WCZASY KRAJOWE

WCZASY ZAGR AN ICZN E

ą ofe rtę:
sp ra wd ź ca łą na sz

SPIS TREŚCI

obozy
i
kolonie

19
18
17

20

22

23 25
24
26

21

27

28

29

13 15
16
10 1112 14

1 2

3 4

51
47 49
50
46
45
48

7
5 68 9

44

na w w w.B RITA S. p l

52

O BOZY

KO LO N I E

TEM AT YCZN E

KR A JOWE

wodne,
wodne,sportowe,
sportowe,językowe,
językowe,plastyczne,
plastyczne,
gier
gierfabularnych,
fabularnych,przyrodnicze,
przyrodnicze,militarne,
militarne,
aktywne,
egzotyczne,
rekreacyjne,
aktywne, egzotyczne, rekreacyjne,
medialne,
medialne,muzyczne,
muzyczne,sceniczne
sceniczne

Kołobrzeg,
Kołobrzeg,Pogorzelica,
Pogorzelica,Dźwirzyno,
Dźwirzyno,
Bieszczady,
Bieszczady,Karpacz,
Karpacz,Wisła,
Wisła,Mazury
Mazury
oraz
orazwiele
wieleinnych
innych

30

31

KO ŁO B R ZEG

33 32

O D 129 9 ZŁ

35
36

P O G O R ZE LI C A

O D 139 9 ZŁ

M A ZU RY

O D 1450 ZŁ

B I E SZCZADY

O D 1450 ZŁ

WI S Ł A

O D 1500 ZŁ

S KO NTAK TUJ S I Ę Z NA M I :
TEL

91 4 89 9 610

KO M

605 8 32 629

IIN
NTTEER
RN
NEETT

W W W. B RITA S . PL

EEM
MA
AIILL

O BOZ Y@B RITA S . PL

34

39
37 38

www.britas-krajowe.pl

MORZE

40
41
42
43

19. Darłówko

38

37. Zakopane

67

1. Świnoujście

2

20. Jarosławiec

39

38. Murzasichle

71

2. Międzyzdroje

4

21. Ustka

40

39. Bukowina Tatrzańska

72

3. Międzywodzie

5

22. Łeba

42

40. Krynica Zdrój

73

4. Dziwnów

7

23. Jastrzębia Góra

45

41. Myczkowce

75

5. Dziwnówek

9

24. Chłapowo

47

42. Polańczyk

75

6. Pobierowo

11

25. Władysławowo

48

43. Bukowiec

79

7. Rewal

13

26. Jastarnia

50

JEZIORA

8. Niechorze

16

27. Hel

51

44. Piaseczno

80

9. Pogorzelica

19

28. Gdańsk

52

45. Mrągowo

81

10. Mrzeżyno

21

29. Krynica Morska

53

46. Stare Sady

82

11. Dźwirzyno

24

GÓRY

47. Jora Wielka

83

12. Grzybowo

25

30. Świeradów Zdrój

54

48. Mikołajki

84

13. Kołobrzeg

27

31. Szklarska Poręba

56

49. Ryn

85

14. Sianożęty

32

32. Łomnica

60

50. Wilkasy

86

15. Ustronie Morskie

33

33. Karpacz

61

51. Giżycko

88

16. Sarbinowo

34

34. Ustroń

63

SANATORIUM

17. Mielno

35

35. Kudowa Zdrój

64

52. Ciechocinek

18. Łazy

37

36. Stara Łomnica

66

89

ŚWINOUJŚCIE

NAD MORZEM

NAD MORZEM

REHABILITACJA

SOBÓTKA
POŁOŻENIE: Centrum dzielnicy nadmorskiej, 200 m
od morza, w sąsiedztwie parku.
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.
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.: wyposażenie jak wyżej + czajnik, lodówka.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

ŚWINOUJŚCIE

RYBNICZANKA

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i serwowane

do stolika obiady. Możliwość dokupienia kolacji
bufetowych jako trzeciego posiłku.

POŁOŻENIE: 100 m od promenady i 150 m
od plaży.
WYPOSAŻENIE: Hotel 3-gwiazdkowy. Na miejscu przestronna jadalnia, sala gimnastyczna
z mini siłownią, basen, sauna, jacuzzi, wypożyczalnia rowerów i kijów Nordic Walking,
kawiarnia. Jest profesjonalne zaplecze rehabilitacyjne. Czajniki bezprzewodowe dostępne na
korytarzach. WiFi. Płatny parking monitorowany
(ograniczona ilość miejsc).

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

A=24.04-26.06, 28.08-25.10; B=26.06-28.08

SOBÓTKA

Ceny za 1 tydzień/os.
wyż.

A

B

1-os.

1499

1760

2-os.

1170

1450

3 i 4-os.

1099

1350

Pokój:

studio 2-os.

2x

1499

1720

studio 3-os.

1330

1470

apart. 4-os.

1199

1480

apart. 5-os.

1150

1380

Zabiegi
I

II

+270

+450

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

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)

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 999/tydzień (wyż. 2 x dziennie), 1160/tydzień (wyż. 3 x dziennie)

ŚWINOUJŚCIE

Y
HOTEL TRZY WYSP

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

POŁOŻENIE: 400 m od plaży, centrum uzdrowiska.

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

WYPOSAŻENIE: Komfortowy hotel. Jest restauracja, basen, strefa saun, jacuzzi, grota solna,
fitness, kawiarnia, i baza zabiegowa. Jest
parking i WiFi.
POKOJE: Przestronne, eleganckie 2-os.: łazienka, TV, lodówka, ręczniki, suszarka do włosów,
parawan.
od godz. 15:00 (od obiadu/kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje w formie
bogatego bufetu. Możliwość dokupienia obiadów bufetowych.

A=22.05-12.06, 11.09-25.09; B=12.06-17.07, 07.08-11.09; C=17.07-07.08

RYBNICZANKA
Pokój:

wyż.

1-os.
2-os.
3-os.

DLA MAŁYCH DZIECI: Łóżeczka dziecięce z pościelą, krzesełka do karmienia, wanienki (bezpłatnie,
ale konieczna wcześniejsza rezerwacja).

Cena za 1 tydzień/os

3x

A

B

C

1760

1920

1960

A=25.04-10.07, 29.08-24.10; B=10.07-29.08

1620

1780

1820

HOTEL
TRZY WYSPY

1620

1780

1820

Pokój:

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

wyż.
2x

Cena za 1 tydzień/os.
A

B

2299

2799

W cenie:

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

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (25/doba), sauna,
pobyt z psem (30/doba)

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie,
basen, jacuzzi, strefa saun, siłownia, sala fitness

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (55/doba),
Nordic Walking (5/dzień)

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 %

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 7 (dostawka): zniżka 45%
do lat 12 (dostawka): zniżka 25%

turnusy od soboty do soboty

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +350/tydzień/os.

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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MIĘDZYZDROJE

NAD MORZEM

WYPOSAŻENIE: Elegancka jadalnia, parking, internet
WiFi. Do dyspozycji łącznie 10 rowerów (bezpłatnie
dla gości.)

NASZ
TYP
S
ITA
BR

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

POKOJE: Ładne, nowoczesne 2, 3, 4-os.: łazienka, TV,
sprzęt plażowy, czajnik, ręczniki. Pokoje 2-os. i część
3-os. z balkonami.
od godz. 15:00 (od kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, serwowane do
stolika obiady i kolacje (szeroki wybór dań).
A=08.05-26.06, 04.09-25.09; B=26.06–16.07, 15.08-04.09; C=16.07-15.08

WILLA PARK
Pokój:

Ceny za 1 tydzień/os.
wyż.

2-os.
3-os.
4-os.

MIĘDZYZDROJE

3x

A

B

C

1299

1580

1650

1160

1299

1420

1120

1260

1299

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

WILLA MARTINI

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

BLISKO MORZA

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

2 i 3-os.
4-os. studio

2x

A

B

C

1050

1350

2099

1050

1350

2099

dostawka dla os. powyżej 10 lat: 1099/tydzień

6

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

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 10: zniżka 20%
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Ceny za 1 tydzień/os.
B

1-os.

1599

2950

2-os.

1260

2099

1560

2560

1699

2799

2x

dostawka dla os. > 12 lat:
1099/tydzień (sezon A), 1599/tydzień (sezon B)

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

Dopłata:

wyż.

A

apart. 2-os.
LUX

+120

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, sauna, jacuzzi, Nordic Walking, drink powitalny (os. dorosłe),
łóżeczko dziecięce

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

apart. 2-os.

Zabiegi

W cenie:

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

Pokój:

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój:

POŁOŻENIE: 150 m od morza, wśród sosnowego lasu.

A=20.04-26.06; 31.08-20.12; B=26.06-31.08

A=04.05-29.05, 08.10-12.11; B=29.05-19.06, 28.08-08.10; C=19.06-28.08

wyż.

MARENA SPA

MARENA SPA

ZABIEGI: Konsultacja z lekarzem + 15 zabiegów/tydzień.

WILLA
MARTINI

MIĘDZYWODZIE

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

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

POKOJE: Komfortowe 2, 3-os. oraz 2-pokojowe studia
4-os.: łazienka, TV, sprzęt plażowy, ręczniki.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

NAD MORZEM

S
ITA
BR

WILLA PARK

turnusy od soboty do soboty

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen,
jacuzzi, sauny, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy,
łóżeczko dla małego dziecka; sezon B: obiadokolacja 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): 899/tydzień

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NAD MORZEM

NAD MORZEM

MIĘDZYWODZIE

DZIWNÓW

GRYF

PERŁA DZIWNOWA

POŁOŻENIE: 350 m od morza, centrum miejscowości.

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

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, lodówka, czajnik, ręczniki, suszarka do włosów, balkon.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane do stolika. Na życzenie
serwowane obiady płatne dodatkowo.

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

BLISKO MORZA

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i obiadokolacje serwowane do stolika + zimny bufet.
ZABIEGI: 2 rodzaje pakietów kwotowych na
zabiegi SPA, masaże dowolnie wybrane z cennika hotelowego.
A=20.04-15.06, 01.09-31.10; B=15.06-13.07, 24.08-01.09, C=13.07-24.08

GRYF
wyż.
Pokój:

A

B

C

PERŁA
DZIWNOWA

1-os.

1599

1699

1880

Pokój:

1350

1450

1599

1240

1350

1460

2-os.
3-os.
4-os.

2x

1180

1270

1380

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

Dopłata:

Dzieci:

8
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A=01.06-26.06, 31.08-30.09; B=26.06-31.08

Ceny za 1 tydzień/os.

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, basen,
jacuzzi
parking (15/doba), opłata klimatyczna,
sprzęt plażowy, łóżeczko dziecięce (10/doba),
szlafrok (10/pobyt), pobyt z psem
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

wyż.

Ceny za
1 tydzień/os.
A

Zabiegi

B

budynek A
1-os.
2 i 3-os.

2x

2, 3, 5-os. PLUS

1220

1420

1150

1350

1250

1499

+200

+400

+200

+400

budynek B
3, 4, 5-os.

2x

1150

1350

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 920/tydzień
do lat 12: opłata 1070/tydzień

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NAD MORZEM

NAD MORZEM

S
ITA
BR

NASZ
TYP
S
ITA
BR

DZIWNÓWEK

DZIWNÓW

NA WYDMIE

JANTAR

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 tenisa, piłkarzyki, cymbergaj. Dla dzieci plac zabaw
i bawialnia. Monitorowany parking. Interet WiFi.

BLISKO MORZA

POKOJE: Ładne, zadbane 2, 3-os. oraz 2-pokojowe studia 3-4-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 tarasami): łazienka, TV, lodówka, czajnik, naczynia
stołowe, leżak, parawan.
od godz. 16:00 (od obiadu)
do godz. 11:00 (do śniadania)

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe oraz serwowane do stolików obiady.
A=03.05-02.06, 31.08-30.09; B=02.06–26.06, 22.08-31.08; C=26.06–22.08

NA WYDMIE
Zakwaterowanie:

A

B

C

899

1099

1250

950

1150

1299

POKOJE
2 i 3-os.
studio 3-4-os.

2x

DOMKI
899

1099

1220

Bliźniak 3-os.

870

999

1130

1030

1299

1499

899

1099

1270

Komfort 5-os.

830

999

1120

Komfort 6-os.

799

960

1080

Komfort 3-os.
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2x

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

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
parking (1 miejsce na pokój/domek),
zużycie prądu i wody, animacje w sezonie C

Dopłata:

opłata klimatyczna,
dodatkowe miejsce parkingowe (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 %

turnusy od soboty do soboty

REHABILITACJA

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje bufetowe. Możliwość dokupienia obiadów.
ZABIEGI: Konsultacja lekarska, do 3 zabiegów
fizykalnych dziennie.
A=31.05-19.06, 12.09-10.10; B=19.06-03.07, 22.08-12.09; C=03.07-22.08

Ceny za 1 tydzień/os.
wyż.

Zabiegi

Pokój:

A

B

C

1-os.

1699

2099

2299

2-os.

1299

1650

1799

1420

1799

1950

studio 3-os.

1420

1799

1950

studio 4-os.

1299

1650

1799

2-os. LUX

Bliźniak 2-os.

Komfort 4-os.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kompleks basenowy (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.

JANTAR

Ceny za 1 tydzień/os.

wyż.

POŁOŻENIE:
150 m od morza, centrum Dziwnówka.

2x

+350

dopłata do wyż. 3 x dziennie: 250/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,
animacje w sezonie C, tenis stołowy

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (25/doba),
rowery, kijki Nordic Walking,
łóżeczko dziecięce (30/doba)

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)

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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DZIWNÓWEK

POBIEROWO

FAMILIJNI

GRAND LAOLA SPA

POŁOŻENIE: 100 m do plaży, w centrum miejscowości.

POŁOŻENIE:
70 m od morza, na zalesionym terenie.

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

WYPOSAŻENIE: Komfortowy kompleks wypoczynkowy oferuje kompleks basenowy (basen
kryty, jacuzzi, jacuzzi solankowe, sauna sucha
i parowa, tężnia solankowa), elegancką restaurację, kawiarnię, plac zabaw, wypożyczalnię rowerów, kręgielnię, bogatą infrastrukturę rehabilitacyjną. Parking płatny. Internet WiFi.

ZAKWATEROWANIE: Pokoje 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, sprzęt plażowy
(parawan, leżak). Pokoje z przestronnymi tarasami 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)

BLISKO MORZA

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

POKOJE: 1, 2 i 3-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)

BLISKO MORZA

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe
w formie bufetu szwedzkiego.
ZABIEGI: Badanie lekarskie + 10 zabiegów rehabilitacyjnych/tydzień.

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

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

A=01.05-29.05; B=29.05-26.06, 04.09-02.10; C=26.06-04.09

GRAND
LAOLA SPA

A=01.05-03.07, 22.08-22.09; B=03.07-22.08

FAMILIJNI

Ceny za 1 tydzień/os.
wyż.

Zakwaterowanie:
pokój 2, 3, 4-os.
domek 3-4-os.

3x

A

B

1199

1499

1350

www.britas-krajowe.pl

wyż.

Pokój:
Pokój z tarasem

+50/os.

1550

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

12

Cena za 1 tydzień/os.

W cenie:

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

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (10/doba), jacuzzi

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: 30/doba
do lat 6: zniżka 25% (w domkach przy co
najmniej 3 os. pełnopłatnych;
nie łączy się ze zniżką za dostawkę)

turnusy od soboty do soboty

1-os.
2-os.
2-os. Deluxe
3-os. Deluxe

2x

A

B

C

1350

1450

1699

1140

1199

1499

1260

1399

1650

1230

1350

1599

Zabiegi

+150

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie, 2 x dziennie,
korzystanie z kompleksu basenowego
(basen, jacuzzi, sauny, tężnia)

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (20/doba), mini golf,
wypożyczenie roweru

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (jako 3-cia os. w pokoju Deluxe):
zniżka 30 %

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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S
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POBIEROWO

BLISKO MORZA

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, 2 zewnętrzne baseny
z podgrzewaną wodą (dla gości z domków dostępny 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.
DOMKI: Brda (60 m , max. 6 os.): 2-piętrowe, salon
(kanapa), 2 sypialnie (2 x 2 łóżka 1-os.).
Wagus (30 m2, max. 4 os.): 2-piętrowe, salon (kanapa), sypialnia (3 łóżka 1-os.).
Wyposażenie: łazienka, TV, lodówka, czajnik,
sprzęt plażowy, taras. W domkach Brda dodatkowo kuchenka 2-palnikowa.
od godz. 17:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
2

A=01.06-03.07, 28.08-30.09; B=03.07-28.08

GRYF

Ceny za 1 tydzień/os.

wyż.

A

D

1320

1550

2-os. PLUS

1380

1620

3-os.

1380

1620

1450

1680

apart. 2-os.

1450

1970

apart. 3-os.

1450

1899

Pokój:
2-os.

2x

3-os. PLUS

wyż. 2 x dziennie
na 1 tydzień
Domek:
Wagus 4-os.
Brda 6-os.

dziecko
< 12 lat

osoba
> 12 lat

+350

+670

ALCEST
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 plażowy. Większość pokoi z balkonem i możliwością
dostawki.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania w postaci bufetu,
obiadokolacje serwowane + bufet sałatkowy.

A =22.05-19.06, 04.09-10.09; B=19.06-03.07, 21.08-04.09; C=03.07-21.08

ALCEST

Ceny za 1 tydzień/os.
wyż.

A

B

C

1-os.

1380

1450

1599

2-os.

1330

1399

1530

1260

1330

1399

4-os.

1260

1330

1399

studio 4-os.

1330

1399

1470

Pokój:

A

D

2299

2799

2950

3799

3-os.

