drawsko, 
w otoczeniu lasu, ok. 9 km od Czaplinka.

WYPOSAŻENIE: Duży kompleks wypoczynkowy z piasz-
czystą plażą: domki drewniane i pokoje w murowanym 
pawilonie, jadalnia, boiska sportowe, tenis stołowy, 
piłkarzyki, bilard, korty tenisowe, wypożyczalnia rowe-
rów, sprzętu wodnego i sportowego, siłownia, pomosty 
wędkarskie, zarybiony staw, pralnia, altany grillowe. Zaję-
cia animacyjne dla dzieci w sezonie letnim. Jest parking. 

WYŻYWIENIE:
Śniadania i kolacje bufetowe, obiad serwowany.

POKOJE: 2 i 3-os.: łazienka, TV, lodówka, duży zadaszony 
taras. 
DOMKI DREWNIANE: łazienka, TV, lodówka, czajnik.
Brda 3-6 os. (piętrowy, 2 sypialnie na górze, salon na 
dole), Las 2-4 os. (parterowy, 2-pokojowy).
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

PAKIET WAKACJE NA 100%: Pakiety kwotowe do wyko-
rzystania w  ośrodku na rowery, sprzęt pływający, tenis 
itd. (cennik: www.britas.pl/wajk).

A=23.06-01.09

WAJK wyż.

Cena za 1 
tydzień/os. WAKACJE

na 100%
A

POKOJE

2 i 3-os. 3 x 770 +100 +200

DOMKI

LAS 2-os.

3 x

990

+100 +200

LAS 3-os. 820

LAS 4-os. 730

BRDA 3-os. 940

BRDA 4-os. 830

BRDA 5-os. 750

BRDA 6-os. 699

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, opłata klima-
tyczna, boiska sportowe, tenis stołowy, strzelanie 

z łuku, badminton, siłownia, sprzęt sportowy, 
dyskoteki dla dzieci i dorosłych, konkursy, ognisko z 

kiełbaskami (w ramach kolacji), parking

Dopłata:
prąd wg zużycia, piłkarzyki, bilard,

korty tenisowe (10/h), rowery, sprzęt wodny,
pobyt ze zwierzęciem (10/doba), pralnia

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 12 %.

Giżycko - HOTEL EUROPA

POŁOŻENIE: Bezpośrednio nad malowniczą zatoką jez. 
Kisajno, z własną plażą i przystanią.

WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja, rozległy, zadba-
ny ogród wypoczynkowy (leżaki, hamaki, miejsce na 
ognisko), boisko do badmintona/siatkówki, rowery tury-
styczne, łodzie wiosłowe, rowery wodne, bilard, tenis 
stołowy, kije Nordic Walking, parking. Internet WiFi.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i podawane do stoli-
ków obiadokolacje (zupa + drugie danie + deser; można 
wybrać spośród 2 zestawów).

POKOJE: 1 i 2-os. oraz 2-pokojowe studia 3-os.: łazien-
ka, TV, ręczniki, balkon.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

A=05.05-01.06, 01.09-29.09;   B=01.06-01.09

HOTEL
EUROPA

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1-os.

2 x

1230 1350

2-os. 980 1070

3-os. studio 930 999

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, rowery 
turystyczne, sprzęt pływający (rowery wodne, łódki), 
bilard, leżaki na plażę, hamaki, tenis stołowy, Nordic 

Walking, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (35/doba)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis,
do lat 12: zniżka 30 %.
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Wilkasy - RESORT NIEGOCIN

POŁOŻENIE: Bezpośrednio nad brzegiem jez. Niegocin, 
z własną plażą i kąpieliskiem, zaledwie 4 km od Giżycka.

WYPOSAŻENIE: Budynek hotelowy z  windą, elegancką 
restauracją, strefą SPA (sauna sucha, parowa, jacuzzi). Jest 
bar, boisko do siatkówki, wypożyczalnia rowerów, sprzę-
tu wodnego, leżaków i  parasoli słonecznych, parking, 
miejsce na ognisko/grill. Dla dzieci plac zabaw, a  latem 
również bawialnia i animacje. Internet WiFi w wyznaczo-
nych miejscach.

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje latem w formie 
bufetu (poza sezonem w  zależności od ilości osób 
w ośrodku).

POKOJE:
1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, ręczniki.
APARTAMENTY:
2, 3 i 4-os: łazienka, aneks kuchenny (kuchenka, mikrofa-
la, lodówka, czajnik), TV, ręczniki.
DOMKI: 
Rusałki 2-5-os. (parterowe): łazienka, TV, 2 sypialnie, 
pokój dzienny z możliwością spania (rozkładana kanapa), 
lodówka, czajnik, naczynia, zadaszony taras.
Brzeginki 2-6-os. (piętrowe): łazienka, TV, kuchnia 
(czajnik, płyta indukcyjna, lodówka, naczynia), zadaszo-
ny taras, 2 sypialnie na piętrze (w każdej 2 pojedyncze 
łóżka), rozkładana kanapa 2-os. w salonie na parterze.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

A=03.06-01.07, 02.09-30.09; B=01.07-02.09

RESORT
NIEGOCIN wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

POKOJE ŚWITEŹ

1-os.

2 x

1299 1450

2-os. 850 920

3-os. 770 830

dopłata do balkonu w pokoju: 130/pokój/tydzień

DOMKI RUSAŁKI

2-os.

2 x

970 1090

3-os. 780 860

4-os. 680 740

5-os. 630 680

DOMKI BRZEGINKA

2-os.

2 x

1090 1270

3-os. 860 980

4-os. 750 840

5-os. 680 750

6-os. 630 690

APARTAMENT KALIPSO

2-os.

2 x

1570

3-os. 1180

4-os. 980

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, wakacyjne animacje

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem (tylko domki: 20/doba), strefa SPA, rowery, 
leżaki, bilard, sprzęt wodny

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis,
do lat 12 (1/2 wyżywienia): zniżka 50/tydzień.

A=05.05-27.10

DOM ZDROWIA
LILA wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój: A

PAKIET WYPOCZYNKOWY

1-os.

3 x

1130

2-os. 999

3-os. 950

1-os. Lux 1420

2-os. Lux 1299

PAKIET REHABILITACYJNY

1-os.

3 x

1080

2-os. 980

3-os. 950

1-os. Lux 1370

2-os. Lux 1280

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, internet 

WiFi, świadczenia zgodne z wybranym pakietem 
pobytowym

Dopłata:
opłata klimatyczna, parking (7/doba), pobyt ze 
zwierzęciem (tylko w pok. standard – 20/doba), 

łóżeczko dla dziecka (20/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis,
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 50%.

Cie

Ciechocinek - LILA

POŁOŻENIE:
Ok. 800 m od centrum uzdrowiska, ok. 1,5 km od tężni.
WYPOSAŻENIE: Jadalnia, profesjonalna baza rehabilita-
cyjna, sauna sucha i  parowa, jacuzzi, siłownia, kije Nordic 
Walking, pub. W  recepcji dostępny wrzątek. Jest parking. 
Internet WiFi.

