


A=02.04-04.06, 24.09-22.10;
B=04.06-16.07, 03.09-24.09; C=16.07-03.09

PASTELOWY

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os Pakiet 
zabiegów

A B C Balkon I II

2-os.

2 x

1350 1460 1520 +120

+320 +550

3-os. 1250 1380 1440 +80

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +230/tydzień/os.

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, basen kryty, 
sauna i jacuzzi (w Hotelu Polaris – 10 m od pensjo-

natu), siłownia

Dopłata: opłata klimatyczna,
parking (45/, doba), grota solna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 40 %

POŁOŻENIE: 250 m od plaży, w uzdrowiskowym 
centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Kameralny pensjonat z ładny-
mi pokojami. Na miejscu siłownia. Restauracja 
serwująca posiłki znajduje się w sąsiednim Hote-
lu Polaris (10 m od pensjonatu). Tam również 
dostępny jest dla gości pensjonatu kompleks 
basenowy z jacuzzi i sauną parową oraz grota 
solna. Parking płatny. Internet WiFi.

POKOJE: Wygodne 2 i 3-os.: łazienka, TV, ręcz-
niki, czajnik, lodówka, leżak, parawan. Część 
pokoi posiada balkon.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje + ewen-
tualna kolacja (za dodatkową opłatą). Posiłki 
podawane są w sąsiednim Hotelu Polaris (10 m 
od pensjonatu).

ZABIEGI:
Konsultacja lekarska + pakiet I (10 zabiegów) 
lub pakiet II (20 zabiegów).

ŚWINOUJŚCIE
PENSJONAT PASTELOWY
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RYBNICZANKA

A=28.05-11.06, 17.09-01.10;  B=11.06-16.07, 20.08-17.09; C=16.07-20.08

RYBNICZANKA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os

A B C

1-os.

3 x

1999 2150 2199

2-os. 1820 1950 1999

3-os. 1820 1950 1999

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

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (40/doba), sauna, 
pobyt z psem (30/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: 150/tydzień
do lat 3 z ½ wyżywienia: 299/tydzień
do lat 12 (dostawka/wspólne spanie):

opłata 799/tydzień
do lat 12 (regularne łóżko): zniżka 20 %

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

POŁOŻENIE:
100 m od promenady i 150 m od plaży.
WYPOSAŻENIE: Hotel 3-gwiazdkowy. Na miej-
scu przestronna jadalnia, sala gimnastyczna z 
mini siłownią, basen, sauna, jacuzzi, wypożyczal-
nia rowerów i kijów Nordic Walking, kawiarnia. 
Jest profesjonalne zaplecze rehabilitacyjne. 
Czajniki bezprzewodowe dostępne na kory-
tarzach. WiFi. Płatny parking monitorowany 
(ograniczona ilość miejsc).
POKOJE: Komfortowe  1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, 
lodówka, ręczniki. Znaczna większość pokoi z 
balkonem.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania, obiady i kolacje w formie bogatego 
bufetu.

 

REHABILITACJA



A=01.03-25.06,  27.08-18.12;  B=25.06-27.08

SOBÓTKA

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Zabiegi

A B I II

1-os.

2 x

1599 1899

+270 +450

2-os. 1250 1570

3 i 4-os. 1199 1420

studio 2-os. 1499 1699

studio 3-os. 1350 1499

apart. 4-os. 1299 1499

apart. 5-os. 1250 1399

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +220/tydzień/os.

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

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

Dzieci:
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 10 (wspólne spanie):
opłata 1099/tydzień (wyż. 2 x dziennie), 1299/tydzień (wyż. 3 x dziennie)

 

REHABILITACJA

POŁOŻENIE: 250 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Hotel *** wyposażony w restau-
rację, bar, basen, jacuzzi, saunę suchą, łaźnię 
parową i grotę lodową. Dla najmłodszych sala 
zabaw. WiFi. Parking płatny strzeżony oddalony 
20 metrów.  

POKOJE: Komfortowe 2-os.: łazienka, TV, ręczniki, 
suszarka do włosów, minibar, parawan. Pokoje 
LUX bardziej eleganckie, wszystkie z balkonem, 
dodatkowo czajnik i klimatyzacja. Możliwość 
wypożyczenia szlafroków. 
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu szwedzkiego.

MIĘDZYZDROJE

HOTEL TROFANA

A=03.05-18.06, 27.08-30.10; B=18.06-09.07; C=09.07-27.08

HOTEL
TROFANA

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.
2 x

1499 1799 1999

2-os. LUX 1850 2150 2380

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, ja-
cuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa, grota lodowa

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko dla dziecka, 
szlafrok

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 7 (dostawka): zniżka 50 %
do lat 12 (dostawka): zniżka 25 %

A=03.05-11.06, 03.08-18.10; B=11.06-09.07, 20.08-03.09; C=09.07–20.08

5 DĘBÓW

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

2 x

1499 2150 2470

2-os. 1350 1599 1750

3-os. 1199 1499 1550

4-os. 999 1150 1250

dopłata do wyż. 3 x dziennie: 150/tydzień

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (25/doba), łóżeczko dziecięce (15/doba), wanienka dla dziec-
ka, pobyt z psem (35/doba; po wcześniejszym uzgodnieniu), rowery

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 8 (dostawka, 1/2 wyżywienia):

opłata 950/tydzień (wyż. 2 x) lub 1050/tydzień (wyż. 3 x)
do lat 8 (łóżko regularne, ½ wyżywienia):

zniżka 100/tydzień
do lat 15 (dostawka, pełne wyżywienie): 

opłata 1050/tydzień (wyż. 2 x) lub 1150/tydzień (wyż. 3 x)