Domki sprzedawane są wyłącznie z wyżywieniem.
W cenie:
Dopłata:

opłata klimatyczna, zużycie prądu (domki),
pobyt z psem (50/doba), łóżeczko dziecięce (20/doba)

Dzieci (dot. pokoi
i apartamentów):

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

BLISKO MORZA

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i serwowane
do stolików obiadokolacje.

Cena za CAŁY DOMEK/tydzień
(bez wyżywienia)

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 2 baseny letnie (domki: dostępny tylko 1),
jacuzzi, sauna, kort tenisowy, tenis stołowy, animacje dla dzieci,
parking (1 miejsce na pokój/apartament/domek)

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

www.britas-krajowe.pl

REWAL

GRYF

POŁOŻENIE: 50 m od morza, wśród sosnowego
lasu, wschodnia część miejscowośći.
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turnusy od soboty do soboty

2x

W cenie:

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

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (15/doba), rower (7/h),
łóżeczko (25/doba), pobyt z psem (40/doba)

Dzieci:

do lat 2 bez świadczeń: 175/tydzień
do lat 12: zniżka 45 %
do lat 15: zniżka 20 %

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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REWAL

REWAL

VILLA MELODY

SAND

PAKIET PLUS

POŁOŻENIE: 250 m od plaży, spokojna okolica
blisko centrum kurortu.

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

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

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

POKOJE: 2 i 3-os.: łazienka, TV, lodówka, ręczniki, czajnik, balkon lub taras (znaczna większość);
studia 2-pokojowe 2-4 os.: łoże małżeńskie,
wersalka, reszta j.w.; apartamenty 2-pokojowe 2-4 os. (większe): 2 łoża małżeńskie, reszta
j.w.; apartament LUX 3-5 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, czajnik, toster).
od godz. 13:30 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Kuchnia polska, śniadania i kolacje serwowane, dania obiadowe do wyboru.
PAKIET PLUS: Pakiet kwotowy do wykorzystania
w Rewalu na dodatkowe posiłki, desery, napoje: Mały (do wykorzystania 150/os.) i Duży (do
wykorzystania 250/os.).

POKOJE: Przestronne i eleganckie 2, 3 i 4-os.:
łazienka, TV, balkon, ręczniki, suszarka do
włosów, lodówka, czajnik, parawan. Jest możliwość dostawki.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe. Obiadokolacja serwowana do stolików.
DLA MAŁYCH DZIECI: Łóżeczka dziecięce, krzesełka do karmienia, wanienki (bezpłatnie, ale
konieczna wcześniejsza rezerwacja).

A=04.05-19.06, 28.08-30.09; B=19.06-28.08

SAND
wyż.
Pokój:

A

www.britas-krajowe.pl

B

2 i 3-os.

740

970

studio 2-os.

740

1150

studio 3-os.

740

970

studio 4-os.

699

920

apart. 2 os.

820

1230

820

1120

apart. 4-os.

740

970

LUX 3-os.

880

1330

LUX 4-os.

820

1120

LUX 5-os.

770

999

3x

apart. 3-os.

16

Ceny za
1 tydzień/os.

Pakiet PLUS
Mały

Duży

A=28.05-19.06, 21.08-11.09; B=19.06-21.08

+180

+290

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

turnusy od soboty do soboty

VILLA
MELODY

Ceny za 1 tydzień/os.
wyż.

A

B

1050

1320

980

1199

4-os.

950

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 %

Pokój:
2-os.
3-os.

2x

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NIECHORZE

NIECHORZE

JANTAR

KORAL

POŁOŻENIE: 150 m od morza, 80 m od brzegu jeziora, w samym sercu kurortu. W pobliżu
apteka, kościół, przystanek PKS.
WYPOSAŻENIE: Przestronna, elegancka jadalnia, 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.

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 03.07 – 28.08:
2 x dziennie (śniadania + obiadokolacje bufetowe).
ZABIEGI: Badanie lekarskie + 15 zabiegów, co
drugi dzień gimnastyka w basenie.

PAKIET PLUS: Pakiet kwotowy do wykorzystania w Niechorzu na dodatkowe posiłki, desery,
napoje: Mały (do wykorzystania 150/os.) i Duży
(do wykorzystania 250/os.).
A=25.04-22.05, 04.09-16.10; B=22.05-10.07, 21.08-04.09; C=10.07-21.08

Ceny za 1 tydzień/os.
KORAL

PAKIET PLUS

wyż.

Pokój:

1-os.
2, 3, 4, 5-os.

2x

A

B

C

999

1199

1550

899

1080

1330

pakiet PLUS

Mały

A=29.05-03.07, 28.08-02.10; B=03.07-28.08

+180

+290

dostawka: zniżka 20 % (os. > 12 lat), zniżka 50 % (os. < 12 lat)
dopłata do wyż. 3 x dziennie: 100/tydzień/os.

www.britas-krajowe.pl

JANTAR

Ceny za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:
1-os.
2-os.

2/3 x

A

B

1350

1399

1050

1150

1220

1270

Zabiegi

+230

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, wieczór
biesiadny przy grillu (w ramach kolacji w okresie
01.06-31.08), Nordic Walking

2-os. LUX

W cenie:

Dopłata:

pobyt z psem (20/doba; po uzgodnieniu z recepcją),
leżaki (3/doba), łóżeczko dla dziecka (20/pobyt),
parking (10/doba)

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie (patrz opis),
baseny, sauna, jacuzzi, sala fitness, bilard,
tenis stołowy, grill albo wieczorek taneczny

Dopłata:

opłata klimatyczna, rowery, szlafroki,
parking (18/doba - lipiec, sierpień; 10/doba - pozostałe terminy), łóżeczko (15/doba)

Dzieci:

do lat 2 bez świadczeń: gratis
do lat 7 (dostawka, z ½ wyżywienia): zniżka 45 %
do lat 12 (dostawka, z ½ wyżywienia):
zniżka 20 %

Dzieci:

18

REHABILITACJA

Duży

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%

turnusy od soboty do soboty

dostawka dla osoby dorosłej: zniżka 10%

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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POGORZELICA

NIECHORZE

CHIMERA SPA

SANDRA SPA

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

POŁOŻENIE: 300 m od morza, zachodni kraniec
kurortu, przy granicy z Niechorzem, co umożliwia korzystanie z atrakcji obu sąsiadujących ze
sobą miejscowości.

WYPOSAŻENIE:
Elegancki hotel w stylu secesyjnym z podziemnym 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 serwowane obiady).
ZABIEGI:
Konsultacja z lekarzem + 15 zabiegów/tydzień.

WYPOSAŻENIE: Ogromny kompleks basenów (część kryta i odkryta): basen rekreacyjny,
pływacki, solankowy, 3 zjeżdżalnie, wodny plac
zabaw z pirackim statkiem, basen z boiskiem do
gier wodnych, sztuczna fala, jacuzzi, dzika rzeka,
sauna. Jest restauracja, fitness, kawiarnia, pub,
kręgielnia, bilard, kort tenisowy, wypożyczalnia
rowerów, mini zoo, parking. Dla dzieci: bawialnia,
plac zabaw, wakacyjne animacje. Internet WiFi.
POKOJE: 2, 3-os., 2-pokojowe studia 4-os.:
łazienka, TV, minibar, telefon, ręczniki, parawan
i balkon (większość); 2-os. LUX: pokoje większe,
z nowszymi meblami, wszystkie z balkonami;
bungalowy 4-os.: 2-poziomowe, wyposażenie jak standardowe pokoje, z bezpośrednim
wyjściem do ogrodu. Jest możliwość dostawek.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje
w formie bardzo bogatego bufetu. Można
domówić obiady.
ZABIEGI:
Do 3 zabiegów dziennie w dni robocze.
A=03.05-31.05, 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

BLISKO MORZA

wyż.

CHIMERA
SPA

Ceny za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:
1-os.
2-os.

A

B

C

1899

1999

2099

2/3 x

Zabiegi

B

C

D

2 i 3-os.

1450

1550

1850

1999

2-os. LUX

1580

1699

1999

2199

1450

1550

1850

1999

1360

1499

1899

2099

1420

2x

Zabiegi

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

+350

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: 250/tydzień/os.
+300

1350

studio 4-os.
bungalow 4-os.

1550

dopłata do wyż. 3 x dziennie w sezonie C: +175/tydzień/os.

www.britas-krajowe.pl

A

Pokój:
A=01.05–29.05, 21.08-02.10; B=29.05-26.06; C=26.06-21.08
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Cena za 1 tydzień/os.

SANDRA SPA

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie
(sezony A i B: 3 x dziennie sezon C: 2 x dziennie),
basen, jacuzzi, sauna, parking

Dopłata:

opłata klimatyczna, garaż podziemny

Dzieci:

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

turnusy od soboty do soboty

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, bawialnia, 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 %

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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POGORZELICA

MRZEŻYNO

FAMILIJNI

LAGUNA

POŁOŻENIE: 150 m do plaży.

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

WYPOSAŻENIE: Klimatyzowana jadalnia, basen
z mobilnym zadaszeniem (otwierany w pogodne 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 bawialnie, 2 atrakcyjne place zabaw oraz park siatkowy.
Latem codzienne animacje dla dzieci i dorosłych. Parking monitorowany. Internet WiFi.

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 dorosłych. Dla najmłodszych plac zabaw i bawialnia.
Codziennie 5 h bezpłatnych zajęć fitness (aerobik, aquaaerobik, Nordic Walking, step, pilates).
WiFi w wybranych miejscach. Leżaki w recepcji.
Parking bezpłatny.

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. Możliwość
dostawki w pokojach 3-os.
od godz. 17:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

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

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.

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

ĆMI
DLA RODZIN Z DZIE

Ceny za 1 tydzień/os.

FAMILIJNI

wyż.

2, 3-os.
studio 4-6-os.
apartament
3-5-os.

www.britas-krajowe.pl

2x

PAKIET LAGUNA: Korzystanie z basenów, saun,
bilarda, siłowni i rowerów bez ograniczeń.
A=01.06-26.06, 31.08-16.09; B=26.06-31.08

LAGUNA

A

B

1350

1870

1650

2299

1399

2080

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 899/tydzień

turnusy od soboty do soboty

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
A

B

1-os.

1499

1880

2-os.

1299

1699

1299

1680

apart. 4-os.

1520

1880

dom 4-os.

1520

1880

Zakwaterowanie:

A=01.05-26.06, 29.08-15.09; B=26.06-29.08

Pokój:
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studio 4-os.

2x

Pakiet
LAGUNA

+200

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 %

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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MRZEŻYNO

WYDMA RESORT

HOTEL ZALEWSKI
POŁOŻENIE: 100 m od morza. Od plaży hotel dzieli
tylko wąski pas nadmorskiego lasu.

POŁOŻENIE: 100 m od morza.
WYPOSAŻENIE: Nowy, komfortowy hotel.
Restauracja, kawiarnia, strefa SPA (basen solankowy, sauna, grota solna). Jest winda. Dla dzieci
sala zabaw i plac zabaw. Parking monitorowany.
Internet WiFi.

BLISKO MORZA

MRZEŻYNO

POKOJE: Przestronne, nowoczesne 2-os.: łazienka, 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.

WYPOSAŻENIE: Hotel 4-gwiazdkowy. Na miejscu
elegancka restauracja, kawiarnia, luksusowa strefa
SPA, kompleks saun i łaźni, kręgielnia, sala fitness.
Aquapark: 6 basenów (w tym sportowy, rekreacyjny,
zewnętrzny), wodny plac zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie, sauna sucha, jacuzzi. Dla dzieci atrakcyjny plac
zabaw, sala zabaw i akacyjne animacje. Jest parking
oraz podziemny garaż (płatne dodatkowo).
POKOJE: Komfortowe i nowoczesne 2-os.: łazienka,
TV, lodówka, ręczniki, suszarka do włosów, czajnik,
balkon, klimatyzacja. Część pokoi z widokiem na
morze. Pokoje LUX są większe (26 m2) i wszystkie
mają duże balkony od strony morza. Są również
2-pokojowe studia 4-os. (w salonie 2-os. kanapa, w
sypialnia łoże małżeńskie). Pokoje mają możliwość
dostawki. Szlafroki płatne dodatkowo.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

BLISKO MORZA

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje w formie
bogatego bufetu. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowo lunchów (posiłek serwowany w godz.13-14).
ZABIEGI: Do 3 zabiegów dziennie w dni robocze.
A=03.05-01.06; B=06.06-25.06; C=30.08-29.11; D=25.06-30.08
HOTEL
ZALEWSKI

WYDMA
RESORT

Cena za 1 tydzień/os.
Wyż.

Pokój:
2-os.

2x

A

B

1550

1999

A

B

C

D

2-os.

2299

2399

2599

2880

2-os.
(widok na morze)

2399

2499

2699

2980

2620

2720

2920

3199

studio 4-os.

2299

2399

2599

2880

Studio 4-os.
(widok na morze)

2399

2499

2699

2980

24
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W cenie:

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (25/doba), pobyt
z psem (50/doba; wyłącznie po konsultacji z recepcją), 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 %

turnusy od soboty do soboty

2x

+350

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

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

dostawka dla dziecka do 14 lat: 799/tydzień/os.
W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, aquapark, wodny plac zabaw dla dzieci, fitness, bawialnia, programy animacyjne dla dzieci (latem)

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (25/doba), garaż
podziemny (40/doba), szlafrok (15/doba), kompleks saun i łaźni (30/doba), pobyt z psem

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 14 (regularne łóżko w studio):
zniżka 20 %
do lat 18 (regularne łóżko w studio):
zniżka 15 %
do lat 14 (dostawka):
799/tydzień/os.

dostawka dla os. powyżej 12 lat: zniżka 20 %
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
basen, sauna, kije do Nordic Walking

Zabiegi

Pokój:

2-os. LUX

A=08.05-19.06, 04.09-25.10; B=19.06-04.09

Ceny za 1 tydzień/os.
wyż.

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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ALGA ACTIV

BLISKO MORZA

AKCES SPA

POŁOŻENIE: 80 m od morza, w otoczeniu lasu.

POŁOŻENIE: Centrum kurortu, 150 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, 2 baseny (zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci oraz kryty z atrakcjami
wodnymi, jacuzzi), sauna, boisko multifunkcyjne, kort
tenisowy, fitness, siłownia, bilard, tenis stołowy, mini
golf, wypożyczalnia 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: Ośrodek otoczony ogrodem, z bogatą
infrastrukturą: jadalnia, kryty basen z jacuzzi i zjeżdżalnią dla dzieci, sauna, boiska sportowe, plac zabaw,
kort, fitness, kawiarnia, bilard, kijki do Nordic Walking,
parking. Internet WiFi.

POKOJE: 2, 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-6-os.:
łazienka, TV, sprzęt plażowy, balkon, czajnik. Ręczniki dostępne w recepcji (bezpłatnie). Lodówka do
wypożyczenia w recepcji.
od godz. 15:30 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe, obiady
serwowane do stolików.
A=29.05-12.06, 21.08-04.09-; B=12.06-19.06, 14.08-21.08;
C=19.06-03.07, 07.08-14.08; D=03.07-07.08

ALGA
ACTIV
Pokój:
2-3-os.
studio 4-6-os.

DŹWIRZYNO

A

B

C

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 możliwość dostawki.
od godz. 14:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Bogaty, urozmaicony bufet szwedzki.
ZABIEGI: 10 zabiegów/tydzień.
A=11.09-18.12; B=17.04-19.06; C=19.06-11.09

AKCES SPA
Pokój:

D

2-os.
2-os. LUX

3x

Cena za 1 tydzień/os.
Wyż.

1-os.

Cena za 1 tydzień/os.
Wyż.

970

1050

1320

1499

970

1050

1320

1499

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 %

2x

A

B

C

1499

1599

1799

1140

1250

1450

1230

1390

1580

Zabiegi

+150

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: + 250/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 %

GRZYBOWO

POSEJDON

DIAMENT SPA

POŁOŻENIE: 50 metrów od morza, z własnym
zejściem na plażę.
WYPOSAŻENIE: Jadalnia, wypożyczalnia rowerów,
boisko do siatkówki i kosza. Dla dzieci plac zabaw.
Jest parking. Internet WiFi.
POKOJE: 1 i 2-os. oraz studia 2 pokojowe 3-4-os.:
łazienka, TV, radio, ręczniki, czajnik, balkon lub bezpośrednie wyjście na dwór (parter). Możliwość dostawki
w pokoju 2-os.
od godz. 14:00 (od obiadu/obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Sezony A, B i C: śniadania bufetowe, obiady i kolacje
serwowane.
Sezon D: śniadania i obiadokolacje bufetowe.
ZABIEGI: Badanie lekarskie + 2 zabiegi dziennie
w dni robocze.

POŁOŻENIE: 800 m do morza, w spokojnej
dzielnicy willowej.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, strefa SPA
z krytym basenem, sauną i jacuzzi, sala gimnastyczna 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. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu szwedzkiego.

A=05.06-19.06, 11.09-25.09; B=19.06-03.07;
C=28.08-11.09; D=03.07-28.08

POSEJDON
Pokój:

Wyż.

1-os.
2-os.
studio 3-os.
studio 4-os.

2/3 x

A=08.05-26.06, 31.08-30.09; B=26.06-31.08

Cena za 1 tydzień/os.
A

B

C

D

1370

1460

1560

1950

1050

1120

1199

1299

1050

1120

1199

1299

980

999

1099

1199

DIAMENT SPA

Zabiegi

BLISKO MORZA

Pokój:

2-os.

+150

W cenie:

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

Dopłata:

opłata klimatyczna, pobyt z psem (20/doba),
łóżeczko dziecięce (20/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%

www.britas-krajowe.pl

turnusy od soboty do soboty

wyż.