WYŻYWIENIE:
Śniadania i kolacje bufetowe, obiady serwowane.

PAKIET WYPOCZYNKOWY: Konsultacja kosmetyczna, 2 x 
masaż twarzy, 2 x masaż klasyczny całego ciała, 2 x masaż 
relaksacyjny Medy Jet, zabieg parafinowy na dłonie, karnet 
na basen (4 x 1h), 6 x seans w saunie, 6 x jacuzzi, siłownia, 
spacer z przewodnikiem po Ciechocinku, zwiedzanie Dwor-
ku Prezydenta.

PAKIET REHABILITACYJNY: Badanie lekarskie, badanie 
ciśnienia, badanie EKG z opisem, 4 zabiegi rehabilitacyjne/
dzień (oprócz niedziel i świąt).

POKOJE: 1, 2 i  3-os.: łazienka, TV, ręczniki, suszarka do 
włosów. Pokoje LUX wyposażone w lodówki.
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)
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A=08.04--17.06, 30.09-11.11; B=17.06-30.09

ŁAZIENKI II

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój: A B

1 os.

3x

999 1080

2-os. 899 980

2-os. Comfort 999 1099

dostawka dla os. dorosłej: 710 zł/tydzień

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, badanie 
lekarskie, 15 zabiegów, sauna fińska, siłownia, 

wieczory taneczne i kulturalne

Dopłata: opłata klimatyczna,  parking (5/doba), pobyt z 
psem (do 20kg, 35zl/doba + 200zł kaucja) 

Dzieci:
do lat 6 bez świadczeń: gratis,

6-12 lat (dostawka): 499/tydzień
powyżej 12 lat dostawka: 710/tydzień.

Cie

Ciechocinek - ŁAZIENKI II

POŁOŻENIE: 25 km od Torunia, centrum Ciechocinka.

WYPOSAŻENIE: Stuletni, odrestaurowany pałac. Do 
dyspozycji gości restauracja, sauna fińska, siłownia, sala 
zabaw dla dzieci. Bogaty program animacyjny: wieczory 
taneczne i kulturalne, joga, spotkania klubu brydżowego. 
Parking płatny monitorowany. Internet WiFi.

WYŻYWIENIE:
Śniadanie i kolacja w formie bufetu. Domowe obiady.

ZABIEGI:
Badanie lekarskie, 3 zabiegi kuracyjne/dzień roboczy.

POKOJE: Wygodne, odremontowane 1 i 2-os.: łazienka, 
TV, ręczniki. Czajnik ogólnodostępny. Pokoje Comfort 
są większe i mają ogrzewanie podłogowe. Możliwość 
dostawki/wspólnego spania. 
od godz.14:00 (od obiadu)
do godz. 12:00 (do śniadania)

Szukasz okazji?
Zajrzyj na naszą stronę

www.britas.pl
Przykładowe oferty znalezione w 2017 roku przez naszych klientów

na naszej stronie w ofercie z ostatniej chwili:

Wolisz podróż autokarem, może wycieczkę objazdową? - żaden problem. Potrze-
bujesz pomocy w wycenie oferty? Napisz: britas@britas.pl, zadzwoń: 914330275.

Z chęcią podzielimy się z Tobą
naszym 25 letnim doświadczeniem.

Zawsze aktualne oferty na www.britas.pl

Turcja **** wyż. AI 7 nocy - 989 zł za osobę

Bułgaria  wyż. AI 7 nocy - 1015 zł za osobę

Majorka *** wyż. AI 7 nocy – 1480 zł za osobę

Teneryfa **** wyż. HP 7 nocy - 1830 zł za osobę

Kreta **** wyż. AI 14 nocy - 2080 zł za osobę

Egipt ***** wyż. AI 14 nocy - 1750 zł za osobę
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Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.230 4.095

Lipiec - Sierpień 3.310 5.230

Wrzesień 2.470 3.360

Cena za dziecko 
2-12 lat Od 999 Od 999

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy Warszawy Katowic 
i Poznania.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

BLEART ****+

POŁOŻENIE: Zbudowany w 1994 i całkowicie wyremontowany w 2012 roku hotel 
Bleart znajduje się w mieście Durrës to również jeden z najważniejszych kurortów 
wakacyjnych kraju, z szeroką, piaszczystą plażą oraz mnóstwem restauracji i klubów. 
Plaża - długa, piaszczysta i z łagodnym zejściem do morza. Hotel Bleart położony jest 
bezpośrednio przy plaży, ma wydzielony kawałek ze swoimi leżakami i parasolami, z 
których goście hotelu mogą korzystać za darmo.
HOTEL: Recepcja 24h, lobby, winda, restauracja, bar na molo, taras z widokiem na 
morze i ogród, basen ze słodką wodą i wydzieloną częścią dla dzieci. Bezpłatnie para-
sole i leżaki przy basenie.

POKOJE: Siedmiopiętrowy hotel posiada 66  pokoi dwuosobowyc, posiadają możli-
wość jednej dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka, łazienkę, balkon z widokiem na 
morze, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-SAT, lodówkę, sejf. Pokoje rodzinne 
przeznaczone są dla maksymalnie 4 osób i posiadają dwie sypialnie. Wyposażenie takie 
jak w pokoju superior.

WYŻYWIENIE: All inclusive: śniadania w formie bufetu, lunch - wybór z kilku dań, obia-
dokolacja w formie bufetu (dania kuchni międzynarodowej oraz albańskiej dostępne 
również dania wegetariańskie). Napoje bezalkoholowe (woda, soki, herbata, kawa 
filtrowana), oraz lokalne napoje alkoholowe (piwo, wódka, gin, brandy, wino) dostępne 
od 10:00 do 22:00.
SPORT I ROZRYWKA: Siłownia, siatkówka plażowa, małe centrum spa (płatne), sporty 
wodne na plaży (płatne) animacje 2-3 razy w tygodniu przy plaży, muzyka na żywo 
wieczorami w barze na pomoście. Dodatkowo do dyspozycji nasz własny, doskonale 
zorganizowany Figloklub, oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych w 
języku polskim! Bezpłatne WiFi w całym hotelu.
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Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Maj 1.780 2.450

Czerwiec 2.430 3.250

Lipiec – Sierpień 2.870 4.090

Wrzesień 1.850 2.750

Cena za dziecko 
2-12 lat Od 999 Od 999

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

HOTEL DIAMOND ***
POŁOŻENIE: Bezpośrednio w tętniącym życiem centrum kurortu Słoneczny Brzeg, przy 
głównej ulicy, 50 m. od deptaka. Sklepy, restauracje i bary w pobliżu. Do zabytkowego 
Nessebaru ok. 5 km – kolejką turystyczną (za opłatą) lub pieszo wzdłuż plaży. Do piasz-
czystej plaży około . 400 m (przejście przez ulicę). Leżaki i parasole na plaży - odpłatne.

