


MORZE 19. Darłówko 41 37. Murzasichle 73

1. Świnoujście 2 20. Jarosławiec 42 38. Bukowina Tatrzańska 74

2. Międzyzdroje 5 21. Ustka 43 39. Krynica Zdrój 75

3. Międzywodzie 6 22. Łeba 46 40. Polańczyk 77

4. Dziwnów 8 23. Jastrzębia Góra 48 JEZIORA
5. Dziwnówek 10 24. Chłapowo 50 41. Piaseczno 78

6. Pobierowo 12 25. Władysławowo 50 42. Mikołajki 79

7. Rewal 15 26. Jastarnia 52 43. Wilkasy 81

8. Niechorze 18 27. Hel 53 44. Giżycko 82

9. Pogorzelica 22 28. Gdańsk 54 SANATORIUM
10. Mrzeżyno 24 29. Krynica Morska 55 45. Ciechocinek 83

11. Dźwirzyno 26 GÓRY WCZASY
ZAGRANICZNE 85

12. Grzybowo 27 30. Świeradów Zdrój 56

13. Kołobrzeg 29 31. Szklarska Poręba 58 OBOZY
MŁODZIEŻOWE 93

14. Sianożęty 33 32. Łomnica 62

15. Ustronie Morskie 35 33. Karpacz 63

16. Sarbinowo 36 34. Kudowa Zdrój 66

17. Mielno 37 35. Ustroń 68

18. Łazy 40 36. Zakopane 69
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www.britas-krajowe.pl

SPIS TREŚCI



ZABIEGI W CENIE

A=29.02-27.06,  29.08-24.10;  B=27.06-29.08

SOBÓTKA

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Zabiegi

A B I II

1-os.

2 x

1399 1699

+270 +450

2-os. 1130 1399

3 i 4-os. 1060 1299

studio 2-os. 1440 1640

studio 3-os. 1250 1399

apart. 4-os. 1150 1420

apart. 5-os. 1099 1299

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +190/tydzień/os.

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

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

Dzieci:
do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 10 (wspólne spanie):

opłata 950/tydzień (wyż. 2 x dziennie), 1120/tydzień (wyż. 3 x dziennie)

 

POŁOŻENIE: Centrum dzielnicy nadmorskiej, 200 m 
od morza, w sąsiedztwie parku.

POŁOŻENIE: 150 m od plaży.

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

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen z  jacuzzi, 
kawiarnia, siłownia, sauna sucha i  łaźnia parowa, 
bilard, tenis stołowy, baza rehabilitacyjna. Internet 
WiFi. Parking z ograniczoną liczbą miejsc.

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

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. Pokoje 2-os. MAŁE mają 
mniejszą powierzchnię.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i serwowane 
do stolika obiady. Możliwość dokupienia kolacji 
bufetowych jako trzeciego posiłku.

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

ZABIEGI: 3 zabiegi/dzień roboczy (sezon A), 2 zabie-
gi/dzień roboczy (sezon B) – konieczność okazania 
dokumentacji medycznej.

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

SOBÓTKA

ŚWINOUJŚCIE

SASANKA

A=13.02-09.07, 15.09-17.11;  B=09.07-15.09

SASANKA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

3 x

1470 1580

2-os. MAŁY 1350 1499

2-os. 1399 1580

3-os. 1399 1499

studio 3 i 4-os. 1399 1499

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie,
15 zabiegów (sezon A), 10 zabiegów (sezon B)

korzystanie z basenu, jacuzzi i łaźni parowej w wy-
znaczonych godzinach

Dopłata: parking (15/doba, ograniczona liczba miejsc), 
sauna sucha, łóżeczko dziecięce 

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis

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

REHABILITACJA

turnusy od soboty do soboty tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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POŁOŻENIE: 100 m od promenady i  150 m 
od plaży. 

WYPOSAŻENIE: Hotel 3-gwiazdkowy. Na miej-
scu przestronna jadalnia, sala gimnastyczna 
z mini siłownią, basen, sauna, jacuzzi, wypo-
życzalnia rowerów i  kijów Nordic Walking, 
kawiarnia. Jest profesjonalne zaplecze rehabi-
litacyjne. Czajniki bezprzewodowe dostępne na 
korytarzach. WiFi. Płatny parking monitorowany 
(ograniczona ilość miejsc).
POKOJE: Komfortowe 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, 
lodówka, ręczniki. Znaczna większość pokoi 
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).

ŚWINOUJŚCIE

RYBNICZANKA

A=23.05-27.06, 29.08-26.09; B=27.06-18.07, 08.08-29.08; C=18.07-08.08

RYBNICZANKA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os

A B C

1-os.

3 x

1699 1850 1899

2-os. 1599 1730 1760

3-os. 1599 1730 1760

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

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

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

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: 140/tydzień
do lat 3 z ½ wyżywienia: 280/tydzień
do lat 14 (dostawka/wspólne spanie):

opłata 560/tydzień
do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %

ŚWINOUJŚCIE



POŁOŻENIE:
100 m (Admirał) – 400 m (Henryk) od plaży.

WYPOSAŻENIE: dwa budynki (w obu basen kryty, 
sauna fińska, parowa, jacuzzi, parking z ograniczoną 
ilością miejsc):
Admirał: odremontowany, zabytkowy budynek, 100 
m od plaży z przytulną restauracją i kawiarnią.
Henryk: nowoczesny, komfortowy obiekt, 400 m od 
plaży, z  ekskluzywną restauracją oraz parkingiem 
podziemnym.

POKOJE: 2-os. oraz 3-os. (tylko Admirał): łazienka, 
TV, suszarka, czajnik, lodówka, ręczniki, balkon (część 
pokoi).
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Bufet szwedzki.

REHABILITACJA: 15 zabiegów/tydzień (w tym 2 masa-
że klasyczne + 2 Hydro Jet).

A=13.02-19.06, 12.09-17.11;  B=19.06-12.09

ADMIRAŁ
I HENRYK

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B

2-os.
3 x

2120 2599

3-os. 1950 2140

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie,

15 zabiegów, basen, jacuzzi, sauny
(poza godzinami zabiegów), drink powitalny

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (35/doba),
łóżeczko dla dziecka (25/doba)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (bez zabiegów): zniżka 30 %

POŁOŻENIE:
Centrum uzdrowiska, 80 m od morza.

WYPOSAŻENIE: 2-piętrowy budynek z nową, 
elegancką  jadalnią. Internet WiFi. Czajniki 
dostępne na korytarzach. Płatny parking strze-
żony oddalony o 150 m.

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

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadoko-
lacja serwowana do stolika (z deserem).

ŚWINOUJŚCIE

TEMIDA

A=20.06-27.06, 29.08-05.09; B=27.06-11.07, 22.08-29.08; C=11.07-22.08

TEMIDA

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

2 x

1599 1660 1750

2-os. 1230 1280 1380

3-4 os. 1150 1199 1299

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie: 2 x dziennie

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 (1/2 wyżywienia) przy 2 os. pełnopłatnych: 

zniżka 40 %

BLISKO MORZA

KRYTY BASEN

ŚWINOUJŚCIE

ADMIRAŁ I HENRYK

ZABIEGI W CENIE
turnusy od soboty do soboty tel.: 91 489 96 09, 508 502 290www.britas-krajowe.pl
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turnusy od soboty do soboty

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

POŁOŻENIE:  50 m od plaży, blisko promenady, 
wschodnia część kurortu.

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

WYPOSAŻENIE: stylowa restauracja, sauna, jacuzzi, 
parking (płatny dodatkowo, ograniczona ilosć miejsc), 
gabinety SPA. Internet WiFi przy recepcji.

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)

POKOJE: komfortowe 2, 3-os. oraz 2-pokojowe studia 
4-os.: łazienka, TV, sprzęt plażowy, ręczniki.
od godz. 17:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, serwowane do 
stolika obiady i kolacje (szeroki wybór dań).

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje 
serwowane. Możliwość dokupienia obiadów. 

ZABIEGI: 15 zabiegów/tydzień.

MIĘDZYZDROJE

WILLA PARK

MIĘDZYZDROJE

WILLA MARTINI

A=11.05-27.06, 31.08-28.09; B=27.06–31.08

WILLA PARK

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B

2-os.

3 x

1199 1530

3-os. 1080 1250

4-os. 1050 1180

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

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do 3 lat bez świadczeń: gratis
do lat 8 z ½ wyżywienia: zniżka 100/tydzień

A=25.04-30.05, 09.10-08.11;   B=30.05-27.06, 05.09-09.10;  C=27.06-05.09

WILLA
MARTINI

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C
Pokój z wi-
dokiem na 

morze
Zabiegi

2 i 3-os.
2 x

999 1299 2050
+100 +120

4-os. studio 999 1299 2050

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +300/tydzień/os.

dostawka dla os. powyżej 10 lat: 1099/tydzień

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

konsultacja kosmetyczna, Nordic Walking,
drink powitalny (os. dorosłe), łóżeczko dziecięce

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (40/doba), szlafrok (40/pobyt)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 10: zniżka 20%



POŁOŻENIE: 350 m od morza, centrum miej-
scowości.

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

POKOJE: 1, 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, radio, lodów-
ka, czajnik, ręczniki, suszarka do włosów, balkon. 
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu, obia-
dokolacje serwowane do stolika. Na życzenie 
serwowane obiady płatne dodatkowo.

MIĘDZYWODZIE

GRYF

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

A=20.04-15.06, 01.09-31.10; B=15.06-13.07, 24.08-01.09, C=13.07-24.08

GRYF

Pokój:

wyż.
Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

2 x

1499 1599 1730

2-os. 1250 1350 1480

3-os. 1150 1250 1350

4-os. 1099 1180 1280

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

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

Dopłata:
parking (15/doba), opłata klimatyczna, 

sprzęt plażowy, łóżeczko dziecięce (10/doba), 
szlafrok (10/pobyt), pobyt z psem

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (3-cia os. w pokoju 3-os. lub 4-ta os. 
w pokoju 4-os.): zniżka 20 %

turnusy od soboty do soboty turnusy od soboty do soboty tel.: 91 489 96 09, 508 502 290www.britas-krajowe.pl
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POŁOŻENIE: 150 m od morza, wśród sosno-
wego lasu.

WYPOSAŻENIE: Komfortowy obiekt wypo-
czynkowy oferuje kompleks basenowy (basen 
kryty, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa, grota 
aromatyczna). Jest restauracja, kawiarnia, gabi-
nety SPA, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, boisko 
do siatkówki, siłownia zewnętrzna. Dla dzieci 
wakacyjne animacje, sala gier, plac zabaw. 
Bezpłatne leżaki i parawany. Parking oraz wypo-
życzalnia rowerów odpłatnie. WiFi.

POKOJE: 2-os.: łazienka, TV, ręczniki, szlafroki. 
Apartament (1 duży pokój z aneksem dzien-
nym) i Apartament Lux (pokój gościnny + sypial-
nia): większe, przestronniejsze, dodatkowo 
lodówka. Istnieje możliwość dostawek.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu szwedzkiego. W wakacje raz 
w tygodniu obiadokolacja grillowa.

MIĘDZYWODZIE

MARENA SPA

A=20.04-26.06; 23.08-20.12;  B=26.06-23.08

MARENA SPA

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

1599 2950

2-os. 1260 2099

apart. 2-os. 1560 2560

apart. 2-os. 
LUX 1699 2799

dostawka dla os. > 12 lat:
1080/tydzień (sezon A), 1580/tydzień (sezon B)

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, 
jacuzzi, sauny, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, 

łóżeczko dla małego dziecka; sezon B: obiado-
kolacja grillowa, 2 wieczory z muzyką na żywo, 

animacje dla dzieci

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (20/doba), rowery

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): 880/tydzień



BLISKO MORZA

POŁOŻENIE:
100 metrów od morza, spokojna okolica 
w zachodniej części kurortu

WYPOSAŻENIE: Kryty basen z jacuzzi, sauna, 
przestronna jadalnia, kawiarnia, altany grillowe, 
zaplecze rekreacyjne (kort tenisowy, siłownia, 
stół do tenisa, boiska sportowe, wypożyczalnia 
rowerów i  kijów Nordic Walking). Dla dzie-
ci plac i  sala zabaw. Parking monitorowany. 
Internet WiFi.

POKOJE:
Budynek A (główny, z jadalnią i basenem; jest 
winda) – pokoje 1, 2 i 3-os.: łazienka, lodów-
ka, 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. (po generalnym remoncie): 
łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki i sprzęt 
plażowy.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i obiado-
kolacje serwowane do stolika + zimny bufet.

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

DZIWNÓW
PERŁA DZIWNOWA

 

POŁOŻENIE: 100 m od morza, w  obrębie 
centurm miejscowości.

WYPOSAŻENIE: Ośrodek z własnym zejściem 
na plażę. Na miejscu jest jadalnia, wypożyczalnia 
rowerów, miejsce na ognisko, grill, stół do teni-
sa, piłkarzyki, cymbergaj. Dla dzieci plac zabaw 
i bawialnia. Monitorowany parking. Interet WiFi. 

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

DOMKI DREWNIANE:
BLIŹNIAK (2-3 os., 15 m², 1-pokojowy), KOMFORT 
(3-6 os., parterowe i piętrowe, 2-pokojowe, z tara-
sami): łazienka, TV, lodówka, czajnik, naczynia 
stołowe, leżak, parawan.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe oraz serwo-
wane do stolików obiady.

DZIWNÓW

NA WYDMIE

A=03.05-10.06, 31.08-30.09;  B=10.06–27.06, 23.08-31.08;  C=27.06–23.08

NA WYDMIE

Zakwaterowanie:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

POKOJE

2 i 3-os.
2 x

880 1099 1220

studio 3-5-os. 950 1150 1299

DOMKI

Bliźniak 2-os.

2 x

880 1099 1220

Bliźniak 3-os. 850 999 1130

Komfort 3-os. 999 1299 1499

Komfort 4-os. 899 1099 1250

Komfort 5-os. 830 999 1099

Komfort 6-os. 780 920 1030

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

zużycie prądu i wody

Dopłata: opłata klimatyczna, dodatkowe miejsce par-
kingowe (10/doba)

Dzieci:

do 1 roku bez świadczeń: gratis
do lat 3 bez świadczeń: opłata 210/tydzień
do lat 12 przy 2 os. pełnopłatnych (pokoje, 

domki Bliźniak): zniżka 25 %
do lat 12 przy 3 os. pełnopłatnych (studia): 

zniżka 25 %

DLA RODZIN Z DZIEĆMI
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A=04.05-04.07, 22.08-25.10;  B=04.07-22.08

PERŁA
DZIWNOWA

Pokój:

wyż.
Ceny za 

1 tydzień/os.
Zabiegi

A B

budynek A

1-os. 

2 x

1199 1399

+200 +4002 i 3-os. 1130 1330

2, 3, 5-os. PLUS 1199 1470

budynek B

3, 4, 5-os. 2 x 1130 1330 +200 +400

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

kryty, jacuzzi, siłownia, kort, boiska,
tenis stołowy, parking

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

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 6: opłata 899/tydzień
do lat 12: opłata 1050/tydzień



POŁOŻENIE: 
150 m od morza, centrum Dziwnówka.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kompleks base-
nowy (hydromasaże, basen solankowy, jacuzzi, 
brodzik dla dzieci, sauna sucha, łaźnia parowa), 
kawiarnia, bilard, baza rehabilitacyjna, boisko 
sportowe, siłownia zewnętrzna, wypożyczalnia 
rowerów i  kijków Nordic Walking, miejsce do 
grillowania, dozorowany parking. Dla dzieci plac 
zabaw i wakacyjne animacje. Internet WiFi.

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje bufe-
towe. Możliwość dokupienia obiadów. 

ZABIEGI: Konsultacja lekarska, do 3 zabiegów 
fizykalnych dziennie.

DZIWNÓWEK

JANTAR

A=04.05-20.06, 19.09-17.11; B=20.06-04.07, 22.08-19.09; C=04.07-22.08

JANTAR

Pokój:

wyż.
Ceny za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C

1-os.

2 x

1699 2099 2250

+350

2-os. 1299 1620 1750

2-os. LUX 1420 1770 1899

studio 3-os. 1420 1770 1899

studio 4-os. 1299 1620 1750

dopłata do wyż. 3 x dziennie: 320/tydzień/os.

os. dodatkowa na wspólnym spaniu: zniżka 15 %

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, baseny, 
sauny, jacuzzi (popołudniami, po zakończeniu 

zabiegów), wieczorki taneczne

Dopłata: opłata klimatyczna, parking, rowery

Dzieci:

do 1 roku bez świadczeń: gratis
do lat 3 bez świadczeń: 20/doba

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

 

POŁOŻENIE: 100 m do plaży, w centrum miej-
scowości.

WYPOSAŻENIE: Klimatyzowana jadalnia, basen 
i brodzik dla dzieci (ruchome zadaszenie, podgrze-
wana woda, jacuzzi), kawiarnia, stół do tenisa, 
bilard, boisko do koszykówki, siatkówki i plażowej 
piłki nożnej, pralnia. Dla dzieci bawialnia, 2 atrak-
cyjne place zabaw oraz centrum multimedialne. 
Latem zajęcia animacyjne dla dzieci i dorosłych. 
Parking monitorowany. Internet WiFi.

ZAKWATEROWANIE: Pokoje 2, 3 i 4-os.: łazien-
ka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, sprzęt plażowy 
(parawan, leżak). Pokoje z przestronnymi tara-
sami za dopłatą. Są także 2-pokojowe domki 
3-4-os. (w salonie kanapa, w sypialni 3 łóżka 
pojedyncze z możliwością dostawki.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

DLA NAJMŁODSZYCH (BEZPŁATNIE):
Wanienka, nocnik, łóżeczko, elektroniczna niania 
– konieczna rezerwacja.

DZIWNÓWEK

FAMILIJNI

A=01.05-27.06, 29.08-15.09;  B=27.06-29.08

FAMILIJNI

Zakwaterowanie:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój z ta-
rasemA B

pokój 2, 3, 4-os.
3 x

1199 1399 +50/os.

domek 3-4-os. 1340 1550

dostawka w domku (dla 5-6-tej os.): zniżka 25 %

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, bawial-
nia, korzystanie z basenu, zajęcia animacyjne

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

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: 30/doba
do lat 6: zniżka 25% (w domkach przy co 

najmniej 3 os. pełnopłatnych
(nie łączy się ze zniżką za dostawkę)

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

PROGRAM ANIMACYJNYREHABILITACJA

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

turnusy od soboty do soboty turnusy od soboty do soboty tel.: 91 489 96 09, 508 502 290www.britas-krajowe.pl
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POŁOŻENIE: 50 m od morza, wśród sosnowego 
lasu, wschodnia część miejscowośći.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, 2 zewnętrzne baseny 
z podgrzewaną wodą (dla gości z domków dostęp-
ny tylko 1 z nich), jacuzzi, sauna, kort tenisowy, 
tenis stołowy, miejsce do grillowania, parking. Dla 
dzieci 3 place zabaw. 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 apartamentach dodatkowo mikrofalówka.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i serwowane 
do stolików obiadokolacje.

DOMKI: Brda (60 m2, max. 6 os.): 2-piętrowe, salon 
(kanapa), 2 sypialnie (2 x 2 łóżka 1-os.).
Wagus (30 m2, max. 4 os.): 2-piętrowe, salon (kana-
pa), sypialnia (3 łóżka 1-os.).
Wyposażenie: łazienka, TV, lodówka, czajnik, 
sprzęt plażowy, taras. W domkach Brda dodat-
kowo kuchenka 2-palnikowa.
od godz. 17:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

POBIEROWO
GRYF BLISKO MORZA

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP
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A=01.09-31.10; B=23.05-20.06; C=20.06-18.07, 22.08-01.09; D=18.07-22.08

GRYF

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C D

2-os.

2 x

1030 1160 1199 1380

2-os. PLUS 1099 1220 1250 1450

3-os. 1099 1160 1250 1450

3-os. PLUS 1160 1220 1299 1540

apart. 2-os. 1160 1299 1350 1750

apart. 3-os. 1099 1220 1299 1640

Domek:

wyż. 2 x dziennie 
na 1 tydzień

Cena za CAŁY DOMEK/tydzień
(bez wyżywienia)

dziecko
< 12 lat

osoba
> 12 lat A B C D

Wagus 4-os.
+320 +560

1850 2099 2299 2699

Brda 6-os. 2650 2799 2980 3750

Domki sprzedawane są wyłącznie z wyżywieniem.

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 2 baseny letnie (domki: dostępny tylko 1), 

jacuzzi, sauna (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

Dzieci (dot. 
pokoi i aparta-

mentów): 

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

Kaucja zwrotna płatna w dniu przyjazdu: 500 pln (dot. domków).

 

POŁOŻENIE:
70 m od morza, na zalesionym terenie. 

WYPOSAŻENIE: Komfortowy kompleks wypo-
czynkowy oferuje kompleks basenowy (basen 
kryty, jacuzzi, jacuzzi solankowe, sauna sucha 
i parowa, tężnia solankowa), elegancką restaura-
cję, kawiarnię, plac zabaw, wypożyczalnię rowe-
rów, kręgielnię, bogatą infrastrukturę rehabili-
tacyjną. Parking płatny. Internet WiFi.

POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, TV, lodówka, sprzęt 
plażowy, 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 
w formie bufetu szwedzkiego.

ZABIEGI: Badanie lekarskie + 10 zabiegów reha-
bilitacyjnych/tydzień. 

POBIEROWO
GRAND LAOLA SPA

NAD SAMYM MORZEM

A=02.05-30.05;     B=30.05-27.06, 31.08-30.09;     C=27.06-31.08

GRAND
LAOLA SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C

1-os.

2 x 

1340 1430 1650

+180
2-os. 1140 1199 1399

2-os. Deluxe 1260 1350 1580

3-os. Deluxe 1230 1320 1540

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie, 2 x dziennie,
korzystanie z kompleksu basenowego

(basen, jacuzzi, sauny, tężnia)

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

Dzieci:
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (jako 3-cia os. w pokoju Deluxe): 
zniżka 20 %



DLA RODZIN Z DZIEĆMI

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.: 
łazienka, TV, ręczniki, czajnik, radio, sprzęt plażo-
wy. Większość pokoi z balkonem i możliwością 
dostawki.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w  postaci bufetu, 
obiadokolacje serwowane + bufet sałatkowy.

REWAL
ALCEST

A =23.05-20.06, 05.09-30.09; B=20.06-04.07, 22.08-05.09; C=04.07-22.08

ALCEST

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

2 x

1340 1420 1550

2-os. 1299 1380 1520

3-os. 1199 1299 1399

4-os. 1199 1299 1399

studio 4-os. 1280 1350 1430

dostawka: 899/tydzień/os.

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 %

BLISKO MORZA

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

turnusy od soboty do soboty tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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POŁOŻENIE: 350 m do morza, 500 m od 
centrum, zaciszna okolica.

POŁOŻENIE: 250 m od morza, wśród sosnowego 
lasu, wschodnia część kurortu.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen kryty, sauna, 
łaźnia parowa, siłownia, tenis stołowy, bilard, 
grota solna. Jest parking. Internet WiFi. Dla dzieci 
plac zabaw, bawialnia i wakacyjne animacje.

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

POKOJE: 1, 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, ręczniki. 
Pokoje Comfort są przestronniejsze, posiadają 
lodówki i balkony.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i serwowane 
obiadokolacje.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokola-
cje, zupa dla dzieci w porze obiadu. W sezonie 
A podawane są 3 posiłki dziennie.

POBIEROWO

PARADISO

POBIEROWO
PISZ

A=01.06-10.07, 23.08-20.09; B=10.07-23.08

PARADISO

Pokój:

wyż. Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x 

1850 2450

2-4-os. 1280 1660

1-os. Comfort 1950 2550

2-4-os. Comfort 1350 1730

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,

kryty basen, sauna, łaźnia parowa, grota solna, 
siłownia, tenis stołowy, parking

Dopłata: opłata klimatyczna,
łóżeczko dziecięce (20/pobyt), bilard (10/h)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 11: zniżka 20 %

A=06.06-20.06, 31.08-26.09;  B=20.06-31.08

PISZ

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B

2, 3, 4 i 5-os. 2/3 x 1050 1350

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (sezon B; 
w porze obiadu dodatkowo zupa dla dzieci) lub 3 
x dziennie (sezon A), kolacja grillowa,  basen, bar 
letni (kawa, herbata, swojski smalec), bilard, pił-

karzyki, ping–pong, tenis, sauna, siłownia, parking, 
rowery

Dopłata: opłata klimatyczna

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



POŁOŻENIE:
250 m od plaży, centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia, w ogro-
dzie murowany grill z altaną, bezpłatny parking. 
Dla dzieci plac zabaw. Internet WiFi.

POKOJE: 2 i 3-os.: łazienka, TV, lodówka, ręcz-
niki, czajnik, sprzęt plażowy, balkon lub taras 
(znaczna większość); studia 2-pokojowe 2-4 
os.: łoże małżeńskie, wersalka, reszta j.w.; apar-
tamenty 2-pokojowe 2-4 os. (większe): 2 łoża 
małżeńskie, reszta j.w.; apartament LUX 2-5 os. 
(65 m2): sypialnia z łożem małżeńskim, pokój 
dzienny z łożem małżeńskim i kanapą, łazienka 
z  pralką, duża, w  pełni wyposażona kuchnia 
(kuchenka, piekarnik, lodówka, zmywarka, czaj-
nik, toster).
od godz. 13:30 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

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

REWAL
SAND

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

WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja, kryty 
basen z  hydromasażem, jacuzzi, basen letni, 
sauna sucha, kawiarnia z kominkiem, murowa-
ny 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, czajnik, parawan. Jest możli-
wość dostawki.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe. Obiadoko-
lacja serwowana do stolików.

DLA MAŁYCH DZIECI: Łóżeczka dziecięce, krze-
sełka do karmienia, wanienki (bezpłatnie, ale 
konieczna wcześniejsza rezerwacja).

REWAL

VILLA MELODY

A =30.04-20.06, 22.08-19.09;  B=20.06-22.08

VILLA
MELODY

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

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

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem 

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 7 (dostawka): zniżka 35 %

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

PAKIET PLUS

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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A =04.05-20.06, 29.08-30.09; B=20.06-29.08

SAND

Pokój:

wyż.

Ceny za
1 tydzień/os. Pakiet PLUS

A B Mały Duży

2 i 3-os.

3 x

740 970

+180 +290

studio 2-os. 740 1150

studio 3-os. 740 970

studio 4-os. 699 920

apart. 2 os. 820 1230

apart. 3-os. 820 1120

apart. 4-os. 740 970

LUX 2 i 3-os. 880 1330

LUX 4-os. 820 1120

LUX 5-os. 770 999

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

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: opłata 10/doba
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 110/tydzień



 

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 06.07 – 31.08: 
2 x dziennie (śniadania + obiadokolacje bufe-
towe).
ZABIEGI: Badanie lekarskie + 15 zabiegów, co 
drugi dzień gimnastyka w basenie.

NIECHORZE

JANTAR

REHABILITACJA

POŁOŻENIE: 150 m od morza, 80 m od brze-
gu jeziora, w samym sercu kurortu. W pobliżu 
apteka, kościół, przystanek PKS.

WYPOSAŻENIE: Przestronna, elegancka jadal-
nia, kawiarnia, 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, 
czajnik, ręczniki, koc i parawan plażowy, balkon. 
Większość z możliwością dostawki. Widok na 
stronę południową (jezioro) lub północną 
(promenada). Możliwość wypożyczenia 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. 