1-os.

dostawka w pokoju 2-os.: zniżka 25 %
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DŹWIRZYNO

MRZEŻYNO

turnusy od soboty do soboty

2x

Cena za 1 tydzień/os.
A

B

1599

1999

1499

1660

3-os.

1499

1660

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen,
sauna, jacuzzi, sala gimnastyczna z siłownią,
wieczorek taneczny, transfer do Kołobrzegu
(3 x dziennie)

Dopłata:

opłata klimatyczna, Nordic Walking,
łóżeczko dziecięce (10/doba), rowery,
parking (20/doba)

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 na dostawce: zniżka 35%
do lat 16 na dostawce: zniżka 25%

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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KOŁOBRZEG

GRZYBOWO

5 ZMYSŁÓW

OLYMP

POŁOŻENIE: 100 m od plaży.
WYPOSAŻENIE: Nowoczesny obiekt posiadający
restaurację z kawiarnią, basen kryty, strefę SPA (sauna
sucha i parowa, jacuzzi), zewnętrzną siłownię, kącik
i plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnię rowerów, monitorowany parking, Internet WiFi. Dodatkowo nowo
wybudowany domek rekreacyjny: sauna na podczerwień, sauna ganbanyoku, łóżko masujące, sauna sucha.
POKOJE: 2-os. (16 m2): łazienka, TV, ręczniki, lodówka,
suszarka do włosów, czajnik; 2-os. LUX (21 m2): przestronniejszy, 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 kuchenny (lodówka, kuchenka, czajnik, zlew),
ręczniki, suszarka do włosów, żelazko, deska do prasowania, grill, taras, meble ogrodowe.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe i obiadokolacje

BLISKO MORZA

A=05.06-26.06, 04.09-25.09; B=26.06-10.07, 14.08-04.09; C=10.07-14.08

5 ZMYSŁÓW

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

A

B

C

1350

1599

1699

1450

1750

1899

1799

1999

2099

4-os. studio

1399

1520

1599

5-os. studio

1150

1250

1299

Pokój:
2-os.
2-os. LUX
3-os. studio

Bungalow:

2x

wyż. 2 x
na 1 tydzień/os.
dziecko
<12 lat

osoba
>12 lat

TYP A max. 4 os.
TYP B max. 6 os.
TYP C max. 8 os.
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+350

+650

POŁOŻENIE: 200 m od plaży (Olymp 2), 300 m
od plaży (Olymp 3), 250 m od plaży (Olymp 4),
dzielnica uzdrowiskowa.
WYPOSAŻENIE: 3 obiekty hotelowe, w każdym
osobna infrastruktura: jadalnia, basen, sauna
sucha, parowa, jacuzzi, sala fitness. W kompleksie jest profesjonalna baza zabiegowa, kawiarnia
widokowa (Olymp 3), kręgielnia, bilard. Dla dzieci sala zabaw i wakacyjny program animacyjny.
Internet WiFi. Jest parking i garaż podziemny.
POKOJE: Komfortowe 2-os. oraz 2-pokojowe 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.

Cena za
CAŁY DOMEK/tydzień
(bez wyżywienia)

A=01.05-26.06, 04.09-30.09; B=26.06-04.09

2650

3550

3799

OLYMP
2, 3 i 4

3650

4850

5199

Pokój:

4699

5899

6299

Cena zawiera:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (pokoje), 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):
799/tydzień

turnusy od soboty do soboty

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

2-os.
studio 2-os.

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

2x

A

B

1699

1899

2050

2250

Zabiegi

REHABILITACJA

+250

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, korzystanie
z basenu, saun, jacuzzi, sali fitness, wakacyjne
animacje dla dzieci, szlafrok, łóżeczko dziecięce

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

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NAD MORZEM

KOŁOBRZEG

NAD MORZEM

CHALKOZYN
POŁOŻENIE: 200 m od morza, centrum dzielnicy uzdrowiskowej.
WYPOSAŻENIE: Ośrodek z windą, jadalnią, bazą
zabiegową i kawiarnią. Internet WiFi przy recepcji. 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. 15:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

KOŁOBRZEG

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe,
obiady serwowane.

GÓRNIK

A=17.04-19.06, 21.08-25.09; B=19.06-21.08

POŁOŻENIE: 250 m od morza, pośród nadmorskiego parku.
WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia, kawiarnia,
kryty basen, sauna, jacuzzi, sala fitness, wypożyczalnia rowerów, wypoczynkowy taras widokowy, zadaszone miejsce do grilla, nowoczesne
gabinety odnowy biologicznej. Jest winda. Dla
dzieci plac zabaw. Parking z ograniczoną liczbą
miejsc (w sąsiedztwie 2 płatne parkingi ogólnodostępne). 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)

CHALKOZYN

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

A

B

1299

1520

1099

1360

2-os. bez balkonu

950

1220

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (25/doba)

Dzieci:

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

Pokój:
1-os.
2-os. z balkonem

3x

ATIS
DZIECI DO LAT 6 GR

KOŁOBRZEG

WILLA FORTUNA
POŁOŻENIE: 200 m od plaży.

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

WYPOSAŻENIE: Elegancka jadalnia, bogata
baza rehabilitacyjna, sauna, jacuzzi. Internet WiFi
(są też 2 ogólnodostępne komputery). Parking
z ograniczoną liczbą miejsc.

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

POKOJE: 1, 2, i 3-os. LUX i 3-os.: łazienka, TV,
czajnik, ręczniki, sprzęt plażowy. Pokoje LUX po
generalnym remoncie wyposażone dodatkowo
w lodówkę i szlafroki. Część pokoi z balkonami.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania, obiady i kolacje.
W sezonie letnim menu dziecięce.
ZABIEGI: 18 zabiegów/tydzień.

A=22.05-26.06, 28.08-25.09; B=26.06-17.07, 07.08-28.08; C=17.07-07.08

wyż.
Pokój:
1-os.
2-os.

A=01.05-01.07, 31.08-31.10; B=01.07-31.08

Cena za 1 tydzień/os.

GÓRNIK

3x

A

B

C

1970

2130

2170

1620

1780

1820

REHABILITACJA

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

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie,
basen (1 godz./dzień), 5 zabiegów (sezon A)

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 %

turnusy od soboty do soboty

WILLA
FORTUNA

A

B

1-os.

1550

1680

2-os.

1220

1350

1350

1499

1220

1350

Pokój:

2-os. LUX
3-os.

turnusy od soboty do soboty

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

3x

Pokój
Zabiegi
z balkonem

+50/os.

+100

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie

Dopłata:

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

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 10 (dostawka, ½ wyż.): zniżka 40 %

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NAD MORZEM

NAD MORZEM

S
ITA
BR

NASZ
TYP
S
ITA
BR

KOŁOBRZEG

KOŁOBRZEG

A
ARKA MEDICAL SP

WISTOM

POŁOŻENIE: 50 m od plaży, ok. 1 km od uzdrowiskowego centrum kurortu.

POŁOŻENIE:
100 m od plaży, centrum uzdrowiska.
WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen, jacuzzi,
sauna sucha i mokra, baza rehabilitacyjna, sala
fitness, tenis stołowy, bilard, kawiarnia, parking.
Dla dzieci plac zabaw. Internet WiFi.

REHABILITACJA

POKOJE: 2 i 3-os.: łazienka, TV, czajnik, ręczniki, balkon (znaczna większość); pokoje 1, 2
i 3-os. LUX (nowoczesny i elegancki wystrój):
wyposażenie jak pokoje standardowe, ale dodatkowo posiadają lodówkę i suszarkę do włosów.
Szlafroki do wypożyczenia w recepcji.
od godz. 15:00 (od obiadu)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYPOSAŻENIE: 4-gwiazdkowy hotel. Na miejscu
2 restauracje, 2 kawiarnie (w tym panoramiczna,
obrotowa na 11 piętrze), kryty basen z częścią
pływacką i rekreacyjną, basen letni, jacuzzi, strefa
saun, grota solna, kryty kort tenisowy, sala fitness,
wypożyczalnia rowerów. Dla najmłodszych sala
zabaw, plac zabaw, salon gier, ścianka wspinaczkowa oraz wakacyjne animacje. Jest parking.
Internet WiFi.

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

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 obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

ZABIEGI:
Badanie lekarskie oraz 10 zabiegów/tydzień.

WYŻYWIENIE: Śniadania
w formie bogatego bufetu.

i

obiadokolacje

BLISKO MORZA

A=20.03-19.06, 28.08-23.10, B=19.06-28.08

ARKA
MEDICAL SPA

BLISKO MORZA

A

B

2-os.

1299

1599

3-os.

1270

1550

1599

1999

2-os. LUX

1399

1750

3-os. LUX

1350

1699

Pokój:

1-os. LUX
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Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

3x

Zabiegi

A=25.04-26.06, 28.08-20.12, B=26.06-28.08

ARKA
MEDICAL SPA

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:
2-os.
+150

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):
950/tydzień

turnusy od soboty do soboty

studio 4-os.

2x

A

B

1999

2499

1750

2199

W cenie:

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

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

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NAD MORZEM

S
ITA
BR

SIANOŻĘTY

IMPERIALL

BLISKO MORZA

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

IMPERIALL

Cena za 1 tydzień/os.

wyż.

A

B

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kompleks kąpielowy
(kryty basen ze zjeżdżalnią, zewnętrzny basen letni
z podgrzewaną wodą i jacuzzi), boiska sportowe
(siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis), strefa 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.

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.

ZAKWATEROWANIE: łazienka, TV, lodówka, czajnik, 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, klimatyzacja).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

1750

1999

1850

2099

1599

1850

Zabiegi

Pokoje
2-3-os.
2-os. LUX

2x

4-os. rodzinny

4-os.

2x

4-os.

2x

1920

2299

1499

1799

2250

2599

1699

1999

+ 300

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 (15/doba), pobyt z psem (350/tydzień),
grzejnik elektryczny, rower, Nordic Walking, łóżeczko (40/pobyt),

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): opłata 1050/tydzień (sezon A) i 1350/tydzień (sezon B)

www.britas-krajowe.pl

ZABIEGI:
Konsultacja lekarska + 15 zabiegów/tydzień,
w tym 3 masażę częściowe i 3 zabiegi wodne.

BLISKO MORZA

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

A

B

C

1-os.

1450

1750

1950

2-os.

1270

1550

1799

1450

1699

1899

2-os. LUX

1499

1799

1999

apart. 4 os.

1550

1850

2050

Pokój:

2-os. PLUS

2/3 x

Zabiegi

+150

dostawka dla os. powyżej 12 lat: zniżka 20 %

dostawka dla os. > 12 lat: opłata 1630/tydzień

34

WYŻYWIENIE:
W okresie 26.06 – 28.08 śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego. Poza tym
okresem wyżywienie 3 x dziennie: śniadania
i kolacje bufetowe, obiady serwowane do stolika.

MAX

Apartamenty
3-os.

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)

A=27.03-01.05, 30.10-27.11; B=01.05-29.05, 18.09-30.10; C=29.05-18.09

Bungalowy
3-os.

MAX

POŁOŻENIE: Nad samym morzem.

ZABIEGI: 10 zabiegów fizykalnych, 2 x masaż
kręgosłupa (25 min), 2 x borowina, 2 x Aquaaerobik.

B=03.07-21.08

USTRONIE MORSKIE

POŁOŻENIE: 50 m od plaży.

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Dla dzieci 3-12 lat dodatkowo serwowany lunch.

A=26.06-03.07, 21.08-04.09;

NASZ
TYP
S
ITA
BR

NASZ
TYP

S
ITA
BR

NAD MORZEM

S
ITA
BR

turnusy od soboty do soboty

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie (od 25.06
do 29.08) i 2 x dziennie (26.06-28.08), basen,
sauny, jacuzzi, sala fitness, Nordic Walking,
rowery, sprzęt plażowy, wieczorek taneczny,
2 x w tygodniu transfer do Kołobrzegu,

Dopłata:

opłata klimatyczna, rowery (5/h),
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 %

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290

35

SARBINOWO

NAD MORZEM

JAWOR

BAJKOWY LAS

POŁOŻENIE: 100 m od plaży.

BLISKO MORZA

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)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu szwedzkiego.
A=01.05-26.06, 28.08-25.09; B=26.06-17.07, 07.08-28.08; C=17.07-07.08

JAWOR
Pokój:
1-4-os.

Cena za 1 tydzień/os.

wyż.
2x

A

B

C

1499

1680

1750

dostawka (wspólne spanie) dla os. dorosłej: zniżka 10 %

SARBINOWO

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen letni,
basen kryty, jacuzzi

Dopłata:

opłata klimatyczna,
parking (20/doba), rowery, sauny

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: 140/tydzień
do lat 3 z ½ wyżywienia: 280/tydzień
do lat 14 (dostawka/wspólne spanie):
zniżka 35%
do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %

POŁOŻENIE:
80 m od morza, 800 m od centrum kurortu.
WYPOSAŻENIE: Jadalnia, basen letni, plac zabaw, boisko
sportowe, miejsce na grill/ognisko, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów, parking. Internet WiFi w części ośrodka.
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: Posiłki serwowane.
A=26.06-28.08

BAJKOWY LAS
wyż.

Cena za
1 tydzień/os.
A

Zakwaterowanie:
Domki murowane
3, 4 i 5-os.

2x

899

Domki drewniane
4-os.

2x

BLISKO MORZA

1150

Pokoje
2 i 3-os.

2x

899

dodatkowa os. w domku drewnianym: 880/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
do lat 6 z ½ wyżywienia: zniżka 100/tydzień

MIELNO

POD BRZÓZKĄ

VILLA STELLA SPA

POŁOŻENIE: Przy samym morzu z własnym
zejściem na plażę.

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.

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

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 ogólnodostępne.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:30 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje serwowane (2 dania + deser). Napoje do
posiłków w cenie.

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiady serwowane.
A=03.05-26.06; B=21.08-30.09; C=26.06-10.07; D=10.07-21.08

POD BRZÓZKĄ
Zakwaterowanie:

wyż.

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

Cena za 1 tydzień/os.
A

B

C

D

POKOJE
2 i 3-os.

2x

999

1099

1160

1270

VILLA
STELLA SPA

BLISKO MORZA

3-os.
4-os.

2x

B

1399

1850

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

1-os.

1140

1260

1499

999

999

1099

1260

dostawka w domku: 899/tydzień/os.
W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking

Dopłata:

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

Dzieci:

A

2-os.

1140

do lat 3 (regularne łóżko i wyżywienie):
zniżka 30 %

www.britas-krajowe.pl

turnusy od soboty do soboty

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:

DOMKI
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turnusy od soboty do soboty

2x

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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MIELNO

ŁAZY

SYRENA

HOLIDAY CAMPING

POŁOŻENIE: 30 m od plaży, centrum Mielna.

POŁOŻENIE: 50 m od nadmorskiej plaży, na rozległym terenie (2,4 ha).

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.

BLISKO MORZA

A=29.04-26.06, 28.08-02.10; B=26.06-28.08

SYRENA
Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
A

B

Pokój
z balkonem

budynek A
1-os.
2-os.

3x

3-os.

1420

1699

+ 140/
tydzień/os.

1150

1350

+ 140/
tydzień/os.

1060

1350

+ 70/
tydzień/os.

budynek E
2-os.
3-os. studio

3x

4-os. studio

2-os.
3-os.

www.britas-krajowe.pl

3x

WYPOSAŻENIE: 2 restauracje, drink-bar, kompleks
basenów (wodny plac zabaw dla dzieci ze zjeżdżalniami, armatkami wodnymi, 2 duże zjeżdżalnie, 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.

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.
Dla dzieci do 15 lat dodatkowo lunch.
A=28.08-19.09; B=06.06-26.06; C=26.06-03.07, 21.08-28.08; D=03.07-21.08

HOLIDAY
CAMPING

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Domek:

A

B

C

D

4-os.

999

1199

1550

1599

1499

4-os. LUX

1099

1299

1699

1750

1130

1420

4-os. Golden LUX

1260

1499

1899

1950

1060

1420

6-os.

999

1160

1499

1550

1099

1220

1599

1650

1199

1399

1750

1799

6-os. LUX

1499

1850

1199

1499

1130

1420

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%

turnusy od soboty do soboty

BLISKO MORZA

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)

1199

budynek F
1-os.
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6-os. Golden LUX

2x
+lunch

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.),
dodatkowe miejsce parkingowe (30/doba)

Dzieci:

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

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

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

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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DARŁÓWKO

JAROSŁAWIEC

HOTEL JAN

KA
PANORAMA MORS

POŁOŻENIE: 50 m od morza, bezpośrednio przy
Parku Wodnym.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, bar, basen hotelowy, sauna, jacuzzi, kort tenisowy, wypożyczalnia 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.

BLISKO MORZA

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
w formie bufetu.

i

obiadokolacje

A=01.04-01.06, 17.09-31.10; B=01.06-25.06, 01.09-17.09; C=25.06-01.09

HOTEL JAN

Ceny za 1 tydzień/os.
wyż.

B

C

1-os.

1850

2050

2499

2 i 3-os.

1540

1730

2050

1920

2099

2360

2-4-os. studio

1730

1920

2170

2-4-os. studio
De Lux

2120

2299

2499

2-os. LUX

www.britas-krajowe.pl

2x

POŁOŻENIE:
350 m od plaży, centrum miejscowości.
WYPOSAŻENIE: Eleganckie restauracje, ogromny 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 pozostawienia dziecka pod profesjonalną opieką), sala gier
Playland. Wakacyjne animacje dla dzieci i dorosłych. 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 dziennie w formie bardzo bogatego bufetu. Bez ograniczeń w godz. 10:00-24:00: lody, napoje ciepłe
i inne, wybrane alkohole, bufet sałatkowy, przekąski, desery, tematyczne poczęstunki podczas
codziennych imprez animacyjnych.
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

A

Pokój:
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W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen
hotelowy, sauna, jacuzzi, Park Wodny (oprócz
kompleksu saun, groty solnej, tężni), tenis,
wakacyjne animacje dla dzieci i dorosłych

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (10/doba), bilard, kręgielnia, rowery, pobyt z psem (50/doba; po uzgodnieniu 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

turnusy od soboty do soboty

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:

A

B

C

D

E

Pokoje w budynku
2-os.
3-os.