POŁOŻENIE:  200 m od morza. Blisko centrum 
kurortu.
WYPOSAŻENIE: 2 budynki hotelowe na dużym, 
ogrodzonym terenie. Jest restauracja, miejsce na 
grill/ognisko, zewnętrzny stół do tenisa stołowego, 
wypożyczalnia rowerów. Dla dzieci plac zabaw 
i kącik zabaw. WiFi. Parking płatny (konieczna 
rezerwacja miejsc).
POKOJE: Komfortowe 1-2 os. (20 m2), 3-os. (30 
m2), 4-os. (27 m2): łazienka, TV, lodówka, czajnik, 
ręczniki. Pokoje 1-3-os. posiadają balkon lub taras. 
Możliwość dostawek (rozkładany fotel).
od godz. 15:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje w formie bufetu 
szwedzkiego. Pozostałe posiłki serwowane do 
stolika.

MIĘDZYZDROJE

REZYDENCJA 5 DĘBÓW

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

tel.: 508 502 290, 601 152 886
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SOBÓTKA
ŚWINOUJŚCIE

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.: wyposa-
żenie jak wyżej + czajnik, lodówka. 
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

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

ŚWINOUJŚCIE

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

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

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).

MIĘDZYZDROJE

WILLA PARK

A=07.05-25.06, 03.09-24.09;  B=25.06–16.07, 20.08-03.09; C=16.07-20.08

WILLA PARK

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

3 x

1650 1820 1899

3-os. 1550 1650 1699

4-os. 1450 1550 1599

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
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POŁOŻENIE: 150 m od morza, wśród sosno-
wego lasu.

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

POKOJE: Komfortowe 2-os.: łazienka, TV, ręczniki, 
szlafroki. Pokoje LUX najładniejsze, po gene-
ralnym remoncie. Apartament (1 duży pokój z 
aneksem dziennym) i Apartament LUX (pokój 
gościnny + sypialnia): większe, przestronniejsze, 
dodatkowo lodówka. W apartamentach istnieje 
możliwość dostawek.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu szwedzkiego. 

MIĘDZYWODZIE

MARENA SPA

A=01.02-01.06; 30.09-20.12;  B=31.08-30.09;  C=01.06–31.08

MARENA SPA

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

1580 1699 2399

2-os. LUX 1850 1950 2750

apart. 2-os. 1999 2099 2899

apart. 2-os. LUX 2099 2199 3199

dostawka dla os. > 12 lat (apartamenty):
1399/tydzień (sezony A i B), 1499/tydzień (sezon C)

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (20/doba), rowery,
łóżeczko dla małego dziecka (140/tydzień)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka w apartamencie): 1050/tydzień

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

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

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

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

MIĘDZYWODZIE

GRYF

A=01.04-18.06;  B=18.06-09.07, 20.08-31.10; C=09.07-20.08

GRYF

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

2 x

1150 1499 1780

2-os. 1099 1450 1599

3-os. 999 1299 1450

4-os. 970 1270 1420

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

Dopłata: parking, opłata klimatyczna, sprzęt plażowy, 
łóżeczko dziecięce, szlafrok, pobyt z psem

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
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POŁOŻENIE:
100 metrów od morza, spokojna okolica 
w zachodniej części kurortu.

WYPOSAŻENIE: Kryty basen z jacuzzi, sauna, 
przestronna jadalnia, kawiarnia, altany grillowe, 
zaplecze rekreacyjne (kort tenisowy, siłownia, 
stół do tenisa, boiska sportowe, wypożyczalnia 
rowerów i kijów Nordic Walking). Dla 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)

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

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

DZIWNÓW

PERŁA DZIWNOWA

A=01.06-25.06, 27.08-30.09;  B=25.06-27.08

PERŁA
DZIWNOWA

Pokój:

wyż.
Ceny za 

1 tydzień/os.
Zabiegi

A B

budynek A

1-os. 

2 x

1299 1599

+200 +4002 i 3-os. 1250 1530

2, 3, 5-os. PLUS 1320 1670

budynek B

3, 4, 5-os. 2 x 1250 1530 +200 +400

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,

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

Dopłata: opłata klimatyczna, rowery, Nordic Walking, 
sauny, parking (15/doba)

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 6: opłata 1050/tydzień
do lat 12: opłata 1150/tydzień

BLISKO MORZA

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. 

POKOJE: Ładne, zadbane 2, 3-os. oraz 2-poko-
jowe studia 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 tara-
sami): łazienka, TV, lodówka, czajnik, naczynia 
stołowe, leżak, parawan.
od godz. 16:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

DZIWNÓW

NA WYDMIE

A=03.05-04.06, 03.09-30.09; B=04.06-25.06, 27.08-03.09;
C=25.06–09.07;  D=09.07–27.08

NA WYDMIE

Zakwaterowanie:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C D

POKOJE

2 i 3-os.
2 x

1099 1270 1399 1470

studio 4-os. 1150 1399 1550 1670

DOMKI

Bliźniak 2-os.