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

NIECHORZE
KORAL

A=02.01-01.06, 27.09-20.12;  B=05.09-27.09; 
C=01.06-05.07, 22.08-05.09; D=05.07-22.08

KORAL

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.
pakiet PLUS

A B C D
Mały Duży

1-os.
2 x

870 1080 1140 1340
+180 +290

2, 3, 4, 5-os. 870 999 1050 1170

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

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

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, wieczór 
biesiadny przy grillu (w ramach kolacji w okresie 

01.06-31.08), Nordic Walking

Dopłata:
pobyt z psem (20/doba; po uzgodnieniu z recepcją), 

leżaki (3/doba), łóżeczko dla dziecka (20/pobyt), 
parking w sezonie D (10/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: opłata 10/doba
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 50%

do lat 12 (osobne spanie, ½ wyżywienia):
zniżka 20%

PAKIET PLUS

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

A =30.05-27.06; B=27.06-04.07, 22.08-26.09; C=04.07-22.08

JANTAR

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C Zabiegi

1-os.

2/3 x

1470 1550 1799

+2302-os. 1199 1270 1460

2-os. LUX 1340 1399 1599

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

Dopłata:
opłata klimatyczna, rowery, szlafroki, 

parking (18/doba - lipiec, sierpień; 10/doba - pozo-
stałe 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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POŁOŻENIE:
200 metrów od plaży, w pobliżu jeziora, 

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia, otoczony 
leżakami basen zewnętrzny z brodzikiem dla 
dzieci, jacuzzi, ogródek z  miejscem na grilla 
oraz altaną, wypożyczalnia rowerów. Dla dzieci 
pokój i plac zabaw. Jest parking. Internet WiFi. 

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.

NIECHORZE

KLIPER
POŁOŻENIE: Bezpośrednio przy plaży, centrum 
kurortu, ale w zacisznym otoczeniu drzew.

WYPOSAŻENIE:
Elegancki hotel w stylu secesyjnym z podziem-
nym parkingiem. Jest kryty basen, jacuzzi, sauna, 
winda, restauracja, kawiarnia. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe pokoje 1 i 2-os.: łazienka, 
TV, lodówka, ręczniki, telefon, balkon.
od godz. 12:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Sezony A i B: 3 posiłki dziennie w formie bufetu.
Sezon C: śniadania + obiadokolacje (można 
dokupić obiady).

ZABIEGI: 15 zabiegów/tydzień (w tym codzien-
na gimnastyka w wodzie).

NIECHORZE

CHIMERA SPA

A=04.05–30.05, 03.10-31.10;  B=30.05-27.06, 05.09-03.10; C=27.06-05.09

CHIMERA
SPA

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C

1-os.
2/3 x 

1650 1750 1940
+350

2-os. 1150 1250 1440

dopłata do wyż. 3 x dziennie w sezonie C: +150/tydzień/os.

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie (sezony A i B: 3 x dzien-
nie sezon C: 2 x dziennie), basen, jacuzzi, sauna, 
wieczorek grillowy (od maja do września), wie-

czorek przy muzyce na żywo, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, garaż podziemny

Dzieci: do 3 lat bez świadczeń: gratis
do lat 10: zniżka 20 %

WYSOKI STANDARD

BLISKO MORZA
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A=23.05-20.06, 05.09-12.09;  B=20.06-04.07, 22.08-05.09; C=04.07-22.08

KLIPER

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

śniadania

1060 1270 1399

2-os. 999 1080 1270

2-5-os. LUX 1060 1270 1399

studio 4-os. 1060 1270 1399

W cenie: 7 noclegów, śniadania, basen, parking, jacuzzi

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

Dzieci:
do 2 lat bez świadczeń: 180/tydzień

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



POŁOŻENIE: 300 m od morza, zachodni kraniec 
kurortu, przy granicy z Niechorzem, co umożli-
wia korzystanie z atrakcji obu sąsiadujących ze 
sobą miejscowości.
WYPOSAŻENIE: Ogromny kompleks base-
nów (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 (większość); 2-os. LUX: pokoje większe, 
z nowszymi meblami, wszystkie z balkonami; 
bungalowy 4-os.: 2-poziomowe, wyposaże-
nie 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.

POGORZELICA

SANDRA SPA

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

POŁOŻENIE: 150 m do plaży.

WYPOSAŻENIE: Klimatyzowana jadalnia, basen 
z mobilnym zadaszeniem (otwierany w pogod-
ne dni, a zamykany w niepogodę), z  trzema 
zjeżdżalniami, spray park (wodny plac zabaw), 
brodzik dla dzieci, jacuzzi, kawiarnia, bar, stół 
do tenisa, bilard, boisko (koszykówka, siatkówka), 
siłownia, mini golf, pralnia. Dla dzieci 2 bawial-
nie, 2 atrakcyjne place zabaw oraz park siatkowy. 
Latem codzienne animacje dla dzieci i doro-
słych. Parking monitorowany. Internet WiFi.

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w  formie bogatego i  urozmaiconego bufetu 
szwedzkiego.

DLA NAJMŁODSZYCH (BEZPŁATNIE):
Wanienka, nocnik, wózek, łóżeczko – koniecz-
na rezerwacja.

POGORZELICA

FAMILIJNI

A=02.05-27.06, 29.08-12.09; B=27.06-29.08

FAMILIJNI

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B

2, 3-os.

2 x

1299 1730

studio 4-6-os. 1599 2120

apartament 
3-5-os. 1340 1899

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, bawialnia, 
korzystanie z basenu, animacje

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

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 7: zniżka 30 %

do lat 10 (jako 4-ta os. na dostawce
w pokoju 3-os.): opłata 750/tydzień

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP
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A=03.05-31.05, 04.10-06.12;  B=31.05-26.06, 30.08-04.10;
C=26.06-10.07, 16.08-30.08;  D=10.07-16.08

SANDRA SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C D

2 i 3-os.

2 x

1399 1540 1850 1999

+350
2-os. LUX 1550 1699 1999 2150

studio 4-os. 1399 1540 1850 1999

bungalow 4-os. 1360 1499 1899 2080

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: 250/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, 

parking, wieczorki taneczne, aerobic wodny, ba-
wialnia, programy animacyjne dla dzieci (latem)

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

minigolf, łóżeczko dziecięce (25/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 14 na regularnym łóżku: zniżka 30 % 

(sezon A, B) lub 15 % (sezon C, D)
do lat 14 (dostawka): zniżka 50 %



POŁOŻENIE: 150 m od morza, w  otoczeniu 
sosnowego lasu.
WYPOSAŻENIE: Przestronna restauracja, duży 
kompleks krytych basenów (basen pływacki, 
basen rekreacyjny, jacuzzi, brodzik dla dzieci, 
strefa saun), sala fitness, rowery, bilard, tenis 
stołowy, boisko do siatkówki i  koszykówki, 
kręgielnia. Wakacyjne animacje dla dzieci i doro-
słych. Dla najmłodszych plac zabaw i bawialnia. 
Codziennie 5 h bezpłatnych zajęć fitness (aero-
bik, aquaaerobik, Nordic Walking, step, pilates). 
WiFi w wybranych miejscach. Leżaki w recepcji. 
Parking bezpłatny.
POKOJE: 1, 2-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os.: 
łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, parawan, 
koc plażowy. Apartamenty 4-os.: dwupoziomo-
we, bardzo przestronne. Domy 4-os: 80 m2, salon 
z aneksem kuchennym na parterze, 2 łazienki, 2 
sypialnie, bogate wyposażenie. Dostawka możli-
wa 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.

MRZEŻYNO

LAGUNA

A=01.06-27.06, 31.08-16.09; B=27.06-31.08

LAGUNA

Zakwaterowanie:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os. Pakiet
LAGUNAA B

1-os.

2 x

1399 1780

+180

2-os. 1199 1599

studio 4-os. 1199 1580

apart. 4-os. 1420 1780

dom 4-os. 1420 1780

dostawka dla os. powyżej 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 %

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP
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POŁOŻENIE: 100 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Nowy, komfortowy hotel. 
Restauracja, kawiarnia, strefa SPA (basen solan-
kowy, sauna, grota solna). Jest winda. Dla dzieci 
sala zabaw i plac zabaw. Parking monitorowany. 
Internet WiFi.

POKOJE: Przestronne, nowoczesne 2-os.: łazien-
ka, TV, ręczniki, suszarki do włosów, balkon, 
sprzęt plażowy. Każdy pokój ma możliwość 
dostawki (rozkładana sofa).
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu szwedzkiego.

MRZEŻYNO

WYDMA RESORT

BLISKO MORZA

A=09.05-23.06, 30.08-25.10;   B=23.06-30.08

WYDMA
RESORT

Pokój:

Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os. 2 x 1250 1750

dostawka dla os. powyżej 12 lat: zniżka 20 %

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, 
sauna, grota solna, kije do Nordic Walking

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (25/doba), pobyt 
z psem (50/doba; wyłącznie po konsultacji z re-
cepcją), szlafrok, rowery (40/dzień/os.), łóżeczko 

turystyczne (25/doba), grota solna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: 25/doba
do lat 12 (dostawka): zniżka 35 %



POŁOŻENIE: Centrum kurortu, 150 m od plaży.

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.

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

WYŻYWIENIE: Bogaty, urozmaicony bufet szwedzki.

ZABIEGI: 10 zabiegów/tydzień.

DŹWIRZYNO

AKCES SPA

A=05.09-19.12;  B=18.04-20.06; C=20.06-05.09

AKCES SPA

Pokój:
Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C

1-os.

2 x

1499 1599 1770

+1502-os. 1140 1250 1450

2-os. LUX 1230 1390 1580

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

dostawka dla os. dorosłej (pokój 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 (20/doba)

Dzieci: 
do lat 2 bez świadczeń: gratis

do lat 7 (dostawka w pokoju LUX): zniżka 50 % 
do lat 18 (dostawka w pokoju LUX): zniżka 20 % 

BLISKO MORZA ZABIEGI W CENIE

POŁOŻENIE: 800 m do morza, w  spokojnej 
dzielnicy willowej.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, strefa Spa z krytym 
basenem, sauną i  jacuzzi, sala gimnastycz-
na z  siłownią, drink bar, parking. Jest winda. 
Dla dzieci plac zabaw. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, 
ręczniki, czajnik, lodówka, szlafrok, balkon francuski.
od godz. 13:00 (od obiadu)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: 
3 x dziennie w formie bufetu szwedzkiego.

ZABIEGI: 10 zabiegów/tydzień + 5 x gimnastyka 
ogólnousprawniająca w basenie.

GRZYBOWO

DIAMENT SPA
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POŁOŻENIE: 80 m od morza, w otoczeniu lasu.

POŁOŻENIE: 50 metrów od morza, z  własnym 
zejściem na plażę.

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

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, wypożyczalnia rowerów, 
boisko do siatkówki i kosza. Dla dzieci plac zabaw. 
Jest parking. Internet WiFi.

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

POKOJE: 1 i 2-os. oraz studia 2 pokojowe 3-4-os.: 
łazienka, TV, radio, ręczniki, czajnik, balkon lub bezpo-
średnie wyjście na dwór (parter). Możliwość dostawki 
w pokoju 2-os.
od godz. 14:00 (od obiadu/obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

WYŻYWIENIE:
Sezony A i B: śniadania bufetowe, obiady i kolacje 
serwowane.
Sezony C i D: śniadania i obiadokolacje bufetowe.
ZABIEGI: Badanie lekarskie + 2 zabiegi dziennie 
w dni robocze.

MRZEŻYNO

ALGA ACTIV

DŹWIRZYNO

POSEJDON

A=30.05-13.06, 22.08-05.09-; B=13.06-20.06, 15.08-22.08;
C=20.06-04.07, 08.08-15.08; D=04.07-08.08

ALGA
ACTIV

Pokój:

Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D

2-3-os.
3 x

920 999 1250 1440

studio 4-6-os. 920 999 1250 1440

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, rowery (6/h), kajaki (25/4h),
basen kryty – dodatkowe wejścia (12/h),

kort tenisowy (12/h), bilard (5/h),
sauna, rowery, kajaki, lodówka do pokoju 

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: opłata 200/tydzień
do lat 13: zniżka 30 %

BLISKO MORZA

A=30.05-13.06, 05.09-19.09;   B=13.06-27.06;
C=22.08-05.09;   D=27.06-22.08

POSEJDON

Pokój:
Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
Zabiegi

A B C D

1-os.

2/3 x

1250 1310 1440 1799

+150
2-os. 999 1040 1140 1240

studio 3-os. 999 1040 1140 1240

studio 4-os. 940 970 1050 1150

dostawka w pokoju 2-os.: zniżka 25 %

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie (2 x dziennie w sezonach C i D, 
3 x dziennie w sezonach A i B), 10 zabiegów, parking

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

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: 140/tydzień

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

A=17.05-14.06, B=14.06-28.06, 23.08-20.09; C=28.06-23.08

DIAMENT SPA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

3 x

1299 1330 1450

2-os. 1199 1240 1360

3-os. 1199 1240 1360

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, basen, 
sauna, jacuzzi, parking, 10 zabiegów, co-

dzienna gimnastyka (dni robocze), sala gim-
nastyczna z siłownią, nauka Nordic Walking, 
wieczorek taneczny, transfer do Kołobrzegu 

(3 x dziennie)

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko (10/doba)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis 

do lat 13 na dostawce: zniżka 35%
do lat 16 na dostawce: zniżka 25%
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POŁOŻENIE: 100 m od plaży.
WYPOSAŻENIE: Nowoczesny obiekt posiadający 
restaurację z kawiarnią, basen kryty, strefa SPA (sauna 
sucha i parowa, jacuzzi), zewnętrzną siłownię, kącik 
i plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnię rowerów, moni-
torowany parking, Internet WiFi. Dodatkowo nowo 
wybudowany domek rekreacyjny: sauna na podczer-
wień, sauna ganbanyoku, łóżko masujące, sauna sucha.
POKOJE: 2-os. (16 m2): łazienka, TV, ręczniki, lodówka, 
suszarka do włosów, czajnik; 2-os. LUX (21 m2): prze-
stronniejszy, z możliwością dostawki. Studio 3, 4, 5-os.
(42 m2): z  pokojem dziennym i  sypialnią. Wszystkie 
pokoje posiadają balkon. 
DOMKI BUNGALOWY: TYP A (34 m2, 2-pokojowe, max 
4-os.); TYP B (50 m2, 3-pokojowe, max 6-os.); TYP C (65 
m2, 3-pokojowe, max 8-os.): łazienka, TV, aneks kuchen-
ny (lodówka, kuchenka, czajnik, zlew), ręczniki, suszarka 
do włosów, żelazko, deska do prasowania, grill, taras, 
meble ogrodowe.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

GRZYBOWO

5 ZMYSŁÓW
POŁOŻENIE: 200 m od plaży (Olymp 2), 300 
m od plaży (Olymp 3), dzielnica uzdrowiskowa.

WYPOSAŻENIE: 2 obiekty hotelowe, w każdym 
osobna infrastruktura: jadalnia, basen, sauna 
sucha, parowa, jacuzzi, sala fitness. W komplek-
sie jest profesjonalna baza zabiegowa, kawiarnia 
widokowa (Olymp 3), kręgielnia, bilard. Dla dzie-
ci sala zabaw i wakacyjny program animacyjny. 
Internet WiFi. Jest parking i garaż podziemny.

POKOJE: Komfortowe  2-os. oraz 2-pokojo-
we studia: łazienka, TV, lodówka, suszarka do 
włosów, ręczniki, parawan i leżaki. Balkonów nie 
mają tylko pokoje na IV piętrze w bud. Olymp 2. 
UWAGA: w  każdym pokoju możliwość aż 2 
dostawek dla dzieci do lat 5.
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.

KOŁOBRZEG

OLYMP  

A=02.05-27.06, 05.09-30.09; B=27.06-05.09

OLYMP 2 i 3

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B

2-os.
2 x

1699 1899
+250

studio 2-os. 2050 2250

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie:
+140/tydzień/dziecko do 10 lat; +280/tydzień/os. >10 lat

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, korzysta-
nie z basenu, saun, jacuzzi, sali fitness, wakacyjne 

animacje dla dzieci, szlafrok

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (30/doba), 
garaż (40/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 9 (dostawka, ½ wyżywienia):

opłata 780/tydzień
do lat 18 (dostawka): opłata 1060/tydzień

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

REHABILITACJA

KRYTY BASEN
A=20.06-04.07, 22.08-05.09; B=04.07-22.08

5 ZMYSŁÓW

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os. 

2 x

1199 1450

2-os. LUX 1330 1599

3-os. studio 1630 1840

 4-os. studio 1260 1420

5-os. studio 1050 1199

Bungalow:

wyż. 2 x
na 1 tydzień/os. Cena za

CAŁY DOMEK/tydzień 
(bez wyżywienia)dziecko

<12 lat
osoba
>12 lat

TYP A max. 4 os.

+320 +630

2699 3299

TYP B max. 6 os. 3499 4499

TYP C max. 8 os. 4499 5599

Cena zawiera:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (po-
koje), kompleks SPA (basen, sauny, jacuzzi 

- dot. pokoi w sez. A i B, bungalowów w sez. 
A), siłownia, parking, kijki do Nordic Walking

Dopłata:

opłata klimatyczna, kompleks SPA (basen, 
sauny, jacuzzi - dot. bungalowów w sez. B), 
domek rekreacyjny SPA, łóżeczko dziecięce 

(30/doba), rowery (5/h)

Dzieci: 

do lat 3 (pierwsze dziecko bez świadczeń 
na wspólnym spaniu): gratis

do lat 3 (drugie i kolejne dziecko bez 
świadczeń na wspólnym spaniu): 20/doba
do lat 12 (dostawka w pokoju 2-os. LUX): 

520/tydzień

WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe i obiadokolacje



 

POŁOŻENIE: 250 m od morza, pośród nadmor-
skiego parku.

WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia, kawiarnia, 
kryty basen, sauna, jacuzzi, sala fitness, wypo-
życzalnia rowerów, wypoczynkowy taras wido-
kowy, zadaszone miejsce do grilla, nowoczesne 
gabinety odnowy biologicznej. Jest winda. Dla 
dzieci plac zabaw. Parking z ograniczoną liczbą 
miejsc (w sąsiedztwie 2 płatne parkingi ogól-
nodostępne). Internet WiFi.

POKOJE: Nowoczesne 1 i 2-os.: łazienka, TV, 
lodówka, 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 zabie-
gów (sezon A).

KOŁOBRZEG

GÓRNIK

A=23.05-27.06, 29.08-26.09; B=27.06-18.07, 08.08-29.08; C=18.07-08.08

GÓRNIK

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.
3 x

1790 1999 2110

2-os. 1599 1730 1770

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: 140/tydzień
do lat 3 z ½ wyżywienia: 280/tydzień
do lat 14 (dostawka/wspólne spanie):

opłata 560/tydzień
do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %
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DZIECI DO LAT 6 GRATIS

POŁOŻENIE: 200 m od morza, centrum dziel-
nicy uzdrowiskowej.

WYPOSAŻENIE: Ośrodek z windą, jadalnią, bazą 
zabiegową i kawiarnią. Internet WiFi przy recep-
cji. W sąsiedztwie parking strzeżony.

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i  kolacje bufetowe, 
obiady serwowane.

KOŁOBRZEG

CHALKOZYN

A=18.04-20.06, 22.08-26.09;  B=20.06-22.08

CHALKOZYN

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

3 x

1250 1450

2-os. z balkonem 1050 1299

2-os. bez balkonu 899 1160

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (22/doba)

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

REHABILITACJA

POŁOŻENIE: 100 m od plaży.
WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen z  jacuzzi, 
sauna sucha, łaźnia mokra, baza rehabilitacyjna, 
fitness, tenis stołowy, bilard, kawiarnia, parking. 
Dla dzieci plac zabaw. Internet WiFi.
POKOJE: 2 i 3-os.: łazienka, TV, czajnik, ręczniki, 
balkon (znaczna większość); pokoje 1, 2 i 3-os. LUX 
(nowoczesny i elegancki wystrój): wyposażenie j.w. 
+ lodówka, suszarka do włosów. Szlafroki do wypo-
życzenia 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.

WISTOM

A=21.03-20.06, 29.08-24.10, B=20.06-29.08

WISTOM

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B

2-os.

3 x

1240 1520

+150

3-os. 1199 1480

1-os. LUX 1520 1899

2-os. LUX 1299 1660

3-os. LUX 1270 1620

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (20/doba)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 7 (wspólne spanie, ½ wyżywienia):
850/tydzień

KOŁOBRZEG
BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP
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POŁOŻENIE: 50 m od plaży, ok. 1 km od uzdro-
wiskowego centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: 4-gwiazdkowy hotel. Na 
miejscu 2 restauracje, 2 kawiarnie (w tym pano-
ramiczna, obrotowa na 11 piętrze), kryty basen 
z częścią pływacką i rekreacyjną, basen letni,  
jacuzzi, strefa saun, grota solna, kryty kort teni-
sowy, sala fitness, wypożyczalnia rowerów. Dla 
najmłodszych sala zabaw, plac zabaw, salon 
gier, ścianka wspinaczkowa oraz wakacyjne 
animacje. Jest parking. Internet WiFi.
POKOJE: Komfortowe 2-os. oraz 2-pokojowe 
studia (sypialnia + pokój dzienny z  kanapą): 
łazienka, TV, lodówka, ręczniki, szlafroki. Istnieje 
możliwość dostawki oraz zamówienia czajnika 
do pokoju. 
od godz. 15:00 (od obiadu)
do godz. 11:00 (do śniadania)

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

KOŁOBRZEG
ARKA MEDICAL SPA

A=25.04-27.06, 29.08-20.12, B=27.06-29.08

ARKA
MEDICAL SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.
3 x

1999 2499

studio 4-os. 1750 2199

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, kryty basen 
z wodą morską, basen letni, jacuzzi, kompleks 

saun, sala fitness; w sezonie B: bon kwotowy do 
wykorzystania w hotelu (100 zł/pokój 2-os. lub 

200 zł/studio), show muzyczno-taneczne, kino fa-
milijne, 1 x rejs statkiem, 1 x kąpiel w białej glince, 
1 x park linowy, 1 x ścianka wspinaczkowa (dzieci)

Dopłata: opłata klimatyczna, parking, rowery, tenis, grota 
solna, czajnik w pokoju

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 11 (dostawka):

499/tydzień (sezon B), 1150/tydzień (sezon A)
do lat 18 (dostawka):

1350/tydzień

POŁOŻENIE: 50 m od plaży.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, kompleks kąpielowy 
(kryty basen ze zjeżdżalnią, zewnętrzny basen letni 
z podgrzewaną wodą i jacuzzi), boiska sportowe 
(siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis), stre-
fa Wellness (sauna sucha, łaźnia parowa, tężnia), 
wypożyczalnia rowerów i  Nordic Walking, sala 
fitness, siłownia zewnętrzna, tenis stołowy, bilard. 
Dla dzieci place zabaw, sala zabaw. W wakacje 
atrakcyjne animacje. Internet WiFi. Parking.
ZAKWATEROWANIE: łazienka, TV, lodówka, czaj-
nik, ręczniki, szlafroki (os. dorosłe), leżaki.
Pokoje 2-3-os., 2-os. LUX (większe z balkonem), 
4-os. rodzinne (22 m2, łoże małżeńskie + 2-os. 
kanapa), bungalowy 3-4-os. (26m2, 2-pokoje, grill, 
taras), apartamenty 3-4-os. (najlepszy standard, 
35 m2, 2-pokoje, aneks kuchenny, grill, taras, klima-
tyzacja).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufe-
tu. Dla dzieci 3-12 lat dodatkowo serwowany lunch.
ZABIEGI: 10 zabiegów fizykalnych, 2 x masaż 
kręgosłupa, 2 x borowina, 2 x Aquaaerobik.

SIANOŻĘTY

IMPERIALL

A=27.06-04.07, 22.08-29.08; B=04.07-22.08

IMPERIALL wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B

Pokoje

+ 300 

2-3-os.

2 x

1850 2180

2-os. LUX 1960 2280

4-os. rodzinny 1850 2180

Bungalowy

3-os.
2 x

2040 2470

4-os. 1570 1899

Apartamenty

3-os.
2 x

2399 2830

4-os. 1840 2150

dostawka dla os. > 12 lat: opłata 1260/tydzień

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie + lunch dla dzieci 3-12 lat, basen kryty, baseny 
zewnętrzne, jacuzzi, strefa Wellness, sala fitness, siłownia zewnętrzna, 

boiska sportowe, bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych, 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 (10/h), Nordic Walking (4/h), łóżeczko (40/pobyt),

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (w pokoju): opłata 1499/tydzień (sezon A) i 1810/tydzień (sezon B)
do lat 12 (dostawka): opłata 950/tydzień

DLA RODZIN Z DZIEĆMINAD SAMYM MORZEM



POŁOŻENIE: Nad samym morzem.

WYPOSAŻENIE: Nowoczesny, komfortowy 
obiekt wyposażony w  elegancką restaurację, 
basen, saunę suchą i parową, jacuzzi, salę fitness. 
Jest wypożyczalnia rowerów, kijków do Nordic 
Walking, a na samym nadmorskim klifie beach 
bar. Na dachu wypoczynkowy taras widokowy 
z barem i leżakami. Jest parking. Internet WiFi.

POKOJE: Zadbane 1, 2-os. i apartamenty 4-os.: 
łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, szlafrok, 
suszarka. Pokoje PLUS z widokiem na morze, 
część pokoi z balkonem. Pokoje LUX są w nowej 
części obiektu z balkonem i widokiem na morze, 
wyposażone dodatkowo w klimatyzację. 
od godz. 15:30 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
W okresie 27.06 – 22.08 śniadania i obiadoko-
lacje w formie bufetu szwedzkiego. Poza tym 
okresem wyżywienie 3 x dziennie: śniadania 
i kolacje bufetowe, obiady serwowane do stolika.

USTRONIE MORSKIE

MAX

A=03.03-30.05, 19.09-28.11;   B=30.05-27.06, 22.08-19.09;   C=27.06-22.08

MAX

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C

1-os.

2/3 x

1730 1920 1980

+210

2-os. 1550 1740 1799

2-os. PLUS 1680 1880 1920

2-os. LUX 1760 1950 1999

apart. 4 os. 1799 1980 2020

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie (sezony 
A i B) i 2 x dziennie (sezon C), basen, sauny, 
jacuzzi, sala fitness, Nordic Walking, rowery, 

sprzęt plażowy, wieczorek taneczny, 2 x w tygo-
dniu transfer do Kołobrzegu, 

w sezonie C: 15 min masaż twarzy lub pleców

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (50/doba), 
parking (35/doba)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (na wspólnym spaniu): zniżka 70 %
do lat 12 (dostawka): zniżka 40 %

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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POŁOŻENIE: 270 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, boisko sportowe, 
wypożyczalnia rowerów, sprzętu sportowego 
i gier planszowych, tenis stołowy, piłkarzyki, Nordic 
Walking. Dla dzieci plac i sala zabaw, letnie anima-
cje. Latem wieczorki taneczne. Internet WiFi.

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje w domkach: 2-os. (15 m2), 3-os. 20 m2).
Pokoje w budynku: 2-3-os. (17 m2) i 2-pokojowe 
studia 4-os. (32 m2).
Apartamenty 3-pokojowe 3-4-os. (43 m2): pokój 
dzienny, 2 sypialnie. Część pokoi 2-os. z możliwo-
ścią dostawki.
Wyposażenie: łazienka, TV, ręczniki, czajnik, lodów-
ka, 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. Możliwość dokupienia 
3-ciego posiłku (również bufet).