AI

4-os.

1480

1899

2040

2220

2470

1550

2040

2180

2360

2620

1440

1840

1999

2180

2420

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

Pokoje w domkach
2-os.
4-os.

AI

1499

1899

2060

2230

2499

1480

1899

2040

2220

2470

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 (konieczność 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

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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USTKA

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

BLISKO PLAŻY

WYPOSAŻENIE: Budynek A (średni standard),
budynek B (wysoki standard), najnowszy budynek C (najwyższy standard). W budynku B znajduje 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 standardzie 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).
A=30.05-30.09

HOTEL
MORZE

wyż.

Pokój:

A

2x
1299

Budynek B – podwyższony standard
2x

1499

Budynek C – wysoki standard
2, 3-os.

HOTEL JANTAR
POŁOŻENIE: 250 m od morza.
WYPOSAŻENIE: W budynku hotelowym: elegancka restauracja, kryty basen z brodzikiem dla dzieci,
jacuzzi, sauna sucha i parowa, sprzęt fitness (vacu,
wibra, 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 12 lat. Napoje
w cenie pobytu.
PAKIET ALL INCLUSIVE: Wyżywienie 3 x dziennie
(bufet szwedzki), napoje bez ograniczeń w godz.
12:00-21:00 (napoje alkoholowe i niealkoholowe,
kawa, herbata).
A=30.04-26.06, 28.08-23.10; B=26.06-28.08

HOTEL JANTAR

2x

1650

Cena za 1 tydzień/os.

wyż.
Zakwaterowanie:

1299

studio 3, 4-os.

2, 3-os.

USTKA

Cena za 1 tydzień/os.

Budynek A – średni standard
2, 3, 4-os.

NASZ
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S
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BR

NASZ
TYP

S
ITA
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A

B

1450

1599

1170

1399

1299

1999

1499

2299

1199

1850

DOMKI
2-os.
3, 4, 5-os.

2x
POKOJE

2-os.
2-os. Lux
3-os.

2x

pakiet All Inclusive: +460/tydzień/os.
W cenie:

Dopłata:

Dzieci:
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7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
bilard, sauna + jacuzzi
opłata klimatyczna,
parking (30/doba), pobyt ze zwierzęciem
do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 7 (wspólne spanie): zniżka 35 %

turnusy od soboty do soboty

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie
(lub All Inclusive), basen, jacuzzi,
sauna sucha i parowa, rowery,
Nordic Walking, animacje w sezonie B

Dopłata:

opłata klimatyczna, pobyt z psem,
lodówka w domku, parking

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (przy 2 os. dorosłych): zniżka 50 %

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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ŁEBA

LECH

ĆMI
DLA RODZIN Z DZIE

LECH

Ceny za 1 tydzień/os.

wyż.

Pokój:
1-os.
2-os.

2x

3 i 4-os.

A

B

1499

1899

1399

1599

1370

1560

ARENA SŁOŃCA

POŁOŻENIE: 300 m od plaży.

POŁOŻENIE: 600 m od plaży.

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

WYPOSAŻENIE: Budynek hotelowy, 4 pawilony
letniskowe. Na miejscu restauracja, bilard, tenis
stołowy, piłkarzyki, łaźnia parowa i duże jacuzzi.
Dla dzieci kryty basen z wodnym placem zabaw,
duże, atrakcyjne zewnętrzne place zabaw,
bawialnia (100 m2, opiekunka dla dzieci > 4 lat)
oraz fantastyczne animacje wakacyjne. Parking
bezpłatny. Internet WiFi.

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.

A=18.04-26.06, 28.08-25.09; B=26.06-28.08

ŁEBA

POKOJE: 2 i 3-os. oraz 2-pokojowe apartamenty 4-os.: łazienka, TV, lodówka, balkon/
taras, ręczniki, suszarka do włosów.
Istnieje możliwość dostawki.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje bufetowe. Dla dzieci do 6 lat zupka w godz. 13-14.

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

REHABILITACJA: +100/tydzień/os.

Domek Brda:

wyż. 2 x dziennie
na tydzień
dziecko
<10 lat

Cena za
CAŁY DOMEK/tydzień

osoba
>10 lat

ARENA SŁOŃCA

4 i 5-os.

2999

3399

6-os.

3599

4099

Domek
Mikołajki:

+370

Cena za
CAŁY DOMEK/tydzień

+500

2-os.

1699

1799

3-os.

2499

2699

2950

3199

4-os.

Cena za 1 tydzień/os.

wyż.

REHABILITACJA

Pokój:

A

B

C

2-os.

1620

1799

2030

1520

1730

1850

1450

1650

1780

3-os.
apart. 4-os.

2x

dostawka dla os. >16 lat: opłata 1430/tydzień

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

DLA RODZIN Z DZIE

A=03.05-26.06, 29.08-10.10; B=21.08-29.08; C=26.06-21.08

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie
(+ zupka w porze lunchu dla dzieci < 6 lat),
basen, jacuzzi, sauna, animacje,
opieka animatorki dla dzieci > 4 lat,
bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, parking

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 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 (20/doba)

Dopłata:

opłata klimatyczna

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń (przy 2 os. pełnopłatnych): opłata 140/tydzień
do lat 10: zniżka 20% (pokoje)

Dzieci:

do lat 4 (dostawka): gratis (max 1)
do lat 12 (dostawka): opłata 1150/tydzień
do lat 16 (dostawka): opłata 1260/tydzień

www.britas-krajowe.pl

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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ŁEBA

NAD MORZEM

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, reszta posiłków serwowana do stolika.
A=01.06-01.07, 24.08-30.09; B=01.07-24.08

FREGATA

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
A

B

2-os.

1050

1150

3-os.

950

1050

Pokój:

4-os.

3x

920

1020

2-os. LUX

1150

1420

3-os. LUX

1050

1180

dostawka dla osoby dorosłej: 820/tydzień
W cenie:

JASTRZĘBIA GÓRA

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, parking

Dopłata:

opłata klimatyczna

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 13 z ½ wyżywienia: 699/tydzień

ZEW MORZA
POŁOŻENIE: 200 m od plaży.
WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen z hydromasażem, jacuzzi, fitness, sauna sucha i parowa, zadaszona wiata na ognisko i grill, boiska
sportowe, wypożyczalnia rowerów, kawiarnia,
bilard, tenis stołowy, sala fitness, parking. Dla
dzieci plac zabaw. Internet WiFi przy recepcji.
Sprzęt plażowy, sportowy i gry planszowe do
wypożyczenia w recepcji.

2, 3 i 4-os.
2-os. balkon

2x

C

1299

1299

1380

1499

PRIMAVERA

domek 4-os.

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie (sezon A),
2 x dziennie (sezon B i C), korzystanie z kompleksu basenowo-saunowego w określonych
godzinach, biesiada kaszubska,
parking, opłata klimatyczna, WiFi

Dzieci:

do 1 roku bez świadczeń: gratis
do lat 3 (dostawka, ½ wyż.): zniżka 65 %
do lat 8 (dostawka, ½ wyż.): zniżka 45 %

wyż.

3x

Cena za 1 tydzień/os.
A

B

C

D

1599

1699

1899

2099

1550

1650

1750

2050

BLISKO MORZA

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

1580

W cenie:

www.britas-krajowe.pl

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)

Zakwaterowanie:

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie (w sezonie B i C):
+175/tydzień/os.
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WYPOSAŻENIE: Restauracja, Park Wodny (3 baseny kryte, brodzik, rwąca rzeka, zjeżdżalnie, jacuzzi)
i Świat Saun, kręgielnia, rowery górskie, siłownia,
boiska sportowe, tenis stołowy, kawiarnia, parking.
Internet WiFi.

Pokój 1, 2, 3
i 4-os. studia

B

1420

POŁOŻENIE: 100 m od morza.

A=03.05-19.06, 28.08-30.10; B=19.06-26.06;
C=26.06-10.07, 21.08-28.08; D=10.07-21.08

Cena za 1 tydzień/os.
A

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

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

A=01.05-26.06, 28.08-30.11; B=26.06-17.07, 21.08-28.08; C=17.07-21.08

Pokój:

PRIMAVERA

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe,
pozostałe posiłki serwowane.

wyż.

JASTRZĘBIA GÓRA

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

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)

ZEW MORZA

NASZ
TYP
S
ITA
BR

FREGATA

NAD MORZEM

S
ITA
BR

turnusy od soboty do soboty

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 350/tydzień
do lat 8 (dostawka):
zniżka 35 % (pokoje), 30 % (domki)
do lat 15 (dostawka):
zniżka 20 % (pokoje), 15 % (domki)

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NAD MORZEM

NASZ
TYP
S
ITA
BR

JASTRZĘBIA GÓRA

RESORT PAPAJ

BLISKO MORZA

CHŁAPOWO

STELLA RESORT

POŁOŻENIE: 100 m od plaży.

POŁOŻENIE: 400 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen z brodzikiem dla dzieci, strefa saun, sala fitness, wypożyczalnia rowerów i kijków Nordic Walking. Dla
dzieci sala zabaw. Jest parking i internet WiFi.

WYPOSAŻENIE: Nowoczesny ośrodek wyposażony w restaurację, drink bar, strefę SPA (basen
zewnętrzny i wewnętrzny, sauna, jacuzzi, grota
solna), salę fitness, piłkarzyki oraz tenis stołowy.
Dla najmłodszych plac i sala zabaw. Jest miejsce
do grillowania, parking i internet WiFi.

POKOJE: 2-os., 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os.:
łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, szlafroki,
suszarka, sprzęt plażowy (leżaki i parawan).
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane do stolika.
DLA MAŁYCH DZIECI: Łóżeczka dziecięce
z pościelą, wanienka, przewijak, krzesełko do
karmienia, nocnik, nakładka toaletowa z podestem (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

POKOJE: Komfortowe 2, 3 i 4-os., 2-pokojowe
apartamenty 4 os., oraz 3-pokojowe domki
4 os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik. Domki
wyposażone dodatkowo w aneks kuchenny.
Ręczniki i suszarka na wyposażeniu pokoi i apartamentów. Wszystkie pokoje z balkonami.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe oraz obiadokolacje.

A=08.05-19.06, 12.09-30.09; B=19.06-03.07, 29.08-12.09; C=03.07-29.08

A=08.05-26.06, 04.09-30.09; B=26.06-03.07, 28.08-04.09; C=03.07-28.08

RESORT
PAPAJ

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:

A

B

C

2 i 3-os.

1550

1699

1999

1550

1699

1999

STELLA
RESORT

2x
studio 4-os.

www.britas-krajowe.pl

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

A

B

C

2-os.

1730

1999

2110

3-os.

1460

1799

1930

1299

1699

1780

1480

1760

1870

1250

1410

1550

Pokój:

4-os.
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NAD MORZEM

S
ITA
BR

apart. 4-os.
domek 4-os.

2x

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, strefa
saun, sala fitness, rowery, kijki Nordic Walking

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen zewnętrzny i wewnętrzny, jacuzzi,
sauna, grota solna, parking

Dopłata:

opłata klimatyczna, pobyt z psem (35/doba),
łóżeczko dziecięce (35/doba), parking

Dopłata:

opłata klimatyczna, piłkarzyki, tenis stołowy

Dzieci:

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

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 10 (dostawka):
1170/tydzień (pokoje), 1030 (domki)

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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WŁADYSŁAWOWO

NASZ
TYP

POŁOŻENIE: 450 m od morza, centrum kurortu.

S
ITA
BR

NAD MORZEM

JASNY BRZEG

NAD MORZEM

S
ITA
BR

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 plażowy. Pokoje LUX bardziej eleganckie, wszystkie
z balkonem lub tarasem.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WŁADYSŁAWOWO

MALOVES

POŁOŻENIE: W pierwszej linii brzegowej, zaledwie 50 m od plaży, w sercu kurortu.
WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja z widokiem na morze, bar, kompleks basenów krytych,
basen letni, sauna sucha, parowa, jacuzzi, solarium, siłownia, sala do gry w ricochet, wypożyczalnia kijów Nordic Walking, tenis stołowy,
bilard. Dla dzieci sala zabaw. Parking. Internet WiFi.
POKOJE: Komfortowe 2-os.: łazienka, TV, ręczniki, suszarka do włosów.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacje bufetowe lub serwowane
(w zależności od ilości osób w ośrodku).
A=01.09-30.09; B=01.06-21.06;
C=21.06-07.07, 16.08-31.08; D=07.07-16.08

JASNY
BRZEG

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

A

B

C

D

2-os.

930

1020

1120

1280

3-os.

880

980

1099

1170

1240

1299

1460

1560

3-os. LUX

1099

1150

1250

1430

4-os. LUX

1040

1060

1150

1299

Pokój:

2-os. LUX

2x

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (20/doba),
łóżeczko dla dziecko (30/doba)

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 10 (dostawka): 850/tydzień

WŁADYSŁAWOWO

JESSICA

POŁOŻENIE: 200 m od morza, centrum kurortu.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, dla dzieci
plac i sala zabaw. Zadaszona altana z miejscem i sprzętem do grillowania. Jest parking.
Internet WiFi.

WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe oraz obiadokolacje.

BLISKO MORZA

POKOJE: Komfortowe 1, 2, 3 i 4-os. oraz 2-pokojowe studia 3-4-os.: łazienka, TV, ręczniki, czajnik, parawan, koc plażowy. Studia wyposażone
dodatkowo w lodówki. Większość pokoi z balkonem, albo tarasem.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu
szwedzkiego, obiadokolacje serwowane.
A=01.06-19.06, 04.09-30.09; B=19.06-03.07, 21.08-04.09; C=03.07-21.08

JESSICA
A=22.06-31.08;

MALOVES
Pokój:
2-os.

wyż.

2x

Pokój:

Cena za 1 tydzień/os.

www.britas-krajowe.pl

A

B

C

1-os.

1350

1499

1599

A

2-os.

1160

1230

1299

2350

3-os.

1130

1199

1270

1020

1099

1150

3-os. studio

1220

1320

1370

4-os. studio

1130

1160

1260

4-os.

dostawka dla os. dorosłej: 1499/tydzień
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Cena za
1 tydzień/os.

wyż.

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, baseny, strefa
saun i jacuzzi (w godz. 15:00-21:00 wyłącznie dla
os. dorosłych), siłownia, 1 h ricochet, 100 pln do
wykorzystania w SPA, 1 x wodny zabieg

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking,
łóżeczko dziecięce, ricochet

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): 1199/tydzień

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

2x

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie

Dopłata:

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

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 10: zniżka 180/tydzień

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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JASTARNIA

HEL

NAD MORZEM

POŁOŻENIE: 250 m od nadmorskiej plaży.

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

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, strefa 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.

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

DUNA
Pokój:
2-os.
3-os.
4-os.

Cena za
1 tydzień/os.

wyż.

2x

A

B

1550

1880

1420

1580

1280

1530

dostawka dla os. dorosłej: 1199/tydzień

JASTARNIA

POKOJE: Komfortowe 2-os.: łazienka, TV, naczynia,
lodówka, sprzęt plażowy. Są też 2 rodzaje apartamentów (Mały 4-os.: 2-poziomowy, aneks kuchenny z jadalnią, u góry sypialnia; Duży 4 i 5-os.: aneks
kuchenny, pokój dzienny z możliwością spania,
sypialnia).
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).
A=08.05-26.06, 04.09-30.09; B=26.06-04.09

KASZUB/KORONA

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:
899/tydzień

Cena za 1 tydzień/os.
Wyż.

A

B

2-os.

1130

1199

2-os. z balkonem

1299

1380

Pokój:

A=03.05-26.06, 04.09-30.09; B=26.06-04.09

NAD MORZEM

KASZUB-KORONA

DUNA

apart. Mały 4-os.

2x

999

1050

apart. Duży 4-os.

1030

1099

apart. Duży 5-os.

950

999

dopłata do wyż. 3 x dziennie: +160/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)

HEL

WILLA STERNIK

DRAGA

POŁOŻENIE:
60 m od brzegu Zatoki Puckiej, 500 m do morza.
WYPOSAŻENIE: Obiekt położony nad brzegiem Zatoki Puckiej z restauracją i parkingiem. Dla najmłodszych 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, obiadokolacje serwowane do stolika. Jest możliwość dokupienia obiadu.

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).

A=06.06-26.06, 28.08-31.10; B=26.06-28.08

DRAGA
Zakwaterowanie:

A=06.05-30.09

Ceny za 1 tydzień/os.

wyż.

A

WILLA STERNIK

B

Pokój:

Pokoje:
2-os.
3-os.

2x

4-os.

4-os.

2x

1250

2-os.

999

1150

2-os. z balkonem

999

1099

3-os.
4-os.

1070

1150

1320

apart. 4-os.

1150

1050

1150

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

www.britas-krajowe.pl

1230
1350
2x

1230

dopłata do wyż. 3 x dziennie: +160/tydzień/os.

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

1060

Domki:
3-os.

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

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)

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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GDAŃSK

VILLA PASCAL

NASZ
TYP

NAD MORZEM

NAD MORZEM

S
ITA
BR

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

S
ITA
BR

WYPOSAŻENIE:
Wysoki
standard.
Jest
restauracja, bar, sauna, dozorowany parking.
Internet WiFi.
POKOJE: Komfortowe 1, 2, 3 i 4-os.: łazienka,
TV, ręczniki, telefon.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

BLISKO MORZA

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje podawane do stołów.
A=08.05-12.06, 04.09-30.09;

VILLA
PASCAL

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:
1-os.
2-os.
3-os.