2 x

1099 1250 1399 1460

Bliźniak 3-os. 1099 1250 1399 1460

Komfort 3-os. 1199 1450 1660 1750

Komfort 4-os. 1050 1260 1420 1480

Komfort 5-os. 950 1150 1250 1320

Komfort 6-os. 999 1180 1280 1350

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

(1 miejsce na pokój/domek), zużycie prądu 
i wody, animacje w sezonie C i D

Dopłata: opłata klimatyczna,
dodatkowe miejsce parkingowe (15 pln/doba)

Dzieci:

do 1 roku bez świadczeń: gratis
do lat 3 bez świadczeń: opłata 250/tydzień
do lat 12 przy 2 os. pełnopłatnych (pokoje, 

domki Bliźniak): zniżka 25 %

DLA RODZIN Z DZIEĆMI



 

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP
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POŁOŻENIE: 
150 m od morza, centrum Dziwnówka.

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

POKOJE: Komfortowe 1, 2-os., 2-os. LUX 
(podwyższony standard) oraz studia 2-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)

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

ZABIEGI: Konsultacja lekarska, do 3 zabiegów 
fizykalnych dziennie.

DZIWNÓWEK

JANTAR

A=01.03-18.06, 17.09-18.12;  B=18.06-09.07, 27.08-17.09;  C=09.07-27.08

JANTAR

Pokój:

wyż.
Ceny za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C

1-os.

2 x

1699 2099 2299

+350

2-os. 1299 1650 1799

2-os. LUX 1420 1799 1950

studio 3-os. 1420 1799 1950

studio 4-os. 1299 1650 1799

dopłata do wyż. 3 x dziennie: 280/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, tenis stołowy

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

Dzieci:

do 1 roku bez świadczeń: gratis
do lat 3 bez świadczeń: 25/doba

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

POŁOŻENIE:
100 m do plaży, w centrum miejscowości.

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

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

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

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

DZIWNÓWEK

FAMILIJNI

A=07.05-02.07, 27.08-17.09;  B=02.07-27.08

FAMILIJNI

Zakwaterowanie:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój z ta-
rasemA B

pokój 2, 3, 4-os.
3 x

1299 1599 +50/os.

domek 3-4-os. 1450 1699

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

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

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

Dzieci:

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

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

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

REHABILITACJA
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NAD SAMYM MORZEM

POŁOŻENIE:
70 m od morza, na zalesionym terenie. 

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

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)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu szwedzkiego.

ZABIEGI: Badanie lekarskie + 15 zabiegów reha-
bilitacyjnych/tydzień. 

POBIEROWO

GRAND LAOLA SPA

A=07.05-25.06, 03.09-01.10;     B=25.06-03.09

GRAND
LAOLA SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B

1-os.

2 x 

1650 2050

+260
2-os. 1430 1770

2-os. Deluxe 1620 1950

3-os. Deluxe 1599 1899

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: zniżka 35 %

POŁOŻENIE: 50 m od morza, wśród sosnowego lasu, 
wschodnia część miejscowości.

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

POKOJE: 2-os. (10 m2, łoże 2-os.), 3-os. (18 m2, łoże 
2-os. + kanapa), 2-os. PLUS (13 m2, łoże 2-os.), 3-os. 
PLUS (34 m2, łoże 2-os. + 2 kanapy). Najładniejsze 
są zlokalizowane przy basenie apartamenty 2-os. 
(18 m2, łoże 2-os.) oraz 3-os. (32 m2, łoże 2-os., kanapa).
Wyposażenie: łazienka, TV, lodówka, czajnik, suszarka, 
ręczniki, sprzęt plażowy, balkon lub taras. W aparta-
mentach dodatkowo mikrofalówka.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i serwowane do 
stolików obiadokolacje.

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

POBIEROWO

GRYF

A=03.05-02.07, 27.08-31.10; B=02.07-16.07, 13.08-27.08;  C=16.07-13.08

GRYF

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

1450 1580 1720

2-os. PLUS 1560 1650 1860

3-os. 1560 1650 1860

3-os. PLUS 1620 1720 1930

apart. 2-os. 1760 1930 2099

apart. 3-os. 1699 1870 2040

Domek:

wyż. 2 x dziennie 
na 1 tydzień

Cena za CAŁY DOMEK/tydzień
(bez wyżywienia)

dziecko
< 12 lat

osoba
> 12 lat A B C

Wagus 4-os.
+350 +670

2399 2999 3199

Brda 6-os. 2850 3950 4299

Domki sprzedawane są wyłącznie z wyżywieniem.

W cenie:
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)

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 %

Kaucja zwrotna płatna w dniu przyjazdu: 500 PLN (dot. domków).
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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 możli-
wością dostawki.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

REWAL

ALCEST

A=03.05-18.06, 10.09-24.09;  B=18.06-02.07, 27.08-10.09; C=02.07-27.08

ALCEST

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

2 x

1550 1680 1799

2-os. 1499 1620 1750

3-os. 1370 1550 1620

4-os. 1370 1550 1620

studio 4-os. 1499 1599 1680

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

Dopłata:
opłata klimatyczna, parking (20/doba), rower (7/h), 

łóżeczko (15/doba), pobyt z psem (40/doba), szlafrok 
(10/szt.)

Dzieci:
do lat 2 bez świadczeń: 200/tydzień

do lat 12: zniżka 40 % 
do lat 15: zniżka 20 %

BLISKO MORZA

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

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

POKOJE: 2 i 3-os.: łazienka, TV, lodówka, ręczniki, 
czajnik, balkon lub taras (znaczna większość); 
studia 2-pokojowe 2-4 os.: łoże małżeńskie, 
wersalka, reszta j.w.; apartamenty 2-pokojo-
we 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, piekar-
nik, lodówka, zmywarka, czajnik, toster).
od godz. 13:30 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Kuchnia polska, śniadania i kola-
cje serwowane, dania obiadowe do wyboru.