HOTEL: Lobby, recepcja z sejfami (za opłatą), restauracja z tarasem, kawiarnia. Na 
zewnątrz basen z tarasem słonecznym i barem przy basenie. Parasole i leżaki przy base-
nie gratis. WiFi w lobby barze gratis. Od plaży 400 m od (przejście przez ulicę i depta-
kiem do morza). Parasole i leżaki na plaży publicznej za opłatą. 

POKOJE: hotel oferuje 304 pokoje rozmieszczone na 5 piętrach. Klimatyzacja, telefon, 
lodówka, wykładzina, TV sat, balkon. Łazienka, z prysznicem, WC, suszarka. 

WYŻYWIENIE: All Inclusive 3 posiłki w  formie bufetu, okazjonalnie pokazy gotowa-
nia oraz kolacje tematyczne. Lokalne napoje alkoholowe i  bezalkoholowe w  godz. 
11-23:00. Kawa, herbata, ciastka, lody w godz. 16-17:00.

SPORT: Za opłatą: bilard, siłownia, masaże, łażnia turecka Sporty wodne oferowane 
przez lokalne agencje na plaży.

DZIECI: Oddzielny brodzik, plac zabaw. Niedaleko hotelu sa dwa aquaparki, Action 
Aquapark w Słonecznym Brzegu i Aqua Paradise niedaleko Nesebaru

W promocji
od 1530 zł

Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Maj 1.730 2.350

Czerwiec 2.230 3.150

Lipiec – Sierpień 2.570 3.830

Wrzesień 1.790 2.650

Cena za dziecko 
2-12 lat Od 999 Od 999

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

HOTEL ZEFIR BEACH***
POŁOŻENIE: Na południu kąpieliska, w pobliżu kilka małych sklepów i restauracji, do 
centrum Nessebaru ok. 15 min. spacerem.
HOTEL: Do dyspozycji gości jest lobby oraz recepcja. Na poszczególne piętra można 
się bezproblemowo dostać za pomocą windy bądź schodami. W skład wyposażenia 
wchodzą sejf, restauracja, bar, wielojęzyczny personel, babysitting i opieka nad dzieć-
mi. Dostępne w hotelu Wi-Fi zapewnia wygodny dostęp do sieci. Dostępna jest baza 
handlowa w postaci sklepów. Dzieci mogą bawić się do woli na placu zabaw. 
POKOJE: Pokoje wyposażone są w klimatyzację. Balkon należy do standardowego 
wyposażenia większości pokoi. Wszystkie pokoje posiadają lodówkę, minilodówkę, 
telefon i telewizor. Łazienka posiada prysznic. Rodziny z dziećmi zamieszkać mogą w 
przygotowanych specjalnie z myślą o nich pokojach rodzinnych.

WYŻYWIENIE: All inclusive: 3 posiłki w formie bufetu. Lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe w godz. 11.00-23.00 w barze przy basenie. Kawa, herbata, ciasto i lody w 
godz.. Pizza i kanapki w godz. 11.00-12.00 15.00-17.00 na tarasie przy restauracji.

SPORT: Na terenie hotelu znajduje się basen otwarty oraz brodzik dla dzieci. Zjeżdżal-
nia wodna. Do dyspozycji gości jest również taras, leżaki oraz parasole przeciwsłonecz-
ne. Bar posiada bogatą ofertę napojów orzeźwiających. Gościom aktywnie spędza-
jącym czas polecamy siatkówkę plażową (odpłatnie). W ramach oferty rozrywkowej 
proponujemy Państwu miniklub i minidisco.

DZIECI: Oddzielny brodzik ze zjeżdżalnią, plac zabaw, łóżeczko.

W promocji
od 1450 zł
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Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 1950 2.780

Lipiec - Sierpień 2.530 3.580

Wrzesień 1.980 2.980

Cena za dziecko 
2-12 lat Od 999 Od 999

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Istnieje możliwość zawarcia wybranych wycieczek fakultatywnych w 
cenie wczasów.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

HOTEL PARADISE GREEN PARK ***+

POŁOŻENIE: Zlokalizowany w odległości ok. 2 km od centralnej części Złotych Piasków 
i ok. 1 km. od plaży (dojazd busem hotelowym) w zachodniej części miasta. Złote Piaski 
słyną z szerokiej, długiej plaży z drobnym piaskiem oraz z bogatej oferty rozrywkowej. 
Do Warny z jej zabytkowym centrum i delfinarium ok. 17 km. Lotnisko w Warnie odda-
lone jest o ok. 25 km.

HOTEL: Publiczna, piaszczysta plaża w odległości ok. 1 km  od hotelu. Dogodny doajzd 
6 razy dziennie (w godz. 09-16) busem hotelowym - bezpłatny pod warunkiem zakupu 
serwisu plażowego -parasola (ok.3 Eur) lub leżaka (ok.2.5 Eur).

POKOJE: 110 przestronnych dwupomieszczeniowych apartamentów 2-os. z możliwo-
ścią 2 dostawek (dla 2 dzieci lub 1 dorosłego i 1 dziecka - rozkładana sofa). W każdym 
apartamencie znajduje się aneks kuchenny (mała lodówka, płyta grzewcza), z wydzie-
loną częścią jadalną, łazienka (wanna lub prysznic, WC), TV sat, telefon, sejf (za opłatą), 
klimatyzacja, balkon. Łóżeczka dla dzieci do 2 lat dostępne na życzenie za dodatko-
wą opłatą.

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu w restaura-
cji głównej. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkohole dostępne w barze przy lobby. 
Ponadto przekąski: ciastka, kanapki i owoce w barze przy basenie (10:30-12:00 
i  4:30-16:30).

DZIECI: Dla dzieci brodzik i plac zabaw. Za opłatą: siłownia, sauna, jacuzzi

W promocji
od 1580 zł
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Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Maj 1.550 1.950