2x

4-os.

GDAŃSK

B=12.06-04.09

A

B

1650

2050

1299

1450

1199

1350

1099

1280

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

RZEMIEŚLNIK
POŁOŻENIE: 50 m od plaży, Gdańsk Jelitkowo.
8 km od gdańskiej starówki i 3,5 km od sopockiego molo.

KRYNICA MORSKA

NEPTUN

POŁOŻENIE: 150 m od morza.
WYPOSAŻENIE: Ośrodek z windą po generalnym remoncie. Jest jadalnia, kawiarnia z dyskoteką, boiska sportowe (siatkówka, koszykówka,
piłka nożna), korty tenisowe, tenis stołowy, siłownia 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 dzienny z sofą i TV, sypialnia 2-os., lodówka, czajnik,
taras, ręczniki.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: W sezonie A: śniadania, obiady
i kolacje bufetowe. W sezonie B i C: śniadania
i obiadokolacje w formie bufetu.

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

A=22.05-26.06, 28.08-25.09; B=26.06-17.07, 07.08-28.08; C=17.07-07.08

POKOJE: 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, czajnik, ręcz-

Cena za 1 tydzień/os.

NEPTUN

niki, leżaki. Większość pokoi z balkonem.

wyż.

od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

obiady serwowane. Możliwy też wariant wyży-

BLISKO MORZA

2, 3-os.

3-os.

A=08.05-30.09

2/3 x

1-os.
2 i 3-os.

A

54

1699

2/3 x

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 %

www.britas-krajowe.pl

1599

1650

2/3 x

1399

1830

1830

W cenie:

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

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (20/doba)

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 %

1399

W cenie:

1350

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

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

C

DOMKI

wane obiadokolacje).

Pokój:

B

POKOJE

wienia 2 x dziennie (śniadania bufetowe i serwo-

RZEMIEŚLNIK

A

Zakwaterowanie:

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe,

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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W GÓRACH

NASZ
TYP

POŁOŻENIE: W samym sercu uzdrowiska.
WYPOSAŻENIE: 2 budynki kompleksu, w każdym:
jadalnia, basen kryty, basen solankowy, grota solna,
baza zabiegowa, parking. Internet WiFi.

S
ITA
BR

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.

J
ŚWIERADÓW ZDRÓ

HOTEL BUCZYŃSKI
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, ręczniki, suszarka do włosów, balkon, klimatyzacja. Pokoje LUX są znacznie większe i posiadają czajnik. Pokoje suite największe (łoże
małżeńskie + kanapa), z widokiem na góry.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

REHABILITACJA: 15 zabiegów / tydzień.
REHABILITACJA: 15 A=09.05-03.10
zabiegów/tydzień.
MAGNOLIA
1i3

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:
1-os.
2 i 3-os.

2x

A
1340
1130

REHABILITACJA

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.),
parking niestrzeżony, pobyt ze zwierzęciem

Dopłata:

opłata klimatyczna, szlafrok

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka, bez zabiegów):
zniżka 50 %
do lat 16 (dostawka, bez zabiegów):
zniżka 25 %

POŁOŻENIE: 500 m od Domu Zdrojowego.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, 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. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

KURACJA II (do wyboru):
Tydzień Intensywny (15 zabiegów), Drogi
Oddechowe (5 x inhalacja, 2 x masaż częściowy, 3 x kąpiel kwasowęglowa, 2 x magnetoterapia, 2 x gimnastyka).

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

A=03.05-19.12

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pokój:

A

1-os.

1999

2-os.
2-os. LUX
2-os. Suite

2x

1580
1730

REHABILITACJA: 15 zabiegów/tydzień.

Kuracja
I

+350

REHABILITACJA: 15
zabiegów / tydzień.
A=09.05-03.10

II

+450

REHABILITACJA

HOTEL
KRYSZTAŁ

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój:

A

1-os.

1199

2-3-os.

1899

2x

999

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +200/tydzień

dostawka: 1399/tydzień/os.

www.britas-krajowe.pl

J
ŚWIERADÓW ZDRÓ

HOTEL KRYSZTAŁ

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

HOTEL
BUCZYŃSKI

REHABILITACJA

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +200/tydzień

WYŻYWIENIE: Bardzo boagate i urozmaicone
śniadania i obiadokolacje bufetowe.
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S
ITA
BR

NASZ
TYP

MAGNOLIA

S
ITA
BR

W GÓRACH

J
ŚWIERADÓW ZDRÓ

S
ITA
BR

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,
parking niestrzeżony

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen,
jacuzzi, sauna, siłownia

W cenie:

Dopłata:

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

Dopłata:

opłata klimatyczna, szlafrok

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (przy 2 os. pełnopłatnych): 650/tydzień
do lat 12 (przy 1 os. pełnopłatnej): zniżka 20 %

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka, bez zabiegów): zniżka 50 %
do lat 16 (dostawka, bez zabiegów): zniżka 25 %

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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W GÓRACH

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: 1 i 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 serwowane obiadokolacje.

2-os.

SZKLARSKA PORĘBA

HOTEL KRYSZTAŁ

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:
1-os.

A
SZKLARSKA PORĘB

POŁOŻENIE: W sercu Szklarskiej Poręby.

A=03.06-30.09

HOTEL POD
SZRENICĄ

NASZ
TYP
S
ITA
BR

ICĄ
HOTEL POD SZREN

50 m

S
ITA
BR

W GÓRACH

SZKLARSKA PORĘBA

2x

A

WYPOSAŻENIE: Komfortowy hotel 4* dysponuje elegancką restauracją, krytym, 15-metro-

1250

wym basenem z brodzikiem dla dzieci,

1150

jacuzzi. Są 3 rodzaje saun (sauna sucha, łaźnia

W cenie:

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

JURAL

rzymska, laconium), jest pub, kręgielnia, bilard,
kącik zabaw dla dzieci. Parking płatny (ew.
okoliczne, ogólnodostępne parkingi bezpłatne). Internet WiFi.
POKOJE: Stylowe i przestronne 1 i 2-os.:
łazienka,

TV,

lodówka,

ręczniki,

szlafroki,

suszarka do włosów, klimatyzacja.

POŁOŻENIE: Przy kolei linowej na Szrenicę.

od godz. 15:00 (od obiadokolacji)

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, piłkarzyki, tenis stołowy,
aneks kuchenny z lodówką i czajnikiem, parking.
Dla dzieci bawialnia i plac zabaw. Internet WiFi.

do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:

POKOJE: 2-5-os.: łazienka, TV, ręczniki, szklanki,
balkon (większość).
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

Śniadania

i

obiadokolacje

w formie bogatego bufetu.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, serwowane
obiadokolacje.
WYCIECZKA AUTOKAROWA: (dot. pokoi 2-os.):
wycieczka 8-os. busem z przewodnikiem (do wyboru:
Praga, Czeski Raj, Kutna Hora, Skalne Miasto, Drezno).
PAKIET RODZINNY (dot. pokoi 3-5-os.): 2-godzinny
bilet do Term Cieplickich dla całej rodziny, Zestaw
Małego Odkrywcy do rodzinnej gry terenowej.
A=22.06-28.09

JURAL
Pokój:

wyż.

2-os.

2x

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
bez wycieczki

z wycieczką

1080

1199

3-os.
4-os.

HOTEL
KRYSZTAŁ

1080
2x

5-os.

58

A=29.03-25.06, 29.08-20.12; B=25.06-29.08

Cena za 1 tydzień/os.
z pakietem rodzinnym

Pokój:

999

1-os.

940

W cenie:

7 noclegów, wyż. 2 x dziennie, wycieczka autokarowa (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
do 12 lat: zniżka 25 %
(przy 2 os. pełnopłatnych w pokojach 3-5 os.)

www.britas-krajowe.pl

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

2-os.

turnusy od soboty do soboty

2x

A

B

1999

2699

1399

1699

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 %

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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50 m

W GÓRACH

W GÓRACH

S
ITA
BR

NASZ
TYP
S
ITA
BR

A
SZKLARSKA PORĘB

A
SZKLARSKA PORĘB

HOTEL NA SKARPIE

POD KOZIOŁKAMI

POŁOŻENIE: Spokojna okolica, w malowni-

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

czej, zabytkowej części Szklarskiej Poręby,
w pobliżu centrum miasta. 500 m do stacji
wyciągu na Szrenicę.
WYPOSAŻENIE: Sala restauracyjna, bar, ogródek 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,

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-pokojowe 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.

obiadokolacje serwowane (2 dania + deser).

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

A=05.06-03.07, 29.08-30.10 B=03.07-29.08

POD
KOZIOŁKAMI

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

HOTEL
NA SKARPIE

wyż.

Pokój:
2-os.

60

www.britas-krajowe.pl

Cena za
1 tydzień/os.

2x

B

1099

1299

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój:

A

B

2, 3, 4-os.

999

1150

999

1150

studio 4 i 5-os.

A

wyż.

2x

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

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa,
parking, godzina gry w kręgle

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 wycieczki z przewodnikiem, tenis stołowy, parking

Dopłata:

opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem

Dopłata:

opłata klimatyczna,
pobyt ze zwierzęciem (20/doba),
łóżeczko dziecięce (25/doba), piłkarzyki, bilard

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): 899/tydzień

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń (przy 2 dorosłych): gratis
do lat 10: opłata 850/tydzień

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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ŁOMNICA

OSADA ŚNIEŻKA
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), wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego, boisko sportowe (siatkówka, badminton). Rodzinne Centrum
Rozrywki (cymbergaj, rzutki, tenis stołowy, piłkarzyki, play station, basen z kulkami). Dla dzieci plac
zabaw, bawialnia i wakacyjny program animacyjny.
Parking bezpłatny. Internet WiFi.

MI

Ć
DLA RODZIN Z DZIE

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-pokojowe 2-os. oraz 2-pokojowe 2-4-os.: łazienka z sauną
parową, TV, aneks kuchenny (kuchenka, lodówka,
zlew), kominek, ręczniki, suszarka do włosów, czajnik, ogródek/balkon/balkon francuski, leżaki.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.
KURACJA: 3 x 15 min. masaż pleców, 3 x borowina,
5 x fizykoterapia.
A=30.09-21.12; B=03.05-02.06, 06.06-19.06, 28.08-30.09;
C=19.06-10.07, 21.08-28.08; D=10.07-21.08

OSADA
ŚNIEŻKA

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Zakwaterowanie:

A

B

C

D

Kuracja:

2-os.
studio 2-os.

2x

1399

1499

1699

1780

1480

1580

1950

1980

SANDRA SPA
POŁOŻENIE: W dolnej części Karpacza, blisko
centrum miejscowości.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, ogromny kompleks
basenów i saun (basen pływacki, 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 wakacyjne zajęcia animacyjne. Parking
bezpłatny. Internet WiFi.
POKOJE: Wygodne, przestronne pokoje 1,
2 i 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os.: łazienka, TV, minibar, ręczniki, suszarka do włosów,
balkon (większość). Możliwość dostawki.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

ZABIEGI: Wizyta lekarska + do 3 zabiegów na
dzień roboczy.
A=03.05-27.06; B=29.08-22.11; C=27.06-20.07; D=20.07-29.08

2x

1399

1499

1699

1780

3-os.
4-os.
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2x

1480

1580

1950

1980

1350

1499

1699

1730

1330

1450

1570

1599

Zabiegi
A

B

C

D

1750

1899

2099

2230

1399

1540

1750

1880

+400
1-os.
2x
+400

2, 3 i 4-os.

Apartament 2-pokojowy:
2-os.

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:

Apartament 1-pokojowy:
2-os.

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

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

SANDRA
SPA

Pokój:

W GÓRACH

S
ITA
BR

+350

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 30 %

+400

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

turnusy od soboty do soboty

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, kompleks basenów, sauna, „ruska bania”, łaźnia parowa dla dzieci, siłownia, parking, animacje (w sezonach C i D)

Dopłata:

opłata klimatyczna, kompleks łaźni, squash, kręgle,
bilard, garaż podziemny (40/doba), mini golf, łóżeczko dziecięce (25/doba), pobyt z psem

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis (max 1)
do lat 14 (regularne łóżko):
zniżka 30 % (sezon A i B)
do lat 14 (regularne łóżko):
zniżka 15 % (sezon C i D)
do lat 14 (dostawka): zniżka 50 %

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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KARPACZ

W GÓRACH

W GÓRACH

HOTEL ARISTON
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 ARTUS

A=03.05-26.06, 31.08-30.09; B=26.06-31.08

POŁOŻENIE: Osiedle Wilcza Poręba, 650 m od
centrum Karpacza.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, Park Wodny
z wodą ozonowaną (basen pływacki, rekreacyjny, zjeżdżalnia rurowa, jacuzzi, kompleks
saun), kort do squasha, sala sportowa (piłka
halowa, koszykówka), boisko sportowe (koszykówka, siatkówka, badminton), siłownia,
wypożyczalnia rowerów, klub nocny z kręgielnią, bilard. Dla dzieci duży plac zabaw, 2 sale
zabaw i wakacyjne animacje. Dozorowany
parking. Internet WiFi.

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

HOTEL
ARISTON

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Pokój:

A

B

1-os.

1250

1380

1120

1220

1080

1150

2-os.
3-os.

2x

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%

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

i

HOTEL ZIEMOWIT
POŁOŻENIE: Uzdrowiskowa część Ustronia.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, kryty
basen, sauna, jacuzzi, fitness, bilard, boisko
do siatkówki, winda. Dla dzieci sala zabaw.
Parking. Internet przy recepcji.

obiadokolacje

POKOJE: Wygodne 1, 2, 3 i 4-os. łazienka, TV,
lodówka, ręczniki. Możliwość dostawki/wspólnego spania. Czajniki ogólnodostępne.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

A=03.05-03.06, 06.06-25.06, 29.08-29.10; B=25.06-29.08

HOTEL ARTUS
Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
A

B

USTROŃ

2-os. MAŁY

1250

1499

2-os. standard

1350

1650

2-os. Deluxe

1450

1699

2-os. Superior

1499

1799

1499

1799

studio MAŁE 3-os.

1350

1550

HOTEL
ZIEMOWIT

studio 3-os.
standard

1380

1599

Pokój:

studio Deluxe 3-os.

1480

1650

1-os.

studio Superior 3-os.

1599

1799

2, 3 i 4-os.

studio MAŁE 2-os.

2x

WYŻYWIENIE: 3 x dziennie (sezon A i B),
2 x dziennie (sezon C). Śniadania i kolacje
bufetowe, obiady i obiadokolacje serwowane.
A=03.05-26.06, 28.08-30.10; B=26.06-17.07, 14.08-28.08; C=17.07-14.08

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
Park Wodny, kompleks saun,
siłownia, parking dozorowany

Dopłata:

opłata klimatyczna, squash (50/h), sala
sportowa, łóżeczko dziecięce (60/pobyt),
kręgielnia (50/h), rowery (25/dzień)

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

turnusy od soboty do soboty

2/3 x

A

B

C

1720

1820

1920

1299

1399

1499

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 20 %

dostawka dla os. powyżej 12 lat: opłata 999/tydzień/os.
W cenie:

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

turnusy od soboty do soboty

W cenie:

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

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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W GÓRACH

W GÓRACH

HOTEL ADAM SPA
POŁOŻENIE: 300 m od Parku Zdrojowego.
WYPOSAŻENIE: Kameralny hotel 3*. Restauracja, bar, basen kryty, sauna fińska, łaźnia parowa,
jacuzzi, chata grillowa, bilard, piłkarzyki, parking.
Internet WiFi.
POKOJE: Komfortowe 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV,
ręczniki, suszarka do włosów. Pokoje LUX większe i wyposażone dodatkowo w: lodówkę, balkon,
czajnik.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

KUDOWA ZDRÓJ

HOTEL KUDOWA
POŁOŻENIE: 200 metrów od Parku Zdrojowego, blisko centrum.
WYPOSAŻENIE: Elegancki Hotel 4*. Na miejscu
jest restauracja, kryty basen, kompleks 3 saun,
jacuzzi. Dla dzieci plac i sala zabaw. Wypożyczalnia rowerów i kijków Nordic Walking. Jest
monitorowany parking. Internet WiFi.

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

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

REHABILITACJA

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.
ZABIEGI:
15 zabiegów/tydzień + konsultacja z fizjoterapeutą.
A=05.05-30.09

HOTEL
ADAM SPA

wyż.

A

Pokój:
1-os.

3-os.
3-os. LUX

Zabiegi

1770

2-os.
2-os. LUX

Cena za 1 tydzień/os.

1460
2x

1560

+350

1299
1399

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 50 %
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 25 %

KUDOWA ZDRÓJ

AMI
WILLA POD GWIAZD

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

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

ZABIEGI:
Konsultacja z lekarzem + 15 zabiegów/tydzień.

WYPOSAŻENIE: Kameralna, elegancka willa
z windą. Jest restauracja, mini SPA (sauna fińska,
łaźnia turecka, kąpiele perełkowe, masaże, kriosauna), baza zabiegowa, ogólnodostępne czajniki,
parking. Internet WiFi.

ĆMI

DLA RODZIN Z DZIE

POKOJE: Stylowe 1, 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.
A=03.05-22.12

HOTEL
KUDOWA

ZABIEGI: 2 x masaż częściowy, kąpiel borowinowa, kąpiel z hydromasażem, 1 x łaźnia turecka, 1 x
sauna, 4 x Sollux.

Cena za tydzień/os.
wyż.
A

Pokój:

A=30.09-18.12; B=08.05-31.05; B=31.05-30.09

1-os.

1999

WILLA POD
GWIAZDAMI

2-os.