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

REWAL

SAND

A =07.05-18.06, 27.08-30.09;  B=18.06-27.08

SAND

Pokój:

wyż.

Ceny za
1 tydzień/os. Pakiet PLUS

A B Mały Duży

2 i 3-os.

3 x

799 1050

+180 +290

studio 2-os. 799 1250

studio 3-os. 799 1050

studio 4-os. 799 1050

apart. 2 os. 899 1350

apart. 3-os. 899 1199

apart. 4-os. 799 1050

LUX 3-os. 950 1450

LUX 4-os. 899 1199

LUX 5-os. 850 1099

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

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

POKOJE: 1, 2, 3, 4 i 5 os.: łazienka, TV, lodów-
ka, 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 boga-
tego bufetu szwedzkiego, obiady serwowane. 

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

NIECHORZE

KORAL

A=03.05-21.05, 10.09-15.10;  B=21.05-09.07, 27.08-10.09; C=09.07-27.08

KORAL

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.
pakiet PLUS

A B C
Mały Duży

1-os.
2 x

1099 1250 1599
+180 +290

2, 3, 4, 5-os. 950 1150 1399

dostawka: zniżka 15% (os. > 12 lat), zniżka 45% (os. < 12 lat)

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

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

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

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

Dzieci:

do lat 3 bez świadczeń: opłata 10/doba
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 40%

do lat 12 (osobne spanie, ½ wyżywienia):
zniżka 10%

PAKIET PLUS REHABILITACJA

NIECHORZE

JANTAR
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 02.07 – 27.08: 
2 x dziennie (śniadania + obiadokolacje bufetowe).

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

A=03.05-02.07, 20.08-19.11; B =02.07-20.08

JANTAR

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B Zabiegi

1-os.

2/3 x

1650 1799

+2702-os. 1399 1570

2-os. LUX 1499 1750

dostawka dla osoby dorosłej: zniżka 10%

W cenie:
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 (20/doba - lipiec, sierpień; 10/doba - pozo-
stałe terminy), łóżeczko (20/doba)

Dzieci:

do lat 2 bez świadczeń: gratis 
do lat 7 (dostawka, z ½ wyżywienia): zniżka 40 %

do lat 12 (dostawka, z ½ wyżywienia):
zniżka 20 %
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POŁOŻENIE: Bezpośrednio przy plaży, centrum 
kurortu, ale w zacisznym otoczeniu drzew.

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

POKOJE: Komfortowe pokoje 1 i 2-os.: łazienka, 
TV, lodówka, ręczniki, telefon, balkon. Pokoje 
LUX od strony morza, część posiada taras.
od godz. 13:00 (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:
Pakiet A: 5 x gimnastyka wodna, 3 x masaż 
częściowy, 7 x zabieg leczniczy.
Pakiet B: masaż twarzy i głowy, pedicure i 
masaż stóp, manicure i masaż dłoni, masaż 
relaksacyjny pleców, zabieg na twarz i dekolt, 
regulacja brwi z henną.

NIECHORZE

CHIMERA SPA

A=30.04–28.05, 20.08-01.10;  B=28.05-25.06; C=25.06-20.08

CHIMERA
SPA

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Zabiegi

A B C A B

1-os.

2/3 x 

1999 2050 2199

+300 +4002-os. 1450 1520 1650

2-os. LUX 1620 1680 1799

dopłata do wyż. 3 x dziennie w sezonie C: +210/tydzień/os.

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 %

BRITAS 
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DLA RODZIN Z DZIEĆMI

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

WYPOSAŻENIE: Ogromny kompleks basenów 
(część kryta i odkryta): basen rekreacyjny, pływac-
ki, 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.: łazien-
ka, TV, minibar, telefon, ręczniki, parawan i balkon 
(większość); 2-os. LUX: pokoje większe, z nowszy-
mi 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.

POGORZELICA

SANDRA SPA

A=02.04-30.04, 05.11-06.12;  B=30.04-18.06, 03.09-05.11;
C=18.06-09.07, 20.08-03.09;  D=09.07-20.08

SANDRA SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C D

2 i 3-os.

2 x

1699 1799 2099 2250

+350

2-os. LUX 1799 1950 2250 2399

studio 4-os. 1699 1799 2099 2250

bungalow 
4-os. 1650 1770 2150 2299

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

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 30%

W cenie:

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

programy animacyjne dla dzieci (latem)

Dopłata:

opłata klimatyczna, strefa SPA z komplek-
sem saun, kręgielnia, bilard, rowery, kort tenisowy, 

minigolf, łóżeczko dziecięce (25/doba),
parking (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 40 %
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POŁOŻENIE: 150 m od morza, w otoczeniu 
sosnowego lasu.

WYPOSAŻENIE: Przestronna restauracja, duży 
kompleks krytych basenów (basen pływacki, 
basen rekreacyjny, jacuzzi, brodzik dla dzieci, 
strefa saun), sala fitness, rowery, bilard, tenis stoło-
wy, boisko do siatkówki i koszykówki, kręgielnia. 
Wakacyjne animacje dla dzieci i dorosłych. Dla 
najmłodszych plac zabaw i bawialnia. Codziennie 
bezpłatne zajęcia fitness (aerobik, aquaaerobik, 
Nordic Walking, step, pilates). WiFi w wybranych 
miejscach. Leżaki w recepcji. Parking bezpłatny.