KOMPLEKS BASENÓW HELIOS
W USTRONIU MORSKIM:
2 km od ośrodka, w cenie tygodniowego pobytu 
2 wejścia do kompleksu.

PAKIET REGENERACYJNY (W CENIE):
2 zabiegi/dzień roboczy. (dla os. dorosłych), masaż 
PRO-Wellness (dla os. dorosłych), inhalacja solan-
kowa.

DLA DZIECI: Łóżeczka turystyczne, krzesełka do 
karmienia, wanienki, przewijaki, nocniki (koniecz-
ność rezerwacji).

ZABIEGI:
Konsultacja lekarska + 20 zabiegów/tydzień, 
w tym 3 masażę częściowe i 3 zabiegi wodne.

SIANOŻĘTY

BURSZTYNOWE 
WZGÓRZE

A=03.05-06.06, 13.06-27.06, 29.08-10.10;    B=06.06-13.06, 27.06-04.07, 22.08-29.08;    C=04.07-22.08

BURSZTYNOWE
WZGÓRZE wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

Pokoje w budynku

2-os.

2 x

1099 1350 1480

3-os. 1040 1260 1380

studio 4-os. 999 1230 1320

Pokoje w domkach

2-os.
2 x

1070 1280 1399

3-os. 999 1230 1320

Apartamenty

3-os.
2 x

1099 1350 1480

4-os. 999 1230 1320

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +140/tydzień/dziecko do lat 12; +210/tydzień/os.>12 lat

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie + lunch dla dzieci do 12 lat, 2 godzinne 

wejścia do kompleksu basenów Helios, Nordic Walking, tenis stołowy,
pakiet regeneracyjny

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (45/doba – po wcześniejszym uzgodnieniu), 
parking (120/tydzień), rowery (7/h), łóżeczko turystyczne (30/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 na regularnym łóżku: zniżka 10 %

do lat 12 na wspólnym spaniu: 720/tydzień (sezon A), 940/tydzień (sezon B i C) 
do lat 12 na dostawce: 840 (sezon A), 970 (sezon B),1099 (sezon C)

AQUAPARK HELIOS

NAD SAMYM MORZEM

REHABILITACJA



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 wakacyjne 
animacje. Jest parking. Internet WiFi.

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

WYŻYWIENIE:
Śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego.

JAWOR

A=25.04-27.06, 29.08-26.09;  B=27.06-18.07, 08.08-29.08;  C=18.07-08.08 

JAWOR

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

1-4-os. 2 x 1370 1640 1699

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

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 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):

opłata 560/tydzień
do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %

BLISKO MORZA

SARBINOWO

A=04.05-25.06; B=20.08-30.09; C=25.06-14.07; D=14.07-20.08

POD BRZÓZKĄ

Zakwaterowanie:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D

POKOJE

2 i 3-os. 2 x 920 999 1060 1160

DOMKI

3-os.
2 x

1040 1040 1150 1380

4-os. 910 910 999 1150

dostawka w domku: 820/tydzień/os.

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

Dopłata: opłata klimatyczna, zużycie wody i prądu 
(dot. domków)

Dzieci: do lat 3 (regularne łóżko i wyżywienie): 
zniżka 30 %
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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.: 
łazienka, 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 serwo-
wane do stołów obiady.

USTRONIE MORSKIE

AZYL

A=01.06-15.06, 15.09-30.09; B=15.06-27.06, 31.08-15.09; C=27.06-31.08

AZYL

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.
2 x

1130 1270 1430

studio 4-os. 999 1060 1130

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

Dopłata: opłata klimatyczna

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

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP POŁOŻENIE: Przy samym morzu z  własnym 

zejściem na plażę.

POŁOŻENIE:
80 m od morza, 800 m od centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Rozległy ogrodzony teren, 
restauracja, plac zabaw, miejsce do grillowania, 
bezpłatny parking. Internet WiFi.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, basen letni, plac zabaw, boisko 
sportowe, miejsce na grill/ognisko, tenis stołowy, wypoży-
czalnia rowerów, parking. Internet WiFi w części ośrodka.

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2-3-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik, 
balkon.
Domki 3-4-os. (40 m2): 2 sypialnie na piętrze, 
salon, TV, łazienka, aneks kuchenny z lodówką, 
czajnikiem (możliwość dostawki).
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

DOMKI MUROWANE: 1-pokojowe 3, 4-os., 2-pokojowe 
4, 5-os.: łazienka, TV, lodówka,czajnik.
DOMKI DREWNIANE: 4-os. z możliwością 2 dostawek: 
łazienka, TV, 2 sypialnie, salon, aneks kuchenny.
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 i obiady serwowane.

WYŻYWIENIE: Posiłki serwowane. 

SARBINOWO

POD BRZÓZKĄ

MIELNO

BAJKOWY LAS

NAD SAMYM MORZEM

A=04.07-15.08

BAJKOWY LAS

Zakwaterowanie:

wyż.

Cena za 
1 tydzień/os.

A

Domki murowane

3, 4 i 5-os. 2 x 850

Domki drewniane

4-os. 2 x 1050

Pokoje

2 i 3-os. 2 x 850

Dodatkowa os. w domku drewnianym: 799/tydzień/os.

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



A=16.08-30.08; B=01.06-30.06; C=11.07-16.08

VILLA
FINEZJA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2, 3, 4-os. 2 x 880 970 1099

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen letni 
(sezon A i C), parking, tenis stołowy, piłkarzyki

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce (15/doba)

Dzieci:

do lat 2 (wspólne spanie, ½ śniadania):
250/tydzień

do lat 10 (wspólne spanie, ½ wyżywienia): 
zniżka 45 %

 
POŁOŻENIE: Oaza ciszy i spokoju. 15 min. do 
plaży w Chłopach, 5 km do centrum Mielna.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen letni 
z brodzikiem dla dzieci (podgrzewana woda), 
tawerna z barem, boisko do siatkówki, bilard, 
tenis stołowy, piłkarzyki, miejsce do grillowania, 
bezpłatny parking. Dla dzieci bawialnia i duży 
plac zabaw. Internet WiFi przy recepcji.

POKOJE: 2, 3, 4-os.: łazienka, TV, lodówka, 
czajnik, ręczniki (na życzenie). W pokoju 3-os. 
łóżko piętrowe dla dzieci na życzenie. Pokoje 
nie posiadają balkonów.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadoko-
lacje serwowane. Możliwość wykupienia kolacji 
na miejscu.

VILLA FINEZJA

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP
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POŁOŻENIE: 150 m od morza, nad brzegiem jez. 
Jamno. 30 m do placu zabaw i zewnętrznej siłowni.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, strefa SPA 
(sauna sucha i parowa, jacuzzi), wypożyczalnia 
rowerów i leżaków plażowych, ogrodzony parking. 
Internet WiFi.

POKOJE: 1, 2, 3-os.: łazienka, TV, ręczniki, mała 
lodówka, zestaw plażowy, suszarka do włosów. 
Pokoje 1 i  2-os. posiadają balkony. Dostawka 
możliwa w pokojach 2 i  3-os. Czajniki ogólno-
dostępne.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:30 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadoko-
lacje serwowane (2 dania + deser). Napoje do 
posiłków w cenie. 

MIELNO

VILLA STELLA SPA

A=14.04-26.06, 23.08-27.09;   B=26.06-23.08

VILLA
STELLA SPA

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

1399 1850

2-os. 1050 1330

3-os. 1030 1180

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 4 godziny 

w strefie SPA (jacuzzi, sauna sucha, łaźnia 
parowa), rowery

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba), łóżeczko 
turystyczne (20/doba), zwierzę (30/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 10 (jako 3-cia os. w pok. 3-os.): opłata 

999/tydzień
do lat 10 (dostawka): opłata 680/tydzień

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, 
czajnik, ręczniki, balkon (większość). Goście 
w bud. A mają „pod ręką” basen i jadalnię, ale 
pokoje w bud. E i F są bardziej komfortowe 
i wszystkie posiadają balkony.
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  kolacje bufetowe, 
obiady serwowane. 

MIELNO
SYRENA

A=01.05-20.06, 31.08-30.09; B=20.06-31.08

SYRENA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os. Pokój
z balkonemA B

budynek A

1-os.

3 x

1420 1620 + 140/
tydzień/os.

2-os. 1060 1270 + 140/
tydzień/os.

3-os. 999 1270 + 70/
tydzień/os.

budynek E

2-os.

3 x

1130 1420

3-os. studio 1060 1340

4-os. studio 1060 1340

budynek F

1-os.

3 x

1480 1760

2-os. 1130 1420

3-os. 1060 1340

W cenie:

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

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

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce (10/doba)

Dzieci:
do 1 roku bez świadczeń: gratis

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

NAD SAMYM MORZEM
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POŁOŻENIE: 50 m od nadmorskiej plaży, na rozle-
głym terenie (2,4 ha).

WYPOSAŻENIE: 2 restauracje, drink-bar, kompleks 
basenów (wodny plac zabaw dla dzieci ze zjeż-
dżalniami, armatkami wodnymi, 2 duże zjeżdżal-
nie, jacuzzi, basen rekreacyjny z przeciwprądem, 
brodziki dla dzieci), wypożyczalnia Nordic Walking, 
rowerów i gokartów, pralnia. Jest sauna, siłownia 
zewnętrzna, boiska sportowe, tenis stołowy, mini 
golf, 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 animacji. Internet WiFi. 

ZAKWATEROWANIE:
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 powierzchnię, domki Golden LUX 
są największe, charakteryzują się nowoczesnym 
i eleganckim stylem. 
od godz.16:00 (od obiadokolacji)
do godz.10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.
Dla dzieci do 15 lat dodatkowo lunch.

ŁAZY
HOLIDAY CAMPING

A=29.08-30.09;   B=13.06-20.06;   C=20.06-27.06;   D=27.06-29.08

HOLIDAY
CAMPING

Domek:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D

4-os.

2 x
+lunch

999 1250 1399 1599

4-os. LUX 1050 1299 1450 1699

4-os. Golden LUX 1199 1399 1599 1899

6-os. 999 1199 1350 1550

6-os. LUX 1050 1250 1450 1650

6-os. Golden LUX 1199 1399 1599 1780

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, lunche 
dla dzieci do 15 lat, kompleks basenów, KIDS 
CLUB, animacje dla dzieci i dorosłych, Nordic 

Walking, parking (1 auto/domek)

Dopłata:
opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce (25/

doba), pralnia, ręczniki (30/pobyt/os.), dodatko-
we miejsce parkingowe (30/doba)

Dzieci: do lat 2 bez świadczeń: gratis
do lat 9: zniżka 100/tydzień

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

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

BLISKO MORZA

POŁOŻENIE: 50 m od morza, bezpośrednio przy 
Parku Wodnym.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, bar, basen hote-
lowy, sauna, jacuzzi, kort tenisowy, wypożyczal-
nia rowerów, kręgielnia, bilard. Dla dzieci mini 
plac zabaw oraz wakacyjne animacje. Leżaki 
i  parawany dostępne bezpłatnie w  recepcji. 
Jest parking. Internet WiFi.

PARK WODNY: (w cenie pobytu; w pon. i wt. 
nieczynny; bezpośrednie wejście z hotelu): 
basen sportowy, rekreacyjny duży i  mały, 
zewnętrzny, brodzik dla dzieci, dzika rzeka, 
zjeżdżalnie wodne. Sauny, grota solna, tężnia 
solankowa płatne dodatkowo.

POKOJE: 1, 2, 3-os., 2-os. LUX, 2-pokojowe 
studio 2-4-os., 2 pokojowe studio De Lux 
2-4-os.: łazienka, TV, chłodziarka, ręczniki, 
suszarka do włosów, balkon (w części pokoi). 
Czajnik i szlafroki wyłącznie w pokojach LUX 
oraz typu studio.
Część pokoi 2 i 3-os. z  sypialnią na antresoli. 
Istnieje możliwość dostawek.  
od godz. 15:00 (od obiadokolacji) 
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu.

DARŁÓWKO

HOTEL JAN

A=01.04-01.06, 15.09-31.10;   B=01.06-19.06, 01.09-15.09;   C=19.06-01.09

HOTEL JAN

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

2 x

1440 1650 2450

2 i 3-os. 1440 1650 1999

2-os. LUX 1799 1999 2299

2-4-os. studio 1630 1820 2130

2-4-os. studio 
De Lux 1999 2199 2450

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen 
hotelowy, sauna, jacuzzi, Park Wodny (oprócz 

kompleksu saun, groty solnej, tężni), tenis

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (10/doba), bilard, krę-
gielnia, rowery, pobyt z psem (50/doba; po uzgod-
nieniu z recepcją), łóżeczko dziecięce (20/doba), 

sauny, grota solna, tężnia solankowa

Dzieci:
do 4 lat bez świadczeń: gratis

do lat 8: 799/tydzień
do lat 12: 1099/tydzień

BLISKO MORZA

AQUAPARK W CENIE
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POŁOŻENIE:
350 m od plaży, centrum miejscowości.

WYPOSAŻENIE: Eleganckie restauracje, ogrom-
ny kompleks basenów (kryte, letnie, rwąca rzeka, 
jacuzzi, sztuczna fala, zjeżdżalnie, basen dla 
dzieci), strefa Wellness (sauna fińska, saunarium, 
świat jacuzzi), kilka barów i kawiarni, siłownia, 
kort tenisowy, boiska sportowe, tenis stołowy, 
pralnia, parking. Dla dzieci atrakcyjne place 
zabaw, sala zabaw (z możliwością pozostawie-
nia dziecka pod profesjonalną opieką), sala gier 
Playland. Wakacyjne animacje dla dzieci i doro-
słych. Internet WiFi.

POKOJE: 2, 3 i  4-os. w  budynku i  2 i  4-os. 
w  domkach: łazienka, TV, lodówka, czajnik, 
ręczniki, szlafroki, suszarka do włosów, balkon 
lub taras. 
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE: 3 posiłki dzien-
nie w formie bardzo bogatego bufetu. Bez ogra-
niczeń w godz. 10:00-24:00: lody, napoje ciepłe 
i  inne, wybrane alkohole, bufet sałatkowy, prze-
kąski, desery, tematyczne poczęstunki podczas 
codziennych imprez animacyjnych.

JAROSŁAWIEC
PANORAMA MORSKA

A=01.03-30.04, 03.05-16.05, 26.09-06.12;   B=16.05-13.06, 05.09-26.09;   
C=13.06-27.06, 22.08-05.09;   D=27.06-04.07, 15.08-22.08;   E=04.07-15.08

PANORAMA
MORSKA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D E

Pokoje w budynku

2-os.

AI

1370 1640 1860 2080 2450

3-os. 1450 1720 1999 2199 2599

4-os. 1340 1640 1830 2030 2399

Pokoje w domkach

2-os.
AI

1399 1670 1899 2099 2499

4-os. 1370 1640 1860 2080 2450

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie All Inclusive, korzystanie 
z atrakcji Aquaparku, 2 x relaks w strefie Wellness, 

siłownia, aerobik, aqua aerobik, tenis, tenis stołowy, 
wakacyjne animacje

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce (koniecz-
ność rezerwacji), pralnia, parking

Dzieci: 
do lat 4 (wspólne spanie): opłata 599/tydzień

do lat 8 (wspólne spanie): opłata 1199/tydzień
do lat 15 (wspólne spanie): opłata 1550/tydzień

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

SUPER ANIMACJE

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

WYPOSAŻENIE: Budynek A (średni standard), 
budynek B (wysoki standard), najnowszy budy-
nek C (najwyższy standard). W budynku B znaj-
duje się restauracja WENECJA z  ogródkiem 
letnim. W budynku A sauna i jacuzzi. Jest pub, 
bilard, taras widokowy z miejscami do opalania 
i grillem. Dla dzieci sala zabaw. Płatny parking 
(konieczna rezerwacja). Internet WiFi.

POKOJE: 2, 3, 4-os., studia 3, 4-os.: łazienka, TV,  
lodówka, ręczniki, suszarka do włosów, parawan. 
W budynkach B i C pokoje o wyższym standar-
dzie posiadają dodatkowo balkon.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje w 
formie bogatego i urozmaiconego bufetu (przy 
małej ilości gości serwowane).

USTKA

HOTEL MORZE

A=28.04-15.09

HOTEL
MORZE

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A

Budynek A – średni standard

2, 3, 4-os.
2 x

1550

studio 3, 4-os. 1550

Budynek B – podwyższony standard

2, 3-os. 2 x 1670

Budynek C – wysoki standard

2, 3-os. 2 x 1750

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 %

BLISKO PLAŻY
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POŁOŻENIE: 150 m od morza.
WYPOSAŻENIE: Hotel 4* oferuje elegancką 
restaurację, bar, kryty basen, jacuzzi, saunę, 
łaźnię parową, rowery, bilard, salę fitness, kijki 
do Nordic Walking. Dla dzieci plac i sala zabaw 
oraz wakacyjne animacje. Internet przewodowy 
w pokojach, WiFi przy recepcji. Jest parking.

POKOJE: Stylowe 2-os.: łazienka, TV, czajnik, 
chłodziarka, suszaka do włosów, szlafrok (tylko 
dla dorosłych), sprzęt plażowy. Większość pokoi 
posiada balkon. Pokoje LUX są większe z nowo-
cześniejszym wystrojem, pokoje Komfort są 
największe. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu szwedzkiego.

USTKA
HOTEL ROYAL BALTIC

POŁOŻENIE: 250 m od morza.
WYPOSAŻENIE: W budynku hotelowym: eleganc-
ka restauracja, kryty basen z brodzikiem dla dzieci, 
jacuzzi, sauna sucha i parowa, sprzęt fitness (vacu, 
wibra, rollmasaż), Nordic Walking, tenis stołowy, 
rowery. Dla dzieci plac i sala zabaw oraz wakacyjne 
animacje. Internet WiFi w pokojach i miejscach 
ogólnodostępnych. Parking płatny (konieczna 
wcześniejsza rezerwacja).
POKOJE HOTELOWE: Bardzo komfortowe 2 i 3-os. 
oraz 2-os. Lux (dużo większe i  nowsze): 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 życzenie (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). 

USTKA

HOTEL JANTAR

A=06.05-11.06, 14.06-27.06, 29.08-30.09; B=27.06-29.08

HOTEL JANTAR

Zakwaterowanie:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B

DOMKI

2-os.
2 x

1270 1530

3, 4, 5-os. 1120 1399

POKOJE

2-os.

2 x

1499 1850

2-os. Lux 1830 2150

3-os. 1499 1850

pakiet All Inclusive: +460/tydzień/os.

W cenie:

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

rowery, Nordic Walking; 
w sezonie B: animacje, ognisko z kiełbaskami, 

wieczór z muzyką na żywo

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (40/doba), 
lodówka w domku, parking (30/doba)

Dzieci: 

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

zniżka 25 %
do lat 12 (przy 2 os. dorosłych): zniżka 50 %

A=03.05-19.06, 30.08-26.09;   B=19.06-30.08

ROYAL BALTIC

Pokój:
Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.

2 x

1399 2299

2-os. LUX 1599 2650

2-os. Komfort 1720 2799

dostawka dla os. powyżej 9 lat: 1699/tydzień

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, 
jacuzzi, sauna, bilard, kijki Nordic Walking, 

Aquafitness, parking,
dodatkowo w sezonie C: powitalna butelka 
wina, słoneczny drink z kawą i ciastem, lunch 

dla dzieci do lat 9, 1 x muzyka na żywo do obia-
dokolacji, 1 x bilet na statek, 1 x przejażdżka 

melexem, wakacyjne animacje dla dzieci

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem (80/doba), 
łóżeczko (20/doba)

Dzieci: 
do lat 2 bez świadczeń: gratis

do lat 9 (wspólne spanie): 1120/tydzień
do lat 9 (dostawka): 1550/tydzień

OPCJA ALL INCLUSIVE

WYSOKI STANDARD
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POŁOŻENIE: 150 m od morza, w  zacisznym 
lesie sosnowym.

WYPOSAŻENIE: Zespół pięciu pawilonów 
z  zapleczem gastronomicznym. Jest jadalnia, 
świetlica, kawiarnia, boiska sportowe, tenis 
stołowy, baza rehabilitacyjna, parking. Dla dzie-
ci 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. 

ZABIEGI: 20 zabiegów indywidualnych +  10 
grupowych na turnus, opieka lekarska  + wyciecz-
ka autokarowa po Łebie z przewodnikiem.

ŁEBA

ZDROWOTEL

A=14.04-27.06, 22.08-26.09; B=27.06-22.08

ZDROWOTEL

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

1520 1899

2-os. 1240 1399

2-os. LUX 1590 1870

3-os. 1250 1420

 Studio 2+2 1320 1399

dopłata do wyż. 3 x dziennie: +200/tydzień 

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

1-os.

3 x

2799 3150

2-os. 2199 2499

2-os. LUX 2350 2650

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 (10/doba), 
pobyt z psem (25/doba)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 40 %

14 DNI = REHABILITACJA

POŁOŻENIE: 300 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen letni z podgrze-
waną wodą, kawiarnia, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, 
plac zabaw, bawialnia, miejsce na ognisko/grill, boiska 
sportowe, siłownia zewnętrzna, parking, wypożyczal-
nia rowerów, łódek i kajaków. Internet WiFi w wyzna-
czonych miejscach. Latem program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych.

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.
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. 
Menu dziecięce na bufecie śniadaniowym w okresie 
sezonu letniego.

REHABILITACJA: Wstępna konsultacja, 10 zabie-
gów/tydzień (ryczałt zabiegowy 280 zł). Konieczność 
dostarczenia informacji o stanie zdrowia od lekarza 
rodzinnego.

ŁEBA
LECH

A=28.03-26.06, 29.08-25.09; B=27.06-28.08

LECH

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

1450 1770

2-os. 1320 1410

3 i 4-os. 1280 1380

REHABILITACJA: +100/tydzień/os.

Domek Brda:

wyż. 2 x dziennie 
na tydzień Cena za 

CAŁY DOMEK/tydzieńdziecko 
<10 lat

osoba 
>10 lat

4 i 5-os.

+370 +500

2999 3299

6-os. 3350 3899

Domek
Mikołajki:

Cena za 
CAŁY DOMEK/tydzień

2-os. 1599 1699

3-os. 2350 2499

4-os. 2750 2999

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

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba), grzejnik do domku (45/doba),
pobyt ze zwierzęciem (25/doba), rowery, kajaki, łódki, łóżeczko dziecięce

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń (przy 2 os. pełnopłatnych): opłata 120/tydzień
do lat 10: zniżka 20 % (pokoje)

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

REHABILITACJA



 
POŁOŻENIE: 600 m od plaży.

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

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

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu, resz-
ta posiłków serwowana do stolika.

ŁEBA
FREGATA

A=01.06-01.07, 24.08-30.09; B=01.07-24.08

FREGATA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.

3 x

980 1080

3-os. 899 999

4-os. 880 960

2-os. LUX 1080 1299

3-os. LUX 999 1070

dostawka dla osoby dorosłej: 770/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 100/tydzień

POŁOŻENIE: 200 m od plaży.

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

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 i  kolacje bufetowe, 
pozostałe posiłki serwowane. 

JASTRZĘBIA GÓRA

ZEW MORZA

A=09.05-27.06, 29.08-30.11;B=27.06-11.07, 15.08-29.08; C=11.07-15.08

ZEW MORZA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2, 3 i 4-os.
2 x

1220 1320 1380

2-os. balkon 1290 1380 1440

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie (w sezonie B i C):
+175/tydzień/os.

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, korzysta-
nie z kompleksu basenowo-saunowego w określo-

nych 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 %

POŁOŻENIE: 100 m od morza.

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

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 1, 2 i 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os: 
łazienka, 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 boga-
tego 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, zaję-
cia animacyjne, warsztaty, teatrzyk, dyskoteki, 
poobiednie lody.

ROZRYWKA: Animacje dla całej rodziny, grillo-
wanie przy muzyce, dyskoteki, koncerty, turnieje 
sportowe.

JASTRZĘBIA GÓRA

PRIMAVERA

A=05.05-20.06, 29.08-30.10;    B=20.06-27.06, 22.08-29.08;
C=27.06-11.07, 15.08-22.08;     D=11.07-15.08

PRIMAVERA

Zakwaterowanie:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C E

 Pokój 1, 2, 3
i 4-os. studia 3 x

1499 1599 1799 1970

domek 4-os. 1450 1550 1650 1920

dostawka dla os. > 15 lat (domek): zniżka 10%

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, Park 
Wodny, siłownia, tenis stołowy, dancingi, 

Aqua-aerobik, 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 280/tydzień
do lat 8 (dostawka):

zniżka 35 % (pokoje), 30 % (domki)
do lat 15 (dostawka):

zniżka 20 % (pokoje), 15 % (domki)

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

SUPER ANIMACJE

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP
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POŁOŻENIE: 450 m od morza, centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, pub, dla dzieci 
plac i sala zabaw oraz wakacyjne animacje. Jest 
parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, 
ręczniki, lodówka, czajnik, parawan, koc plażo-
wy. Pokoje LUX bardziej eleganckie, wszystkie 
z balkonem lub tarasem. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu szwedz-
kiego, obiadokolacje bufetowe lub serwowane 
(w zależności od ilości osób w ośrodku).

A=01.06-21.06, 31.08-30.09; B=21.06-07.07, 18.08-31.08; C=07.07-18.08

JASNY 
BRZEG

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

999 1070 1220

3-os. 960 1070 1099

2-os. LUX 1299 1380 1480

3-os. LUX 1130 1199 1360

4-os. LUX 1050 1099 1199

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (20/doba)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 10 (dostawka): 799/tydzień

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

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, drink-bar, ogólno-
dostępny grill, parking strzeżony. Za opłatą: 
sauna, bilard, solarium. Dla dzieci plac zabaw. 
Internet WiFi.

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

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe. Na obia-
dokolacje wybór dań.

CHŁAPOWO

KLIPER

A=25.05-27.06, 29.08-26.09; B=27.06-29.08

KLIPER

Pokój:
wyż.

Cena za 
1 tydzień/os.

A B

1-os. 

2 x

870 1220

2-3-os. 780 1099

1-os. Plus 999 1410

2-3-os. Plus 850 1199

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

Dopłata: opłata klimatyczna, sauna, bilard, solarium

Dzieci: 
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 12 przy co najmniej 2 os. pełnopłat-
nych: zniżka 40 %

WIDOK NA MORZE

WŁADYSŁAWOWO

JASNY BRZEG

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP
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POŁOŻENIE: W pierwszej linii brzegowej, zale-
dwie 50 m od plaży, w sercu kurortu.

WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja z  wido-
kiem na morze, bar, kompleks basenów krytych, 
basen letni, sauna sucha, parowa, jacuzzi, sola-
rium, siłownia, sala do gry w ricochet, wypożyczal-
nia kijów Nordic Walking, tenis stołowy, bilard. Dla 
dzieci sala zabaw. Parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 2-os.: łazienka, TV, ręcz-
niki, suszarka do włosów.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe oraz obiadokolacje. 

WŁADYSŁAWOWO

MALOVES

A=22.06-31.08;

MALOVES

Pokój:
wyż.

Cena za 
1 tydzień/os.