1640

Pokój:

2x
2-os. w bud. B

1460

2-os. Superior

1750

1-os.
2, 3 i 4-os.
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7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, jacuzzi, sauny, Nordic Walking, 15 zabiegów, parking

Dopłata:

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

Dzieci:

do lat 4 (wspólne spanie): 210/tydzień
do lat 12 (dostawka): 880/tydzień

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

2x

A

B

C

899

999

1050

820

920

980

Zabiegi

+200

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
sauna fińska/łaźnia turecka (1x15min),
kijki do Nordic Walking, parking

Dopłata:

opłata klimatyczna,
mini SPA (sauna + jacuzzi)

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 50 %

dostawka dla os. > 12 lat: 1050/tydzień
W cenie:

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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STARA ŁOMNICA

TOK
OSADA GÓRSKI PO

ANTAŁÓWKA

POŁOŻENIE: Malownicza, sielska osada
w Kotlinie Kłodzkiej, pomiędzy Polanicą
a Bystrzycą Kłodzką.

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

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen zewnętrzny, wioska SPA (grota solna, ruska bania,
sauna), wypożyczalnia rowerów, boiska sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), tenis
stołowy, bilard. Dla dzieci plac zabaw. Jest
wiata grillowa i miejsce na ognisko. Parking
bezpłatny. Internet WiFi.

DLA

RODZIN Z DZIEĆMI

W GÓRACH

S
ITA
BR

POKOJE: 1, 2-os. oraz apartament 2-os.: łazienka, TV, lodówka, ręczniki, suszarka, klimatyzacja.
Pokoje LUX większe, z nowszym wyposażeniem,
dodatkowo posiadają balkon. Apartament
z dużym tarasem i wanną z hydromasażem.
Domki drewniane: 4-os. (3 pokojowe): łazienka,
TV, aneks kuchenny (kuchenka, mikrofalówka,
zlew, naczynia) lodówka, czajnik, kominek, ręczniki, suszarka.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu
+ 3-daniowa obiadokolacja.

WYPOSAŻENIE: 2 budynki hotelowe, jadalnia, drink-bar, bilard, piłkarzyki, parking. Dla
dzieci plac zabaw i bawialnia. Internet WiFi.
Goście mogą codziennie skorzystać z atrakcji
wodnych Aquaparku (kryty basen rekreacyjny, pływacki, zewnętrzny z wodą termalną,
hydromasaże, jacuzzi, dzika rzeka, zjeżdżalnie;
za dodatkową opłatą kompleks saun).
POKOJE: Komfortowe 1-os. i 2-os. (z możliwością dostawki) oraz 2-pokojowe studia 2,
3 i 4-os.: łazienka, TV, radio, ręczniki, balkon
(większość).
Czajniki
do
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 obiadokolacje serwowane do stolika).
PAKIET TURYSTA: Pakiet kwotowy na
wycieczki autokarowe lub przewozy busem
(patrz www.britas.pl/turysta).
A=04.05-29.05, 02.10-20.12; B=29.05-19.06, 04.09-02.10; C=19.06-04.09

A=03.05-31.10

GÓRSKI POTOK
Zakwaterowanie:

Cena za tydzień/os.

wyż.

2-os. LUX

2x

Apart. 2-os.

C

1-os.

1380

1620

1820

1320

2-os.

1230

1380

1420

1160

2-os. studio

1530

1680

1699

1250

3-os. studio

1340

1440

1480

4-os. studio

1280

1350

1380

1499
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2x

2x

150/os. 250/os.

+150

+250

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

DOMKI
4-os.

Pakiet Turysta
na kwotę

B

POKOJE

2-os.

Pokój:

Cena za
1 tydzień/os.

wyż.
A

A

1-os.

ANTAŁÓWKA

1130

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
basen, wioska SPA (2 x tygodniu),
tenis stołowy, bilard, parking

Dopłata:

opłata klimatyczna, rowery,
pobyt z psem (20/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 10: zniżka 45 %

turnusy od soboty do soboty

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 %

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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ZAKOPANE

ZAKOPANE

DOLINA BIAŁEGO

HOTEL TATRA

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

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

WYPOSAŻENIE: Do dyspozycji gości: restauracja, kryty basen, jacuzzi, drink bar z kominkiem, 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 możliwością 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 bufetowe, w pozostałych terminach serwowane
do stolika.

WYPOSAŻENIE: Nowoczesny i komfortowy
hotel z elegancką restauracją. Są 2 drink bary,
jest kryty basen, jacuzzi, kompleks saun, siłownia, kręgielnia, bilard, boisko do siatkówki plażowej 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
w formie bogatego bufetu.

i

obiadokolacje

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

PAKIET TURYSTA: Pakiet kwotowy na
wycieczki autokarowe lub przewozy busem
(patrz www.britas.pl/turysta).
A=08.05-23.10

DOLINA
BIAŁEGO

www.britas-krajowe.pl

Cena za
1 tydzień/os.

Pokój:

A

1-os.

1660

2-os.

1320

2-os. studio

70

wyż.

2x

1630

3-os. studio

1370

4-os. studio

1240

Pakiet Turysta
na kwotę
150/os.

A=20.06-26.09

250/os.
HOTEL
TATRA

+150

+250

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 %

turnusy od soboty do soboty

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.
A

Pokój:
2-os.

150/os.

250/os.

+150

+250

1220
2x

2-os. LUX

Pakiet Turysta
na kwotę

1320

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 %

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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W GÓRACH

POŁOŻENIE: Blisko dworca PKP i Aquaparku.
600 m od Krupówek.
WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia z widokiem na góry, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki,
sauna, siłownia, zadaszone miejsce do grillowania, parking. W jadalni dostęp do komputera. W ogrodzie na dzieci czeka huśtawka
i piaskownica. Internet WiFi.

A=08.05-19.06, 02.10-30.10; B=19.06-02.10

JASKÓŁKA

Cena za
1 tydzień/os.

wyż.

Pokój:

Pakiet Turysta
na kwotę

A

B

1-os.

850

970

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje.

2-os.

780

920

2-os. LUX

850

970

730

830

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

2x

4-os.
studio 2-os.

1070

1220

studio 3-os.

960

1099

150/os.

+150

250/os.

POKOJE: 1, 2, 4-os., 2-os. LUX (łoże małżeńskie) 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)

+250

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

KOPANEGO
MURZASICHLE K/ ZA

KASPROWY

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 monitorowany. Dla dzieci plac zabaw. Internet WiFi.

dostawka (pok. 1, 2 oraz studio 3-os.): opłata 699/tydzień
Cena zawiera:

NASZ
TYP
S
ITA
BR

JASKÓŁKA

50 m

S
ITA
BR

W GÓRACH

ZAKOPANE

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

NE
PANE
KOPA
ZA
ZAKO

HOTEL HELIOS

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje
w formie bogatego bufetu szwedzkiego.

POŁOŻENIE: Centrum Zakopanego, bezpośrednio przy dolnej równi Krupowej.

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

WYPOSAŻENIE: Restauracja, drink – bar,
sauna, tenis stołowy. Dla dzieci sala zabaw i
ogólnodostępny plac zabaw przed obiektem.
Parking bezpłatny. Internet WiFi.
POKOJE: 2-os.: łazienka, TV, ręczniki.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe i serwowane obiadokolacje.

KASPROWY

A=12.06-04.09

1-os.

HOTEL
HELIOS

wyż.

Pokój:
2-os.
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A=26.06-28.08

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

2x

Cena za
1 tydzień/os.

Pokój:

Pakiet Turysta
na kwotę

A

150/os.

250/os.

1550

+150

+250

2-os.
3-os.
4-os. studio

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.
A

Pakiet Turysta
na kwotę
150/os.

250/os.

+150

+250

1299
2x

1150
1150
1150

Cena zawiera:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
parking, tenis stołowy

W cenie:

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

Dopłata:

opłata klimatyczna, sauna

Dopłata:

opłata klimatyczna, rower,
łóżeczko dla dziecka (20/doba)

Dzieci:

do lat 2 bez świadczeń: gratis
do lat 10 (dostawka): 850/tydzień

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń: 30/doba
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 70/tydzień

www.britas-krajowe.pl

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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50 m

W GÓRACH

W GÓRACH

S
ITA
BR

NASZ
TYP
S
ITA
BR

ŃSKA
BUKOWINA TATRZA

KRYNICA ZDRÓJ

HOTEL NAT

PANORAMA

POŁOŻENIE: Centrum miejscowości, 500 m
od bukowiańskich term.

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

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

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen, sauna,
jacuzzi, siłownia, baza zabiegowa, tenis stołowy, bilard, kawiarenka internetowa, boisko do
siatkówki i badmintona. Dla dzieci plac zabaw
oraz bawialnia (czynna latem). Czajniki dostępne w recepcji. Jest parking. 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 kuchenny.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje w formie atrakcyjnego, bogatego bufetu szwedzkiego.

POKOJE: Wygodne, przestronne 1, 2 i 3-os.:
łazienka, TV, radio, ręczniki, balkon.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie (w tym śniadania bufetowe).
ZABIEGI: 10 zabiegów tygodniowo.

REHABILITACJA

A=08.05-26.06, 30.09-25.10; B=26.06-30.09

PANORAMA
Pokój:
A=26.06-29.08

HOTEL NAT
Pokój:

wyż.

2-os.
studio 3-os.
apart. 4-os.
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1-os.

Cena za 1 tydzień/os.
A

2-os.

1250

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci:

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

turnusy od soboty do soboty

A

B

1299

1350

1199

1250

1199

1250

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 10 zabiegów, 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 799/tydzień
do lat 12 z ½ wyżywienia: opłata 850/tydzień

1299

W cenie:

3x

Cena za tydzień/os.

3-os.

1399
2x

Wyż.

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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LINY
MYCZKOWCE k/ SO

NASZ
TYP

HOTEL SOLINA

POŁOŻENIE:
Wieś nieopodal Soliny (ok. 6 km), nad brzegiem jez. Myczkowskiego (wędkarstwo, kajaki).
WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, basen,
jacuzzi, łaźnia parowa, sauna, sala fitness, tenis
stołowy, kije Nordic Walking. Dla najmłodszych sala zabaw. Jest parking i Internet WiFi.

S
ITA
BR

POKOJE: 1, 2-os.: łazienka, TV, ręczniki; 2-os. LUX:
nowszy, bardziej komfortowy wystrój, dodatkowo
lodówka na wyposażeniu.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

KRYNICA ZDRÓJ

LWIGRÓD

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 zabiegowe, 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: Posiłki bufetowe przy odpowiedniej ilości osób w obiekcie.
A=03.04-01.06, 30.09-20.12; B=01.06-30.09

HOTEL
SOLINA

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:
1-os.
2-os.
2-os. LUX
W cenie:

2x

A

B

2350

2650

1580

1960

2120

2390

7 noclegów, wyżywienie 2x dziennie, basen,
jacuzzi, sauna, łaźnia parowa, sala fitness, tenis
stołowy, Nordic Walking, parking

Dopłata:

opłata klimatyczna

Dzieci:

do 4 roku życia (bez świadczeń): gratis
do lat 12: 1050/tydzień

POLAŃCZYK

HOTEL SKALNY
POŁOŻENIE: Centrum uzdrowiska, bezpośrednio nad brzegiem jeziora.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiady
i kolacje serwowane.

REHABILITACJA

W GÓRACH

W GÓRACH

S
ITA
BR

REHABILITACJA: 10 zabiegów / tydzień.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen kryty,
kompleks saun, jacuzzi, pub z kręgielnią,
wypożyczalnia rowerów i sprzętu pływającego (kajaki, jachty, motorówki, rowery wodne),
bilard. Dla dzieci plac zabaw oraz bawialnia.
Jest parking. Internet WiFi.
POKOJE: 2, 3-os.: łazienka, TV, ręczniki. Jest
możliwość dostawki. Większość pokoi z balkonem lub tarasem.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

A=08.05-03.07, 04.09-27.10; B=03.07-04.09

LWIGRÓD
Pokój:

wyż.

1-os.
2-os.
2-os. LUX
3-os.
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3x

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje.

Cena za 1 tydzień/os.
A

B

1450

1499

1250

1320

1350

1420

1190

1220

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 10 zabiegów, 5 godzin na basenie i strefie relaksacyjnej

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (15/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.): 499/tydzień
do lat 10 (wspólne spanie, ½ wyż.): 799/tydzień

turnusy od soboty do soboty

A=03.05-30.06, 01.09-31.10; B=30.06-01.09

HOTEL
SKALNY

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:
2 I 3-os.

turnusy od soboty do soboty

2x

A

B

1620

2150

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen,
sauny, jacuzzi, parking, biesiada regionalna przy
ognisku (sezon B), rabat 20% na sprzęt pływający

Dopłata:

opłata klimatyczna

Dzieci:

do 3 roku życia (bez świadczeń): gratis
do lat 15 (dostawka): zniżka 20 %

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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POLAŃCZYK

NASZ
TYP

ATRIUM

W GÓRACH

W GÓRACH

S
ITA
BR

POŁOŻENIE: Centrum miejscowości, 80 m od
Jeziora Solińskiego.
WYPOSAŻENIE: Komfortowy obiekt wyposażony w elegancką restaurację, pub, bazę
zabiegową. Jest parking i WiFi.

S
ITA
BR

POKOJE: Przestronne, zadbane 1 i 2-os.:
łazienka, TV, ręczniki. Czajniki ogólnodostępne na każdym piętrze. Większość pokoi
z balkonem.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

POLAŃCZYK

HOTEL ZEFIR
POŁOŻENIE:
Niemal nad samym Jeziorem Solińskim.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, całoroczny, zewnętrzny basen z brodzikiem dla dzieci i jacuzzi (z rozsuwanym zadaszeniem, podgrzewana woda, czynny
nawet w pochmurne dni), drink-bar, siłownia,
bilard, tężnia solankowa, ruska bania, gabinety
SPA. Dla dzieci plac zabaw oraz bawialnia (małpi
gaj, tor przeszkód, basen z kulkami). Parking
monitorowany. Internet WiFi.
POKOJE: Na poddaszu 2, 3 i 4-os.: łazienka,
TV, lodówka. Pokoje PLUS są odrobinę większe, usytuowane są na parterze lub I piętrze
i w większości posiadają balkon lub taras.
od godz. 15:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje serwowane do stolika.
ZABIEGI:
Badanie lekarskie + 15 zabiegów tygodniowo.
A=01.05-30.10

ATRIUM
Pokój:
1-os.
2-os.

REHABILITACJA

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

2x

A

Zabiegi

1170
999

+270

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
15 zabiegów

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12: 750/tydzień

POLAŃCZYK

AMER-POL
POŁOŻENIE: Centrum miejscowości, 150 m
od Jeziora Solińskiego.

WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe oraz obiadokolacje.

WYPOSAŻENIE: Sanatorium Uzdrowiskowe
wyposażone jest w jadalnię, cafe-bar, bazę
zabiegową oraz parking.
POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, TV, ręczniki (łóżka
pojedyncze). Czajniki ogólnodostępne na
każdym piętrze. Większość pokoi z balkonem.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)
A=03.05-30.10

HOTEL ZEFIR
Pokój:

2-os. PLUS

1720

4-os. PLUS

W cenie:

Dopłata:
Dzieci:

www.britas-krajowe.pl

A
1620

4-os.

3x

WYŻYWIENIE: Śniadania, obiady i kolacje
serwowane do stolika.

Cena za 1 tydzień/os.

2-os.

3-os. PLUS

78

wyż.

1720

REHABILITACJA

ZABIEGI: Badanie lekarskie + 15 zabiegów
tygodniowo.
A=01.05-26.06, 31.08-30.10; B=26.06-31.08

1620
1720

AMER-POL

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen zewnętrzny i jacuzzi z zadaszeniem, siłownia, 1 seans
w tężni solankowej, 1 seans w ruskiej bani parking;
w okresie wakacji letnich: wieczór z animacjami
dla dzieci, rejs statkiem po Jeziorze Solińskim

Pokój:
1-os.
2-os.

opłata klimatyczna
do lat 3 (bez świadczeń): 250/tydzień
do lat 12 (dostawka): zniżka 25 %
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 35%

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

2x

A

B

1299

1380

1130

1199

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie,
15 zabiegów

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (10/doba)

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290

79

W GÓRACH

W GÓRACH

50 m

POLAŃCZYK

BUKOWIEC

CYPEL

POŁONINY

POŁOŻENIE: Nad brzegiem Jeziora Solińskiego, z bezpośrednim dostępem do plaży.

POŁOŻENIE: Spokojna bieszczadzka osada,
nad brzegiem rzeki Solinki, w bliskiej odległości od jez. Solińskiego.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, wypożyczalnia rowerów górskich i sprzętu pływającego.
Jest bilard, boisko do siatkówki, altana grillowa, kawiarnia. Dla dzieci basen letni i plac
zabaw. Parking monitorowany (w cenie
1 miejsce/apartament). Internet WiFi.
APARTAMENTY:
MAŁY (2-os.): salon (TV, aneks kuchenny:
lodówka, kuchenka, mikrofalówka, czajnik,
kącik jadalniany), sypialnia (łoże małżeńskie),
łazienka, ręczniki, żelazko, deska do prasowania, grill.
DUŻY (3-4-os.): wyposażenie j.w. + druga sypialnia (łoże małżeńskie lub 2 pojedyncze łóżka).
Każdy apartament ma bezpośrednie wejście
z zewnątrz. Leżaki na plaże do wypożyczenia
w recepcji.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacja (bez
konieczności wykupowania).