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

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.

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

MRZEŻYNO

LAGUNA

A=29.05-25.06, 31.08-05.09;     B=25.06-31.08

LAGUNA

Zakwaterowanie:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os. Pakiet
LAGUNAA B

1-os.

2 x

1850 2299

+150

2-os. 1550 2020

studio 4-os. 1550 2020

apart. 4-os. 1699 2199

dom 4-os. 1699 2199

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 (2 h/dzień), codzienne zaję-
cia fitness (5 h/dzień), wakacyjne animacje dla 

dzieci i dorosłych, tenis stołowy, parking,
Pakiet LAGUNA: baseny, sauny, bilard, siłownia, 

rowery BEZ OGRANICZEŃ.

Dopłata: opłata klimatyczna, leżak,
łóżeczko dziecięce (20/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 %

POŁOŻENIE: 100 m od morza.

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

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu szwedzkiego.

WYDMA RESORT

A=03.05-18.06, 03.09-31.10;   B=18.06-03.09

WYDMA
RESORT

Pokój:

Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os. 2 x 1850 2299

dostawka dla os. powyżej 12 lat: zniżka 20 %

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

Dopłata:
opłata klimatyczna, parking (35/doba), pobyt 
z psem (wyłącznie po konsultacji z recepcją), 

szlafrok, rowery, łóżeczko turystyczne, grota solna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: 30/doba
do lat 12 (dostawka): zniżka 30 %

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

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-pokojo-
we 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)

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.

MRZEŻYNO

HOTEL ZALEWSKI

A=03.05-28.05;  B=28.05-11.06, 10.09-27.11;
C=27.08-10.09;  D=11.06-27.08

HOTEL 
ZALEWSKI

Pokój:

wyż.
Ceny za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C D

2-os.

2 x

2099 2250 2499 2699

+350

2-os.
od strony morza 2250 2350 2599 2850

2-os. LUX 2450 2599 2799 3050

studio 4-os. 2099 2250 2499 2699

Studio 4-os. 
od strony morza 2299 2450 2650 2899

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

dostawka dla os. > 13 lat: zniżka 15%

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

apark, wodny plac zabaw dla dzieci, fitness, ba-
wialnia, programy animacyjne dla dzieci (latem)

Dopłata:
opłata klimatyczna, parking (25/doba), garaż pod-

ziemny (40/doba), szlafrok (15/doba), kompleks saun 
i łaźni (30/doba), łóżeczko (50/doba), pobyt z psem 

Dzieci:

do lat 2 bez świadczeń: gratis
do lat 13 (regularne łóżko w studio):

zniżka 15 %
do lat 18 (regularne łóżko w studio):

zniżka 10 %
do lat 13 (dostawka):

1150/tydzień/os.

DLA RODZIN Z DZIEĆMI
BLISKO MORZA

 

POŁOŻENIE: 80 m od morza, w otoczeniu lasu.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, 2 baseny (zewnętrzny 
z brodzikiem dla dzieci oraz kryty z atrakcjami wodny-
mi, jacuzzi), sauna, boisko multifunkcyjne, kort teni-
sowy, 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.

POKOJE: 2, 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-6-os.: 
łazienka, TV, sprzęt plażowy, balkon, czajnik. Ręcz-
niki dostępne w recepcji (bezpłatnie). Lodówka do 
wypożyczenia w recepcji.
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

MRZEŻYNO

ALGA ACTIV

A=28.05-11.06, 27.08-08.10-; B=11.06-18.06, 13.08-27.08;
C=18.06-02.07, 06.08-13.08; D=02.07-06.08

ALGA
ACTIV

Pokój:

Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D

2-3-os.
3 x

1150 1250 1499 1599

studio 4-6-os. 1150 1250 1499 1599

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 %

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 bezpo-
średnie wyjście na dwór (parter). Możliwość dostawki 
w pokoju 2-os.
od godz. 14:00 (od obiadu/obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
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.

DŹWIRZYNO

POSEJDON

A=04.06-18.06, 10.09-24.09;   B=18.06-02.07;
C=27.08-10.09;   D=02.07-27.08

POSEJDON

Pokój:
Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
Zabiegi

A B C D

1-os.

2/3 x

1430 1550 1650 2099

+200
2-os. 1180 1280 1360 1520

studio 3-os. 1180 1280 1360 1520

studio 4-os. 1130 1170 1250 1399

dostawka w pokoju 2-os.: zniżka 25 %

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 (25/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%



BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

POŁOŻENIE: 100 m od plaży.
WYPOSAŻENIE: Nowoczesny obiekt posiadają-
cy restaurację z kawiarnią, basen kryty, strefa 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, lodów-
ka, 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 praso-
wania, grill, taras, meble ogrodowe.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

GRZYBOWO

5 ZMYSŁÓW

A=04.06-18.06, 03.09-01.10; B=18.06-09.07, 13.08-03.09; C=09.07-13.08

5 ZMYSŁÓW

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os. 

2 x

1750 2050 2170

2-os. LUX 1899 2250 2499

3-os. studio 2350 2599 2750

 4-os. studio 1799 1999 2099

5-os. studio 1499 1630 1699

Bungalow:

wyż. 2 x
na 1 tydzień/os. Cena za

CAŁY DOMEK/tydzień 
(bez wyżywienia)dziecko

<12 lat
osoba
>12 lat

TYP A max. 4 os.