A

2-os. 2 x 2199

dostawka dla os. dorosłej: 1350/tydzień

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, baseny, 
strefa saun i jacuzzi (w godz. 15:00-21:00 wy-

łącznie dla os. dorosłych), siłownia, 1h ricochet, 
100 pln do wykorzystania w SPA, 

1x wodny zabieg

Dopłata: opłata klimatyczna, parking, łóżeczko dziecięce, 
ricochet

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis 
do lat 12 (dostawka): 1099/tydzień

NAD SAMYM MORZEM



POŁOŻENIE: 250 m od nadmorskiej plaży.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, stre-
fa rekreacyjna (basen, sauna parowa i  sucha, 
jacuzzi, czynne w  godz. 13:30-20:00), winda, 
zadaszone miejsce do grillowania, bilard, tenis 
stołowy, kort tenisowy. Dla dzieci plac zabaw 
i sala zabaw. Jest parking. Internet WiFi.

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

WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe oraz obiadokolacje.

JASTARNIA

DUNA

A=05.05-27.06, 05.09-30.09; B=27.06-05.09

DUNA

Pokój:
wyż.

Cena za 
1 tydzień/os.

A B

2-os.

2 x

1450 1780

3-os. 1330 1480

4-os. 1199 1430

dostawka dla os. dorosłej: 1130/tydzień

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

Dopłata: opłata klimatyczna, kort tenisowy, parking

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis 

do lat 7 przy co najmniej 2 os. pełnopłatnych:
850/tydzień

 

A=14.06-27.06, 29.08-31.10; B=27.06-29.08

DRAGA

Zakwaterowanie:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B

Pokoje:

2-os.

2 x

960 1130

3-os. 920 1060

4-os. 920 999

Domki:

3-os.
2 x

1099 1199

4-os. 950 1030

Dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: 70/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie,
WiFi, parking, pobyt z psem

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 9 (½ wyżywienia): zniżka 140/tydzień 

POŁOŻENIE:
60 m od brzegu Zatoki Puckiej, 500 m do morza.
WYPOSAŻENIE: Obiekt położony nad brzegiem Zato-
ki Puckiej z restauracją i parkingiem. Dla najmłod-
szych plac zabaw. Jest Internet Wi-Fi. Pobyt z psem 
możliwy tylko w domkach.
ZAKWATEROWANIE: 
Pokoje 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik, 
sprzęt plażowy. 
Domki 3-4-os. (2-pokojowe): łazienka, TV, aneks 
kuchenny, czajnik, lodówka.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu, obiado-
kolacje serwowane do stolika. Jest możliwość doku-
pienia obiadu. 

JASTARNIA

DRAGA

A=05.05-27.06, 31.08-30.09;  B=27.06-31.08

KASZUB/KORONA

Pokój:
Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.

2 x

1080 1150

2-os. z balkonem 1260 1330

apart. Mały 4-os. 980 1030

apart. Duży 4-os. 999 1060

apart. Duży 5-os. 899 950

dopłata do wyż. 3 x dziennie: +140/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 140/tydzień (wyż. 2 x dziennie)
lub 210/tydzień (wyż. 3 x dziennie)

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

WYPOSAŻENIE: 2 budynki mieszkalne. Jest ogro-
dzony parking, ogród z  miejscem do grillowania. 
Internet WiFi.
POKOJE: Komfortowe 2-os.: łazienka, TV, naczynia, 
lodówka, sprzęt plażowy. Są też 2 rodzaje aparta-
mentów (Mały 4-os.: 2-poziomowy, aneks kuchen-
ny z jadalnią, u góry sypialnia; Duży 4 i 5-os.: aneks 
kuchenny, pokój dzienny z  możliwością spania, 
sypialnia).
od godz. 13:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: W sąsiednim obiekcie (ok. 300 m) 3 lub 
2 x dziennie (śniadanie + obiad).

HEL

KASZUB-KORONA

POŁOŻENIE: 300 m od brzegu Zatoki Puckiej 
i ok. 700 m od morza.

WYPOSAŻENIE: W  pełni wyposażony aneks 
kuchenny (kuchenka, lodówka, mikrofalówka, 
czajnik, naczynia). Parking bezpłatny. WiFi.

POKOJE: 2, 3 i 4-os. oraz apartament 4-os.: 
łazienka, TV, lodówka, ręczniki, czajnik, komplet 
naczyń. Część pokoi z balkonem.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: W  sąsiednim obiekcie (ok. 
350 m) 3 lub 2 x dziennie (śniadanie + obiad).

HEL

WILLA STERNIK

A=06.05-30.09

STERNIK

Pokój:
Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os.

2 x

1199

2-os. z balkonem 1330

3-os. 1199

4-os. 1050

apart. 4-os. 1150

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

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

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko (20/doba)

Dzieci: 
do lat 12 z ½ wyżywienia: 

zniżka 140/tydzień (wyż. 2 x dziennie)
lub 210/tydzień (wyż. 3 x dziennie)

WYSOKI STANDARD
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POŁOŻENIE: 50 m od plaży, spokojna dzielnica 
- Gdańsk Brzeźno. 7 km od gdańskiej starówki 
i 5 km od sopockiego molo.

POŁOŻENIE: 50 m od plaży, Gdańsk Jelitkowo. 
8 km od gdańskiej starówki i 3,5 km od sopoc-
kiego molo.

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

WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia, bilard, 
miejsce do grillowania, kącik zabaw, plac zabaw.

POKOJE: Komfortowe 1, 2, 3 i 4-os.: łazienka, 
TV, ręczniki, telefon. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

POKOJE: 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, ręczniki, leżaki. 
Większość pokoi z balkonem.
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadoko-
lacje podawane do stołów.

WYŻYWIENIE: Śniadania i  kolacje bufetowe, 
obiady serwowane. Możliwy też wariant wyży-
wienia 2 x dziennie (śniadania bufetowe i serwo-
wane obiadokolacje).

GDAŃSK

VILLA PASCAL

GDAŃSK

RZEMIEŚLNIK

A=02.05-13.06, 31.08-30.09;    B=13.06-31.08

VILLA
PASCAL

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

1460 1860

2-os. 1150 1350

3-os. 1099 1330

4-os. 970 1240

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

Dopłata: opłata klimatyczna, 
pobyt ze zwierzęciem (50/doba), sauna

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis

A=02.05-30.09

RZEMIEŚLNIK

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.
2/3 x

1650

2 i 3-os. 1299

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie
(do wyboru)

Dopłata: opłata klimatyczna,
parking (100/tydzień), bilard

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

BLISKO MORZA

BLISKO MORZA

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP
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POŁOŻENIE: 150 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Ośrodek z windą po general-
nym remoncie. Jest jadalnia, kawiarnia z dysko-
teką, boiska sportowe (siatkówka, koszykówka, 
piłka nożna), korty tenisowe, tenis stołowy, siłow-
nia zewnętrzna, wypożyczalnia rowerów. Dla 
dzieci plac i salki zabaw. Internet WiFi. Parking.

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2, 3-os.: łazienka, TV, balkon, lodówka, 
ręczniki. 
Murowane, parterowe domki 3-os.: pokój dzien-
ny 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 kolacje bufetowe. W sezonie B i C: śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu.

KRYNICA MORSKA

NEPTUN

A=23.05-27.06, 29.08-26.09; B=27.06-18.07, 08.08-29.08; C=18.07-08.08

NEPTUN

Zakwaterowanie:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

POKOJE

2, 3-os. 2/3 x 1320 1580 1650

DOMKI

3-os. 2/3 x 1360 1799 1799

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

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking

Dzieci (pokoje): 

do lat 3 bez świadczeń:
opłata 140/tydzień

do lat 3 z ½ wyżywienia:
opłata 280/tydzień

do lat 14 (dostawka/wspólne spanie): 
opłata 560/tydzień

do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %
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POŁOŻENIE: W  centrum uzdrowiska, przy 
Domu Zdrojowym.

WYPOSAŻENIE: Hotel 4*, restauracja, strefa 
Wellness (basen, jacuzzi, sauny), sala fitness, 
kawiarnia, drink bar. Dla dzieci plac zabaw 
i pokój zabaw (bilard, piłkarzyki, tenis stołowy). 
Parking monitorowany. Internet WiFi.

POKOJE: 1, 2-os.: łazienka, TV, lodówka, ręcz-
niki, suszarka do włosów, balkon, klimatyzacja. 
Pokoje LUX są znacznie większe i  posiadają 
czajnik. Pokoje 2 i 3-os. suite największe (łoże 
małżeńskie + kanapa), z widokiem na góry. 
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Bardzo boagate i urozmaicone 
śniadania i obiadokolacje bufetowe.

KURACJA I (do wyboru):
Pakiet Tygodniowy (10 zabiegów), Tydzień 
Kręgosłupa (2 x masaż kręgosłupa, 2 x gimna-
styka, 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), Drogi 
Oddechowe (5 x inhalacja, 2 x masaż częścio-
wy, 3 x kąpiel kwasowęglowa, 2 x magnetote-
rapia, 2 x gimnastyka).

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

HOTEL BUCZYŃSKI

A=09.05-27.06, 12.10-19.12; B=27.06-12.10

HOTEL 
BUCZYŃSKI

Pokój:
wyż.

Cena za 
1 tydzień/os. Kuracja

A B I II

1-os.

2 x

1899 1999

+350 +450
2-os. 1499 1580

2-os. LUX 1699 1730

2-os. Suite 1899 1950

dostawka: 1330/tydzień/os.

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (100/tydzień),
bilard, piłkarzyki

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (przy 2 os. pełnopłatnych): 630/tydzień
do lat 12 (przy 1 os. pełnopłatnej): zniżka 20 %

HOTEL 4*

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

WYPOSAŻENIE: 3 budynki kompleksu, w każdym: 
jadalnia, basen kryty, basen solankowy, grota solna, 
baza zabiegowa, parking. Internet WiFi.

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.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

MAGNOLIA

A=09.05-03.10

MAGNOLIA  
1, 2, 3

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.
2 x

1240

2 i 3-os. 1030

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +175/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 bus do centrum kurortu dla 
gości Magnolii 2, parking niestrzeżony, pobyt ze 

zwierzęciem

Dopłata: opłata klimatyczna, szlafrok

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

POŁOŻENIE: 
Centrum uzdrowiska, 150 m od Domu Zdrojo-
wego i dużego, miejskiego placu zabaw.

WYPOSAŻENIE: Odrestaurowany, zabytkowy 
budynek oferuje restaurację, bazę zabiegową, 
grotę solną. Jest altana z grillem, piłkarzyki 
i parking. Internet WiFi.

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

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiado-
kolacje serwowane do stolika.

ZABIEGI: Badanie lekarskie + 10 zabiegów.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

HOTEL ŚWIERADÓW

A=01.03-20.06, 05.09-27.10; B=20.06-05.09

HOTEL 
ŚWIERADÓW

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.
2 x

1060 1099

2-3-os. 920 950

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 10 zabiegów, 

2 wejścia do groty solnej,
parking,  kijki do Nordic Walking

Dopłata: opłata klimatyczna,
pobyt z psem, sejf (10/tydzień)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12: 799/tydzień
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POŁOŻENIE: Przy kolei linowej na Szrenicę.
WYPOSAŻENIE: Jadalnia, piłkarzyki, tenis stołowy, 
aneks kuchenny z  lodówką i  czajnikiem, parking. 
Dla dzieci bawialnia i plac zabaw. 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.
WYCIECZKA AUTOKAROWA: (dot. pokoi 2-os.): 
wycieczka 8-os. busem z przewodnikiem (do wybo-
ru: Praga, Czeski Raj, Kutna Hora, Skalne Miasto, 
Drezno).

SZKLARSKA PORĘBA

JURAL

POŁOŻENIE: 300 m od dolnej stacji wyciągu 
na Szrenicę, 300 m od centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, mini Spa (brodzik 
dla dzieci, sauna sucha i parowa, jacuzzi), kącik 
zabaw dla dzieci, parking. Internet WiFi.

POKOJE: 2-os. z  możliwością dostawki: 
łazienka, TV, ręczniki, suszarka do włosów. 
Większość pokoi z balkonem.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i  serwo-
wane obiadokolacje.

SZKLARSKA PORĘBA

HOTEL POD SZRENICĄ

A=27.06-30.08

HOTEL POD 
SZRENICĄ

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.
2 x

1420

2-os. 1199

W cenie:
7 noclegów, wyż. 2 x dziennie, korzystanie z mini 
SPA (16-22), biesiada grillowa (w ramach 1 obia-

dokolacji), kręgielnia (1h/tydzień)

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem, parking

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia):
899/tydzień

A=22.06-28.09

JURAL

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

bez wycieczki z wycieczką

2-os. 2 x 1099 1240

Pokój: wyż. Cena za 1 tydzień/os.
z pakietem rodzinnym

3-os.

2 x

1099

4-os. 999

5-os. 950

W cenie:
7 noclegów, wyż. 2 x dziennie, wycieczka autoka-

rowa (w opcji pobyt z wycieczką – dot. pokoi 2-os.), 
pakiet rodzinny (dot. pokoi 3-5 os.), parking

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem 

Dzieci: 
do lat 2 bez świadczeń: gratis

dzieci do 10 lat: zniżka 25 % (przy 2 os. pełnopłat-
nych w pokojach 3-5 os.)

PAKIET RODZINNY (dot. pokoi 3-5-os.):
2-godzinny bilet do Term Cieplickich dla całej rodzi-
ny, Zestaw Małego Odkrywcy do rodzinnej gry tere-
nowej.

POŁOŻENIE: W sercu Szklarskiej Poręby. 

WYPOSAŻENIE: Komfortowy hotel 4* dyspo-
nuje elegancką restauracją, krytym, 15-metro-
wym basenem z  brodzikiem dla dzieci, 
jacuzzi. Są 3 rodzaje saun (sauna sucha, łaźnia 
rzymska, laconium), jest pub, kręgielnia, bilard, 
kącik zabaw dla dzieci. Parking płatny (ew. 
okoliczne, ogólnodostępne parkingi bezpłat-
ne). Internet WiFi.

POKOJE: Stylowe i  przestronne 1 i  2-os.: 
łazienka, TV, lodówka, ręczniki, szlafroki, 
suszarka do włosów, klimatyzacja.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu.

SZKLARSKA PORĘBA

HOTEL KRYSZTAŁ

A=29.03-27.06, 30.08-20.12; B=27.06-30.08

HOTEL
KRYSZTAŁ

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.
2 x

1850 2599

2-os. 1299 1620

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,

basen oraz jacuzzi (w godz. 8-21),
kompleks saun (w godz. 16-21)

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (25/doba)

Dzieci: do 4 lat bez świadczeń: gratis
do 12 lat na dostawce: zniżka 30 %

WYSOKI STANDARD



BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

50 m

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

 

W
 G

Ó
R

A
CH

60 61

W
 G

Ó
R

A
CH

turnusy od soboty do soboty

POŁOŻENIE: Spokojna okolica, w malowni-
czej, zabytkowej części Szklarskiej Poręby, 
w pobliżu centrum miasta. 500 m do stacji 
wyciągu na Szrenicę.

WYPOSAŻENIE: Sala restauracyjna, bar, ogró-
dek grillowy, wypożyczalnia rowerów, jacuzzi, 
sauna sucha, łaźnia parowa, kręgielnia, bilard 
i piłkarzyki, monitorowany parking. Dla dzieci 
kącik zabaw. Internet WiFi.

POKOJE: Przestronne i komfortowe 2-os. 
(część z  możliwością 1 lub 2 dostawek): 
łazienka, TV, lodówka, radio, czajnik, ręczniki, 
suszarka, balkon. 
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w  formie bufetu, 
obiadokolacje serwowane (2 dania + deser).

SZKLARSKA PORĘBA

HOTEL NA SKARPIE

A=04.05-27.06, 05.09-20.11;   B=27.06-05.09;

HOTEL
NA SKARPIE

Pokój:

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

A B

2-os. 2 x 1099 1299

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, jacuzzi, 
sauna sucha, łaźnia parowa

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem 

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): 650/tydzień

POŁOŻENIE: Zaciszna część kurortu, ok, 
900 m od jego centrum. 

WYPOSAŻENIE: Komfortowy pensjonat 
oferuje jadalnię, kryty basen, strefę SPA (sauna 
fińska, łaźnia turecka, jacuzzi). Jest bar, sala 
kominkowa, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki, 
taras wypoczynkowy. Dla dzieci plac zabaw 
i bawialnia. Parking bezpłatny. Internet WiFi.

POKOJE: Eleganckie 2, 3, 4-os. oraz 2-poko-
jowe studia 4 i  5-os.: łazienka, TV, ręczniki. 
Pokoje z widokiem na łąkę i las lub na miasto. 
Jest możliwość dostawki.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Bogate śniadania bufetowe 
oraz serwowane obiadokolacje.

DLA DZIECI: W obiekcie dostępne są łóżeczka 
turystyczne, krzesełka do karmienia, wanienki. 
Jest dostęp do mikrofalówki i lodówki.

SZKLARSKA PORĘBA

POD KOZIOŁKAMI

A=04.07-02.09

POD
KOZIOŁKAMI

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A

2, 3, 4-os.
2 x

1150

studio 4 i 5-os. 1150

dostawka: 
zniżka 25% (osoba > 10 lat), zniżka 45% (dziecko < 10 lat)

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (w tym 1 x 
obiadokolacja w formie grilla), basen (w godz. 14-
22), strefa SPA (w godz. 18-22), 4 x piesze wyciecz-

ki z przewodnikiem, tenis stołowy, parking

Dopłata:
opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem (20/

doba), łóżeczko dziecięce (20/doba),
piłkarzyki, bilard

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń (przy 2 dorosłych): gratis
do lat 10: opłata 799/tydzień

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

DLA RODZIN Z DZIEĆMI
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POŁOŻENIE: Niewielka osada, z pięknymi widokami 
na Karkonosze. Do Karpacza ok. 8 km.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, drink bar, kawiarnia, 
kryty kompleks basenowy (basen dla dorosłych, dla 
dzieci ze zjeżdżalnią i zabawkami wodnymi, wanny 
z  hydromasażem), basen letni z  podgrzewaną 
wodą, strefa saun (fińska, łaźnia parowa), wypoży-
czalnia rowerów i sprzętu sportowego, boisko spor-
towe (siatkówka, badminton), Rodzinne Centrum 
Rozrywki (cymbergaj, rzutki, tenis stołowy, piłka-
rzyki, play station, basen z kulkami). Dla dzieci plac 
zabaw, bawialnia i wakacyjny program animacyjny. 
Parking bezpłatny. Internet WiFi.

POKOJE: W  budynku głównym pokoje  2-os., 
2-pokojowe studia 2-os. (salon + sypialnia): łazienka, 
TV, lodówka, ręczniki, szlafroki, suszarka do włosów, 
klimatyzacja, zestaw do parzenia kawy i  herbaty, 
balkon/wspólny taras/balkon francuski.
W  osobnych budynkach apartamenty 1-pokojo-
we 2-os. oraz 2-pokojowe 2-4-os.: łazienka z sauną 
parową, TV, aneks kuchenny (kuchenka, lodówka, 
zlew), kominek, ręczniki, suszarka do włosów, czaj-
nik, ogródek/balkon/balkon francuski, leżaki.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.

KURACJA:
3 x 15 min. masaż pleców, 3 x borowina, 5 x fizyko-
terapia.

ŁOMNICA

OSADA ŚNIEŻKA

A=30.09-21.12; B=06.05-11.06, 14.06-21.06, 26.08-30.09;
C=21.06-15.07, 15.08-26.08; D=15.07-15.08

OSADA
ŚNIEŻKA

Zakwaterowanie:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

Kuracja:
15.08 B C D

Pokój:

2-os.
2 x

1320 1399 1599 1660
+360

studio 2-os. 1380 1460 1799 1820

Apartament 1-pokojowy:

2-os. 2 x 1320 1399 1599 1660 +360

Apartament 2-pokojowy:

2-os.

2 x

1380 1460 1799 1820

+3603-os. 1280 1420 1580 1620

4-os. 1240 1340 1460 1520

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 660/tydzień
do lat 18 (dostawka): opłata 1099/tydzień

POŁOŻENIE: W dolnej części Karpacza, blisko 
centrum miejscowości.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, ogromny 
kompleks basenów i  saun (basen pływac-
ki, sztuczna fala, jacuzzi, basen dla dzieci 
z  atrakcjami wodnymi, 3 zjeżdżalnie rurowe, 
wanny do kąpieli tematycznych, basen letni 
z  podgrzewaną 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 waka-
cyjne zajęcia animacyjne. Parking bezpłatny. 
Internet WiFi.

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

WYŻYWIENIE: Atrakcyjny i  bogaty bufet 
szwedzki (śniadania i obiadokolacje).

ZABIEGI: Wizyta lekarska + do 3 zabiegów na 
dzień roboczy.

KARPACZ

SANDRA SPA

A=03.05-26.06, 30.08-04.10; B=26.06-10.07, 16.08-30.08; C=10.07-16.08

SANDRA
SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi

A B C

2, 3 i 4-os. 2 x 1570 1799 1880 +350

dostawka dla os. powyżej 14 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, łó-
żeczko dziecięce (25/doba), pobyt z psem

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 14 (regularne łóżko):

zniżka 15 % (sezon B i C)
do lat 14 (regularne łóżko): 

zniżka 30 % (sezon A)
do lat 14 (dostawka): zniżka 50 %

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

AQUAPARK

DLA RODZIN Z DZIEĆMI
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POŁOŻENIE: Osiedle Wilcza Poręba, 650 m od 
centrum Karpacza.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, Park Wodny 
z  wodą ozonowaną (basen pływacki, rekre-
acyjny, 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 kręgiel-
nią, bilard. Dla dzieci duży plac zabaw, 2 sale 
zabaw i  wakacyjne animacje. Dozorowany 
parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 2-os oraz 2-pokojowe 
studia 2-4-os.: łazienka, TV, chłodziarka, ręcz-
niki, 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 i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu.

KARPACZ
ARTUS

A=03.05-11.06, 14.06-26.06, 30.08-27.11; B=26.06-30.08

HOTEL ARTUS

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os. MAŁY

2 x

1220 1350

2-os. standard 1350 1499

2-os. Deluxe 1410 1570

2-os. Superior 1470 1730

studio MAŁE 2-os. 1570 1730

studio MAŁE 3-os. 1360 1460

studio 3-os.
standard 1380 1499

studio Deluxe 3-os. 1460 1599

studio Superior 3-os.     1599 1670

dostawka dla os. powyżej 11 lat: opłata 999/tydzień/os.

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

dozorowany

Dopłata:
opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce, 

squash (50/godz.), sala sportowa, kręgielnia 
(50/godz.), rowery (25/dzień)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 11 (dostawka): opłata 799/tydzień

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

WYSOKI STANDARD

POŁOŻENIE: Północny stok wzgórza Karpat-
ka, w otoczeniu lasu, z pięknym panoramicz-
nym widokiem na góry.

WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja, basen 
kryty, jacuzzi, 3 rodzaje saun (fińska, rzymska, 
ziołowa), bar, taras wypoczynkowy z  leżaka-
mi, bilard, pokój zabaw dla dzieci, bezpłatny 
parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 2-os. oraz 2-os. LUX: 
łazienka, TV, lodówka, suszarka, ręczniki. Istnie-
je możliwość dostawki. Część pokoi posiada 
balkony.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu.

KARPACZ
HOTEL DZIKI POTOK

A=09.05-01.06, 30.09-31.10; B=01.06-30.09

HOTEL
DZIKI POTOK

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os. standard
2 x

1320 1450

2-os. LUX 1399 1530

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

jacuzzi, 3 rodzaje saun, bilard, bon do SPA 50 zł 
dla każdej osoby dorosłej, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, zwierzę (30/doba), łóżeczko 
dziecięce (30/doba)

Dzieci: 
do lat 4 (ze świadczeniami): gratis
do lat 12 (dostawka): 850/tydzień

do lat 17 (dostawka): 1030/tydzień



POŁOŻENIE: Centrum Karpacza, 100 m od 
nowego 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 w  formie bufetu, 
obiadokolacja serwowana do stolika.

KARPACZ

HOTEL ARISTON

A=02.05-01.07, 31.08-30.09; B=01.07-31.08

HOTEL
ARISTON

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

1199 1360

2-os. 1099 1180

3-os. 1060 1140

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

POŁOŻENIE: Cichy zaułek w centrum Kudo-
wy, 500 m od Aquaparku, 300 m od Parku 
Zdrojowego.
WYPOSAŻENIE: Kameralna, elegancka willa 
z  windą. Jest restauracja, mini SPA (sauna 
fińska, łaźnia turecka, kąpiele perełkowe, 
masaże, kriosauna), baza zabiegowa, ogólno-
dostępne czajniki, parking. Internet WiFi.

POKOJE: Stylowe 2, 3 i  4-os.: łazienka, TV, 
lodówka, 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 borowinowej, łaźnia turecka, sauna, 
sollux,  Aquapark (2 x 1h).

KUDOWA ZDRÓJ

WILLA POD GWIAZDAMI

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

WILLA POD
GWIAZDAMI

Pokój:

wyż. 

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B

2, 3 i 4-os. 2 x 850 899 +100 

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 
sauna fińska/łaźnia turecka (1x15min),

kijki do Nordic Walking, 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 1 os. pełnopłatnej, ½ wyż.): 

zniżka 10 %
do lat 10 (przy 2 os. pełnopłatnych, ½ wyż.): 

zniżka 45 %
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POŁOŻENIE: 200 metrów od Parku Zdrojowe-
go, blisko centrum.

WYPOSAŻENIE: Elegancki Hotel 4*. Na miejscu 
jest restauracja, kryty basen, kompleks 3 saun, 
jacuzzi. Dla dzieci plac i sala zabaw. Wypoży-
czalnia rowerów i kijków Nordic Walking. Jest 
monitorowany parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 1 i  2-os.: łazienka, TV, 
chłodziarka, ręczniki, suszarka do włosów, 
klimatyzacja. Pokoje  Superior są bardziej 
komfortowe i mają możliwość dostawki. Poko-
je w bud. B 30 m od głównego budynku. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w postaci bogatego 
bufetu, obiadokolacja serwowana do stolika.

ZABIEGI:
Konsultacja z lekarzem + 15 zabiegów/tydzień.

KUDOWA ZDRÓJ

HOTEL KUDOWA

 A=09.05-24.10

HOTEL
KUDOWA

Pokój:

wyż.
Cena za tydzień/os.

A

1-os.

2 x

1930

2-os. 1570

2-os. w bud. B 1420

2-os. Superior 1680

dostawka dla os.  > 12 lat: 1050/tydzień

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, ja-
cuzzi, sauny, Nordic Walking, 15 zabiegów, parking

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

Dzieci: do lat 4 (wspólne spanie): 140/tydzień
do lat 12 (dostawka): 850/tydzień

ZABIEGI W CENIE



POŁOŻENIE: 300 m od Parku Zdrojowego.
WYPOSAŻENIE: Kameralny hotel 3*. Restaura-
cja, 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  więk-
sze i wyposażone dodatkowo w: balkon, czajnik, 
herbatę, kawę. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.
ZABIEGI: 15 zabiegów/tydzień + konsultacja 
z fizjoterapeutą.

KUDOWA ZDRÓJ

HOTEL ADAM SPA

A=05.05-30.09

HOTEL
ADAM SPA

Pokój:

wyż. 
Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A

1-os.