WYPOSAŻENIE: Restauracja, bar, strefa relaksu
(jacuzzi oraz kompleks saun), siłownia, bilard.
Dla dzieci plac zabaw i bawialnia. Jest parking.
Internet WiFi.
POKOJE: Pokoje 2 i 3-os.: łazienka, TV, czajnik, ręczniki, suszarka do włosów. Pokoje na
piętrze z balkonami, na parterze z bezpośrednim wyjściem do ogrodu.
2-piętrowe domki 4-6-os.: łazienka, TV, aneks
kuchenny z lodówką i czajnikiem, salon
z wersalką, 2 sypialnie na piętrze, ręczniki,
suszarka do włosów.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe oraz serwowane do stolika 3-daniowe obiadokolacje.

A=03.05-26.06, 31.08-30.09; B=26.06-31.08

CYPEL
Apartament:

wyż. 2 x dziennie
na tydzień
dziecko
<10 lat

osoba
>10 lat

MAŁY 2-os.
DUŻY 3-os.
DUŻY 4-os.

+300

+450

Cena za 1 tydzień/os.
(bez wyżywienia)
A

B

730

960

www.britas-krajowe.pl

POŁONINY
Pokój:

680

950

pokój 2 i 3-os.

650

840

domek 4-6 os.

dostawka: opłata 550/tydzień

80

A=01.06-30.09

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (przy wybraniu opcji z wyżywieniem), basen letni dla dzieci,
parking (1 miejsce/apartament)

Dopłata:

opłata klimatyczna, rowery, sprzęt pływający,
dodatkowe miejsce na parkingu (10 pln/doba)

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis

turnusy od soboty do soboty

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
(bez wyżywienia)
A

2x

1099
1099

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
strefa relaksu (1h/dzień), parking

Dopłata:

opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem
(20/doba), dodatkowe godziny w strefie relaksu,
w okresie letnim: zajęcia animacyjne dla dzieci,
koncert z muzyką na żywo

Dzieci:

do lat 3 (ze śniadaniem, bez osobnego miejsca
do spania): 40 pln/doba
do lat 10 (dostawka w pokoju): 650 pln/tydzień

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NAD JEZIOREM

NASZ
TYP
S
ITA
BR

LINKA
PIASECZNO k/ CZAP

WAJK

POŁOŻENIE: Bezpośrednio nad brzegiem jez. Drawsko, w otoczeniu lasu, ok. 9 km od Czaplinka.
WYPOSAŻENIE: Duży kompleks wypoczynkowy z piaszczystą plażą: domki drewniane i pokoje
w murowanym pawilonie, jadalnia, boiska sportowe, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard, korty tenisowe,
wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego i sportowego, siłownia, pomosty wędkarskie, zarybiony staw,
pralnia, altany grillowe, plac zabaw. Zajęcia animacyjne dla dzieci w sezonie letnim. Jest parking.
POKOJE: 2 i 3-os.: łazienka, TV, lodówka, duży zadaszony taras.

REM

NAD SAMYM JEZIO

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).
A=27.06-31.08

WAJK
Zakwaterowanie:

Wyż.

Cena za
tydzień/os.
A

NAD JEZIOREM

50 m

S
ITA
BR

MRĄGOWO

& SPA
MRĄGOWO RESORT
POŁOŻENIE: Nad brzegiem jez. Czos, z prywatną
plażą i wypożyczalnią sprzętu pływającego.
WYPOSAŻENIE: Duży, 4-gwiazdkowy hotel
z elegancką restauracją z pięknym tarasem
i widokiem na ogród. Na miejscu czeka strefa
SPA (basen rekreacyjny z masażami wodnymi
i 40-metrową zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci,
basen pływacki, całoroczne jacuzzi zewnętrzne,
sauna fińska i parowa), korty tenisowe (odkryte i kryte, ogrzewane), siatkówka plażowa, mini
golf, wypożyczalnia rowerów, siłownia, klub
nocny z drink-barem, kręgielnia, bilard, tenis
stołowy, piłkarzyki. Dla dzieci wakacyjne animacje, plac zabaw z tyrolką oraz wewnętrzna strefa
zabaw z małpim gajem, basenem z piłeczkami,
salą animacji i biblioteczką. Jest parking. Internet
WiFi.
POKOJE: Komfortowe 2-os.: łazienka, TV, lodówka, suszarka do włosów, czajnik, ręczniki, szlafroki,
klimatyzacja. Każdy pokój z balkonem lub bezpośrednim wyjściem do ogrodu.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje w formie
bogatego bufetu.

WAKACJE
na 100 %

POKOJE
2 i 3-os.

Y

RAJ DLA WĘDKARZ

www.britas-krajowe.pl

940

+100

+200

+100

+200

DOMKI
LAS 2-os.

1199

LAS 3-os.

999

LAS 4-os.

870

BRDA 2-os.

1520

BRDA 3-os.

82

3x

3x

1199

BRDA 4-os.

1030

BRDA 5-os.

930

BRDA 6-os.

870

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, opłata
klimatyczna, boiska sportowe, tenis stołowy, strzelanie z łuku, badminton, siłownia, sprzęt sportowy,
dyskoteki dla dzieci i dorosłych, konkursy, ognisko
z kiełbaskami (w ramach kolacji), parking

Dopłata:
Zniżki:

A=03.05-25.06, 31.08-30.10; B=25.06-31.08

MRĄGOWO
RESORT & SPA
****

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:
2-os.

2x

A

B

1699

2099

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, strefa
SPA (basen, sauny, jacuzzi), siłownia, mini golf,
wakacyjny program animacji

prąd wg zużycia, piłkarzyki, bilard,
korty tenisowe, rowery, sprzęt wodny,
pobyt ze zwierzęciem, pralnia

Dopłata:

opłata klimatyczna, sprzęt pływający, korty
tenisowe, rowery, kręgielnia, bilard, łóżeczko dla
dziecka (60/tydzień), parking (20/doba)

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

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 11 (dostawka): 1399/tydzień
do lat 16 (dostawka): 1699/tydzień

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NAD JEZIOREM

HOTEL MAZURIA
POŁOŻENIE: Nad samym brzegiem jez. Czos,
pośród sosnowego lasu.
WYPOSAŻENIE: Budynek z windą. Jest
restauracja, drink-bar, bilard, tenis stołowy,
sauna, wanna z hydromasażem, wypożyczalnia sprzętu wodnego. Dla dzieci sala zabaw.
Jest parking. Internet WiFi.
POKOJE: 1, 2, 3-os. oraz 4-os. studia 2-pokojowe: łazienka, TV, ręczniki, suszarka do włosów.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje bufetowe.
A=03.05-31.05, 01.09 – 30.09; B=31.05-30.06; C=30.06-01.09

HOTEL
MAZURIA

Cena za tydzień/os.
wyż.

Pokój:
1-os.
2-os.
3-os.
studio 4-os.

ŁAJEK
STARE SADY k/ MIKO

2x

A

B

C

1380

1499

1599

1160

1220

1320

1080

1140

1199

1160

1220

1320

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
łóżeczko dla dziecka, parking

Dopłata:

opłata klimatyczna, sauna, wanna z hydromasażem

Dzieci:

do lat 7 bez świadczeń: gratis
do lat 13: 699/tydzień

M
APARTAMENTY M&

NAD JEZIOREM

50 m

MRĄGOWO

IKOŁAJEK
JORA WIELKA k/ M

I
RESORT MIKOŁAJK

POŁOŻENIE: Nad samym brzegiem jez. Kuchenka, z prywatną plażą.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, drink-bar, basen, jacuzzi, kompleks saun, bilard, tenis
stołowy, piłkarzyki, korty tenisowe, boisko do
siatkówki, siłownia zewnętrzna. Dla najmłodszych 2 sale zabaw, plac zabaw, salon gier video
oraz wakacyjne animacje. Jest wypożyczalnia
rowerów i sprzętu wodnego (kajaki i rowery
wodne). Parking bezpłatny. Internet WiFi.
POKOJE: 2-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, suszarka do włosów. Część pokoi
z balkonem. Jest możliwość dostawki dla
dziecka.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

POŁOŻENIE: Niewielka, mazurska osada,
100 m od jez. Tałty. Z dala od zgiełku, w otoczeniu lasów i łąk.
WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja, drink
bar, strefa relaksu z krytym basenem i sauną,
wypożyczalnia rowerów. Bezpłatny parking.
Internet WiFi.

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje w formie
bogatego bufetu szwedzkiego.

POKOJE: 2-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik,
ręczniki, suszarka.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu,
obiadokolacje serwowane.
A=01.06-26.06, 04.09-30.09; B=26.06-04.09

APARTAMENTY
M&M

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

Pokój:

A

2-os.

A=03.05-30.09

B

1950

2299

2150

2499

RESORT
MIKOŁAJKI
Pokój:

2x
2-os. LUX

84

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

2-os.

2x

A
1899

W cenie:

7 noclegów,
wyżywienie 2 x dziennie, basen, sauna

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
basen, jacuzzi, sauna, salon gier video,
wakacyjne animacje, tenis stołowy, parking

Dopłata:

opłata klimatyczna, rowery (10/h)

Dopłata:

opłata klimatyczna, piłkarzyki,
bilard, pobyt z psem (50/doba)

Dzieci:

do lat 2 bez świadczeń: gratis

Dzieci:

do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 14 (dostawka): 1150/tydzień

www.britas-krajowe.pl

turnusy od soboty do soboty

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NAD JEZIOREM

NASZ
TYP
S
ITA
BR

MIKOŁAJKI

NAD JEZIOREM

50 m

S
ITA
BR

RYN

HOTEL AMAX

HOTEL ZAMEK

POŁOŻENIE: Bezpośrednio nad brzegiem jeziora Mikołajskiego, w otoczeniu Puszczy Piskiej.

POŁOŻENIE: Centrum miejscowości, pomiędzy
jez. Ołów i Ryńskim.

WYPOSAŻENIE: Hotel posiada restaurację
z własną wędzarnią, basen kryty i zewnętrzny, 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.

WYPOSAŻENIE: Hotel 4-gwiazdkowy w odrestaurowanym XIV-wiecznym zamku. Jest
elegancka restauracja, winiarnia, bar. Oprócz
klimatycznego basenu w zamkowych podziemiach jest również odrębne, całkowicie nowe
SPA Księżnej Anny (basen z koloroterapią,
hydromasaż, jacuzzi, strefa saun). Jest bilard,
kręgielnia, tenis stołowy, sala fitness, wypożyczalnia rowerów, pole golfowe, kort tenisowy.
Dla dzieci plac zabaw. Jest parking i WiFi.

POKOJE: Przestronne i komfortowe 2-os.:
łazienka, TV, mała lodówka, ręczniki, czajnik,
suszarka. Możliwe dostawki. Pokoje nie posiadają 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, obiadokolacje tylko w lipcu i sierpniu, a w pozostałych
terminach serwowane lub bufetowe, w zależności od ilości osób w obiekcie.

REM
NAD SAMYM JEZIO

POKOJE: Eleganckie, stylowo urządzone 2-os.:
łazienka, TV, lodówka, czajnik, szlafroki, suszarka do włosów. Część pokoi w oddalonej o 50 m
od Zamku willi.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania w formie bufetu i obiadokolacje.

A=16.04-14.10

HOTEL
ZAMEK

Pokój:
2-os.

86

www.britas-krajowe.pl

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

2x

A

Pokój:

A=08.05-26.06, 31.08-30.10; B=26.06-31.08

HOTEL AMAX

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

A

B

1450

1950

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen kryty,
letni basen zewnętrzny, sauna, jacuzzi,
bilard, parking, 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

turnusy od soboty do soboty

2-os.

2x

1950
Willa pod Zamkiem

2-os.

2x

1850

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen,
jacuzzi, kompleks saun, tenis stołowy,

Dopłata:

opłata klimatyczna, bilard, kręgielnia, golf, rowery,
pobyt z psem (50/doba), parking (20/doba)

Dzieci:

do lat 5 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): 1099/tydzień
do lat 17 (dostawka): 1299/tydzień

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NAD JEZIOREM

NASZ
TYP
S
ITA
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SAMYM JEZIOREM

NAD

WILKASY

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, sprzętu 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, mikrofalówka, lodówka, czajnik), TV, ręczniki.
A=06.06-19.06, 31.08-25.09; B=19.06-31.08

RESORT
NIEGOCIN

Cena za 1 tydzień/os.
Wyż.

A

Zakwaterowanie:

B

POKOJE ŚWITEŹ
2-os. bez balkonu
2-os. z balkonem

2x

3-os.

899

1070

950

1150

850

1050

DOMKI RUSAŁKI
2-os.

1099

1420

3-os.

899

1099

799

950

720

850

4-os.

2x

5-os.

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, lodówka, naczynia), zadaszony taras, 2 sypialnie na piętrze (w każdej 2 pojedyncze łóżka), rozkładana kanapa 2-os. w salonie na
parterze.
od godz. 17:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje latem
w formie bufetu (poza sezonem w zależności od
ilości osób w ośrodku).

4-os.
5-os.

1099

1370

950

1150

2x

6-os.

850

1020

799

950

4-os.

2x

1299

1650

1050

1350

88

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, wakacyjne animacje

Dopłata:

opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem (100/pobyt), strefa SPA,
rowery, leżaki, bilard, sprzęt wodny, parking (10/doba)

Zniżki:

do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (½ wyżywienia): zniżka 50/tydzień

www.britas-krajowe.pl

WYPOSAŻENIE: Restauracja, bar, zewnętrzny
basen, strefa saun (sauna fińska, ruska bania,
mazurska balia), wypożyczalnia sprzętu wodnego, wędkarskiego i rowerów, park linowy, bilard,
tenis stołowy, boisko do badmintona/siatkówki.
Dla dzieci plac zabaw z trampoliną i bawialnia.
Wakacyjne animacje dla dzieci i dorosłych. Jest
parking. Internet WiFi.
POKOJE: Komfortowe pokoje 1, 2-os. oraz
2-pokojowe studia 4-os.: łazienka, TV, ręczniki,
czajnik, balkon (większość). Lodówka do wypożyczenia. Pokoje LUX po generalnym remoncie,
pokoje PLUS większe, z możliwością dostawki.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Obfite, smaczne i zdrowe śniadania i obiadokolacje (wypiekany na miejscu
chleb, wędliny z własnej wędzarni, żadnych
„ulepszaczy”).
A=01.06-30.09

HOTEL
TAJTY

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

A

1-os.

2250

2-os.

1650

2-os. LUX

1750
2x

1780

2-os. LUX
PLUS

1899

studio
4-os. PLUS

1250
dostawka dla os. > 12 lat: 1450/tydzień

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

POŁOŻENIE: Na skraju Wilkas, zaledwie 3 km od
Giżycka, bezpośrednio nad brzegiem jez. Tajty,
z własną, piaszczystą plażą i tarasem wypoczynkowym z leżakami i hamakami.

2-os. PLUS

APARTAMENT KALIPSO
3-os.

HOTEL TAJTY

Pokój:

DOMKI BRZEGINKA
3-os.

WILKASY

RESORT NIEGOCIN
POŁOŻENIE: Nad brzegiem jez. Niegocin, z własną
plażą i kąpieliskiem, 4 km od Giżycka.

NAD JEZIOREM

50 m

S
ITA
BR

turnusy od soboty do soboty

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen letni,
parking (1 miejsce/pokój), wakacyjne animacje

Dopłata:

opłata klimatyczna, strefa saun, sprzęt wodny i wędkarski, rowery, lodówka do pokoju (10/doba)

Dzieci:

do lat 6 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka w pokojach PLUS): 799/tydzień

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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NAD JEZIOREM

SANTORIUM

S
ITA
BR

NASZ
TYP
S
ITA
BR

GIŻYCKO

HOTEL EUROPA
POŁOŻENIE: Bezpośrednio nad malowniczą
zatoką jez. Kisajno, z własną plażą i przystanią.
WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja, rozległy, zadbany ogród wypoczynkowy (leżaki, hamaki, miejsce na ognisko), boisko do
badmintona/siatkówki, rowery turystyczne,
łodzie wiosłowe, rowery wodne, bilard, tenis
stołowy, kije Nordic Walking, parking. Internet 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 podawane do stolików obiadokolacje.

CIECHOCINEK

PAŁAC ŁAZIENKI II
POŁOŻENIE: Centrum uzdrowiska.
WYPOSAŻENIE: Stuletni, odrestaurowany pałac.
Do dyspozycji gości restauracja, sauna, siłownia,
sala zabaw dla dzieci. Bogaty program animacyjny: wieczory taneczne i kulturalne, joga, brydż.
Parking monitorowany. Internet WiFi.
POKOJE: Wygodne 1 i 2-os.: łazienka, TV, ręczniki. Czajnik ogólnodostępny. Pokoje Comfort są
większe i mają ogrzewanie podłogowe. Możliwość dostawki/wspólnego spania.
od godz.14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadanie i kolacja w formie
bufetu. Obiady serwowane.
ZABIEGI: Badanie lekarskie, 3 zabiegi kuracyjne/
dzień roboczy.

A=04.04-10.10

CIECHOCINEK
ŁAZIENKI II

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

HOTEL
EUROPA

Cena za tydzień/os.
wyż.

Pokój:

1299

1420

1060

1160

3-os. studio

1030

1130

W cenie:

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

Dopłata:

opłata klimatyczna, pobyt z psem

2-os.

Dzieci:

www.britas-krajowe.pl

B

Pokój:
1 os.

2x

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

turnusy od soboty do soboty

A
1470

2-os.

1-os.

90

A

Cena za 1 tydzień/os.
wyż.