Czerwiec 2.020 3.190

Lipiec – Sierpień 2.590 3.730

Wrzesień 1.850 2.530

Cena za dziecko 
2-14 lat Od 999 Od 999

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

HOTEL VITA PARK ***
POŁOŻENIE: W pobliżu parku wodnego Aquamania, w górnej części Albeny, otoczony ziele-
nią i wśród drzew. Do centrum miejscowości z deptakiem spacerowym, licznymi sklepami, 
restauracjami, barami ok. 950 m.
HOTEL: Do plaży 950 m,kursuje bezpłatny bus hotelowy. Leżaki i parasol przy basenia i na 
plaży gratis. Snack Bar przy plaży (vis a  vis leżaki dla hotelu Vita Park) w  godz. 11–16:00. 
W snack barze można zjeść obiad oraz dostępne napoje lokalne bezalkoholowe i piwo, lody, 
owoce w cenie. Za opłatą napoje jak wino, i inne importowane.) hotel oferuje 233 pokoje na 
6 piętrach. Recepcja, winda, restauracja z tarasem (w oddzielnym budynku vis a vis hotelu 
z przejściem przez wewnętrzną drogę), bar, minimarket.
POKOJE: klimatyzacja, TV kablowa, telefon, balkon lub taras. Wanna lub prysznic, WC. 
WYŻYWIENIE: All Inclusive Plus: Plus oznacza nielimitowany wstęp do Aquaparku 
(w terminie od 1.06–15.09). Poza tym: 3 posiłki w formie bufetu, okazjonalnie bufety tema-
tyczne i pokazy gotowania. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 10–23:00. 
Zimne i ciepłe przekąski, owoce, ciasto w barze przy basenie w godz. 11–16:00. Lody w godz. 
10–21:00.
SPORT: Siatkówka plażowa, piłka nożna na plaży, tenis stołowy. Bezpłatny wstęp do poło-
żonego w pobliżu parku wodnego „Aquamania” (1.06–15.09.16 w godz. 10–18:00), przeką-
ski i napoje na terenie aquaparku za opłatą. Za opłatą: minigolf, tenis, jazda konna, sporty 
wodne na plaży. Pole golfowe oddalone o ok. 20 km. Kilka razy w tygodniu program anima-
cyjny w ciągu dnia i wieczorem.
DZIECI: Oddzielny brodzik, 2 zjeżdżalnie, plac zabaw, miniklub (ok. 15.06–31.08.16). Łóżecz-
ko dla dziecka do 2 lat w cenie.

W promocji
od 1470 zł
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Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.250 3.150

Lipiec - Sierpień 2.805 4.350

Wrzesień 2.350   3.250

Październik - -

Cena za dziecko 
2-14 lat Od 1.099 Od 1.099

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

HOTEL KASTEL ***
POŁOŻENIE: Hotel Kastel mieści się w samym centrum Kašteli, między Splitem i 
Trogirem. Oddalony o ok. 70 m od deptaka, Transfer z lotniska w Zadarze do hotelu 
trwa ok.godziny., transfer z lotniska w Dubrovniku do hotelu trwa ok. 6 godz. Przysta-
nek autobusowy w pobliżu

HOTEL: Remont przeprowadzony na początku 2014 r. Recepcja, klimatyzowa-
na restauracja z  dużym tarasem wśród zieleni,bar, przechowalnia bagażu. internet 
Wi-Fi - bezpłatny.

PLAŻA: Od plaży 70 m od plaży. Leżaki na plaży - płatne (ok. 20 kun/dzień).

WYŻYWIENIE: 2 x dziennie Podczas kolacji serwowane są napoje bezalkoholowe: soki, 
cola, woda oraz alkoholowe: lokalne piwo i wino

SPORT, ANIMACJE, SPA: W pobliżu hotelu wiele tras spacerowych i rowerowych. 
Hotel jest rownież idealną bazą wypadową do zwiedzania najatrakcyjnieszych zakąt-
kow Dalmacji - Splitu, Trogiru, Parku narodowego Krka.

POKOJE: Hotel posiada 29 komfortowo i  nowocześnie urządzonych pokoi 2-osobo-
wych z  łazienkami. Dla 3 osób możliwe zakwaterowanie w  pokoju z  2 sypialniami 
i  łazienką. Wszystkie pokoje posiadają : TV-sat, klimatyzację (centralnie sterowaną, 
bezpłatną). Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka do 2 lat - bezpłatnie.

Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.350 3.300

Lipiec - Sierpień 2.805 4.350

Wrzesień 2.450   3.450

Cena za dziecko 
2-14 lat Od 1.099 Od 1.099

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

HOTEL POSEIDON***
POŁOŻENIE: Hotel położony na Wyspie Korcula, w miejscowości Vela Luka. Vela Luka, to 
bardzo klimatyczne, dalmatyńskie miasteczko z imponujacą promenadą, która ciągnie się 
wzdłuż zatoki. Dokładnie po przeciwległej stronie tej zatoki znajduje sie hotel Posejdon (ok. 
200 m w linii prostej, można przepłynąć niedrogim, miejscowym stateczkiem lub pieszo 1-2 
km). Posejdon usytuowany jest w pierwszej linii brzegowej, w pobliży biegną liczne tarasy 
wypoczynkowe. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 4 godz. Autobus komunikacji miejskiej 
znajduje się w centrum Vela Luki.

PLAŻA: Bezpośrednio przed hotelem znajduje się kamienisto-żwirowa plaża. Leżaki i parasole 
na plaży - dodatkowo płatne (40 HRK/komplet: 2 leżaki + parasol).

HOTEL: Recepcja 24 - godz.z lobby, klimatyzowana restauracja główna serwująca dania kuch-
ni datmatyńskiej i międzynarodowej, nowy basen wewnętrzny ze słodką wodą, bar przy plaży 
i aperitiv bar wewnątrz hotelu, taras słoneczny z wygodnymi meblami rattanowymi, gdzie w 
sezonie organizowane są wieczory taneczne. Obok hotelu doskonale funkcjonuje disco bar w 
stylu kubańskim. Świetny wystrój, gorące rytmy salsy i karaibski piasek na parkiecie to wizy-
tówka tego miejsca.

POKOJE: Hotel posiada 148 nowocześnie urządzonych pokoi 2-osobowych (możliwość 1 
dostawki w formie rozkładanej sofy) z balkonami. Do wyboru: pokoje standardowe - z wido-
kiem na ogród lub z widokiem na morze, z łazienkami (prysznic, wc, suszarka do włosów). W 
pokojach znajdują się: TV-sat, plazma, telefon, klimatyzacja (centralnie sterowana, bezpłatna). 
W niektórych terminach dostępne również pokoje economy, wystrój pokoi podobny jak stan-
dard z widokiem na ogród, ale bez balkonu. Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dziecka - odpłatnie (ok. 5 EUR/dzień).

WYŻYWIENIE: : All Inclusive light: śniadania (07:00-10:00) w formie bufetu, lunch (12:30-
14:00) w formie bufetu i kolacje (19:00-21:00) w formie bufetu. Podczas lunchu i kolacji serwo-
wane są bez ograniczeń napoje bezalkoholowe: soki, coca-cola, tonic, woda oraz alkoholowe: 
lokalne piwo i wino. O godz. 17:00 podawane są słodycze i drobne przekąski oraz woda.

SPORT, ANIMACJE, SPA: Na plaży znajduje się centrum nurkowe, wypożyczalnia łódek, 
skuterów i rowerów (dodatkowo płatne). Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z kortów 
tenisowych znajdujacych się przy hotelu Adria Beach (1,3 km). W sezonie (lipiec sierpień) hotel 
prowadzi animacje sportowe oraz organizuje muzykę na żywo (2-3 x w tygodniu).

INTERNET:
Przy recepcji kącik internetowy - bezpłatny, w pokojach internet Wi-Fi - za dopłatą.

W promocji
od 1960 zł
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Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Maj 1.950 2.950

Czerwiec 2.220 3.325

Lipiec - Sierpień 2.840 4.150

Wrzesień 2.050 2.950

Cena za dziecko 
2-12 lat Od 1.099 Od 1.099

Dopłata do 4* budynku hotelowego + 20%.