2 x

1680

+350

2-os. 1420

2-os. LUX 1499

3-os. 1280

3-os. LUX 1350

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

Dopłata:
opłata klimatyczna, łóżeczko (30/doba)

 pobyt ze zwierzęciem (40/doba),
napoje do obiadokolacji

Dzieci: 
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 7 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 45 %
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 25 %

 

POŁOŻENIE: Uzdrowiskowa część Ustronia, 
niedaleko centrum.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, kryty 
basen, sauna, wanna z hydromasażem, fitness, 
bilard, boisko do siatkówki, winda. Dla dzieci 
sala zabaw. Parking monitorowany. Internet 
przy recepcji.

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

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

USTROŃ

HOTEL ZIEMOWIT

A=01.05-27.06, 29.08-26.09; B=27.06-29.08

HOTEL
ZIEMOWIT

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2, 3 i 4-os. 2 x 1199 1299

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 20 %

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie:
+100/tydzień (os. > 14 lat); +70/tydzień (dziecko < 14 lat)

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: 140/tydzień
do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 % 
do lat 14 (dostawka/wspólne spanie):

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

WYPOSAŻENIE: 2 budynki hotelowe, jadal-
nia, drink-bar, bilard, piłkarzyki, parking. Dla 
dzieci plac zabaw i  bawialnia. Internet WiFi. 
Goście mogą codziennie skorzystać z atrakcji 
wodnych Aquaparku (kryty basen rekreacyj-
ny, pływacki, zewnętrzny z  wodą termalną, 
hydromasaże, jacuzzi, dzika rzeka, zjeżdżalnie; 
za dodatkową opłatą kompleks saun).

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

WYŻYWIENIE: Latem bufet szwedzki (poza 
sezonem tylko śniadania bufetowe, a obiado-
kolacje serwowane do stolika).

ZAKOPANE

ANTAŁÓWKA

A=04.05-10.06, 20.09-20.12; B=10.06-21.06, 30.08-20.09; C=21.06-30.08

ANTAŁÓWKA

Pokój:
wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A B C 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

1350 1580 1620

+150 +250

2-os. 1199 1350 1399

2-os. studio 1380 1540 1580

3-os. studio 1320 1420 1480

4-os. studio 1299 1370 1399

dostawka dla os. > 12 lat w pok. 2-os.: opłata 1099/tydzień/os.

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

Dopłata:
opłata klimatyczna, sauna, garaż (30/doba), 

pobyt ze zwierzęciem (50/doba),
łóżeczko dla dziecka (30/doba)

Dzieci: 

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

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

zniżka 10 %

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

AQUAPARK W CENIE

REHABILITACJA
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A=11.05-20.06, 05.09-26.10; B=20.06-05.09

JASKÓŁKA

Pokój:
wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A B 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

850 970

+150 +250

2-os. 780 899

2-os. LUX 850 970

4-os. 730 830

studio 2-os. 1070 1220

studio 3-os. 960 1099

dostawka (pok. 1, 2 oraz studio 3-os.): opłata 720/tydzień

Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie 2 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 70/tydzień

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

WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia z wido-
kiem na góry, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, 
sauna, siłownia, zadaszone miejsce do grillo-
wania, parking. W  jadalni dostęp do kompu-
tera. W  ogrodzie na dzieci czeka huśtawka 
i piaskownica. Internet WiFi.

POKOJE: 1, 2, 4-os., 2-os. LUX (łoże małżeń-
skie) oraz 2-pokojowe studia 2 i  3-os.: 
łazienka, TV, ręczniki. 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. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje.

ZAKOPANE

JASKÓŁKA

ZAKOPANE

 

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

 

POŁOŻENIE: Osiedle Pardałówka, ok. 1 km od 
centrum Zakopanego.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen kryty, jacuzzi, 
kompleks saun (fińska, parowa i na podczerwień), 
kawiarnia, squash, bilard. Jest parking. Internet WiFi.

POKOJE: 1, 2-os.: łazienka, TV, ręczniki, suszarka 
do włosów. Pokoje 2-os. LUX posiadają balkony. 
Są również 2-pokojowe apartamenty 2-os. Istnie-
je możliwość dostawek (w apartamencie aż 2  na 
wspólnym spaniu na kanapie w pokoju dziennym).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu, obiado-
kolacje serwowane z karty.

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

ZAKOPANE

HOTEL SKALNY

A=09.05-11.06; 31.08-31.10, B=11.06-31.08

HOTEL
SKALNY

Pokój:

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A B 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

1720 1970

+150 +250
2-os. 1250 1440

2-os. LUX 1330 1530

apart. 2-os. 1980 2299

dostawka dla os. > 13 lat: opłata 1050/tydzień

Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, 
sauny, jacuzzi, parking, opłata klimatyczna

Dopłata: solarium, squash, bilard

Dzieci: do lat 4 (na dostawce bez świadczeń): gratis
do lat 12 (dostawka): 750/tydzień

POŁOŻENIE: Zaciszna część kurortu, u wylo-
tu Doliny Białego. Do Krupówek 1 km, do 
Aquaparku 1,5 km.

WYPOSAŻENIE: Do dyspozycji gości: restau-
racja, kryty basen, jacuzzi, drink bar z komin-
kiem, siłownia, sauna, kryty kort tenisowy, 
bilard, parking, garaże. Goście mogą również 
codziennie skorzystać z  atrakcji wodnych 
Aquaparku przy ul. Jagiellońskiej (basen 
rekreacyjny, pływacki, zewnętrzny z  wodą 
termalną, hydromasaże, jacuzzi, dzika rzeka, 
zjeżdżalnie, kompleks saun). Dla dzieci plac 
i sala zabaw. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 1-os. i  2-os. (z  możli-
wością dostawki) oraz 2-pokojowe studia 
2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, radio, ręczniki, balkon 
(część).
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w  formie bufetu. 
Obiadokolacje w terminie 01.07 – 31.08 bufe-
towe, w  pozostałych terminach serwowane 
do stolika.

ZAKOPANE

DOLINA BIAŁEGO

A=09.05-24.10

DOLINA 
BIAŁEGO

Pokój:

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

1660

+150 +250

2-os. 1320

2-os. studio 1630

3-os. studio 1370

4-os. studio 1240

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, korzystanie 
z wodnych atrakcji Aquaparku, basen hotelowy, 

jacuzzi, sauna, siłownia, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, garaż,
pobyt z psem, łóżeczko dla dziecka 

Dzieci: 

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

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

zniżka 10 %

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

AQUAPARK W CENIE
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MURZASICHLE K/ ZAKOPANEGO

KASPROWY
POŁOŻENIE: Spokojna, malownicza dzielnica 
Zakopanego – Toporowa Cyrchla, zaledwie ok. 
4,5 km od centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Nowoczesny i  komfortowy 
hotel z elegancką restauracją. Są 2 drink bary, 
jest kryty basen, jacuzzi, kompleks saun, siłow-
nia, kręgielnia, bilard, boisko do siatkówki plażo-
wej oraz miejsce na grilla. Dla dzieci plac zabaw 
i kącik zabaw. Parking bezpłatny. Internet WiFi.

POKOJE: Eleganckie, wygodne 2-os. (ok. 19 m2): 
łazienka, TV, ręczniki, suszarka do włosów, 
czajnik. Pokoje typu LUX są znacznie większe 
(ok. 30 m2) i posiadają balkon. oraz możliwość 
aż 2 dostawek.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu.

ZAKOPANE

HOTEL TATRA

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

A=22.06 – 12.09

HOTEL
TATRA

Pokój:

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A 150/os. 250/os.

2-os.

2 x

1180

+150 +250

2-os. LUX 1270

Cena
zawiera:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, 
jacuzzi, siłownia, sauny, parking

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: 
do lat 4 (bez świadczeń): gratis

do lat 7 na dostawce: zniżka 50 %
do lat 11 na dostawce: zniżka 20 %

POŁOŻENIE: Malownicza, podhalańska osada. 
Na miejscu regionalne karczmy i  sklepy 
spożywcze. Ośrodek znajduje się 150 m do 
przystanku, skąd można wygodnie, busem 
dostać się do oddalonego o 7 km Zakopanego.
WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia, kryty 
basen z  przeciwprądem i  hydromasażami, 
jacuzzi, sauna sucha, kawiarnia, tenis stołowy, 
wypożyczalnia rowerów, parking monitorowa-
ny. Dla dzieci plac zabaw. Internet WiFi.  

POKOJE: Bardzo eleganckie (standard hote-
lowy) 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 i  obiadokolacje 
w  formie bogatego bufetu szwedzkiego.

A=09.05-31.10

KASPROWY

Pokój:
wyż.

Cena za 
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

1199

+150 +250
2-os. 1050

3-os. 1050

4-os. studio 1050

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: 30/doba
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 70/tydzień

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

DLA RODZIN Z DZIEĆMI
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POŁOŻENIE: Centrum miejscowości, 500 m 
od bukowiańskich term. 

WYPOSAŻENIE: Obiekt z  malowniczym 
widokiem, posiada restaurację, strefę relaksu 
(jacuzzi, sauna sucha i parowa, brodzik z gorą-
cą i  zimną wodą do spacerów naprzemien-
nych), bar, wypoczynkowy taras z widokiem na 
panoramę Tatr. Parking płatny. Internet WiFi.

POKOJE: Urządzone w  regionalnym stylu 
2-os.: łazienka, TV, mała lodówka, ręczniki, 
suszarka, czajnik. 2-pokojowe studia 3-os. 
rodzinne i  apartamenty 4-os. dodatkowo 
posiadają taras widokowy oraz aneks kuchen-
ny. 
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania i  obiadokolacje w  formie atrakcyj-
nego, bogatego bufetu szwedzkiego.

BUKOWINA TATRZAŃSKA

HOTEL NAT

A=27.06-29.08

HOTEL NAT 

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os.

2 x

1250

studio 3-os. 1150

apart. 4-os. 1190

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 20 %

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 14: zniżka 20 %

POŁOŻENIE: Stok Jasiennika (piękne widoki), 
ok. 500 m od centrum.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen, sauna, 
jacuzzi, siłownia, baza zabiegowa, tenis stoło-
wy, bilard, kawiarenka internetowa, boisko do 
siatkówki i badmintona. Dla dzieci plac zabaw 
oraz bawialnia (czynna latem). Czajniki dostęp-
ne 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 śnia-
dania bufetowe).

ZABIEGI: 10 zabiegów tygodniowo.

KRYNICA ZDRÓJ

PANORAMA

A=10.05-27.06, 30.09-25.10; B=27.06-30.09

PANORAMA

Pokój:
Wyż.

Cena za tydzień/os.

A B

1-os.

3 x

1199 1250

2-os. 1099 1140

3-os. 1099 1140

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 10 za-
biegów, basen, sauna, zajęcia aquaaerobic (od 
poniedziałku do piątku), jacuzzi (raz dziennie), 

siłownia, tenis stołowy, bilard, bawialnia dla 
dzieci (latem), czajnik do pokoju, parking

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

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 7 z ½ wyżywienia: opłata 750/tydzień
do lat 12 z ½ wyżywienia: opłata 780/tydzień

REHABILITACJA



BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP POŁOŻENIE: Słoneczny stok góry Jasiennik, 

500 m od centrum uzdrowiska.

WYPOSAŻENIE: Otoczony pięknym ogro-
dem klimatyczny budynek pensjonatu oferu-
je restaurację, grotę solną, saunę, bezpłat-
ny parking. Lodówka, czajnik i  zapas kawy 
i herbaty w ogólnodostępnym pomieszczeniu. 
Internet WiFi.

POKOJE: 1, 2 i  3-os.: łazienka, TV, ręczniki, 
suszarka do włosów.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i  serwo-
wane obiadokolacje.

KRYNICA ZDRÓJ

LEŚNA POLANA

A=05.05 – 30.10

LEŚNA
POLANA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.

2 x

1170

2-os. 1130

3-os. 1099

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

Dopłata: opłata klimatyczna, sauna

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 z ½ wyżywienia: zniżka 70/tydzień 

DLA RODZIN Z DZIEĆMI
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POŁOŻENIE:
Zbocze góry Jasiennik, w  sąsiedztwie parku, 
kilka minut spacerem od centrum miasta.

WYPOSAŻENIE: Obiekt po generalnym 
remoncie. Przestronne dwie jadalnie, kryty 
basen, strefa relaksacyjna (sauna fińska, 
aromatyczna, na podczerwień, łaźnia parowa, 
jacuzzi), bilard, stół do tenisa, gabinety zabie-
gowe, niewielka biblioteka, parking. Internet 
WiFi. 

POKOJE: 1, 2, 3-os.: łazienka, TV, czajnik, 
telefon, ręczniki; 2-os. LUX: nowszy, bardziej 
komfortowy wystrój, dodatkowo lodówka 
na wyposażeniu. Brak możliwości dostawek. 
Większość pokoi posiada balkon.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiady 
i kolacje serwowane.

REHABILITACJA: 10 zabiegów / tydzień.

KRYNICA ZDRÓJ

LWIGRÓD

A=08.05-06.07, 02.09-30.10; B=06.07-02.09

LWIGRÓD

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

3 x

1399 1460

2-os. 1199 1270

2-os. LUX 1299 1370

3-os. 1140 1199

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 10 zabie-
gów, 5 godzin na basenie i strefie relaksacyjnej

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba), łóżeczko 
dziecięce (30/doba)

Dzieci: 

do 1 roku życia (bez świadczeń): 40/tydzień
do lat 3 (bez świadczeń): 70/tydzień

do lat 3 (wspólne spanie, ½ wyż.): 450/tydzień
do lat 10 (wspólne spanie, ½ wyż.): 750/tydzień

POŁOŻENIE: 150 m od Jeziora Solińskiego.

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

POKOJE: 2-os., 2-3-os. DUŻE (przechodnia sypialnia 
i  salonik z sofą), 2-os. PLUS (balkon, widok na jezioro, 
czajnik), 2-pokojowe apartamenty 2-3-os. i 3-pokojo-
we apartamenty 4-5-os.: łazienka, TV, lodówka, ręczni-
ki, suszarka. Dostawki możliwe w pokojach: 2-os. PLUS, 
3-os. DUŻY, apartamenty.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje 
serwowane do stołów.

POLAŃCZYK

UNITRA

A=27.06-31.08

UNITRA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os.

2 x

899

2 i 3-os. DUŻY 970

2-os. PLUS 1099

2-3 os. apart. 1199

4-5 os. apart. 1199

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 20 %

ZABIEGI W CENIE
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POŁOŻENIE:
Bezpośrednio nad brzegiem jeziora Mikołaj-
skiego, w otoczeniu Puszczy Piskiej.
WYPOSAŻENIE: Hotel posiada restaurację 
z  własną wędzarnią, basen kryty i  zewnętrz-
ny, jacuzzi, saunę suchą, duży ogród z placem 
zabaw dla dzieci. Jest również bawialnia 
w budynku oraz drink-bar z bilardem. Parking 
na miejscu. Internet WiFi.
POKOJE: Przestronne i  komfortowe 2-os.: 
łazienka, TV, mała lodówka, ręczniki, czajnik, 
suszarka. Możliwe dostawki. Pokoje nie posia-
dają balkonów, część z widokiem na jezioro.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania w formie bufetu cały rok, obiadoko-
lacje tylko w lipcu i sierpniu, a w pozostałych 
terminach serwowane lub bufetowe, w zależ-
ności od ilości osób w obiekcie.

MIKOŁAJKI

HOTEL AMAX
POŁOŻENIE: Bezpośrednio nad brzegiem jez. Draw-
sko, w otoczeniu lasu, ok. 9 km od Czaplinka.

WYPOSAŻENIE: Duży kompleks wypoczynko-
wy z  piaszczystą plażą: domki drewniane i  pokoje 
w  murowanym pawilonie, jadalnia, boiska sporto-
we, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard, korty tenisowe, 
wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego i sporto-
wego, siłownia, pomosty wędkarskie, zarybiony staw, 
pralnia, altany grillowe, plac zabaw. Zajęcia anima-
cyjne dla dzieci w sezonie letnim. Jest parking. 

POKOJE: 2 i 3-os.: łazienka, TV, lodówka, duży zada-
szony taras. 

DOMKI DREWNIANE: łazienka, TV, lodówka, czajnik. 
Brda 2-6 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)

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe, obiad 
serwowany.

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

PIASECZNO k/ CZAPLINKA

WAJK

A=27.06-31.08

WAJK

Zakwaterowanie:
Wyż.

Cena za
tydzień/os. WAKACJE

na 100 %
A

POKOJE

2 i 3-os. 3 x 899 +100 +200

DOMKI

LAS 2-os.

3 x

1150

+100 +200

LAS 3-os. 950

LAS 4-os. 850

BRDA 2-os. 1450

BRDA 3-os. 1140

BRDA 4-os. 999

BRDA 5-os. 899

BRDA 6-os. 850

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, opłata 
klimatyczna, boiska sportowe, tenis stołowy, strze-
lanie 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, rowery, sprzęt wodny,
pobyt ze zwierzęciem, pralnia

Zniżki: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 15 %

NAD SAMYM JEZIOREM

RAJ DLA WĘDKARZY

A=03.05-27.06, 31.08-30.10;   B=27.06-31.08

HOTEL AMAX

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os. 2 x 1299 1799

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen kryty, 
letni basen zewnętrzny, sauna, jacuzzi, bilard, par-
king, łóżeczko dziecięce, pobyt ze zwierzęciem, 

opłata klimatyczna

Dzieci: 
do lat 5 bez świadczeń: gratis

do lat 10 (dostawka): 599/tydzień
do lat 17 (dostawka): 999/tydzień

NAD SAMYM JEZIOREM
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POŁOŻENIE: Centrum kurortu, ok. 250 m od 
przystani żeglarskiej nad jez. Mikołajskim, 300 
m od plaży. 100 m od ogromnego miejskiego 
placu zabaw.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, otoczony leża-
kami basen letni ze zjeżdżalnią, strefa SPA 
(jacuzzi, sauna), parking, miejsce na grilla. Dla 
dzieci plac zabaw i 2 sale zabaw, w tym „Żagiel-
kowo” o  powierzchni 80 m2 z  konstrukcją 
„Małpi Gaj”, wakacyjne animacje. Internet WiFi.
POKOJE: Słoneczne i  przestronne 2, 3, 4-os. 
oraz 2-pokojowe studia 5-6-os.: łazienka, TV, 
lodówka, suszarka, ręczniki. Większość pokoi 
posiada balkon. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: 
Śniadania oraz obiadokolacje bufetowe.
UDOGODNIENIA DLA DZIECI: Wanienki, 
przewijaki, maty antypoślizgowe, łóżeczka, 
wózkownia, menu dla najmłodszych.

MIKOŁAJKI
HOTEL SANTA MONICA

A=29.08-12.09;  B=20.06-04.07, 22.08-29.08; C=04.07-22.08

HOTEL
SANTA

MONICA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2, 3, 4-os.
2 x

1340 1520 1699

studio
5,6-os. 1340 1520 1699

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen letni, 
sauna, jacuzzi, 2 sale zabaw dla dzieci, wakacyjne 

animacje

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

dziecięce (30/doba), zabiegi SPA, pobyt z psem (po 
uzgodnieniu z recepcją)

Dzieci: 

do lat 2 bez świadczeń: gratis
do lat 7 przy 2 pełnopłatnych os. (dostawka): 

zniżka 45 %
do lat 12 przy 2 pełnopłatnych os. (dostawka): 

zniżka 25 %

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

POŁOŻENIE: Nad brzegiem jez. Niegocin, 
z własną plażą i kąpieliskiem, 4 km od Giżycka.
WYPOSAŻENIE: Budynek hotelowy z  windą, 
restauracją, strefą SPA (sauna sucha, parowa, 
jacuzzi). Jest bar przy plaży, boiska sportowe 
(piłka nożna, koszykówka, siatkówka), siłownia 
zewnętrzna, wypożyczalnia rowerów, sprzę-
tu wodnego, leżaków i  parasoli słonecznych, 
parking, miejsce na ognisko. Dla dzieci plac 
zabaw, a latem również bawialnia i animacje. 
Internet WiFi w wyznaczonych miejscach.  
POKOJE:
2 i 3-os.: łazienka, TV, ręczniki, balkon (część).
APARTAMENTY KALIPSO:
3-4-os: łazienka, aneks kuchenny (kuchenka, 
mikrofala, 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 3-6-os. (piętrowe): łazienka, TV, 
kuchnia (czajnik, płyta indukcyjna, lodów-
ka, naczynia), zadaszony taras, 2 sypialnie na 
piętrze (w każdej 2 pojedyncze łóżka), rozkła-
dana kanapa 2-os. w salonie na parterze.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
latem w formie bufetu (poza sezonem w zależ-
ności od ilości osób w ośrodku).

WILKASY
RESORT NIEGOCIN

A=06.06-27.06, 31.08-26.09; B=27.06-31.08

RESORT
NIEGOCIN

Zakwaterowanie:

Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

POKOJE ŚWITEŹ 

2-os. bez balkonu

2 x

960 1050

2-os. z balkonem 1020 1120

3-os. 950 1020

DOMKI RUSAŁKI

2-os.

2 x

1180 1370

3-os. 970 1099

4-os. 860 960

5-os. 799 880

DOMKI BRZEGINKA 

3-os.

2 x

1220 1350

4-os. 1050 1150

5-os. 950 1030

6-os. 880 950

APARTAMENT KALIPSO

3-os.
2 x

1299 1370

4-os. 1099 1160

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

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

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem (domki: 20/doba, pokoje 40/doba), 
strefa SPA, rowery, leżaki, bilard, sprzęt wodny

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

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

WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja, rozle-
gły, zadbany ogród wypoczynkowy (leża-
ki, hamaki, miejsce na ognisko), boisko do 
badmintona/siatkówki, rowery turystyczne, 
łodzie wiosłowe, rowery wodne, bilard, tenis 
stołowy, kije Nordic Walking, parking. Inter-
net WiFi.

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

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i podawa-
ne do stolików obiadokolacje.

GIŻYCKO

HOTEL EUROPA

A=04.05-01.06, 31.08-28.09;   B=01.06-31.08

HOTEL
EUROPA

Pokój:

wyż.

Cena za tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

1230 1350

2-os. 999 1099

3-os. studio 999 1099

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 

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12: zniżka 30 %

POŁOŻENIE: 150 m od jeziora Kisajno.

POŁOŻENIE: Centrum uzdrowiska.

WYPOSAŻENIE: 3 budynki hotelowe, restau-
racja, bar, zarybiony staw, bilard, piłkarzyki, 
plac zabaw dla dzieci, monitorowany parking, 
wiaty grillowe. Jest wypożyczalnia rowerów 
i kijków Nordic Walking. Internet WiFi.

WYPOSAŻENIE: Stuletni, odrestaurowa-
ny pałac. Do dyspozycji gości restauracja, 
sauna, siłownia, sala zabaw dla dzieci. Bogaty 
program animacyjny: wieczory taneczne 
i kulturalne, joga, brydż. Parking monitorowa-
ny. Internet WiFi.

POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, TV, ręczniki, suszar-
ka do włosów. Część pokoi posiada balkon.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

POKOJE: Wygodne 1 i 2-os.: łazienka, TV, 
ręczniki. Czajnik ogólnodostępny. Pokoje 
Comfort są większe i mają ogrzewanie podło-
gowe. Możliwość dostawki/wspólnego spania. 
od godz.14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i podawa-
ne do stolików obiadokolacje.

WYŻYWIENIE: Śniadanie i kolacja w formie 
bufetu. Obiady serwowane.

ZABIEGI: Badanie lekarskie, 3 zabiegi kuracyj-
ne/dzień roboczy.

GIŻYCKO

HOTEL MAZURY

A=13.09-08.11; B=03.05-13.09

CIECHOCINEK
ŁAZIENKI II

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1 os.

3 x

1150 1340

2-os. 1030 1220

2-os. Comfort 1220 1399

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 (wspólne spanie, ½ wyżywienia): 
699/tydzień

do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia):
799/tydzień

A=06.06-27.06, 05.09-27.09; B=27.06-05.09

HOTEL
MAZURY

Pokój:

wyż.

Cena za tydzień/os.

A B

1-os.
2 x

1430 1580

2-os. 1099 1220

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, rejs statkiem 
po jeziorze, spacer z przewodnikiem po Giżycku, 
ognisko z kiełbaskami, rowery turystyczne (raz na 
tydzień), możliwość wędkowania w zarybionym 
stawie, piłkarzyki, bilard, kijki do Nordic Walking, 

parking

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzeciem (30/
doba), łóżeczko dziecięce (25/doba)

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

SPRZĘT PŁYWAJĄCY W CENIE
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CIECHOCINEK

PAŁAC ŁAZIENKI IINAD SAMYM JEZIOREM

ZABIEGI W CENIE
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POŁOŻENIE: Ok. 800 m od centrum uzdrowiska, ok. 
1,5 km od tężni.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, profesjonalna baza rehabi-
litacyjna, sauna sucha i parowa, jacuzzi, siłownia, kije 
Nordic Walking, pub. W recepcji dostępny wrzątek. 
Jest parking. Internet WiFi.

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)

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 Ciecho-
cinku, zwiedzanie Dworku Prezydenta.

PAKIET REHABILITACYJNY: Badanie lekarskie, bada-
nie ciśnienia, badanie EKG z opisem, 4 zabiegi reha-
bilitacyjne/dzień (oprócz niedziel i świąt).

CIECHOCINEK
DOM ZDROWIA LILA

A=01.05-30.09

DOM ZDROWIA
LILA

Pokój:

wyż.

Cena za tydzień/os.

A

PAKIET WYPOCZYNKOWY

1-os.

3 x

1250

2-os. 1130

3-os. 1070

1-os. Lux 1550

2-os. Lux 1430

PAKIET REHABILITACYJNY

1-os.

3 x

1130

2-os. 999

3-os. 950

1-os. Lux 1450

2-os. Lux 1320

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, internet 
WiFi, świadczenia zgodne z wybranym pakie-

tem pobytowym

Dopłata:
opłata klimatyczna, parking (8/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%

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

REHABILITACJA

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

Cena oparta o wylot z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska 
w Polsce -w zależności od terminu. 

Uwaga! W przypadku podróży nieletnich do Albanii: jeżeli osoba 
niepełnoletnia podróżuje w towarzystwie tylko jednego z rodziców, 
zobowiązana jest posiadać pismo notarialne drugiego z  rodziców, 
przetłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego, 
wyrażające zgodę na podróż dziecka do Albanii. - jeżeli nieletni wy-
jeżdża pod opieką osób pełnoletnich niebędących rodzicami widnie-
jącymi w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do posiadania 
pisma notarialnego od obojga rodziców, przetłumaczonego na język 
angielski przez tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na po-
dróż dziecka do Albanii

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod tel.  
91 433 02 75.

POŁOŻENIE: W całości wyremontowany w 2019 roku hotel Fafa One należy do komplek-
su hotelowego Fafa, w dzielnicy turystycznej Mali i Robit, ok. 15 km od centrum Durres 
i 35 km od lotniska w Tiranie. Usytuowany jest na obszarze zachwycającej Riwiery Albań-
skiej nad Morzem Adriatyckim, oferującej piękne, szerokie i piaszczyste plaże. Klienci Fafa 
One mogą korzystać z infrastruktury całego kompleksu. W okolicy znajdują się restaura-
cje i sklepy. Warto wybrać się do Durres, aby zobaczyć pozostałości starożytnych murów 
miejskich, rzymskiego forum i amfiteatru, term rzymskich z II w. czy odwiedzić Muzeum 
Archeologiczne. Transfer z lotniska trwa ok. 40 min.