+560 +980

3499 4699 4999

TYP B max. 6 os. 4850 6399 6800

TYP C max. 8 os. 6099 7599 7999

Cena zawiera:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (po-

koje), kompleks SPA (basen, sauny, jacuzzi), 
siłownia, parking, kijki do Nordic Walking

Dopłata: opłata klimatyczna, domek rekreacyjny SPA, 
łóżeczko dziecięce (40/doba), rowery (10/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):

250/tydzień
do lat 12 (dostawka w pokoju 2-os. LUX): 

1299/tydzień

WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe i obiadokolacje.
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POŁOŻENIE: Centrum kurortu, 150 m od plaży.

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. Inter-
net WiFi.

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

WYŻYWIENIE: Wszystkie posiłki w formie 
bogatego bufetu szwedzkiego. 

ZABIEGI: 10 zabiegów/tydzień.

A=10.09-17.12; B=16.04-18.06; C=18.06-10.09

AKCES SPA

Pokój:
Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C

1-os.

2 x

1550 1650 1799

+1502-os. 1199 1299 1450

2-os. LUX 1280 1450 1630

dostawka dla os. dorosłej (pokój LUX): zniżka 20 %

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 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 % 

DŹWIRZYNO

HOTEL AKCES SPA



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).

KOŁOBRZEG

OLYMP  

A=01.05-25.06, 03.09-30.09;   B=25.06-03.09

OLYMP  
2, 3 i 4

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.
2 x

1970 2170

studio 2-os. 2299 2499

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie:
+210/tydzień/dziecko do 10 lat; +350/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 10 (dostawka, ½ wyżywienia):

opłata 850/tydzień
do lat 18 (dostawka): opłata 1150/tydzień

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

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

WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia, kawiar-
nia, kryty basen, sauna, jacuzzi, sala fitness, 
wypożyczalnia rowerów, wypoczynkowy taras 
widokowy, zadaszone miejsce do grilla, nowocze-
sne 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)

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

ZABIEGI: Konsultacja z lekarzem + 5 zabie-
gów (sezon A).

KOŁOBRZEG

GÓRNIK

A=28.05-11.06, 10.09-24.09;   B=11.06-16.07, 20.08-10.09;    C=16.07-20.08

GÓRNIK

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.
3 x

2199 2350 2399

2-os. 1780 1950 1999

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

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (25/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: 150/tydzień
do lat 3 z ½ wyżywienia: 300/tydzień
do lat 14 (dostawka/wspólne spanie):

opłata 799/tydzień
do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %
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DZIECI DO LAT 6 GRATIS

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

WYPOSAŻENIE: Ośrodek z windą, jadalnią, 
bazą zabiegową i kawiarnią. Internet WiFi przy 
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)

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe, 
obiady serwowane.

KOŁOBRZEG

CHALKOZYN

A=16.04-18.06, 27.08-24.09;  B=18.06-27.08

CHALKOZYN

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

3 x

1499 1730

2-os. z balkonem 1250 1550

2-os. bez balkonu 1099 1380

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie

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

Dzieci: do lat 6 bez świadczeń: gratis
do lat 14: zniżka 40% za dostawkę

REHABILITACJA
W DOBREJ CENIE

POŁOŻENIE: 200 m od plaży.

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

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

WILLA FORTUNA

A=01.05-25.06, 03.09-31.10;   B=25.06-03.09

WILLA 
FORTUNA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
Pokój

z balkonem Zabiegi
A B

1-os.

3 x

2050 2199

+70/os. +100
2-os. 1399 1520

2-os. LUX 1580 1720

3-os. 1399 1520

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 %
do lat 15: zniżka 25 %

KOŁOBRZEG

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.

POKOJE:  2 i 3-os.: łazienka, TV, czajnik, ręcz-
niki, balkon (znaczna większość); pokoje 1, 2 
i 3-os. LUX (nowoczesny i elegancki wystrój): 
wyposażenie jak pokoje standardowe, ale dodat-
kowo posiadają lodówkę i suszarkę do włosów. 
Szlafroki do wypożyczenia w recepcji.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

ZABIEGI: 
Badanie lekarskie oraz 10 zabiegów/tydzień.

KOŁOBRZEG
WISTOM

A=19.03-18.06, 27.08-22.10, B=18.06-27.08

WISTOM

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B

2-os.

3 x

1650 1920

+150

3-os. 1599 1880

1-os. LUX 1920 2299

2-os. LUX 1780 2120

3-os. LUX 1750 2099

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (30/doba)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 7 (wspólne spanie, ½ wyżywienia): 
1099/tydzień

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

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

POKOJE: Komfortowe 2-os. oraz 2-pokojowe 
studia (sypialnia + pokój dzienny z kanapą): 
łazienka, TV, lodówka, ręczniki, szlafroki. Istnieje 
możliwość dostawki oraz zamówienia czajnika 
do pokoju. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu.

KOŁOBRZEG

ARKA MEDICAL SPA

A=15.05-25.06, 27.08-19.12; B=25.06-09.07, 20.08-27.08, C=09.07-20.08

ARKA
MEDICAL SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.
2 x

1999 2599 2799

studio 4-os. 1899 2299 2499

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, kryty basen 
z wodą morską, basen letni, jacuzzi, kompleks 

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

200 zł/studio), kino familijne, 1 x rejs statkiem, 
1 x park linowy, 1 x kąpiel w białej glince

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

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 11 (dostawka): 599/tydzień
do lat 18 (dostawka): 1799/tydzień

A=01.03-01.06, 01.10-22.12;    B=01.06-01.07, 01.09-01.10;     C=01.07-01.09

HOTEL
IKAR PLAZA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os

A B C

1-os.
2 x

2399 2599 3650

2-os. 1599 1740 2250

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie (sezon A i B): +150/tydzień/os.

dostawka: zniżka 25%.