3x

2-os. Comfort

1350
1530

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, 40/doba + 200 kaucja)

Dzieci:

do lat 6 (wspólne spanie, ½ wyżywienia):
799/tydzień
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia):
899/tydzień

turnusy od soboty do soboty

tel.: 91 489 96 09, 508 502 290
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SANATORIUM

S
ITA
BR

NASZ
TYP

Zajrzyj na naszą stronę
www.britas.pl

S
ITA
BR

Przykładowe oferty znalezione w 2020 roku przez naszych
klientów na naszej stronie w ofercie z ostatniej chwili:

POŁOŻENIE: Ok. 800 m od centrum uzdrowiska, ok.
1,5 km od tężni.
WYPOSAŻENIE: Jadalnia, profesjonalna baza rehabilitacyjna, 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,
masaż twarzy, masaż klasyczny całego ciała, masaż
relaksacyjny Medy Jet, zabieg parafinowy na dłonie,
karnet na basen (3 x 1h), 5 x seans w saunie, 5 x jacuzzi,
siłownia.

REHABILITACJA

PAKIET REHABILITACYJNY: Badanie lekarskie, badanie ciśnienia, badanie EKG z opisem, 4 zabiegi rehabilitacyjne/dzień (oprócz niedziel i świąt).
A=01.05-30.09

DOM ZDROWIA
LILA

A

PAKIET WYPOCZYNKOWY
1299

2-os.

1130
3x

1070

1-os. Lux

1599

2-os. Lux

1450
PAKIET REHABILITACYJNY

1-os.

1250

2-os.

1-os. Lux
2-os. Lux

www.britas-krajowe.pl

wyż. AI 7 nocy - 1500 zł za osobę

Majorka ****

wyż. AI 7 nocy – 1920 zł za osobę

Teneryfa ***

wyż. HP 7 nocy - 2300 zł za osobę

Kreta ****

wyż. AI 10 nocy - 2500 zł za osobę

Egipt ****

wyż. AI 14 nocy - 2100 zł za osobę

Zawsze aktualne oferty na www.britas.pl
Wolisz podróż autokarem, a może wycieczkę objazdową? Żaden problem.
Potrzebujesz pomocy w wycenie oferty?
Napisz: britas@britas.pl, zadzwoń: 914330275.
Z chęcią podzielimy się z Tobą naszym 25 letnim doświadczeniem.

**
HOTEL FAFA ONE **

EJSZA
ŚNI
ZE

RABAT
REZERWA

C

POŁOŻENIE: W całości wyremontowany w 2019 roku hotel Fafa One należy do kompleksu 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 Albańskiej nad Morzem Adriatyckim, oferującej piękne, szerokie i piaszczyste plaże. Klienci Fafa
One mogą korzystać z infrastruktury całego kompleksu. W okolicy znajdują się restauracje 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.

W PROMOCJI
OD 2200 ZŁ

1050
3x

999
1550
1350

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, internet
WiFi, świadczenia zgodne z wybranym
pakietem pobytowym

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (15/doba), pobyt
ze zwierzęciem (tylko w pok. standard –
25/doba), łóżeczko dla dziecka

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis

turnusy od soboty do soboty

HOTEL: Kompleks położony jest przy prywatnej, szerokiej i piaszczystej plaży, na której
znajdują się bezpłatne leżaki i parasole. Na terenie kompleksu: recepcja, restauracja bufetowa (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 alkoholowe (piwo, wódka, raki, gin, brandy, wino białe i czerwone) i bezalkoholowe (słodkie napoje,
herbata, kawa filtrowana) w godzinach 10:00 - 22:00.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym
1 tydzień

2 tygodnie

Czerwiec

2.200

3.400

Lipiec - Sierpień

2.600

3.500

SPORT: Hotel organizuje koncerty, przedstawienia, gry i zabawy sportowe oraz liczne
Wrzesień
2.000
3.200
animacje dla osób w każdym wieku (od końca czerwca). Centrum SPA - fitness, sauna,
Cena
za
dziecko
2-12
lat
Od
1.100
Od.
1.100
jacuzzi, masaże, łaźnia parowa (dodatkowo płatne), wypożyczalnia rowerów (ok. 7 eur/
dzień) mini club dla dzieci, plac zabaw. Dodatkowo do dyspozycji nasz własny, dosko- Cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
nale zorganizowany Figloklub, oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych
w języku polskim! Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.

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

ALBANIA - DURRES

wyż.

1-os.

3-os.

Bułgaria ***

Cena za tydzień/os.

Pokój:

3-os.

wyż. AI 7 nocy - 1699 zł za osobę

JA

DOM ZDROWIA LILA

Turcja ****

W
C

CIECHOCINEK
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Szukasz okazji?

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 wyjeżdża pod opieką osób pełnoletnich niebędących rodzicami widniejącymi w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do posiadania
pisma notarialnego od obojga rodziców, przetłumaczonego na język
angielski przez tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na podróż dziecka do Albanii
Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl lub pod tel.
91 433 02 75.

tel.: 91 433 02 75; 91 488 47 49

93

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.

POŁOŻENIE: Przebudowany i całkowicie odnowiony hotel położony na wyspie Hvar
w odległości ok. 2 km od malowniczej miejscowości Vrboska zwanej również „Małą Wenecją”. Otoczona górami, winnicami oraz gajami oliwnymi Vrboska znajduje się w północnej
części wyspy. Znajdziemy tu typową dla kurortów infrastrukturę turystyczną. Hvar kojarzy 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.

W PROMOCJI
OD 2200 ZŁ

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

Miesiąc wylotu

1 tydzień

2 tygodnie

Czerwiec

2.200

3.100

Lipiec - Sierpień

2.400

3.300

Wrzesień

2.200

3.400

Cena za dziecko 2-14 lat

Od 750

Od. 750

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 wyjeżdża pod opieką osób pełnoletnich niebędących rodzicami widniejącymi w akcie urodzenia, opiekun zobowiązany jest do posiadania
pisma notarialnego od obojga rodziców, przetłumaczonego na język
angielski przez tłumacza przysięgłego, wyrażającego zgodę na podróż dziecka do Albanii

W
C

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

JA

REZERWA

C

HOTEL OFERUJE: Recepcja, kantor wymiany walut, sejf w recepcji (odpłatnie), basen,
leżaki i parasole 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), przechowalnia bagażu, lobby z barem telewizyjnym, restauracja główna, bar przy
basenie, plac zabaw dla dzieci, parking(płatny), animacje dla dzieci i dorosłych
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 (07:00-10:00), 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 bezalkoholowe), 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

W PROMOCJI
OD 2000 ZŁ

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

Miesiąc wylotu

1 tydzień

2 tygodnie

Czerwiec

2.450

3.750

Lipiec – Sierpień

2.850

4.600

Wrzesień

2.450

4.900

Cena za dziecko 2-12 lat

Od 1.500

Od 1.500

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.
Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z Katowic,
Gdańska i Poznania - w zależności od terminu.
Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl lub pod
tel. 91 433 02 75

*
HOTEL POSEIDON **

EJSZA
ŚNI
ZE

RABAT
REZERWA

C

HOTEL OFERUJE: Recepcja 24 - godz. z lobby, klimatyzowana restauracja główna serwująca dania kuchni datmatyńskiej i międzynarodowej, nowy basen wewnętrzny ze słodką
wodą (czynny poza sezonem), bar przy plaży i aperitiv bar wewnątrz hotelu, taras słoneczny, gdzie w sezonie organizowane są wieczory taneczne. Obok hotelu doskonale funkcjonuje disco bar w stylu kubańskim. Świetny wystrój, gorące rytmy salsy i karaibski piasek na
parkiecie to wizytówka tego miejsca.

W PROMOCJI
OD 2350 ZŁ

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 sterowana, 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).

SPORT I ROZRYWKA: 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.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym
1 tydzień

2 tygodnie

Czerwiec

2.000

3.100

Lipiec - Sierpień

2.550

3.600

Wrzesień

2.000

3.200

Cena za dziecko 2-14 lat

Od 750

Od. 750

Cena oparta o wylot z Warszawy .Wylot możliwy z każdego lotniska w Polsce- w zależności od terminu.
Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl lub pod
nr tel. 91 433 02 75.

www.britas.pl

W PROMOCJI
OD 2450 ZŁ

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

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 stateczkiem 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.

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

94

C

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 alkoholowe (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 organizowany jest wieczór dalmatyński oferujący naszym gościom wspaniały bufet z szerokim wyborem tradycyjnych ryb oraz dania dalmatyńskie i lokalne słodkie specjały. Na hotelowym
tarasie goście mogą podziwiać zachód słońca w Vela Luce z kieliszkiem wina dalmatyńskiego i muzyką na żywo w stylu dalmackim.
SPORT I ROZRYWKA: Na plaży znajduje się centrum nurkowe, wypożyczalnia łódek,
rowerów (dodatkowo płatne). Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z kortów tenisowych znajdujących 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 rezygnacji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.

CHORWACJA - WYSPA KORCULA

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI

EJSZA
ŚNI
ZE

RABAT

POŁOŻENIE: Hotel położony jest w popularnym i lubianym przez turystów bułgarskim
kurorcie - Złote Piaski. Odległość od centrum miasta wynosi ok. 350 m, do międzynarodowego 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

REZERWA

HOTEL OFERUJE: 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.

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

SUNRISE ****

RABAT

JA

ALBANIA - DURRES

HOTEL OFERUJE: Całodobowa recepcja, małe lobby, sejf w recepcji, winda, restauracja
główna, lobby bar, 2 baseny: basen zewnętrzny z tarasem słonecznym oraz z leżakami i
parasolami, 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, kolacja:
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.

C

CHORWACJA - WYSPA HWAR

POŁOŻENIE: Hotel Perandor położony jest w turystycznej dzielnicy Durrës, gdzie znajdują 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

REZERWA

EJSZA
ŚNI
ZE

JA

JA

RABAT

W
C

S RESORT ****
LABRANDA SENSE

EJSZA
ŚNI
ZE

W
C

W
C

****
PERANDOR BEACH

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska w Polsce - w zależności od terminu.
Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl lub pod
tel. 91 433 02 75

tel.: 91 433 02 75; 91 488 47 49
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E ****
ALEXANDER HOUS

EJSZA
ŚNI
ZE

EJSZA
ŚNI
ZE

RABAT

HOTEL: Hotel składa się z budynku głównego i dziewiętnastu jednopiętrowych budynków 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 serwująca
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 godzinach
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 czerwca do połowy
września zapraszamy na polskojęzyczne animacje w ramach Figloklubu. Dodatkowo płatne: sauna, jacuzzi, kort tenisowy, bilard, centrum nurkowe, salon kosmetyczny, 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 plażowe). Leżaki,
parasole i ręczniki plażowe dla gości hotelowych są bezpłatne.

JA

REZERW

AC

POŁOŻENIE: Obiekt położony na wzgórzu w spokojnej miejscowości Agia Pelagia.
W odległości krótkiego spaceru znajdują się sklepy, bary, tawerny, restauracje. Do lotniska 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.

W PROMOCJI
OD 2500 ZŁ

SPORT I ROZRYWKA: Wieczorne animacje - okazjonalnie. Bezpłatne: siłownia, ping-pong. Płatne: bilard, piłkarzyki, nurkowanie, sporty wodne. Internet Wi-Fi jest bezpłatny.

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

Miesiąc wylotu

1 tydzień

2 tygodnie

1 tydzień

2 tygodnie

Czerwiec

2.500

3.400

Czerwiec

2.100

3.400

Lipiec - Sierpień

2.600

3.500

Lipiec - Sierpień

2.800

4.200

Wrzesień

2.300

2.800

Wrzesień

2.500

3.500

Cena za dziecko 2-14 lat

Od 1200

Od 1200

Cena za dziecko 2-12 lat

Od 1.200

Od 1.200

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

SPORT: Hotel prowadzi codzienny bogaty program animacyjny, m. in. wieczorne show
w przestronnym amfiteatrze, karaoke i egipski wieczór folklorystyczny. Ponadto do dyspozycji gości jest siłownia, siatkówka plażowa, tenis stołowy, piłka nożna, rzutki.Za dodatko- Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotwa opłatą: kort tenisowy, bilard, centrum spa, masaże, przejażdżki konne i nurkowanie. niska w Polsce - w zależności od terminu.
Dla najmłodszych hotel oferuje mini-klub i plac zabaw. Istnieje możliwość skorzystania
Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl lub pod
z aquaparku w hotelu Royal Tulip (za opłatą - ok. 5 USD/os/dzień).

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 sklepami, tawernami i restauracjami ok. 3 km, Lardos ok. 2 km, lotnisko ok. 60 km

C
WA

EJSZA
ŚNI
ZE

REZERWA

C

W PROMOCJI
OD 2150 ZŁ

HOTEL: Budynek główny, budynek restauracyjny z lokalami usługowymi oraz kilkanaście bungalowów i budynków mieszkalnych, recepcja 24 h, 2 bary przy basenie.

W PROMOCJI
OD 2350 ZŁ

POKOJE: 2 os. (możliwość 1 dostawki), ok. 22 m2 , 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.
Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

Miesiąc wylotu
WYŻYWIENIE: All inclusive: śniadania (06:30-11:00) w formie bufetu w restauracji głównej, obiady (12:00-15:00) w formie bufetu w restauracji Makadi Beach Art Deco oraz
1 tydzień
2 tygodnie
kolacje w formie bufetu lub a’la carte w wybranej restauracji (głównej, Makadi Beach Art
Czerwiec
2.350
3.500
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
Lipiec - Sierpień
2.700
3.800
i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-24:00, od 00:00-10:00 wszystkie napoje
Wrzesień
2.600
3.500
dodatkowo płatne). Oferta All Inclusive nie zawiera świeżo wyciskanych soków oraz imporOd 1400
Od 1400
towanych napojów alkoholowych. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług Cena za dziecko 2-14 lat
objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania posiłków).
Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygna-

cji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Wymagane jest
posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu. Wiza dodatkowo płatna na lotnisku 25 $.
Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska w Polsce - w zależności od terminu.
Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl lub pod
tel. 91 433 02 75

WYŻYWIENIE: All inclusive: do kolacji obowiązuje strój formalny, śniadanie, lunch i kolacja – bufet przekąski - np. kanapki lub ciastka, kawa, herbata (w wyznaczonych godzinach 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

2.150

2.900

Lipiec - Sierpień

2.500

3.500

Wrzesień

2.200

2.950

Cena za dziecko 2-14 lat

od 850

od 850

GRECJA - RODOS

EGIPT - HURGHADA

JA

RABAT

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.

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

ELLIA ****

EJSZA
ŚNI
ZE

REZER

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

W
C

W
C

tel. 91 433 02 75

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 basenie 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 opiekunka 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.

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

Miesiąc wylotu

JA

WYŻYWIENIE: All inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:30-14:30) i kolacje (18:3021:00) w formie bufetu (kuchnia międzynarodowa i lokalna) w restauracji głównej. Dodatkowo przekąski serwowane w restauracji przy plaży (w godzinach 10:00-12:00 i 12:3017:00). 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).

www.britas.pl

W PROMOCJI
OD 2100 ZŁ

WYŻYWIENIE: All inclusive: śniadania (7:30-10:00), obiady (12:15-14:30) i kolacje (18:4521:30) 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).

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Wymagane jest
posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu. Wiza dodatkowo płatna na lotnisku 25 $.

96

C

HOTEL: Recepcja 24h, lobby, restauracja główna, bar, snack bar, basen, brodzik dla dzieci,
sala telewizyjna, taras słoneczny, parking (ilość miejsc ograniczona). Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe na basenie bezpłatnie (wymagany depozyt).

POKOJE:
Standardowe z możliwością wyboru: z widokiem na morze, basen lub też na ogród.

AKADI ****
LABRANDA CLUB M

REZERWA

GRECJA - KRETA

EGIPT - MARSA ALAM

JA

RABAT

W
C

W
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H RESORT ****
MAGIC TULIP BEAC

Cena nie zawiera: dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych.
Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska w Polsce - w zależności od terminu.
Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl lub pod
tel. 91 433 02 75

tel.: 91 433 02 75; 91 488 47 49
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IMPERIAL *****
KARAIBA BODRUM

TURCJA - BODRUM

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.

REZERWA

C

W PROMOCJI
OD 2200 ZŁ

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 dodatkową opłatą Coco bar. Basen ze zjeżdżalniami, basen dla dzieci. Bezpłatne leżaki, parasole
i ręczniki. Za dodatkowa opłatą: pralnia, fryzjer, wypożyczalnia samochodów, sala konferencyjna.
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, siłownia, 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.

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

Miesiąc wylotu

Czerwiec
Lipiec - Sierpień

1 tydzień

2 tygodnie

2.200

3.800

2.700

4.300

Wrzesień

2.200

3.400

Cena za dziecko 2-14 lat

od 1.200

od 1.200

Cena nie zawiera- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Wymagane jest
posiadanie paszportu ważnego conajmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu.
Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska w Polsce - w zależności od terminu.

EJSZA
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RABAT

TURCJA - ALANYA

JA

BEACH *****
MIAROSA INCEKUM

W
C

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

POŁOŻENIE: Hotel położony w bezpośrednim sąsiedztwie bujnego lasu, ok. 3 km od kurortu 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 obiadokolacje (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej (również wieczory tematyczne, 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 bezalkoholowe, 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. aerobik, lekcje tańca, konkursy i zawody, muzyka na żywo, dyskoteki przy basenie i na plaży,
wieczory tematyczne, seanse plenerowe. Ponadto: koszykówka, bulle, siatkówka plażowa, 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.

REZERWA

C

W PROMOCJI
OD 1750 ZŁ

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym
1 tydzień

2 tygodnie

Czerwiec

1700

3400

Lipiec - Sierpień

1900

2900

Wrzesień

1600

2600

Cena za dziecko 2-14 lat

od 1200

od 1200

Cena nie zawiera- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, wycieczek fakultatywnych. Wymagane jest
posiadanie paszportu ważnego conajmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu.
Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot możliwy z każdego lotniska w Polsce - w zależności od terminu.
Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl lub pod
tel. 91 433 02 75
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www.britas.pl