HOTEL: Kompleks położony jest przy prywatnej, szerokiej i piaszczystej plaży, na której 
znajdują się bezpłatne leżaki i parasole. Na terenie kompleksu: recepcja, restauracja bufe-
towa (na terenie kompleksu Fafa, około 100 m od budynku Fafa One), restauracja a’la 
carte (dodatkowo płatna), bar, 3 baseny dla dorosłych z wydzieloną częścią dla dzieci,1 
sala konferencyjna, parking.

WYŻYWIENIE: All inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, napoje alkoholo-
we (piwo, wódka, raki, gin, brandy, wino białe i czerwone) i bezalkoholowe (słodkie napoje, 
herbata, kawa filtrowana) w godzinach 10:00 - 22:00.

SPORT: Hotel organizuje koncerty, przedstawienia, gry i  zabawy sportowe oraz liczne 
animacje dla osób w każdym wieku (od końca czerwca). Centrum SPA - fitness, sauna, 
jacuzzi, masaże, łaźnia parowa (dodatkowo płatne), wypożyczalnia rowerów (ok. 7 eur/
dzień) mini club dla dzieci, plac zabaw. Dodatkowo do dyspozycji nasz własny, dosko-
nale zorganizowany Figloklub, oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych 
w języku polskim! Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.

Szukasz okazji?
Zajrzyj na naszą stronę

www.britas.pl
Przykładowe oferty znalezione w 2019 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 - 1599 zł za osobę

Bułgaria ***  wyż. AI 7 nocy - 1400 zł za osobę

Majorka **** wyż. AI 7 nocy – 1820 zł za osobę

Teneryfa *** wyż. HP 7 nocy - 2000 zł za osobę

Kreta **** wyż. AI 10 nocy - 2250 zł za osobę

Egipt **** wyż. AI 14 nocy - 1950 zł za osobę

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.199 3.300

Lipiec - Sierpień 2.450 3.400

Wrzesień 1.900 3.000

Cena za dziecko 2-12 lat Od 1.000 Od. 1000

HOTEL FAFA ONE ****

W PROMOCJI
OD 2100 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT
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Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

POŁOŻENIE: Hotel położony jest w popularnym i lubianym przez turystów bułgarskim 
kurorcie - Złote Piaski. Odległość od centrum miasta wynosi ok. 350 m, do międzynaro-
dowego portu lotniczego w Warnie jest ok. 25 km, odległość od lotniska w Burgas ok. 130 
km. Obiekt oddalony jest ok. 350 m od publicznej, piaszczystej i szerokiej plaży, do której 
można dojechać bezpłatnym busem hotelowym lub dojść parkową ścieżką i schodkami 
w dół. Leżaki i parasole na plaży - odpłatnie.

POŁOŻENIE: Dobrej klasy hotel, po całkowitej renowacji (za wyjątkiem restauracji) 
w 2015 r., położony w samym sercu Złotych Piasków, w pobliżu licznych restauracji, barów 
i pubów (ok.250 m). Dzięki takiemu położeniu hotel spełnia oczekiwania zarówno osób 
szukających spokojnego wypoczynku, jak i  tych korzystających aktywnie ze wszystkich 
atrakcji oferowanych przez kurort. Od długiej, piaszczystej plaży dzieli hotel niewielki 
dystans ok. 150 m.

HOTEL: Recepcja, kantor wymiany walut, sejf w recepcji (odpłatnie), basen, leżaki i paraso-
le przy basenie bezpłatnie, (2 leżaki i parasol na pokój, w wysokim sezonie ilość może być 
ograniczona), wypożyczalnia ręczników plażowych (za kaucją ok. 10 EUR/osoba), przecho-
walnia bagażu, lobby z barem telewizyjnym, restauracja główna, bar przy basenie, plac 
zabaw dla dzieci, parking(płatny), animacje dla dzieci i dorosłych

HOTEL: 24- godz. recepcja, sejfy przy recepcji, kantor oraz kącik internetowy w  lobby 
(dodatkowo płatne). Na terenie hotelu: restauracja główna, restauracja a’la carte, lobby 
bar, Irish pub i bar przy basenie. Ponadto: basen z tarasem i brodzik dla dzieci (ze słodką 
wodą) leżaki i parasole przy basenie są bezpłatne (na plaży za dodatkową opłatą).

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu, późne śniadanie 
kontynentalne. W wyznaczonych godz. w ciągu dnia lekkie przekąski, lody (11:00 - 16:00), 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane (11:00-23:00) w wyznaczonych 
barach. Kilka razy w tygodniu wieczory tematyczne w restauracji.

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadania (07.30-10.00), lunch (12.30-14.00) oraz kolacje 
(18.00-20.00) serwowane w  formie bogatego bufetu w  głównej restauracji (dostępne 
specjalne menu dla dzieci podczas lunchu i kolacji oraz lody). Dostępne dania kuchni 
europejskiej, a także lokalne. Ponadto w barach na terenie hotelu (w ciągu całego dnia, 
w określonych godzinach) : przekąski - pizza, kanapki, owoce (15.30-17.00), lokalne napoje 
alkoholowe: piwo, wino białe i  czerwone, wódka, whisky, gin, rum, tequila, koktajle na 
bazie alkoholi lokalnych oraz lokalne napoje bezalkoholowe: woda mineralna, napoje 
gazowane, kawa, herbata (10.30-22.30). (alkohole importowane oraz napoje butelkowane 
i w puszkach - dodatkowo płatne).

SPORT: Bezpłatnie: basen główny wraz z brodzikiem dla dzieci, basen kryty, boisko do 
koszykówki, tenis stołowy, boccia, aerobik, rzutki. Odpłatnie: korty tenisowe, bilard, sporty 
wodne na plaży, mini spa, jacuzzi. Wi - fi bezpłatne w hotelu.

SPORT:  Program animacyjny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci: zabawy i gry przy 
basenie, muzyka na żywo. Ponadto dla dzieci: mini klub, plac zabaw oraz mini disco. 
Na terenie hotelu dostępne (bezpłatnie): tenis stołowy, piłka wodna, fitness oraz rzutki. 
Można także skorzystać z: mini golfa, bilardu oraz masaży (dodatkowo płatne).

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.100 3.500

Lipiec – Sierpień 2.550 3.800

Wrzesień 2.000 3.100

Cena za dziecko 2-12 lat Od 1.000 Od. 1.000

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 1.800 2.950

Lipiec – Sierpień 2.400 3.300

Wrzesień 1.950 3.000

Cena za dziecko 2-12 lat Od 550 Od. 550

SOFIA ****

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

W PROMOCJI
OD 1800 ZŁ

W PROMOCJI
OD 2100 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

POŁOŻENIE: Durrës to jeden z najważniejszych kurortów wakacyjnych Albanii, z szeroką, 
piaszczystą plażą, bogatą historią oraz rozwiniętą infrastruktura turystyczną, mnóstwem 
sklepów, restauracji, lokalnych tawern i  klubów. Przystanek autobusowy położony jest 
obok hotelu Palma, a najbliższy sklep spożywczy znajduje się w odległości 20 metrów. 
Do Tirany, stolicy Albanii, jest ok 35 km. Transfer z lotniska trwa ok 45 min. Hotel został 
zbudowany w 2001 r, a odnowiono go w 2017 roku. Posiada 45 pokoi, rozlokowanych na 
5 piętrach (winda).
HOTEL: Recepcja 24h, winda, sejf (w  recepcji), restauracja na tarasie, bar, basen, leżaki 
i parasole bezpłatne. Pokoje dwuosobowe , rodzinne , możliwość wyboru pokoi z wido-
kiem na morze .
WYŻYWIENIE: All inclusive: śniadania, obiady, kolacje w  formie bufetu (dania kuchni 
międzynarodowej oraz albańskiej). Napoje bezalkoholowe (woda, soki, herbata, kawa 
filtrowana), oraz lokalne napoje alkoholowe (piwo, brandy, białe i czerwone wino) dostęp-
ne od 10:00 do 22:00.

SPORT I ROZRYWKA: Boisko do piłki plażowej. Sporty wodne na plaży (płatne), WiFi na 
terenie całego hotelu.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.100 3.100

Lipiec - Sierpień 2.400 3.500

Wrzesień 1.950 2.900

Cena za dziecko 2-14 lat Od 1.200 Od. 1200

VILLA PALMA ****

Cena nie zawiera- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych

Wyloty z: Warszawy, Katowic i Poznania

Uwaga!!! W przypadku podróży nieletnich do Albanii: jeżeli osoba 
niepełnoletnia podróżuje w towarzystwie tylko jednego z rodziców, 
zobowiązana jest posiadać pismo notarialne drugiego z  rodziców, 
przetłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego, 
wyrażające zgodę na podróż dziecka do Albanii. - jeżeli nieletni wy-
jeżdża pod opieką osób pełnoletnich niebędących rodzicami widnie-
jącymi w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do posiadania 
pisma notarialnego od obojga rodziców, przetłumaczonego na język 
angielski przez tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na po-
dróż dziecka do Albanii

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
nr tel.  91 433 02 75.

W PROMOCJI
OD 1950 ZŁ

POŁOŻENIE: Hotel Perandor położony jest w turystycznej dzielnicy Durrës, gdzie znajdu-
ją się liczne restauracje, sklepy, kawiarnie, puby. Ok. 3,5 km dzieli obiekt od pobliskiego 
portu, a ok. 4,5 km od starego miasta i amfiteatru. Hotel Perandor położony jest tuż przy 
plaży i promenadzie. Odległość do najbliższego lotniska - Tirana wynosi ok. 34 km. Hotel 
przeszedł renowację w 2018 roku.

HOTEL: Całodobowa recepcja, małe lobby, sejf w  recepcji, winda, restauracja główna, 
lobby bar, 2 baseny: basen zewnętrzny z tarasem słonecznym oraz z leżakami i paraso-
lami, basen dla dzieci, bar przy basenie. Za dodatkową opłatą goście mogą korzystać 
z usługi pralni. Bezpośrednio przy hotelu znajduje się długa i szeroka plaża, z łagodnym 
zejściem do morza oraz wydzieloną prywatną częścią z bezpłatnym serwisem plażowym 
dla gości hotelu (leżaki i parasole)

WYŻYWIENIE: All inclusive: dania kuchni lokalnej i  międzynarodowej serwowane 
w formie bufetu w restauracji głównej. Śniadania: 08:00 - 10:00, obiad: 13:00 - 15:00, kola-
cja: 19:00 - 22:00, wybrane napoje bezalkoholowe, wybrane lokalne napoje alkoholowe, 
kawa i herbata: 10:00 - 22:00. Uwaga! godziny pracy baru i restauracji mogą ulec zmianie.

SPORT I ROZRYWKA: Duży basen i brodzik dla dzieci, plac zabaw. Za dodatkową opłatą: 
sporty wodne na plaży. Na miejscu można bezpłatnie korzystać z Wi-Fi.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.100 2.950

Lipiec - Sierpień 2.200 3.100

Wrzesień 2.000 3.200

Cena za dziecko 2-14 lat Od 550 Od. 550

PERANDOR BEACH **** W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

Cena nie zawiera- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych

Wyloty z: Warszawy, Katowic i Poznania

Uwaga!!! W przypadku podróży nieletnich do Albanii: jeżeli osoba 
niepełnoletnia podróżuje w towarzystwie tylko jednego z rodziców, 
zobowiązana jest posiadać pismo notarialne drugiego z  rodziców, 
przetłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego, 
wyrażające zgodę na podróż dziecka do Albanii. - jeżeli nieletni wy-
jeżdża pod opieką osób pełnoletnich niebędących rodzicami widnie-
jącymi w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do posiadania 
pisma notarialnego od obojga rodziców, przetłumaczonego na język 
angielski przez tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na po-
dróż dziecka do Albanii

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
nr tel.  91 433 02 75.

W PROMOCJI
OD 1950 ZŁ

SUNRISE ****
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POŁOŻENIE: Przebudowany i całkowicie odnowiony hotel położony na wyspie Hvar w 
odległości ok. 2 km od malowniczej miejscowości Vrboska zwanej również „Małą Wene-
cją”. Otoczona górami, winnicami oraz gajami oliwnymi Vrboska znajduje się w północnej 
części wyspy. Znajdziemy tu typową dla kurortów infrastrukturę turystyczną. Hvar koja-
rzy się przede wszystkim ze słońcem, które świeci tu ponad 300 dni w roku. Do miasta 
Hvar ok 29 kilometrów. Na wyspę pobliską wyspę Brać można popłynąć taksówką wodną 
(najpiękniejsza w Chorwacji plaża Zlatni Rat).Transfer z lotniska w Splicie trwa ok. 4 godzin 
(długość transferów może się zmienić, gdyż uzależniona jest od połączeń promowych) 
Hotel usytuowany jest w odległości 50 metrów od piaszczysto-żwirowej plaży.

HOTEL: Recepcja 24 - godz. z lobby, restauracja główna, lobby bar, bar przy basenie, basen 
zewnętrzny ze słodką wodą i tarasem słonecznym, leżakami (ręczniki plażowe), sklepik z 
pamiątkami, możliwość wymiany walut, usługi pralni (dodatkowe płatne), parking dla 
gości hotelowych.

POKOJE: Standardowe, możliwość wyboru: z widokiem na morze, od strony morza lub 
z  widokiem na park 

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (10:00-11:00), 
lunch (12:00-14:00) i obiadokolacje (19:30-22.30). Przekąski w godzinach 12:00-17:00, bar 
z napojami otwarty w godz. 12:00-24:00 (w cenie lokalne napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe), bar przy basenie z przekąskami i napojami dodatkowo płatny, otwarty w godzinach 
08:00-24:00.

SPORT: Na terenie hotelu za dodatkową opłatą: korty tenisowe, boisko do siatkówki, 
koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, a także boccia. Poza hotelem można uprawiać 
sporty wodne: kajaki, windsurfing, nurkowanie i wypożyczać rowery(dodatkowo płatne). 
Do dyspozycji również tenis stołowy, minigolf, plac zabaw dla dzieci. Jest także strefa 
Wellness i Fitness gdzie można skorzystać można z masaży, hydromasaży, sauny fińskiej 
(dodatkowo płatne) mini siłowni i sali fitness. W hotelu organizowane są występy na żywo, 
m.in. wieczór chorwacki. Ponadto działa nasz własny FIGLOKLUB. Wi-Fi na terenie całego 
obiektu

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.350 3.650

Lipiec – Sierpień 2.700 4.500

Wrzesień 2.250 4.700

Cena za dziecko 2-12 lat Od 1.300 Od 1.300

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

W PROMOCJI
OD 2250 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT
LABRANDA SENSES RESORT ****

POŁOŻENIE: Hotel położony na Wyspie Korcula, w miejscowości Vela Luka. Vela Luka, to 
bardzo klimatyczne, dalmatyńskie miasteczko z imponującą promenadą, która ciągnie się 
wzdłuż zatoki. Dokładnie po przeciwległej stronie tej zatoki znajduje się hotel Posejdon 
(ok. 200 m w linii prostej, można przepłynąć niedrogim (5 HRK), miejscowym statecz-
kiem lub pieszo 1-2 km). Posejdon usytuowany jest w pierwszej linii brzegowej, w pobliżu 
biegną liczne tarasy wypoczynkowe. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 4 godz. Autobus 
komunikacji miejskiej znajduje się w centrum Vela Luki.

HOTEL: Recepcja 24 - godz. z lobby, klimatyzowana restauracja główna serwująca dania 
kuchni międzynarodowej, nowy basen wewnętrzny ze słodką wodą (czynny poza sezo-
nem), bar przy plaży i aperitiv bar wewnątrz hotelu, taras słoneczny, gdzie w sezonie orga-
nizowane są wieczory taneczne. Obok hotelu doskonale funkcjonuje disco bar w stylu 
kubańskim. Świetny wystrój, gorące rytmy salsy i karaibski piasek na parkiecie to wizytów-
ka 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 
widokiem na ogród lub z widokiem na morze, z łazienkami (prysznic, wc, suszarka do 
włosów). W pokojach znajdują się: TV-sat, plazma, telefon, klimatyzacja (centralnie stero-
wana, bezpłatna). W niektórych terminach dostępne również pokoje economy, wystrój 
pokoi podobny jak standard z widokiem na ogród, ale bez balkonu. Istnieje możliwość 
wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - odpłatnie (ok. 5 EUR/dzień).

WYŻYWIENIE: All Inclusive: 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. Napoje bezalkoholowe oraz alko-
holowe (piwo, wino, lokalne brandy) podawane są w godzinach 10:00-22:00. O godz. 17:00 
podawane są słodycze i drobne przekąski, kawa, herbata oraz woda. W piątki organizowa-
ny jest wieczór dalmatyński oferujący naszym gościom wspaniały bufet z szerokim wybo-
rem tradycyjnych ryb oraz dania dalmatyńskie i lokalne słodkie specjały. Na hotelowym 
tarasie goście mogą podziwiać zachód słońca w Vela Luce z kieliszkiem wina dalmatyń-
skiego i muzyką na żywo w stylu dalmackim. 

SPORT: Na plaży znajduje się centrum nurkowe, wypożyczalnia łódek, rowerów (dodat-
kowo płatne). Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z kortów tenisowych znajdu-
jących  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). Stół do ping 
ponga w klimatyzowanej sali.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.350 3.700

Lipiec – Sierpień 2.600 3.800

Wrzesień 2.500 3.600

Cena za dziecko 2-12 lat Od 1.300 Od 1.300

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

W PROMOCJI
OD 2350 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

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

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

POŁOŻENIE: Hotel położony około 20 km od Famagusty oraz około 50 km od lotniska 
Ercan. Dobrze utrzymany kompleks hotelowy znajdujący się na terenie ogrodu bota-
nicznego wśród przepięknych, wysokich palm i bujnej cypryjskiej roślinności. Najbliższa 
miejscowość Iskele oddalona jest o około 5 km od hotelu. Hotel położony przy długiej, 
ponad 1,5 km prywatnej piaszczysto-kamienistej plaży. Leżaki i  parasole na plaży - 
bezpłatne.

HOTEL: Hotel posiada około 90 pokoi usytuowanych w  bungalowach oraz 5 villach. 
Recepcja czynna 24 godz./dobę, restauracja główna, mini bar , kasyno, punkt wymiany 
walut, punkt pierwszej pomocy. Restauracja główna serwuje dania kuchni międzynaro-
dowej oraz cypryjskiej. Hotel posiada bar przy basenie i bar przy plaży. Goście hotelowi 
mogą korzystać z odkrytego basenu otoczonego słonecznym tarasem.

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadanie 07:00 - 10:00, późnie śniadanie 10:00 - 11:00, 
obiad 13:00 - 15:00 oraz kolacja 19:00 - 21:30 podawane w restauracji głównej w posta-
ci bufetu. Dla gości dostępny jest także bar z  przekąskami (12:00-16:00, 16:00-18:00), 
Moonlight Bar (10:00-01:00) - lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe są bezpłatne, 
importowany alkohol i napoje oraz świeżo wyciskany sok - dodatkowo płatne.

SPORT I ROZRYWKA: Dla dzieci dostępny jest plac zabaw. Dwa razy w tygodniu orga-
nizowane jest kino pod chmurką” dla wszystkich gości. Na terenie całego hotelu WiFi 
- bezpłatne.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.550 4.000

Lipiec – Sierpień 2.600 4.000

Wrzesień 2.600 4.000

Cena za dziecko 2-12 lat Od 1.000 Od. 1.000

MERIT CYPRUS GARDENS ****

W PROMOCJI
OD 2000 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

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

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

POŁOŻENIE: Hotel jest znakomitą propozycją dla osób pragnących spędzić wakacje we 
dwoje. Bliskość piaszczystej plaży i centrum miejscowości Protaras zagwarantuje moc 
atrakcji i beztroski wypoczynek. Położony ok. 150 m od morza, w centrum Protaras, 
przystanek autobusowy ok.150 m , lotnisko 65 km. Długa i szeroka piaszczysta plaża, 
łagodne wejście do wody. 

HOTEL: Całkowicie odnowiony na 2017 r, budynek główny , restauracja, 2 bary w lobby i 
przy basenie recepcja (24h).

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadanie, lunch, kolacja-bufet, przekąski (10.30-12.00 
oraz 15.30-18.00)  wieczorne zimne przekąski (22.00-24.00), lody, kawa i herbata, ciasta 
(16:30-17.00) lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach do 
24.00, strój formalny do kolacji.

SPORT I ROZRYWKA:  2 baseny ze słodką wodą, ręcznik plażowe (wymagany depo-
zyt), siłownia, kort tenisowy (sprzęt za depozytem, oświetlenie odpłatne), tenis stołowy, 
animacje hotelowe.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.650 4.500

Lipiec – Sierpień 2.800 4.600

Wrzesień 2.700 4.300

Cena za dziecko 2-12 lat Od 1.100 Od. 1.100

HOTEL TSOKKOS BEACH **** 

W PROMOCJI
OD 2650 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT
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POŁOŻENIE: Hotel położony nieopodal plaży w spokojnej okolicy ok. 7 km od centrum 
i  Starego Miasta Ulcinj, oferującego liczne atrakcje takie jak bary, restauracje, sklepy, 
kluby i  dyskoteki oraz zabytkową twierdzę - mury Starego Miasta. Transfer z  lotniska 
w Podgoricy trwa ok. 1,5 godz. Obiekt usytuowany bezpośrednio przy szerokiej, piasz-
czystej „Velikiej Plaży” o długości ok. 14 km, jednej z głównych atrakcji Ulcinja. Leżaki 
i parasole na plaży dla Klientów hotelu bezpłatne.

HOTEL: Hotel po remoncie został oddany do użytku w  lipcu 2018 roku. Recepcja 24 
- godz., parking, windy, restauracja główna, kawiarnia, beach bar, basen zewnętrzny 
częściowo zadaszony, brodzik, sala konferencyjna, za dodatkową opłatą: korty tenisowe, 
boisko do koszykówki i piłki nożnej, sporty wodne, park wodny na plaży.

WYŻYWIENIE: Formuła All Inclusive: śniadania (07:30-10:30), obiady (12:30-14:30) i kola-
cje (18:30-21:30) w  formie bufetu, w ciągu dnia przekąski oraz napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe lokalne dostępne w barze All Inclusive.

SPORT: Na plaży wypożyczalnia sprzętów wodnych (dodatkowo płatna), boisko do gry 
w siatkówkę, w pobliżu hotelu wypożyczalnia rowerów, w mieście klub nurkowy (dodat-
kowo płatny).

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.150 3.350

Lipiec - Sierpień 2.200 3.650

Wrzesień 2050 3.500

Cena za dziecko 2-12 lat Od 1.200 Od. 1.200

LONG BEACH MONTENEGRO ***

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

W PROMOCJI
OD 2000 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

POŁOŻENIE: Kompleks położony przy morzu, znajduje się ok. 4,5 km od centrum i 
Starego Miasta Ulcinj, oferującego liczne atrakcje takie jak bary, restauracje, sklepy, kluby 
i dyskoteki oraz zabytkową twierdzę - mury Starego Miasta (dojazd taksówką, ok. 6 EUR). 
W pobliżu hotelu w okresie najwyższego sezonu działają liczne restauracje, sklepy, bary 
i kramiki z lokalnymi pamiątkami. Sezonowo pojawia się również mini wesołe miastecz-
ko. Transfer z lotniska w Podgoricy trwa ok. 1,5 godz.

HOTEL: Kompleks składający się z budynku głównego oraz willi Otrant. Recepcja 24 - 
godz., klimatyzowana restauracja Otrant z tarasem (dostępne bezpłatne krzesełka dla 
dzieci), parking, windy, restauracja a la carte serwująca dania kuchni międzynarodowej 
(dodatkowo płatna), drink bar w hotelu oraz bar plażowy (w formule AI), basen zewnętrz-
ny (z wodą słodką), basen kryty (otwarty na morze, z otwartym tarasem słonecznym), 
taras słoneczny, brodzik dla dzieci, parasole i leżaki przy basenie - bezpłatne, centrum 
spa (jacuzzi, sauny, strefa relaksu-bezpłatnie, pozostałe usługi dodatkowo płatne),siłow-
nia i boisko wielofunkcyjne. Hotel akceptuje karty płatnicze.

WYŻYWIENIE: Formuła All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), późne śniadania (10:00-
11:30), obiady (12:30-14:30) i kolacje (19:30-22:00) w formie bogatego bufetu, napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe lokalne dostępne w barze All Inclusive (bezpłatne 10:00-
23:00, płatne 23:00-24:00). Dodatkowo aperitiv dzienny (12.00 - 13.30) oraz wieczorny 
(19.30 - 20.30) w postaci słonych przekąsek, krakersów oraz oliwek. Opcja All inclusive 
obejmuje także przekąski czyli (14.30 - 16.30) .Dla gości hotelu między 16.30 a 17.30 jest 
równiez tzw. tea time podczas którego podawane są ciastka, słodkie kremy, kawa oraz 
herbata. Ponadto, hotel Otrant przygotował specjalną ofertę dla swoich najmłodszych 
gości. Dla dzieci korzystających z Mini Klubu, w godzinach od 12:15 do 13:00 została 
wytyczona specjalna strefa w restauracji z małymi krzesełkami oraz stolikami tak aby 
w komforcie wraz z kolegami z Mini Klubu mogły zjeść obiad. W trakcie zabawy około 
15:30 animatorzy rozdają dzieciom owoce, zaś koło godziny 16:00 oferowane są specjal-
ne przekąski takie jak mini pizza, frytki, naleśniki, krokiety oraz priganice .

SPORT: Na Wielkiej Plaży wypożyczalnia sprzętów wodnych (dodatkowo płatna). W 
hotelu znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz boisko do siatkówki na plaży. W okresie 
wysokiego sezonu w hotelu kilka razy w tygodniu odbywają się wieczorki z muzyką na 
żywo lub pokazy taneczne.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.700 3.650

Lipiec - Sierpień  2.950 3.950

Wrzesień 2.600 4.000

Cena za dziecko 2-12 lat Od 1.600 Od. 1.600

OTRANT ****

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

W PROMOCJI
OD 2400 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Wymagane jest 
posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od planowa-
nej daty powrotu. Wiza dodatkowo płatna na lotnisku 25 $.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

HOTEL: Hotel składa się z budynku głównego i dziewiętnastu jednopiętrowych budyn-
ków położonych wokół lagunowych basenów. W  budynku głównym z  przestronnym 
lobby znajduje się całodobowa recepcja, taras z widokiem na ogród i morze oraz obszerna 
restauracja główna zlokalizowana na parterze z bogatym bufetem oraz tarasem serwu-
jąca śniadania, obiady i  tematyczne kolacje. Ponadto restauracja przy plaży (serwująca 
dania a’la carte w godzinach 19:00-22:00 za dodatkową opłatą - niezbędna rezerwacja), 3 
bary zlokalizowane (w lobby, przy basenie i na plaży), pub z dyskoteką (dyskoteka w godzi-
nach 23:00-02:00). Na terenie hotelu do dyspozycji Gości są także 2 baseny o głębokości 
140 i 160 cm (w  tym jeden z podgrzewaną wodą w sezonie zimowym oraz niewielką 
zjeżdżalnią dla dzieci), położony w  ich sąsiedztwie brodzik dla dzieci o  głębokości 50 
cm, siłownia, amfiteatr, w którym odbywają się wieczorne animacje. Od połowy czerw-
ca do połowy września zapraszamy na polskojęzyczne animacje w  ramach Figloklubu. 
Dodatkowo płatne: sauna, jacuzzi, kort tenisowy, bilard, centrum nurkowe, salon kosme-
tyczny, mini-centrum handlowe, pralnia. Prywatna, hotelowa, piaszczysto-żwirkowa plaża 
o długości ok. 250 m z łagodnym zejściem do morza oraz długim pomostem (ok. 750m) 
ułatwiającym podziwianie rafy koralowej z bogactwa flory i fauny (zalecane obuwie plażo-
we). Leżaki, parasole i ręczniki plażowe dla gości hotelowych są bezpłatne.