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, korzy-
stanie z basenów i saun, 2 masaże klasyczne 

kręgosłupa (os. dorosłe), sala fitness,
wakacyjne animacje dla dzieci

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

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): zniżka 40 %

POŁOŻENIE: 100 m od plaży, we wschodniej 
części kurortu.

WYPOSAŻENIE: 2 restauracje, kompleks base-
nów (wewnętrzny, z brodzikiem dla dzieci, letni 
zewnętrzny, hydromasaże), kompleks saun, 
klub nocny, kawiarnia, nowoczesna sala fitness. 
Kompleks hotelowy otacza klimatyczny ogród 
spacerowy z oczkami wodnymi, strumykami. 
Dla najmłodszych bawialnia, plac zabaw oraz 
wakacyjne animacje i zajęcia plastyczne. Jest 
parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe i przestronne 1 i 2-os.: 
łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, balkon. 
W każdym pokoju 2-os. są 2 łóżka (z możliwością 
ich złączenia) oraz dodatkowo rozkładana sofa 
(jako dostawka dla 1 os. dorosłej lub 2 dzieci 
do lat 12).
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Wszystkie posiłki w formie boga-
tego bufetu szwedzkiego. Dopłata do wyżywienia 
3 x dziennie możliwa tylko w sezonach A i B.

KOŁOBRZEG

HOTEL IKAR PLAZA

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

BLISKO MORZA
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POŁOŻENIE: 50 m od plaży.

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

ZAKWATEROWANIE: łazienka, TV, lodówka, czaj-
nik, ręczniki, szlafroki (os. dorosłe), leżaki.
Pokoje 2-3-os., 2-os. LUX (większe z balkonem), 
4-os. rodzinne (22 m2, łoże małżeńskie + 2-os. 
kanapa), domki 3-4-os. (37 m2, 2-pokoje, aneks 
kuchenny, klimatyzacja, grill, taras). Najlepszy stan-
dard posiadają apartamenty: 2-os. (27 m2, aneks 
kuchenny, taras/balkon, klimatyzacja), 3-4-os. LUX 
(40 m2, salon, sypialnia, aneks kuchenny, taras/
balkon, klimatyzacja.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

SIANOŻĘTY

IMPERIALL

A=18.06-02.07, 20.08-03.09;    B=02.07-20.08

IMPERIALL wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B

Pokoje

2-3-os.

2 x

2230 2550

2-os. LUX 2330 2670

4-os. rodzinny 1950 2250

Domki

3-os.
2 x

2799 3199

4-os. 2150 2450

Apartamenty

2-os.

2 x

2750 3250

3-os. LUX 2750 3250

4-os. LUX 2480 2899

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 (25/doba), pobyt z psem (400/tydzień), 
grzejnik elektryczny, rower, Nordic Walking, łóżeczko

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): opłata 1350/tydzień (sezon A) i 1550/tydzień (sezon B)

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

BLISKO MORZA

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

POŁOŻENIE: Nad samym morzem.

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

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

WYŻYWIENIE:
W okresie 25.06 – 27.08 śniadania i obiadoko-
lacje w formie bufetu szwedzkiego. Poza tym 
okresem wyżywienie 3 x dziennie: śniadania 
i kolacje bufetowe, obiady serwowane do stolika.

USTRONIE MORSKIE

MAX

A=26.03-28.05, 24.09-26.11; B=28.05-25.06, 27.08-24.09; C=25.06-27.08

MAX

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C

1-os.

2/3 x

2250 2499 2570

+250

2-os. 2070 2330 2399

2-os. PLUS 2350 2599 2670

2-os. LUX 2420 2680 2750

apart. 4 os. 2420 2680 2750

dostawka dla os. powyżej 12 lat: zniżka 20 %

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie (sezon A i 
B) i 2 x dziennie (sezon C), basen, sauny, jacuzzi, 

sala fitness, Nordic Walking, rowery, sprzęt 
plażowy, wieczorek taneczny, 2 x w tygodniu 

transfer do Kołobrzegu,

Dopłata: opłata klimatyczna, rowery, 
pobyt z psem (50/doba), parking (45/doba)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (na wspólnym spaniu): zniżka 50 %
do lat 12 (dostawka): zniżka 25 %

ZABIEGI:
Konsultacja lekarska + 15 zabiegów/tydzień.

BLISKO MORZA
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SARBINOWO
JAWOR

BLISKO MORZA

POŁOŻENIE: 100 m od plaży.
WYPOSAŻENIE: Budynek z windą. Na miej-
scu: jadalnia, kryty basen (100 m2), basen letni 
(35 m2), 2 rodzaje saun, jacuzzi, kawiarnia z drink 
barem, bilard, sala fitness, boiska sportowe 
(piłka nożna, siatkówka, badminton), siłownia 
zewnętrzna, wypożyczalnia rowerów i kijków 
Nordic Walking. Dla dzieci plac i sala zabaw 
oraz wakacyjne animacje. Jest monitorowany 
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=28.05-25.06, 27.08-24.09;  B=25.06-16.07, 20.08-27.08;  C=16.07-20.08 

JAWOR

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

1-os. 