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Istnieje możliwość za-
warcia wybranych wycieczek fakultatywnych w cenie wczasów.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

VILLE OTRANT *** / HOTEL OTRANT ****
POŁOŻENIE: Kompleks OTRANT składający się z budynku głównego i Villi Otrant, na 
samym początku malowniczej, szerokiej piaszczystej „Velikiej Plaży” o długości około 14 
km. Ok. 4,5 km od centrum i Starego Miasta.
HOTEL: Recepcja klimatyzowana, restauracja „Montenegro” z tarasem, parking, restau-
racja a la carte serwująca dania kuchni międzynarodowej (płatna), drink bar w hotelu 
lub bar plażowy (płatne), basen (kryty, otwarty na morze, z otwartym tarasem słonecz-
nym), brodzik, parasole i leżaki na tarasie, na plaży (płatne). W recepcji Villi Otrant Wi-Fi. 
POKOJE W CZĘŚCI VILLE OTRANT: 132 pokoje w bungalowach wokół hotelu. Pokoje 
2 os. (max. 1 dostawka dla dziecka do 10 lat) i większe - max. 4 osoby dorosłe. TV sat., 
balkon/balkon francuski lub taras, łazienka z prysznicem, klimatyzacja, suszarka.
POKOJE W CZĘŚCI HOTEL OTRANT: 134 przestronnie urządzone pokoje 2-osobowe 
(możliwość 1 dostawki w  formie sofy lub łóżka polowego) z  balkonami i  łazienkami 
(suszarka do włosów). W pokojach znajdują się: TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), mini 
bar (dodatkowo płatny, wypełniany na życzenie), klimatyzacja (centralnie sterowana, 
bezpłatnie).

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadania, lunch, obiadokolacje, napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalne 12:00 – 22:30. O 17:00 ciastka lub owoce, kawa i herbata.

SPORT, ANIMACJE, SPA: Na plaży wypożyczalnia sprzętów wodnych (płatna). Klub dla 
dzieci: animacje, gry, zabawy dla dzieci w języku polskim. Plac zabaw, wioska indiańska 
oraz boisko do siatkówki (przy plaży). 
INTERNET: Obok recepcji internet Wi-Fi - bezpłatny.

W promocji
od 2150 zł
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Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Maj 2.680 3.780

Czerwiec 2.980 4.080

Lipiec - Sierpień 3.230 4.650

Wrzesień 2.750   3.980

Cena za dziecko 
2-14 lat Od 1.099 Od 1.099

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

SLOVENSKA PLAZA ***
POŁOŻENIE: Duży kompleks położony przy nadmorskiej promenadzie prowadzącej 
do, centrum Starego Miasta (ok. 15 min). Zarówno na terenie ośrodka, jak i przy plaży 
mnóstwo atrakcji turystycznych. Ok. 200 m od hotelu znajduje się przystanek autobu-
sowy. Na przełomie 2012/2013 r. została kompletnie wyremontowana recepcja oraz 
wszystkie pokoje. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1,5 godz. (połączenie do Podgo-
ricy), pozostałe transfery z lotniska w Dubrovniku, ok. 3 godz.

PLAŻA: Obiekt położony tuż przy żwirowej plaży. Leżaki i parasole na plaży - płatne 
(ok. 8-15 EUR/dzień/komplet: 2 leżaki + parasol).

HOTEL: Recepcja, restauracja główna z tarasem,bar all inclusive, basen zewnętrzny 
z wodą morską, brodzik dla dzieci, taras słoneczny (leżaki i parasole bezpłatne - przy 
basenie), brak ręczników kąpielowych, plac zabaw dla dzieci, przechowalnia bagażu, 
Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych (płatne, ok. 3EUR/doba), parking (płatny, ok. 
4EUR/doba). Na terenie kompleksu (dodatkowo płatne) restauracje, bary, sklepy z 
pamiątkami oraz market. 

POKOJE: Hotel posiada 865 komfortowych pokoi rozlokowanych w kilkunastu 3 piętro-
wych budynkach. Większość stanowią pokoje 2 osobowe(z możliwością dostawki w 
formie łóżka polowego) z łazienkami (suszarka do włosów oraz zestaw kosmetyków 
na wyposażeniu). W pokojach znajdują się: TV-sat, lodówka (bezpłatna), klimatyzacja 
(indywidualnie sterowana, bezpłatna), sejf (bezpłatnie). W pokojach internet Wi-Fi - 
płatny (ok. 3 EUR/doba). Przy plaży - kafejki internetowe - płatne (ok.1,5 EUR/30 min.).

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadania (07:00-10:00),obiady (12:00-14:00) ikolacje 
(18:00-21:00) w formie bogatego bufetu, napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne 
dostępne w barze All Inclusive (10:00-23:00). Dodatkowo podawane będą ciastka lub 
owoce, kawa i herbata (11:00-12:00 i 16:00-17:00).

PROGRAM SPORTOWY, ANIMACYJNY, SPA: Hotel położony jest na dużej zielonej 
przestrzeni, a na jego terenie znajdziemy mnóstwo wakacyjnych rozrywek: animacje 
dla dorosłych, muzyka na żywo, minigolf, plac zabaw dla dzieci, kino, dyskoteka. W 
pobliżu korty tenisowe, mini lunapark (dodatkowo płatny). Na plaży wypożyczalnia 
sprzętów wodnych, szkółka nurkowania, dodatkowo odbywają się rejsy statkiem oraz 
loty widokowe (dodatkowo płatne).

W promocji
od 2080 zł
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Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Maj 2.129 3.082