POKOJE:
Standardowe z możliwością wyboru: z widokiem na morze, basen lub też na ogród.

WYŻYWIENIE: All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:30-
21:00) w formie bufetu (kuchnia międzynarodowa i lokalna) w restauracji głównej. Dodat-
kowo przekąski serwowane w  restauracji przy plaży (w  godzinach 10:00-12:00 i  12:30-
17:00). Lokalne napoje bezalkoholowe i  alkoholowe dostępne są w barze przy basenie 
i  w  lobby (w  godzinach 10:00-23:00) oraz na plaży (od 10:00 do zachodu słońca). Za 
dodatkową opłatą serwowane są niektóre koktajle alkoholowe, alkohole importowane, 
świeżo wyciskane soki i kawy smakowe. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu 
usług objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

SPORT: Hotel prowadzi codzienny bogaty program animacyjny, m. in. wieczorne show 
w  przestronnym amfiteatrze, karaoke i egipski wieczór folklorystyczny. Ponadto do dyspo-
zycji gości jest siłownia, siatkówka plażowa, tenis stołowy, piłka nożna, rzutki.Za dodatko-
wa opłatą: kort tenisowy, bilard, centrum spa, masaże, przejażdżki konne i nurkowanie. 
Dla najmłodszych hotel oferuje mini-klub i plac zabaw. Istnieje możliwość skorzystania 
z aquaparku w hotelu Royal Tulip (za opłatą - ok. 5 USD/os/dzień).

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.400 3.200

Lipiec - Sierpień 2.400 3.400

Wrzesień 2.100 2.700

Cena za dziecko 2-14 lat Od 1100 Od 1100

MAGIC TULIP BEACH RESORT ****

W PROMOCJI
OD 2399 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

HOTEL: Hotel znajduje się w  doskonałej lokalizacji w Makadi Bay - spokojnej zatoce 
z pięknymi rafami koralowymi. Do centrum miasta ok. 35 km, a do lotniska w Hurghadzie 
ok. 30 km. Całodobowa recepcja, przestronne lobby, 3 restauracje: główna (serwująca 
śniadania i kolacje), Makadi Beach Art Deco w pobliżu plaży oraz a’la carte Oriental Grill 
House i Sea Treasure Fish na plaży (dodatkowo płatne). Ponadto bary w lobby, przy base-
nie i na plaży, a także basen ze słodką wodą i brodzik dla dzieci (leżaki, parasole i ręczniki 
przy basenie dostępne bezpłatnie). Za dodatkową opłatą usługi prania, fryzjerskie i opie-
kunka do dziecka. Goście hotelu Labranda Club Makadi mają również bezpośredni dostęp 
do Promenady Labranda, dzielonej z  sąsiednim hotelem Labranda Royal Makadi. Przy 
Promenadzie znajduje się kilka lokali gastronomicznych (za opłatą): grecka Taverna Paros, 
kubańska restauracja Pequeña Habana, amerykański Rock & Roll Burger House, chińska 
Yum Asian Kitchen & Bar, kawiarnia Café Cairo i lodziarnia Giardino delle Rose.

POKOJE:  2 os. (możliwość 1 dostawki), ok. 22 m , klimatyzowany, łazienka (wanna lub 
prysznic, wc; suszarka), internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, telefon, lodówka, 
zestaw do kawy/herbaty, sejf; za opłatą: minibar; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
na zamówienie przed przyjazdem; balkon lub taras (stolik i krzesełka); widok na basen za 
dopłatą; pokoje rodzinne.

WYŻYWIENIE: All inclusive: śniadania (06:30-11:00) w formie bufetu w restauracji głów-
nej, obiady (12:00-15:00) w  formie bufetu w  restauracji Makadi Beach Art Deco oraz 
kolacje w formie bufetu lub a’la carte w wybranej restauracji (głównej, Makadi Beach Art 
Deco lub Oriental Grill House - wymagana wcześniejsza rezerwacja). W ciągu dnia kawa 
i  ciasto (10:00-12:00), przekąski (15:00-17:00) oraz wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-24:00, od 00:00-10:00 wszystkie napoje 
dodatkowo płatne). Oferta All Inclusive nie zawiera świeżo wyciskanych soków oraz impor-
towanych napojów alkoholowych. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług 
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).

SPORT: Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, m.in.: rzutki, piłka wodna, 
aerobik w  wodzie, tenis stołowy, siatkówka plażowa, pokaz ognia, konkursy, zabawy 
i  przedstawienia. Bezpłatnie dostępna siłownia a  za dodatkową opłatą: sauna, łaźnia 
parowa, jacuzzi, usługi pielęgnacyjne w centrum SPA, kort tenisowy i sporty wodne. Dla 
dzieci - miniklub i plac zabaw. Bezpłatne Wi-Fi w ogólnodostępnej części hotelu.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.250 3.300

Lipiec - Sierpień 2.500 3.600

Wrzesień 2.500 3.800

Cena za dziecko 2-14 lat Od 1200 Od 1200

LABRANDA CLUB MAKADI ****

W PROMOCJI
OD 2250 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Wymagane jest 
posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od planowa-
nej daty powrotu. Wiza dodatkowo płatna na lotnisku 25 $.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75
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POŁOŻENIE: Obiekt położony na wzgórzu w  spokojnej miejscowości Agia Pelagia. 
W odległości krótkiego spaceru znajdują się sklepy, bary, tawerny, restauracje. Do lotni-
ska w Heraklionie ok. 26 km.Blisko hotelu mieści się przystanek autobusowy. Zatokowa, 
piaszczysto-żwirowa plaża oddalona jest od hotelu ok. 250 m. Leżaki, parasole i ręczniki 
na plaży są dodatkowo płatne.

HOTEL: Recepcja 24h, lobby, restauracja główna, bar, snack bar, basen, brodzik dla dzieci, 
sala telewizyjna, taras słoneczny, parking (ilość miejsc ograniczona). Leżaki, parasole i ręcz-
niki kąpielowe na basenie bezpłatnie (wymagany depozyt).

WYŻYWIENIE: All inclusive: śniadania (7:30-10:00), obiady (12:15-14:30) i kolacje (18:45-
21:30) w formie bufetu, pizza i lody (10:00-18:00), przerwa kawowa (16:00-17:00). Napoje 
bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe - piwo, wino białe i czerwone, ouzo, raki, 
rum, brandy i tequila serwowane w barze (10:00-23:00).

SPORT I  ROZRYWKA: Wieczorne animacje - okazjonalnie. Bezpłatne: siłownia, ping-
-pong. Płatne: bilard, piłkarzyki, nurkowanie, sporty wodne. Internet Wi-Fi jest bezpłatny.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 1.950 3.200

Lipiec - Sierpień 2.600 4.000

Wrzesień 2.000 3.200

Cena za dziecko 2-12 lat Od 1.000 Od 1.000

ALEXANDER HOUSE ****

W PROMOCJI
OD 1950 ZŁ

Cena nie zawiera- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych

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

Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl lub pod  tel.  
91 433 02 75.

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.
Uwaga! Obowiązuje opłata klimatyczna 3 TND os./dzień.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

POŁOŻENIE: Hotel położony w  luksusowej dzielnicy turystycznej Port El Kantaoui, ok. 
5  km od historycznego centrum miasta Sousse, ok. 35 km od lotniska w  Enfidhi i  ok. 
30 km od lotniska w Monastirze. W najbliższej okolicy znajduje się duży wybór sklepów, 
restauracji, barów oraz innych atrakcji.

HOTEL: Recepcja, lobby, windy, restauracja główna Le Palmiera, 2 restauracja a la carte 
(włoska i tunezyjska),4 bary w tym lobby bar, na plaży (czynny w okresie letnim), przy base-
nie (czynny w okresie letnim) oraz kawiarnia mauretańska (dodatkowo płatna). Na terenie 
hotelu znajdują się: 2 zewnętrzne baseny, w tym jeden ze zjeżdżalniami (czynne w okre-
ślonych godzinach), brodzik dla dzieci, basen kryty (czynny w okresie zimowym). Leżaki, 
parasole i materace przy basenie - bezpłatne, ręczniki kąpielowe - dostępne po uiszczeniu 
kaucji. Dla dzieci plac zabaw i mini-klub. Za dodatkową opłatą: salon spa (sauna, masaże, 
zabiegi pielęgnujące), duża sala konferencyjna, kantor.

POKOJE: Hotel oferuje 297 pokoi różnego typu. Pokoje standardowe z  możliwością 
maksymalnie 2 dostawek dla dorosłych lub dzieci, wyposażone są w centralnie sterowaną 
klimatyzację (czynna od lipca do połowy września), łazienkę z wc, wanną lub prysznicem 
oraz suszarką do włosów, TV-sat, telefon, sejf (dodatkowo płatny), mini-lodówkę, balkon 
lub taras. Dostępne pokoje z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

WYŻYWIENIE: All inclusive: kontynentalne wczesne śniadania (6:00 - 7:00), śniadania 
(w formie bufetu w restauracji głównej, 07:00 - 10:00), lunche (12:30-14:30), kolacje (18:30-
21:00). Lekkie przekąski w  sezonie letnim: w  barze na plaży 12:00-14:30, w  barze przy 
basenie 12:30 - 15:00 oraz późne przekąski 15:30 - 17:00. Napoje bezalkoholowe i lokalne 
alkoholowe w wyznaczonych barach w godzinach 10:00 - 24:00.Raz na pobyt możliwość 
skorzystania z kolacji w restauracji a la carta (wymagana wcześniejsza rezerwacja).

SPORT: Hotel prowadzi dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych i dla dzieci (m.in. 
aerobik i gimnastyka przy basenie, muzyka na żywo dwa razy w tygodniu, pokazy i show 
w hotelowym teatrze), a także wiele atrakcji i gier w mini-klubie dla dzieci od 4 do 12 roku 
życia. Goście mogą również korzystać z kortu tenisowego (sprzęt dodatkowo płatny), mini 
golfu, tenisa stołowego, rzutek. Za dodatkową opłatą: bilard, sporty wodne. W okresie od 
15 czerwca do 15 września FIGLOKLUB - 6 x w  tygodniu zabawy dla dzieci z polskim 
animatorem.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.150 2.650

Lipiec - Sierpień     2.250 2.800

Wrzesień 1.900 2.600

Cena za dziecko 2-14 lat Od 1.400 Od 1.400

W PROMOCJI
OD 2150 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABATDESSOLE RIVIERA RESORT ****

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

POŁOŻENIE: Położony w  niewielkiej miejscowości Polichrono (ok. 150 m od centrum) 
i około 8 km od miejscowości Kallithea. Hotel znajduje się około 400 metrów od pięknej 
plaży. W odległości około 100 m od hotelu znajduje się przystanek autobusowy, z którego 
można dojechać do pobliskich miejscowości. Odległość do lotniska w Salonikach wyno-
si ok. 80 km. Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 3 EUR/
pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwate-
rowaniem Klientów w hotelu.

HOTEL: Recepcja, sejf w recepcji (dodatkowo płatny około 10 EUR/tydzień), restauracja, 
bar, bar przy basenie, ogród, wypożyczalnia rowerów. 2 baseny (z wodą słodką), leżaki 
i parasole przy basenie bezpłatnie. Hotel znajduje się ok. 400 m od pięknej, piaszczysto 
-żwirkowej plaży. Leżaki i parasole za dodatkową opłatą (ok. 6 - 8 EUR/dzień).

WYŻYWIENIE: All inclusive: śniadania, lunch oraz kolacje w formie bufetu. W ciągu dnia 
lokalne napoje alkoholowe (piwo, ouzo, wino) i bezalkoholowe (herbata, kawa filtrowana, 
woda, soki) w godzinach 10:00-22:00, w wyznaczonych barach. Istnieje możliwość dopłaty 
do ULTRA All Inclusive w cenie 8 EUR/os./dzień.

SPORT: Tenis stołowy, minigolf, plac zabaw dla dzieci, szachy ogrodowe. Internet Wi-Fi 
w pokojach (bezpłatnie, istnieje możliwość dopłaty do szybszego połączenia w kwocie ok. 
5 EUR/dzień). Internet Wi - Fi w recepcji (bezpłatny).

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 1.700 2.750

Lipiec - Sierpień 2.300 3.500

Wrzesień 1.850 3.000

Cena za dziecko 2-14 lat Od 950 Od. 950

ROYAL CHALKIDIKI  ***

W PROMOCJI
OD 1700 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

POŁOŻENIE: Hotel położony w pięknym ogrodzie z egzotyczną roślinnością zapewnia 
gościom niezapomniany wypoczynek. Główną atrakcją dla dzieci są zjeżdżalnie wodne, 
a dla dorosłych bliska odległość od zabytkowego Lindos. w pobliżu plaży. Pefkos ze skle-
pami, tawernami i restauracjami ok. 3 km, Lardos ok. 2 km, lotnisko ok. 60 km

HOTEL: Budynek główny, budynek restauracyjny z  lokalami usługowymi oraz kilkana-
ście bungalowów i budynków mieszkalnych, recepcja 24 h, 2 bary przy basenie.

WYŻYWIENIE: All inclusive: do kolacji obowiązuje strój formalny, śniadanie, lunch i kola-
cja – bufet przekąski - np. kanapki lub ciastka, kawa, herbata (w wyznaczonych godzi-
nach i barach), lokalne napoje bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10.30–23.00), 
lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonych barach (12.00–23.00).

SPORT: Bezpłatnie: basen ze słodką wodą,  park wodny z 3 zjeżdżalniami, tenis stołowy,  
siatkówka animacje hotelowe również w j. polskim (15.06-13.09), brodzik dla dzieci, mini 
zjeżdżalnie, miniklub dla dzieci, plac zabaw. Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 1.950 2.800

Lipiec - Sierpień 2.300 3.200

Wrzesień 1.950 2.800

Cena za dziecko 2-14 lat Od 650 Od. 650

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

W PROMOCJI
OD 1950 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABATELLIA ****
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POŁOŻENIE: Hotel położony w bezpośrednim sąsiedztwie bujnego lasu, ok. 3 km od kuror-
tu turystycznego Avsallar z szerokim wyborem sklepów. Ok. 25 km do najbliższego miasta 
- Alanya, do lotniska w Antalyi ok. 100 km. W 2019 r. hotel przeszedł gruntowny remont 
obejmujący m.in: meble w pokojach, wygląd zewnętrzny hotelu, wyposażenie restauracji 
oraz powstała strefa relaksu dla dorosłych. Piaszczysta plaża oddalona od obiektu ok. 150 
m (przejście tunelem pod ulicą). Ręczniki, leżaki, parasole dostępne bezpłatnie..
HOTEL: Recepcja 24h, 2 windy, restauracja główna, restauracja a’la carte (kuchnia włoska 
i turecka 1 na pobyt bezpłatna, wymagana rezerwacja), 6 barów (m.in. lobby, przy basenie, 
na plaży, disco bar, chill out bar tylko dla dorosłych), strefa relaksu tylko dla dorosłych, 2 
baseny, brodzik dla dzieci, 2 zjeżdżalnie, ręczniki, leżaki, parasole dostępne bezpłatnie. 
Płatne dodatkowo: pralnia, butiki, sklep z biżuterią, szisza, fryzjer, fotograf, wypożyczalnia 
samochodów i rowerów.
WYŻYWIENIE: Ultra All inclusive: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:30-14:30) i  obiado-
kolacje (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej (również wieczory tematycz-
ne, np. turecki, śródziemnomorski). Nocne posiłki w  restauracji głównej (23:30-01:00) 
oraz nocne przekąski w lobby barze (01:00-07:00) Szeroki wachlarz przekąsek dostępny 
w godzinach 12:00-18:00 (street food, kuchnia turecka, ciasta, lody, pizza). Napoje bezal-
koholowe, lokalne alkoholowe oraz wybór alkoholi importowanych dostępne 24h w barze 
w lobby, w pozostałych w godzinach otwarcia.
SPORT: Hotel organizuje dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych, np. aero-
bik, lekcje tańca, konkursy i zawody, muzyka na żywo, dyskoteki przy basenie i na plaży, 
wieczory tematyczne, seanse plenerowe. Ponadto: koszykówka, bulle, siatkówka plażo-
wa, mini piłka nożna, tenis stołowy i ziemny (oświetlenie oraz sprzęt płatne dodatkowo), 
rzutki, łucznictwo, fitness centrum, łaźnia turecka, sauna. Płatne dodatkowo: Centrum 
SPA, sporty wodne na plaży. Dla dzieci: 6 x w tygodniu figloklub z polskim animatorem. 
Bezpłatny Internet Wi-Fi w pokojach oraz w częściach ogólnodostępnych hotelu.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 1.600 3.200

Lipiec - Sierpień     1.700 2.700

Wrzesień 1.500 2.400

Cena za dziecko 2-14 lat Od 1.000 Od. 1.000

MIAROSA INCEKUM BEACH *****

Cena nie zawiera- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Wymagane jest 
posiadanie paszportu ważnego conajmniej 6 miesięcy od planowa-
nej daty powrotu. Konieczne jest wyrobienie wizy poprzez stronę in-
ternetową https://www.evisa.gov.tr/pl/

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

W PROMOCJI
OD 1550 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

POŁOŻENIE: Wysokiej klasy hotel, położony w zacisznym miejscu w pięknym otoczeniu, 
wśród bujnej, nadmorskiej roślinności. Ok. 11 km do urokliwej miejscowości Turgutreis, 
ok. 18 km do centrum Bodrum z licznymi sklepami, barami i restauracjami i ok. 55 km 
do lotniska Bodrum-Milas. Bezpośrednio przy piaszczysto-żwirkowej plaży z bezpłatnymi 
leżakami, parasolami i ręcznikami.

HOTEL: Recepcja 24h, przestronne lobby, kantor, restauracja główna, restauracja a’la carte 
(za dodatkową opłatą), 4 bary, m.in. przy basenie, na plaży, lobby bar oraz za dodatko-
wą opłatą Coco bar. Basen ze zjeżdżalniami, basen dla dzieci. Bezpłatne leżaki, parasole 
i ręczniki. Za dodatkowa opłatą: pralnia, fryzjer, wypożyczalnia samochodów, sala konfe-
rencyjna.

WYŻYWIENIE: Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00), 
lunch (12:00-14:30), obiadokolacja (18:00-21:30). Przekąski w  ciągu dnia (12:00-17:00), 
słodkie przekąski (17:00-18:00), nocna zupa (23:00-00:00). Lokalne napoje bezalkoholowe 
oraz alkoholowe dostępne w godzinach 10:00-07:00 w lobby barze. Za dopłatą: pozostałe 
importowane napoje bezalkoholowe i alkoholowe, napoje butelkowane oraz w puszkach, 
świeżo wyciskane soki.

SPORT: Hotel prowadzi bogaty program sportowy i animacyjny. Muzyka na żywo, siłow-
nia, minigolf, tenis stołowy. Dla dzieci: hotelowy mini klub, plac zabaw, 6 x w tygodniu 
figloklub z polskim animatorem (od połowy czerwca do połowy września). Za dodatkową 
opłatą: sporty wodne na plaży, zabiegi w centrum SPA. Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie 
całego obiektu.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2.100 3.700

Lipiec - Sierpień     2.500 4.100

Wrzesień 2.100 3.200

Cena za dziecko 2-14 lat Od 1.000 Od. 1.000

W PROMOCJI
OD 2000 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

Cena nie zawiera- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-
cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Wymagane jest 
posiadanie paszportu ważnego conajmniej 6 miesięcy od planowa-
nej daty powrotu. Konieczne jest wyrobienie wizy poprzez stronę in-
ternetową https://www.evisa.gov.tr/pl/

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lot-
niska w Polsce - w zależności od terminu.

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75

KARAIBA BODRUM IMPERIAL *****

Obozy zagraniczne i studenckie Wiek Strona

Bułgaria Złote Piaski 13-18 10

Chorwacja Kvarner
12-18 11

Grecja Riwiera Olimpijska 12-18 12

Hiszpania Costa Brava 12-18 13

Włochy
Adriatyckie

Cesenatico
12-18 14

Dalmacja Neum
12-18 15

Więcej ofert kolonii i obozów na stronie www.britas.pl.

Godziny odjazdów wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami
będą wysyłane do rodziców na 5 dni przed planowanym odjazdem.

na www.BRITAS.pl

obozów
i

kolonii

KOLONIE I OBOZY ZAGRANICZNE

SAMOLOTEM AUTOKAREM

SPIS TREŚCI

OBOZY KRAJOWE
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tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.plwięcej informacji na www.britas.pl

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław, Częstochowa 129 zł

Poznań, Toruń, 139 zł

Bydgoszcz, Łódź, Warszawa 149 zł

Białystok 169 zł

Szczecin, Gdańsk 179 zł

Połączenia antenowe realizowane są pod opieką konwojenta 
autobusem, busem lub PKP W przypadku braku ważnej legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

ZŁOTE PIASKI
BUŁGARIA

PROGRAM 
1 dzień: wyjazd z  kraju i  przejazd przez 
Słowację do Budapesztu. Zakwaterowanie 
w hotelu i nocleg. 
2 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Budapesztu z prze-
wodnikiem (komunikacją miejską): plac 
Bohaterów, pałacyk Vajdahunyad, parla-
ment, wzgórze Zamkowe z  basztami 
rybackimi, kościół Macieja, plac św. Trój-
cy. Po południu obiad i  wyjazd w  kierun-
ku granicy. W  czasie przejazdu kolacja 
w postaci suchego prowiantu. Nocny prze-
jazd przez Serbię do Bułgarii.  
3 dzień: w  czasie przejazdu śniadanie 
i lunch w postaci suchego prowiantu, przy-
jazd do Złotych Piasków, zakwaterowanie. 
Zapoznanie się z  bazą noclegową oraz 
okolicą. Wieczorem kolacja i nocleg. 
4 - 9 dzień: pobyt w  Złotych Piaskach 
i realizacja programu wspólnego:
• wypoczynek nad morzem - plażowanie 
i kąpiele,
• wycieczka autokarowa Bałczik + Kaliakra- 
Bałczik, urocze miasteczko nad morzem 
otoczone wapiennymi skałami z  pięknym 
ogrodem botanicznym. Przylądek Kaliakra- 
wąski cypel z  rzymskimi pozostałościami 
i pojawiającymi się nieopodal delfinami.
• Wędrówki po okolicy, gry integracyjne 
i  terenowe, zabawy sportowe, realizacja 
programu fakultatywnego.
• Zajęcia rekreacyjne, korzystanie z anima-
cji w hotelu m.in. turnieje sportowe, zajęcia 
taneczne, karaoke.
• Wieczory tematyczne np. Hawaii Party, 
wybory miss i mistera.
• Konkurencje sportowe na basenie – water-
polo, siatkówka
• Dla chętnych wyjścia do lokalnych dysko-
tek(uczestnicy 16+) dodatkowo płatne 
ok. 7 EUR
10 dzień: po śniadaniu wykwaterowa-
nie z obiektu, czas wolny. Obiad. Przejazd 
do Nesebyr, najbardziej malowniczego 
miasteczka nad Morzem Czarnym i jedne-
go z  najstarszych w  Europie. Jako perła 
architektury i  skarb archeologii został 
wpisany na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Kolacja w  postaci suchego 
prowiantu. Nocny przejazd do Serbii.   
11 dzień: przejazd do Nowego Sadu, 
śniadanie w  postaci suchego prowiantu. 
Następnie 9-godzinny pobyt w Aquapar-
ku Petroland w Nowym Sadzie. Na tere-
nie Aquaparku można skorzystać z  usług 
gastronomicznych; podczas pobytu posi-
łek w formie fast food na terenie Aquapar-
ku. Wieczorem kolacja w postaci suchego 
prowiantu, wyjazd w kierunku Polski. 

ZAKWATEROWANIE:
Bułgaria: Hotel Riva***. Położony 
w  centrum kurortu Złote Piaski, w  odle-
głości 300m od plaży, w otoczeniu zieleni 
na ogrodzonym terenie. W pobliżu hotelu 
znajdują się liczne sklepy, tawerny, dyskote-
ki. Na terenie hotelu znajdują się dwa base-
ny, jacuzzi, scena, boisko do piłki siatkowej 
i koszykowej. Na terenie hotelu prowadzo-
ne są animacje w języku polskim. W  hote-
lowej restauracji podawane są posiłki 
w  formie bufetu. Pokoje 4-,5-,6-osobowe 
z  łazienkami, oddzielnymi łożkami, Tv, 
klimatyzacją. Nocleg tranzytowy w  okoli-
cach Budapesztu: hostel/akademik.

WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie w czasie 
pobytu w  Złotych Piaskach. Pierwsze 
świadczenie w  obiekcie- kolacja, ostat-
nie- obiad. Pozostałe świadczenia zgodnie 
z opisem w programie.

ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport auto-
karowy, zakwaterowanie (7 noclegów 
w Bułgarii oraz 1 nocleg w okolicach Buda-
pesztu), wyżywienie, realizacja programu, 
opieka pedagogiczna, ubezpieczenie NNW 
i KL, opieka medyczna. 

ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny 
paszport lub dowód osobisty (dokument 
musi być ważny min. 3 miesiące od daty 
powrotu), ważną legitymację szkolną, suchy 
prowiant na drogę dojazdową. Kaucja 
zwrotna w  hotelu 15 EUR (opiekunowie 
oddają kaucję w  ostatni dzień pobytu po 
wykwaterowaniu i  sprawdzeniu pokoi 
przez obsługę hotelu). Nieobowiązkowe 
kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg 
własnego uznania (nasza sugestia 90 EUR) 
oraz na ewentualny program fakultatywny.  

12 dzień: przyjazd do Polski. Przyjazd do 
niektórych miejscowości nastąpi w  nocy 
z 12/13 dzień.  

PROGRAM FAKULTATYWNY 
(REALIZOWANY PRZY MIN. 15 OS.): 

• wyjście do Aquapolis uznawanego za 
najpiękniejszy park wodny we wschodniej 
Europie - utrzymany jest w stylach maure-
tańskim i  śródziemnomorskim - cena ok. 
18 EUR.  
• Jacht Piknik – rejs statkiem po Morzu 
Czarnym, podczas którego łowimy ryby, 
kąpiemy się i nurkujemy w wyznaczonych 
miejscach , próbujemy tradycyjnej kuchni 
– cena 28 EUR. 