Czerwiec 2.475 3.990

Lipiec - Sierpień 3.267 5.083

Wrzesień 2.332 3.508

Cena za dziecko 
2-14 lat Od 1.209 Od 1.263

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

HOTEL GOUVES PARK ****
POŁOŻENIE: Hotel położony jest 500m od plaży oraz centrum zacisznej miejscowości 
Kato Gouves. Do miejscowości Hersonissos o rozrywkowym charakterze jest 8 km. Przy-
stanek autobusowy znajduje się w odległości 500 m, natomiast do lotniska w Heraklio-
nie jest 17 km, a w Chanii 165 km.
HOTEL: Recepcja pracuje przez całą dobę. Kompleks hotelowy składa się z 2-piętro-
wych budynków i jednopiętrowych bungalowów, był częściowo odnowiony.
POKOJE: Standard mają powierzchnię ok. 22m2, mieszczą 2-3 osoby. Dla trzeciej osoby 
dostawka. Wyposażony w bezpłatną indywidualną klimatyzację, telefon, TV-Sat, lodów-
kę. Sejf w cenie ok. 20 EUR/tydzień. W łazience wanna lub prysznic, suszarka. Balkon lub 
taras. Rodzinne mają powierzchnię ok. 40m2, mieszczą 3-4 osoby. Dla czwartej osoby 
dostawka. Składają się z pokoju dziennego oraz sypialni, są wyposażone jak pokój 
standard.
WYŻYWIENIE: Śniadania serwowane w formie bufetu amerykańskiego w restauracji 
„Dionissos”. Obiad i kolacja w formie bufetu (kuchnia grecka i międzynarodowa) do 
posiłków napoje, wino i piwo. Bar „Poseidon”  do dyspozycji gości (10:00-18:00). Pizza 
z pieca, bar sałatkowy (12:00-22:00). Przekąski, kanapki w barze „Artemis”(10:00-23:00).
Kawa, herbata i ciastka (16:00-17:00). Dla każdego gościa do wykorzystania 1 kolacja/
pobyt  w restauracji a la carte (nie zawiera napojów)
Napoje w ramach All Inclusive w wyznaczonych barach serwowane do 23:00.
SPORT: Bezpłatnie 3 baseny ze słodką wodą, leżaki i parasole oraz atrakcje parku 
wodnego ze zjeżdżalniami. Animacje hotelowe (rownież w j.polskim), boisko do piłki 
nożnej i siatkowej, tenis stołowy. Kort tenisowy z opłatą za oświetlenie ok. 15 EUR/godz.
Odpłatnie usługi SPA.

W promocji
od 1990 zł

Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Maj 2.129 2.948

Czerwiec 2.475 3.817

Lipiec - Sierpień 3.267 4.862

Wrzesień 2.332 3.355

Cena za dziecko 
2-14 lat Od 1.209 Od 1.209

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

SERGIOS ***+

POŁOŻENIE: Centrum rozrywkowego Hersonissos to miejsce ,w którym znajduje się 
hotel. Świetna oferta dla osób planujących poznać nocne życie jednego z najpopular-
niejszych kurortów w Grecji. Okolica hotelu obfituje w liczne bary i dyskoteki, ok. 150 m 
od morza; przystanek autobusowy ok. 60m; lotnisko w Heraklionie ok. 25 km.

HOTEL: Kompleksowo odnowiony budynek główny w 2009 roku, recepcja 24 h, 2 bary 
- w lobby i przy basenie,  kącik TV, restauracja, bezpłatne Wi-Fi w lobby, kącik interneto-
wy (ok. 0,50eur/15min.),102 pokoje, kategoria lokalna 3*.

WYŻYWIENIE: Pakiet All Inclusive zawiera śniadanie, lunch oraz kolację – bufet, 
kawa, herbata, ciastka (16.00-17.30),przekąski,pizza,lody (11.00-18.00), lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10.00-24.00).

POKOJE: 2-os., z możliwością 1 dostawki, telefon, lodówka,  klimatyzacja indywidualna 
(ok. 6 EUR/dzień), TV-SAT, łazienka - wanna/prysznic, suszarka, balkon lub taras, sejf 
(ok. 2 EUR/dzień).

SPORT I ROZRYWKA: 
Bezpłatnie: basen ze słodką wodą, leżaki i parasole przy basenie,
Odpłatnie: bar w  hotelu do 2.00, kosmetyczka, masaże, lokalne bary, tawerny, 
dyskoteki

Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 3.025 4.505

Lipiec - Sierpień 3.344 4.983

Wrzesień 3.256 4.026

Cena za dziecko 
2-14 lat Od 1.209 Od 1.209

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

ZANTE VIlLAGE ***+

POŁOŻENIE: Hotel rozlokowany pośród zieleni, w zacisznym resorcie wypoczynkowym 
Alykanas, ok 400 m od centrum. 250 m od hotelu znajduje się przystanek autobusowy, 
lotnisko w odległości 17 km. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1 godz.

HOTEL: Powstał w 2003 roku  i  został częściowo odnowiony w 2012 r. Recepcja czynna 
całą dobę, lobby, sala TV, duży basen ze słodką wodą oraz  wydzieloną częścią dla dzie-
ci, przy basenie snack-bar, leżaki i parasole - bezpłatnie, ogród, taras słoneczny, klimaty-
zowana restauracja główna (z wysokimi krzesełkami dla dzieci), tenis stołowy (bezpłat-
ny),bilard (ok. 2 EUR/gra), fryzjer i pralnia (dodatkowo płatne), przechowalnia bagażu, 
parking, minimarket, opiekunka dla dzieci (za dodatkową opłatą), miniklub dla dzieci.

POKOJE: 120 przestronnych pokoi (pow. ok. 25m2) 2-osobowych (możliwość 1 lub 
2 dostawek dla osób dorosłych i dzieci w formie pojedynczych łóżek) z widokiem na 
ogród lub basen, z łazienkami (WC, wanna z prysznicem, suszarka do włosów). Istnieje 
możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - bezpłatnie. Każdy pokój posiada indy-
widualną klimatyzację (bezpłatna w lipcu i sierpniu, w innych miesiącach płatna 4 EUR/
dzień) oraz balkon lub taras wyposażony w stolik i  krzesła. Ponadto TV z polskimi kana-
łami, telefon, radio, lodówka lub minibar, sejf (płatny 10 EUR /tydzień).

WYŻYWIENIE: All Inclusive w formie bogatego bufetu: śniadania (08:00-10:00), lunch 
(13:00-14:30), kolacje (19:00-21:00). Dodatkowo w ciągu dnia serwowane są przekąski 
(10:00-12:30 i 15:00-18:00), lody (14:00-18:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe: piwo, wino, ouzo, brandy, kawa, herbata, soki, napoje gazowane (10:00-23:00).

SPORT I ROZRYWKA: Animacje prowadzone są przez międzynarodowy zespół anima-
torów od połowy czerwca do połowy września: zajęcia przy basenie, tematyczne 
imprezy wieczorne z muzyką, w ciągu dnia również zajęcia dla dzieci. Raz w tygodniu 
hotelowy wieczór grecki. Bezpłatny Internet Wi-Fi w całym hotelu (również w poko-
jach), kącik internetowy - płatny (ok. 4EUR/h).

W promocji
od 2250 zł G
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Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Maj 2.178 3.135

Czerwiec 2.805 4.708

Lipiec - Sierpień 3.470 5.368

Wrzesień 2.980 3.829

Cena za dziecko 
2-14 lat Od 1.099 Od 1.099

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

CHORUSO VILLAGE ***+

POŁOŻENIE: Obszerny Kompleks hotelowy umiejscowiony w pokaźnym ogrodzie, 
położony ok. 1,5 km od najbliższej miejscowości – Paliouri, gdzie mieszczą się restau-
racje, bary, sklepy itp. (do rozrywkowego Hanioti oraz do centrum interesującego 
Pefkochori kursuje darmowy bus hotelowy). Przystanek komunikacji miejskiej umiej-
scowiony jest w odległości 200m od hotelu. Transfer z lotniska do hotelu zajmuje ok. 
1 godz. 50 min.

HOTEL OFERUJE: Recepcję, mini market, dla dzieci mini klub oraz trzy różne place 
zabaw, obszerny i dobrze utrzymany ogród, główna restauracja z klimatyzacją, tarasem 
oraz krzesełkami dziecięcymi, sala TV, 2 bary przy basenie, największy basen o niety-
powym kształcie, mniejszy basen oraz brodzik dziecięcy (wszystkie ze słodką wodą), 
bezpłatne leżaki i parasole przy basenie, ręczniki kąpielowe (kaucja zwrotna ok. 10 
EUR).

POKOJE: Zakwaterowanie jest oferowane w bungalowach o dwóch kondygnacjach: 
apartamenty, pokoje rodzinne , pokoje standardowe. Każdy pokój ma na wyposaże-
niu: klimatyzację (sterowaną indywidualnie – bezpłatnie), lodówkę (bezpłatnie), TV-sat, 
telefon, sejf (za dopłatą ok. 18 EUR/tydzień). Dla dziecka  do 2 lat łóżeczko gratis. 
Wszystkie pokoje oraz apartamenty przeszły remont w 2008 roku.

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunch (12:30-14:30) i kolacje 
(18:30-21:00) w formie bogatego bufetu, przekąski (10:30-18:30) dostępne w barze, 
lody (12:30-14:30 oraz 18:30-21:00) w restauracji, kawa, herbata i słodycze (16:00-
17:00), napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkoholowe, inne koktajle, również bezal-
koholowe dla dzieci (10:00-23:00).

SPORT/ROZRYWKA: Bezpłatnie w  ramach opcji All Inclusive program animacyjny 
oraz sportowy: całodzienne gry, zabawy, konkurencje sportowe, piłka wodna, ping 
pong, gimnastyka, aerobik, dwa razy w tygodniu wieczór z muzyką na żywo, codzien-
nie animacje dla dzieci oraz dorosłych (animacje prowadzone w językach: angielskim, 
niemieckim oraz rosyjskim). Ponadto do dyspozycji nasz własny Figloklub oferujący 
animacje, gry i zabawy dla dzieci w języku polskim! W sezonie dmuchany zamek dla 
dzieci. Kort tenisowy (dodatkowo płatny ok. 10 EUR/godz) oraz paintball (dodatkowo 
płatny). Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).

INTERNET: W hotelu kącik internetowy- płatny (ok. 5 EUR/godz.), w pokojach internet 
Wi-Fi - płatny (ok. 5 EUR/90 min.).

W promocji
od 2278 zł
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Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Maj 2.310 3.047

Czerwiec 2.585 3.570

Lipiec - Sierpień     3.454 5.082

Wrzesień 2.838 3.619

Cena za dziecko 
2-14 lat Od 1.099 Od 1.099

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. 

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

ELLIA ***+

POŁOŻENIE: Odrestaurowany budynek główny oraz restauracyjny, nowy park wodny 
uruchomiony w sezonie 2017, blisko do plaży, strefa atrakcji dla dzieci, kategoria lokal-
na 3*. W pobliżu zabytkowego Lindos, 3 km do miejscowości  Pefkos z zapleczem 
gastronomicznym, sklepam, tawernami.

HOTEL: Kompleks hotelowy złożony jest z budynku głównego, budynku restauracyj-
nego z lokalami usługowymi oraz kilkunastu bungalowów i budynków mieszkalnych, 
restauracja główna oraz amerykańska restauracja tematyczna (poza All Inclusive), 
recepcja 24 h, 2 bary przy basenie, bezpłatne Wi-Fi w lobby, częściowo odnowiony 
w 2015 roku, 135 pokoi.

POKOJE: 2-os. o powierzchni ok. 20 m2 z możliwością dostawki dla dziecka do 13 lat 
(wliczając dzieci do 2-go roku życia), bezpłatna klimatyzacja indywidualnie sterowa-
na (01.06-31.08), minilodówka, sejf odpłatnie (ok. 20 EUR/tydz.), łazienka - wanna lub 
prysznic, suszarka, balkon lub taras.

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadanie, lunch i kolacja – bufet, kawa, herbata, ciastka 
(17.00-18.00), kanapki, ciasta, przekąski, ody dla dzieci (15.00-17.00), lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10.30-23.00).

SPORT/ROZRYWKA:
Bezpłatnie: Basen ze słodką wodą wraz z atrakcjami parku wodnego, animacje hotelo-
we także w języku polskim, tenis stołowy, koszykówka, siatkówka.
Odpłatnie: Bilard, sala gier, sporty wodne na plaży, masaże w strefie SPA.

Miesiąc wylotu

Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym 
ekonomicznym*

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.423 3.373

Lipiec - Sierpień 3.183 4.513

Wrzesień 2.622 3.667

Cena za dziecko 
2-14 lat Od 1.044 Od 1.044

* dopłata do pokoju standardowego + 10% ceny wycieczki.

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Uwaga! do zapłaty na 
miejscu podatek turystyczny.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

PALIA BAY CLUB ***
POŁOŻENIE: Ośrodek rozlokowany jest w 5 budynkach głównych (kat. 3*, do 7 pięter) z 
555 pokojami oraz w 3 budynkach bocznych (kat.1*, oddalone ok. 150 m) ze 126 poko-
jami, windy. Lobby z recepcją, sala z TV sat., restauracje w tym restauracja orientalna 
działająca w lipcu i sierpniu, bary, sklep z pamiątkami, przechowalnia rowerów. Dostęp-
ne 4 baseny w tym 1 tylko dla dorosłych, taras słoneczny, bary przy basenie. Parasole i 
leżaki przy basenie bez opłaty. Całość ulokowana w  rozległym ogrodzie (ok. 25 tys. m) 
Kącik internetowy i WiFi na terenie całego hotelu za opłatą. Kategoria lokalna 3 gwiazd-
ki (budynki główne)/1 gwiazdka (budynki boczne).

HOTEL: W pokaźnym ogrodzie mieści się kompleks hotelowy złożony z pięciu budyn-
ków. Recepcja czynna całą dobę, lobby, sejfy w pokojach lub w recepcji (za opłatą ok. 15 
EUR/tydzień i 10 EUR depozyt za klucz), czytelnia, przechowalnia bagażu. Restauracja i 
snack bar znajdują się przy basenie. Do dyspozycji 3 baseny ze słodką wodą, 2 brodziki 
dla dzieci, taras słoneczny z leżakami i parasolami (bezpłatnie, lecz ograniczona dostęp-
ność). Ręczniki plażowe dostępne za opłatą7 EUR/tydzień i 10 EUR depozyt. Dla dzieci 
niewielki plac zabaw ze zjeżdżalniami i huśtawkami. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bez 
opłaty.

POKOJE: W budynkach głównych o kategorii 3* pokoje 2-os. wyposażone w klimaty-
zację, TV sat, telefon, balkon, sejf (za opłatą), wanna, prysznic, WC. W budynkach bocz-
nych Sahara, Nubia, Gobi o kategorii 1* pokoje w wariancie ekonomicznym. O mniej-
szej powierzchni, bez sejfu, z klimatyzacją, z wanną lub prysznicem. 