TURNUS I
04.07-15.07

TURNUS II
11.07-22.07

TURNUS III
18.07-29.07

2280 zł 2282 zł 2282 zł

TURNUS IV
25.07-05.08

TURNUS V
01.08-12.08

TURNUS VI
08.08-19.08

2282 zł 2282 zł 2282 zł

TURNUS VII
15.08-26.08

2282 zł

CENNIK

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU

13-18 
lat

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław,
Opole, Częstochowa 129 zł

Poznań, Toruń, Bydgoszcz 139 zł

Warszawa, Łódź 149 zł

Białystok, Gdańsk, Szczecin 179 zł

Połączenia antenowe realizowane są pod opieką konwojenta 
autobusem, busem lub PKP W przypadku braku ważnej legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

ZAKWATEROWANIE: Hotel UVALA 
SCOTT** - Kraljevica - położony jest nad 
zatoką Dubno, przy samej plaży, naprze-
ciwko mostu łączącego wyspę Krk 
z  lądem. Do centrum Kraljevicy ok. 3 km. 
W  skład kompleksu Uvala Scott wcho-
dzi 11 pawilonów oraz budynek głów-
ny, w  którym mieści się recepcja, lobby, 
restauracja, kawiarnia, sklep spożywczy, 
sklep z pamiątkami, sala TV, bar. W recepcji 
jest dostępny sejf za dodatkową opłatą (ok. 
2 EUR za dzień). Noclegi w jednym z pawi-
lonów w pok. 3,4-osobowych z łazienkami. 
Hotel posiada własną plażę z  typowym 
w Chorwacji wzmocnieniem opaską beto-
nową i  piaszczystym zejściem do morza. 
Plaża jest oddalona od kompleksu o  ok. 
100-400 m, leżaki i parasole płatne dodat-
kowo. Przy hotelu znajduje się wypożyczal-
nia sprzętu wodnego.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie podczas 
pobytu w  Chorwacji. Do obiadu i  kolacji 
podawana jest woda. Pierwsze świadcze-
nia - obiad, ostatnie - kolacja. Podczas cało-
dziennych wycieczek suchy prowiant. 
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport auto-
karowy, 8 noclegów w  Chorwacji, wyży-
wienie, realizacja programu, opieka peda-
gogiczna, ubezpieczenie NNW i KL, opieka 
medyczna. 
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny 
paszport lub dowód osobisty. Ważną 
legitymację szkolną, suchy prowiant na 
drogę dojazdową. Kaucja zwrotna w hote-
lu 10  EUR (opiekunowie oddają kaucję 
w  ostatni dzień pobytu po wykwatero-
waniu i  sprawdzeniu pokoi przez obsłu-
gę hotelu). Nieobowiązkowe kieszonko-
we każdy uczestnik zabiera wg własnego 
uznania (nasza sugestia 80 – 90 EUR) oraz 
na ewentualny program fakultatywny. 

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski i  nocny przejazd 
do Chorwacji.
2 dzień: przyjazd do obiektu w Chorwacji, 
czas wolny, zapoznanie się z  bazą nocle-
gową i  okolicą, obiad, zakwaterowanie. 
Wieczorem kolacja i nocleg. 
3-9 dzień: wypoczynek i realizacja programu: 
• wypoczynek nad morzem - plażowanie, 
kąpiele,
• wizyta na wyspie KRK, największej 
wyspie na Adriatyku - odwiedzimy stolicę 
wyspy, miasto Krk: spacer placem Kamplin 
z  imponującym zamkiem Frankopańskim; 
zobaczymy też okazałą starowieczną Bazy-
likę Najświętszej Maryi Panny i  Plac “Vela 
Placa” pełen kawiarni i restauracji. Następ-
nie udamy się do miejscowości Baska, która 
słynie z najpiękniejszych plaż nad Adriaty-
kiem. Popołudniowe plażowanie w Baskiej,
• wyjazd do Crikvenicy - spacer po kurorcie 
słynącym ze słonecznych plaż i  czystości 
morza, o czym świadczy Błękitna Flaga,
• wyjazd do Rijeki - centrum miastecz-
ka stanowi Korzo, plac wokół którego 
znajdują się ciekawe budowle, min: XIX 
wieczny ratusz, XIV wieczny kościół Hiero-
nima, brama miejska i najstarsza budowla 
w mieście Stara Brama (pozostałość rzym-
skich fortyfikacji),
• wyjazd do Lokve - w tej malowniczo poło-
żonej wiosce znajduje się jedna z najwięk-
szych i najpiękniejszych chorwackich jaskiń 
krasowych Lokvarka, temperatura w jaskini 
wynosi 6-8 stopni, zwiedzającym został 
udostępniony korytarz o długości ok. 900 
m. Następnie przespacerujemy się jednym 
ze szlaków w Parku Golubiniak, który kryje 
wiele ciekawostek, m.in.: 250-letnią jodłę, 
której wysokość przekracza 42 m. 
• plażowanie,
• gry i zabawy rekreacyjne, zabawy integru-
jące grupę,
• spacery po okolicy,
• dyskoteki w obiekcie (płatne dodatkowo 
ok. 5 EUR), realizacja programu fakultatyw-
nego.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie 
z obiektu, czas wolny na plażowanie. Obiad. 
Po obiedzie rejs (3 h) wzdłuż wybrze-
ża największej i  najpiękniejszej wyspy na 
Adriatyku - wyspy Krk. Kolacja. Po kolacji 
wyjazd do kraju. 
11 dzień: przyjazd do Polski. 

KVARNER
CHORWACJA

PROGRAM FAKULTATYWNY 
(REALIZOWANY PRZY MIN. 20 OS.): 

Wycieczka do Narodowego Parku 
Jezior Plitwickich - słynącego z  szesna-
stu pięknych, niedużych jezior położo-
nych na różnych poziomach, powiąza-
nych aż 92 wodospadami. Park jest jedną 
z największych atrakcji turystycznych Chor-
wacji, figuruje na liście UNESCO. Spacer 
po parku, rejs statkiem po największym 
z jezior - cena 40 EUR.

TURNUS I
30.06-10.07

TURNUS II
08.07-18.07

2282 zł 2282 zł

TURNUS III
16.07-26.07

2282 zł

CENNIK

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU

12-18 
lat
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tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.plwięcej informacji na www.britas.pl

ZAKWATEROWANIE: Grecja: Hotel Lito – 
położony w Plaka Litochoro  u stóp Olim-
pu. Hotel ma 55 pokoi 3 i  4 osobowych 
z  pełnym węzłem sanitarnym i  z  klima-
tyzacją. Na ternie obiektu znajduję się 
basen, boisko do siatkówki i  koszykówki. 
Leżaki i  parasole przy basenie bezpłatne 
.Recepcja (24h) lobby, lobby bar, restaura-
cja oraz Wi-Fi w  lobby. Plaża piaszczysto-
-żwirkowa, oddalona od hotelu ok. 500 m. 
Nocleg tranzytowy w okolicach Budapesz-
tu: hostel/ akademik.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie z napoja-
mi. Pierwsze świadczenie w hotelu - kola-
cja, ostatnie - obiad. Pozostałe świadczenia 
zgodnie z opisem w programie .
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport auto-
karowy, zakwaterowanie (7 noclegów 
w Grecji oraz 1 nocleg w okolicach Buda-
pesztu), wyżywienie, realizacja programu, 
opieka pedagogiczna, ubezpieczenie NNW 
i KL, opieka medyczna.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny 
paszport lub dowód osobisty (dokument 
musi być ważny min. 3 miesiące od daty 
powrotu), ważną legitymację szkolną, 
suchy prowiant na drogę dojazdową. 
Kaucja zwrotna w  hotelu 20 EUR (opie-
kunowie oddają kaucje w  ostatni dzień 
pobytu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu 
pokoi przez obsługę hotelu). Nieobowiąz-
kowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera 
według własnego uznania (nasza suge-
stia 90 EUR) oraz na ewentualny program 
fakultatywny.

RIWIERA OLIMPIJSKA

GRECJA

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski, przejazd do Buda-
pesztu. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
2 dzień:  Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu i zwiedzanie Budapesztu  z prze-
wodnikiem (komunikacją miejską): plac 
Bohaterów, pałacyk Vajdahunyad, parla-
ment, Wzgórze Zamkowe z  Basztami 
Rybackimi, kościół Macieja, plac św. Trój-
cy. Po południu obiad i  wyjazd w  kierun-
ku granicy. W  czasie przejazdu kolacja 
w postaci suchego prowiantu . Nocny prze-
jazd do Grecji. 
3 dzień: na czas dalszej podróży zapew-
niamy suchy prowiant, przyjazd na Riwierę 
Olimpijską, zakwaterowanie. Zapoznanie 
się z bazą noclegową i okolicą. Wieczorem 
kolacja i nocleg.
4- 9 dzień: pobyt na Riwierze Olimpijskiej 
i realizacja programu:
• Wyjazd do Leptokarii – jeden z większych 
kurortów Riwiery Olimpijskiej otoczony 
wodami Zatoki Termajskiej i piaszczystymi 

plażami z  drobnymi kamykami, czas na 
plażowanie , kąpiele w morzu oraz zakup 
pamiątek .
• Wyjazd do Paralii Katerinis - typowo 
turystyczne miasteczko, spacer uliczka-
mi z  licznymi straganami, kafejkami, czas 
wolny na zakup pamiątek, spacer po plaży
• Wypoczynek nad morzem – plażowanie 
i kąpiele w morzu i na basenie 
• Gry i zabawy sportowe, gry integrujące 
grupę, dla chętnych wyjazd do dyskoteki 
(uczestnicy 16+, wstęp dodatkowo płatny 
ok. 15 EUR/wstęp min 15 uczestników) 
• Możliwość skorzystania z  wycieczek 
fakultatywnych 
10 dzień: po  śniadaniu  wykwaterowanie, 
czas wolny, obiad . Po obiedzie przejazd 
do Salonik- miasto położone nad brze-
giem Morza Egejskiego . Spacer w porcie, 
w  którym zobaczymy m.in. nadmorski 
bulwar z  Białą Wieżą oraz Plac Aleksan-
dra Wielkiego  i plac Arystotelesa. Kolacja 
w postaci suchego prowiantu. Nocny prze-
jazd do Nowego Sadu .
11 dzień: przyjazd do Aquaparku Petrolan-
du, śniadanie w postaci suchego prowian-
tu. Następnie 8-godzinny w  Aquaparku  
zajmuje on 7 ha i  proponuje gościom 6 
basenów, zjeżdżalnie, plażę. Podczas poby-
tu posiłek w  formie fast food. Wieczorem 
kolacja w  postaci suchego prowiantu, 
wyjazd w kierunku Polski .
12 dzień: przyjazd do Polski. Przyjazd do 
niektórych miejscowości nastąpi w  nocy 
12/13 dzień. 

PROGRAM FAKULTATYWNY
• Olimp - spacer do wąwozu rzeki Enipeas, 
wizyta w miasteczku Litochoro, zwiedzanie 
zamku w Platamonas – Cena 20 EUR
• Meteory - słynne wiszące klasztory. Z dzia-
łających do dzisiaj 6 klasztorów, uczest-
nicy zwiedzają 1 lub 2 ( dla chętnych). 
W  malowniczym miasteczku Kalampaka 
można zakupić pamiątki – cena 32 EUR
• Skiatos - rejs wzdłuż urokliwego półwy-
spu Pilion i  wyspy Ewia. Podczas rejsu 
załoga zadba o  dobrą zabawę i  wiele 
atrakcji m.in. postój w  Zatoce Szyszek – 
cena  45 EUR 
• Ateny – wycieczka do Stolicy Grecji. Zwie-
dzanie rozpoczniemy od Akropolu. Spacer 
po Place będzie okazją by zobaczyć m.in. 
świątynie Hefajstosa , katedrę ateńską, 
Wieżę Wiatrów , ruiny Biblioteki Hadriana , 
Stadion Olimpijski – cena 45 EUR.

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław, Opole, Często-
chowa 129 zł

Poznań, Bydgoszcz, Toruń, 139 zł

Warszawa, Łódź 149 zł

Białystok 169 zł

Szczecin, Gdańsk 179 zł

Połączenia antenowe realizowane są pod opieką konwojenta 
autobusem, busem lub PKP. W przypadku braku ważnej legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

TURNUS I
02.07-13.07

TURNUS II
09.07-20.07

2302 zł 2302 zł

TURNUS III
16.07-27.07

2302 zł

CENNIK

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU

12-18 
lat

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław 129 zł

Poznań,Toruń 139 zł

Bydgoszcz, Łódź 149 zł

Warszawa 159 zł

Białystok 169 zł

Gdańsk, Szczecin 179 zł

Połączenia antenowe realizowane są pod opieką konwojenta 
autobusem, busem lub PKP. W przypadku braku ważnej legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

ZAKWATEROWANIE:
Hiszpania: Hotel SAMBA *** - położony 
w  spokojnej okolicy, zaledwie 10 minut 
spacerem od tętniącego życiem centrum 
Lloret de Mar, ok. 400 m od plaży Fenals 
(publiczna plaża piaszczysta z  łagod-
nym zejściem do morza i  błękitną flagą). 
Dogodne położenie umożliwia korzystanie 
z  atrakcji miasta i  spokojny odpoczynek 
nocą. Hotel dysponuje basenem odkrytym, 
leżaki i parasole w cenie. W hotelu: restau-
racja, kawiarnie, snack bar, sklep z pamiąt-
kami, taras słoneczny, ogród. W lobby WiFi 
gratis, w  pokojach za opłatą. Codzienne 
animacje. W hotelu organizowane są dysko-
teki dla młodszych uczestników. Pokoje 3 
i  4-osobowe wyposażone w  klimatyzację, 
łazienkę z  wanną lub prysznicem, telewi-
zję sat. i oferują widoki na basen, ulicę lub 
wzgórza.
Okolica Paryża: hotel klasy turystycznej – 
pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami.
WYŻYWIENIE: W  Hiszpanii - 3 posiłki 
dziennie w formie bufetu, pierwsze świad-
czenie kolacja w dniu przyjazdu do hotelu, 
ostatnie - obiad + suchy prowiant w  dniu 
wyjazdu.
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport auto-
karowy, zakwaterowanie (7 noclegów 
na Costa Brava - Hiszpania oraz 1 nocleg 
w okolicach Paryża), wyżywienie, realizacja 
programu, opieka pedagogiczna, ubezpie-
czenie NNW i KL, opieka medyczna.
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny 
paszport lub dowód osobisty, ważną legi-
tymację szkolną, suchy prowiant na drogę 
dojazdową. Taksa klimatyczna: 3,5 EUR 
dla osób od 16 roku życia, kaucja zwrot-
na w  hotelu 10 EUR (opiekunowie odda-
ją kaucję zwrotną po wykwaterowaniu 
i  sprawdzeniu pokoi przez obsługę hote-
lu). Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy 
uczestnik zabiera wg własnego uznania 
(nasza sugestia to ok. 90 EUR) oraz ewen-
tualne wydatki na program fakultatywny.

COSTA BRAVA
HISZPANIA

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z  Polski, przejazd przez 
Niemcy do Paryża.
2 dzień: przyjazd do Paryża we wczesnych 
godzinach przedpołudniowych - 8-godzin-
ny pobyt w  Disneyland Resort Paris. 
Podczas pobytu w Eurodisneylandzie posi-
łek w formie fast food (płatny dodatkowo). 
Wieczorem przejazd do hotelu w okolicach 
Paryża, nocleg.
3 dzień: śniadanie - program turystycz-
ny w  Paryżu, zobaczymy m.in. katedrę 
Notre Dame, dzielnicę Łacińską z  Sorbo-
ną - najstarszym uniwersytetem w  Euro-
pie, przejdziemy ogrodami Tuileries, Plac 
de la Concorde, Pola Elizejskie do Łuku 
Triumfalnego. Obiad w Paryżu. Czas wolny 
pod Wieżą Eiffla; dla chętnych do wyboru: 
wejście pieszo na II poziom - 5 EUR, rejs 
po Sekwanie 15 EUR - płatne dodatkowo. 
Wyjazd w kierunku Costa Brava.
4 dzień: w  czasie przejazdu wizyta 
w Carcassonne, którego zabytkowa archi-
tektura stanowi największy w  Europie 
średniowieczny kompleks urbanistycz-
ny. Przyjazd na Costa Brava w godzinach 
popołudniowych - zakwaterowanie, obia-
dokolacja.
5 - 10 dzień: pobyt na Costa Brava i reali-
zacja programu: 
• wypoczynek nad morzem - plażowanie 
i kąpiele w morzu i w basenie, 
• spacery po urokliwej okolicy, 
• gry i zabawy sportowe, zajęcia rekreacyjne,
• korzystanie z animacji: gry zespołowe, aero-
bik, gimnastyka, pokazy flamenco, pokazy 
magików, zabawy w basenie, karaoke,
• dyskoteki w hotelu, 
• dla chętnych wyjścia do lokalnej dyskote-
ki TROPICS (uczestnicy 16+, wstęp dodat-
kowo płatny 54 EUR - karnet na 4 wejścia),
• udział w aktualnych wydarzeniach orga-
nizowanych przez miasto, 
• realizacja programu fakultatywnego. 
11 dzień: wyjazd z Costa Brava. Po drodze 
krótki pobyt nocą w Monte Carlo – stolicy 
światowego hazardu, spacer po nabrzeżu, 
gdzie cumują przepiękne jachty i  łodzie 
z całego świata.
12 dzień: przyjazd do Gardaland w pobliżu 
jez. Garda - niezapomniany relaks i wypo-
czynek w największym kompleksie rozryw-
ki na północy Włoch. Wodne pokazy i zjaz-
dy, karuzele, minizjeżdżalnie oraz spływ 
pontonami - dla prawdziwych śmiałków. 
Mały amfiteatr, gdzie odbywają się różne 
pokazy i  występy. Kino 4D i  wiele innych 
atrakcji w  czasie 8-godzinnego pobytu. 

Posiłek w  czasie pobytu w  Gardalandzie. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
13 dzień: przyjazd do Polski. Przyjazd do 
niektórych miejscowości nastąpi w  nocy 
13/14 dnia. 

PROGRAM FAKULTATYWNY
• Barcelona - wycieczka do stolicy Kata-
lonii, zobaczymy m.in.: katedrę Sagrada 
Familia (z zewnątrz), Barii Gotica, wzgórze 
Montjuic, plac Królewski, Ramblę, pokaz 
Magicznej Fontanny, stadion FC Barcelo-
na – Camp Nou  (dla chętnych wejście do 
muzeum i na koronę – płatne dodatkowo 
ok. 23 EUR) - cena 29 EUR,
• Waterworld - wycieczka do Parku 
Rozrywki – 6-godzinny pobyt w  wodnym 
miasteczku - cena 35 EUR.

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU

TURNUS I
29.06-11.07

TURNUS II
06.07-18.07

2902 zł 2902 zł

TURNUS III
13.07-25.07

TURNUS IV
20.07-01.08

3002 zł 3002 zł

CENNIK

12-18 
lat
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tel.: 91 489 96 10, 605 832 629, email: obozy@britas.plwięcej informacji na www.britas.pl

ZAKWATEROWANIE:
Riwiera Adriatycka: Hotel Ideale ** - poło-
żony w dzielnicy Bellariva przy deptaku ze 
sklepikami i gastronomią kameralny obiekt 
posiadający 3 i  4-osobowe pokoje (łóżka 
piętrowe i  pojedyncze) z  łazienką i  TV. 
Oprócz tego w  hotelu znajduje się restau-
racja, sala telewizyjna, duży taras, winda. 
Okolice Rzymu, Toskania: pokoje.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie w czasie 
pobytu na Riwierze Adriatyckiej; pierwsze 
świadczenie w  obiekcie: obiadokolacja, 
ostatnie: śniadanie. Pozostałe świadczenia 
żywieniowe zgodnie z opisem w programie.
ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport auto-
karowy, 8 noclegów we Włoszech (6 nocle-
gów na Riwierze Adriatyckiej, 1 nocleg 
w okolicach Rzymu, 1 nocleg w Toskanii), 
wyżywienie, realizacja programu, przewod-
nik w Rzymie i Wenecji, wjazdy do miast, 
opieka pedagogiczna, ubezpieczenie NNW 
i KL, opieka medyczna. 
ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny 
paszport lub dowód osobisty. Ważną legi-
tymację szkolną, suchy prowiant na drogę 
dojazdową do Włoch. Kaucja zwrotna 
w  hotelu 10 EUR (opiekunowie oddają 
kaucję w ostatni dzień pobytu po wykwa-
terowaniu i  sprawdzeniu pokoi przez 
obsługę hotelu). Nieobowiązkowe kieszon-
kowe każdy uczestnik zabiera wg własne-
go uznania (nasza sugestia to ok. 90 EUR) 
oraz na ewentualny program fakultatywny.  

CESENATICO
WŁOCHY

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski, przejazd do Włoch. 
2 dzień: przyjazd na Riwierę Adriatyc-
ką, zakwaterowanie w  obiekcie (od godz. 
16:00), zapoznanie się z  okolicą i  bazą. 
Wieczorem obiadokolacja i nocleg. 
3 - 7 dzień: wypoczynek i realizacja progra-
mu:
• plażowanie w Cesenatico, kąpiele w morzu, 
• zwiedzanie urokliwych, pełnych romanty-
zmu i tajemniczych uliczek Cesenatico,
• gry, mecze, zawody sportowe, konkursy,
• wieczorny wypad do Rimini: spacer 
nadmorskim bulwarem, stare miasto, most 
Tyberiusza, udział w  aktualnych wydarze-
niach w mieście, 2 dni zabawy w Mirabi-
landii - wycieczka do największego parku 
rozrywki na Riwierze Adriatyckiej. Dla chęt-
nych - w drugim dniu pobytu w Mirabilan-
dii - możliwość wejścia do Mirabilandii 
Beach - aquaparku o tematyce karaibskiej, 
w którym do dyspozycji odwiedzających są 
baseny, zjeżdżalnie i plaże - dopłata 10 EUR 
(dla chętnych; min. 10 os.),
• możliwość skorzystania z wycieczek fakul-
tatywnych.
8 dzień: śniadanie, wyjazd z Riwiery Adria-
tyckiej i  przejazd w  kierunku Rzymu. Po 
drodze odwiedzimy Asyż. Przejazd w okoli-
ce Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 
9 dzień: śniadanie, przejazd do Watyka-
nu, gdzie zwiedzimy bazylikę św. Piotra, 
następnie w  Rzymie zobaczymy zamek 
Anioła, Piazza Navona, Panteon, fontanna 
di Trevi, plac Wenecki, Forum Romanum 
i Koloseum (z zewnątrz), Łuk Konstantyna. 
Przejazd do Umbrii/Toskanii, obiadokolacja, 
nocleg. 
10 dzień: śniadanie, przejazd do Wene-
cji, w  której spędzimy 9 godzin. Zwie-
dzimy bazylikę św. Marka, pałac Dożów 
(z  zewnątrz), słynny most Westchnień, 
wieżę Zegarową, dzwonnicę (z  zewnątrz), 
Ponte di Rialto. Wieczorem kolacja 
w  formie suchego prowiantu. Przejazd 
nocny przez Austrię i Czechy do kraju. 
11 dzień: przyjazd do Polski.

PROGRAM FAKULTATYWNY 
(REALIZOWANY PRZY MIN. 15 OS.): 

Republika San Marino - wycieczka do jedne-
go z najmniejszych krajów Europy, spacer 
na szczyty Monte Titano, zobaczymy m.in. 
stare miasto, bazylikę San Marino, przełęcz 
Czarownic, zamki obronne San Marino, które 
połączono murem - cena 20 EUR.

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław, Częstochowa, 
Opole 129 zł

Poznań, Toruń, 139 zł

Bydgoszcz, Warszawa, Łódź 149 zł

Białystok 169 zł

Gdańsk, Szczecin 179 zł

Połączenia antenowe realizowane są pod opieką konwojenta 
autobusem, busem lub PKP. W przypadku braku ważnej legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

TURNUS I
05.07-15.07

TURNUS II
11.07-21.07

2602 zł 2602 zł

TURNUS III
17.07-27.07

TURNUS IV
23.07-02.08

2602 zł 2602 zł

CENNIK

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU

12-18 
lat
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ZAKWATEROWANIE: Hotel Zenit***-  
Usytuowany na pięknym, morskim 
wybrzeżu tuż przy promenadzie, plaża 
żwirkowo-kamienista ok 50 m od hotelu( 
platformy i  skałki, mały pomost, zalecane 
obuwie ochronne , zejście schodami lub 
windą . w hotelu znjaduje się bar, kawiar-
nia, restauracja, cukiernia oraz klub (np.  
koncerty) Oprócz tego kryty basen, boiska 
do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, piłki 
nożnej. pokoje 3- osobowe z łazienkami.

WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie  w formie 
bufetu, do lunchu i kolacji podawana jest 
woda w  dzbanach. Pierwszym posiłkiem 
jest kolacja, ostatnim śniadanie. Pozostałe 
świadczenia zgodnie z opisem w programie.

ŚWIADCZENIA W CENIE: Transport auto-
karowy, zakwaterowanie (8 noclegów), 
wyżywienie, realizację programu, opiekę 
pedagogiczną, ubezpieczenie NNW i  KL, 
opiekę medyczną.

ZABIERZ ZE SOBĄ: Obowiązkowo ważny 
paszport lub dowód osobisty(dokument 
musi być ważny min. 3 miesiące od daty 
powrotu), ważną legitymację szkolną, 
suchy prowiant na drogę dojazdową. 
Kaucja zwrotna w  hotelu 15 EUR (opie-
kunowie oddają kaucje w  ostatni dzień 
pobytu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu 
pokoi przez obsługę hotelu ) Nieobowiąz-
kowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera 
według własnego uznania (nasza suge-
stia 90 EUR) oraz na ewentualny program 
fakultatywny.

NEUM
DALMACJA

PROGRAM
1 dzień: wyjazd z Polski.
2 dzień: w czasie przejazdu wizyta w Spli-
cie, największym mieście w  Dalmacji, 
którego główną atrakcją są ruiny pałacu 
Dioklecjana. Budowla z czasów rzymskich 
jest wpisana na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Spacer promenadą. Prze-
jazd do Neum, zakwaterowanie, kolacja 
i nocleg. 
3 - 9 dzień: pobyt w  Neum i  realizacja 
programu:
• Wypoczynek nad morzem - plażowanie 
i kąpiele w morzu i na basenie 
• Gry i  zabawy sportowe oraz rekreacyjne 
z wykorzystaniem infrastruktury hotelu.
• Dyskoteki na terenie hotelu
• Spacery po okolicy 
• Możliwość skorzystania z propozycji fakul-
tatywnych. 
10 dzień: Po śniadaniu wykwaterowa-
nie z obiektu i wyjazd do Polski. W czasie 

przejazdu zwiedzanie Parku Narodowego 
Jezior Plitwickich, jednej z  największych 
atrakcji turystycznych Chorwacji. 
11 dzień: przyjazd do Polski.
 

PROGRAM FAKULTATYWNY
Wycieczka do Dubrownika, jednego 
z  najładniejszych i  najsłynniejszych miast 
nad Adriatykiem. Miasto z wyjątkową historią, 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.
W  programie zwiedzania: spacer po 
kamiennej starówce otoczonej najdłuższym 
systemem fortyfikacji w Europie. Spacer ulicą 
Placa (Stradun) od fontanny Onufrego do 
placu Luza, po drodze mijamy katedrę, klasz-
tor franciszkanów z XIV w. i najstarszą aptekę 
w Europie - cena 45 EUR. 

Miejsce wyjazdu Cena

Olsztyn 99 zł

Katowice, Wrocław, Częstochowa, 
Opole 129 zł

Poznań, Toruń, Bydgoszcz 139 zł

 Warszawa, Łódź 149 zł

Białystok 169 zł

Gdańsk, Szczecin 179 zł

Połączenia antenowe realizowane są pod opieką konwojenta 
autobusem, busem lub PKP. W przypadku braku ważnej legity-

macji szkolnej dopłata do całego biletu w wysokości 50 zł

TURNUS I
01.07-11.07

2452 zł

CENNIK

CENNIK KOSZTÓW DOJAZDU

12-18 
lat
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