WYŻYWIENIE: 3 posiłki w formie bufetu. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
do posiłków oraz w barach w godz. 10-23:00. Kawa i lody w godz. 10-23:00. Przekąski w 
godz. 10:30-19:00. Grill/pizzabar w godz. 13-15:00 (lipiec-sierpień), restauracja oriental-
na (lipiec-sierpień, wymagana rezerwacja). Wysokie krzesełko w restauracji bezpłatnie.

SPORT I ROZRYWKA: 
Bezpłatnie: siłownia, boisko sportowe, minigolf, kort tenisowy, boccia, tenis stołowy, 
siatkówka, plac zabaw, miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat. 
Odpłatnie: bilard oraz masaże.
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Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Maj 1.975 2.900

Czerwiec 2.188 3.350

Lipiec - Sierpień 2.456 4.475

Wrzesień 2.113 3.150

Październik 1.857 2.750

Cena za dziecko 
2-12 lat Od 1249 Od 1249

Miesiąc wylotu
Cena w zł. za osobę w pok. 2 osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Maj 1.738 2.552

 Czerwiec      1.925 2.948

Lipiec - Sierpień 2.162 3.938

Wrzesień 1.859 2.772

Październik 1.634 2.442

Cena za dziecko 
2-12 lat Od 1099 Od 1099

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i  chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych, do Turcji wymagane 
jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od planowanej 
daty powrotu. Wiza dodatkowo płatna do wyrobienia przez stronę inter-
netową https://www.evisa.gov.tr/pl. Istnieje możliwość zawarcia wybra-
nych wycieczek fakultatywnych w cenie wczasów.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i  chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych, do Turcji wymagane 
jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od planowanej 
daty powrotu. Wiza dodatkowo płatna do wyrobienia przez stronę inter-
netową https://www.evisa.gov.tr/pl. Istnieje możliwość zawarcia wybra-
nych wycieczek fakultatywnych w cenie wczasów.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce - w zależności od terminu. 

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl 
lub pod tel. 91 433 02 75

 

BODRUM ANADOLU ****
POŁOŻENIE: Obiekt znajduje się w wypielęgnowanym ogrodzie, ok. 1 km od rozrywko-
wej dzielnicy Gumbet z bogatym wyborem barów, restauracji i dyskotek. Ok. 2 km od 
centrum Bodrum oraz ok. 35 km od lotniska Bodrum-Milas. Ostatni remont hotel miał 
miejsce w 2015 r. Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby.

POKOJE: Hotel mieści się w 2-kondygnacyjnych budynkach w ogrodzie , które liczą 
w sumie 155 pokoi. Pokoje standardowe, o pow. ok. 18-24 m2, mogące zakwaterować 
max. 3 os. dorosłe lub 2 os. dorosłe i 2 dzieci (możliwe dostawki w formie pojedyncze-
go łóżka lub rozkładanej sofy), wyposażone są w: indywidualnie sterowaną klimatyza-
cję , łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, ,TV Sat., telefon, mini lodówkę (woda 
bezpłatna w dniu przyjazdu, pozostała konsumpcja za opłatą).

PLAŻA: Obiekt usytuowany ok. 50 m od ładnej, choć niezbyt szerokiej, piaszczysto-
-żwirowej, publicznej plaży z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole na plaży 
bezpłatne.

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śśniadanie (07:30-10:00), lunch (12:30-14:00), obiadokola-
cja (19:30-21:30) w formie bufetu. Przekąski w ciągu dnia (15:00-17:00), podwieczorek 
(17:00-18:00). Lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe w godz. 10:00-23:00 
w barze przy basenie. Za dodatkową opłatą: restauracje a’la carte (rybna i turecka), 
importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, świeżo wyciskane soki oraz kawa 
po turecku.
SPORT, ANIMACJE, SPA: W hotelu prowadzone są animacje dzienne i wieczorne w 
wersji soft: gry i zabawy przy basenie oraz na plaży, aqua aerobik, siłownia, sauna, 
łaźnia turecka, bilard, rzutki, karty, gry planszowe. Za dodatkową opłatą: sporty wodne 
na plaży (narty wodne, banan, ringo, skutery wodne), zabiegi i masaże w centrum SPA. 
Dla dzieci: mini klub (4-12 lat), mini disco.

W promocji
od 1985 zł
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NUMA KONAKTEPE ****
POŁOŻENIE: Hotel od piaszczysto–żwirowej plaży dzieli odległość 750 m, przejście 
tunelem pod ulicą. Istenieje możliwość bezpłatnego przejazdu do plaży hotelowym 
busem. W barze na plaży all inclusive (10:00-18:00) bezpłatnie. Hotel składa się z dwóch 
budynków –głównego, powstałego w 1998 roku i bocznego wybudowanego w 2015 
roku. Łącznie posiada 225 pokoi.  Na terenie hotelu znajduje się lobby z recepcją, windy, 
restauracja, bary, basen, basen relaksacyjny dla dorosłych, 2 zjeżdżalnie, strefa chillout. 
W hotelu akceptowane są karty Mastercard, Visa. Internet WiFi na terenie całego hotelu 
w cenie.

PLAŻA: Hotel znajduje się ok. 750 metrów od piaszczysto–żwirowej plaży, przejście 
tunelem pod ulicą. Hotelowy bus do plaży w cenie. Leżaki, parasole bezpłatne na plaży i 
przy basenie, ręczniki za kaucją. W barze na plaży All inclusive (10:00-18:00) bezpłatnie.

POKOJE: Pokoje dwuosobowe o powierzchni ok. 26 m2, klimatyzacja indywidualna, 
TV/SAT, telefon, minibar (codziennie woda), sejf (za opłatą), łazienka z prysznicem, 
suszarka do włosów, WC, balkon z widokiem na morze  Pokoje Ekonomiczne w budyn-
ku głównym, klimatyzacja włączana godzinowo.

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadanie (07:30-10:00), późne śniadanie (10:00-10:30), 
obiad (12:30-14:00), kolacja (19:30-21:00), późny posiłek (23:00-23:30) serwowane w 
formie bufetu w restauracji głównej, podwieczorek (17:00-18:00) serwowany w barze 
, wybrane lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe, na życzenie pakiety dla nowo-
żeńców i urodzinowe.
Formuła nie zawiera: napoi importowanych, świeżo wyciskanego soku pomarańczo-
wego, napoi serwowanych w butelkach oraz energetycznych.

PROGRAM SPORTOWY, ANIMACYJNY, SPA: W cenie aerobik, siatkówka plażowa, 
boccia, siłownia, tenis stołowy. Za opłatą sporty wodne na plaży,łaźnia turecka, sauna 
oraz masaże i zabiegi pielęgnacyjne. Dla dzieci miniklub (4-12 lat), animacje, plac 
zabaw, oddzielny brodzik.

W promocji
od 1435 zł