2 x

2050 2299 2350

2-os. 1630 1870 1930

3-os. 1630 1870 1930

4-os. 1630 1870 1930

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

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: 150/tydzień
do lat 3 z ½ wyżywienia: 300/tydzień
do lat 12 (dostawka/wspólne spanie):

zniżka 30%
do lat 12 (regularne łóżko): zniżka 20 %

POŁOŻENIE: Przy samym morzu z własnym 
zejściem na plażę.

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)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiady serwowane.

SARBINOWO

POD BRZÓZKĄ

BLISKO MORZA

BLISKO MORZA

A=03.05-25.06; B=27.08-30.09; C=25.06-02.07; D=02.07-27.08

POD BRZÓZKĄ

Zakwaterowanie:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D

POKOJE

2 i 3-os. 2 x 1099 1250 1299 1399

DOMKI

3-os.
2 x

1199 1250 1390 1599

4-os. 1099 1150 1230 1350

dostawka w domku: 999/tydzień/os.

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

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

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

POŁOŻENIE:
80 m od morza, 800 m od centrum kurortu.
WYPOSAŻENIE: Jadalnia, basen letni, plac zabaw, 
boisko sportowe, miejsce na grill/ognisko, tenis stoło-
wy, 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. 

MIELNO

BAJKOWY LAS

A=25.06-27.08

BAJKOWY LAS

Zakwaterowanie:

wyż.

Cena za 
1 tydzień/os.

A

Domki murowane

3, 4 i 5-os. 2 x 1050

Domki drewniane

4-os. 2 x 1250

Pokoje

2 i 3-os. 2 x 1050

dodatkowa os. w domku drewnianym: 950/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie

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

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: opłata 150/tydzień

tel.: 508 502 290, 601 152 886
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BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

POŁOŻENIE:  30 m od plaży, centrum Mielna.

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

POKOJE: 1, 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, lodówka, 
czajnik, ręczniki, balkon (większość). Goście 
w bud. A mają „pod ręką” basen i jadalnię, ale 
pokoje w bud. E i F są bardziej komfortowe 
i wszystkie posiadają balkony.
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe, 
obiady serwowane. 

MIELNO

SYRENA

A=03.05-25.06, 27.08-31.10;  B=25.06-27.08

SYRENA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os. Pokój
z balkonemA B

budynek A

1-os.

3 x

1670 2020 + 180/
tydzień/os.

2-os. 1320 1570 + 180/
tydzień/os.

3-os. 1250 1570 + 120/
tydzień/os.

budynek E

2-os.
3 x

1399 1750

4-os. studio 1250 1670

budynek F

1-os.

3 x

1750 2150

2-os. 1399 1750

3-os. 1320 1670

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 350/tydzień
dzieci do lat 12: zniżka 20%

NAD SAMYM MORZEM

POŁOŻENIE: 50 m od nadmorskiej plaży, na rozle-
głym terenie (2,4 ha).
WYPOSAŻENIE: 2 restauracje, drink-bar, kompleks 
basenów (wodny plac zabaw dla dzieci ze zjeż-
dżalniami, armatkami wodnymi, 2 duże zjeżdżal-
nie, jacuzzi, basen rekreacyjny z przeciwprądem, 
brodziki dla dzieci), wypożyczalnia Nordic Walking, 
rowerów i gokartów, pralnia. Jest sauna, siłow-
nia zewnętrzna, boiska sportowe, tenis stołowy, 
mini golf, parking. Dla dzieci klimatyzowany KIDS 
CLUB (basen kulkowy, gry, zabawki, wewnętrzny, 
2-poziomowy plac zabaw, ścianka wspinaczkowa), 
3 zewnętrzne place zabaw. Dla wszystkich gości 
atrakcyjny program animacji. Internet WiFi. 
ZAKWATEROWANIE:
Domki holenderskie 4 i 6-os.: łazienka, aneks 
kuchenny (lodówka, kuchenka z piekarnikiem, 
czajnik), salon z TV, 2-3 sypialnie, parawan, stół 
przed domkiem, parasol słoneczny. Domki LUX 
mają większą powierzchnię, domki Golden LUX 
są największe, charakteryzują się nowoczesnym 
i eleganckim stylem. 
od godz.16:00 (od obiadokolacji)
do godz.10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.
Dla dzieci do 15 lat dodatkowo lunch.

ŁAZY

HOLIDAY CAMPING

A=03.05-16.06, 03.09-01.10;    B=19.06-25.06;
C=25.06-02.07, 27.08-03.09;   D=02.07-27.08

HOLIDAY
CAMPING

Domek:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D

4-os.

2 x
+lunch

1450 1550 1780 1899

4-os. LUX 1499 1630 1950 2099

4-os. Golden LUX 1650 1780 2099 2270

6-os. 1380 1480 1750 1850

6-os. LUX 1450 1550 1850 1980

6-os. Golden LUX 1599 1720 1999 2150

dostawka dla osoby > 9 lat: zniżka 10 %

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 (30/doba), pralnia, ręczniki, 
dodatkowe miejsce parkingowe (30/doba)

Dzieci: 
do lat 2 bez świadczeń: gratis

do lat 9: zniżka 150/tydzień
do lat 9 (dostawka): zniżka 25%

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

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

BLISKO MORZA

SUPER ANIMACJE



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

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

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

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu.

DARŁÓWKO

HOTEL JAN

A=03.05-28.05, 08.10-10.11;   B=28.05-15.06, 10.09-08.10;   C=15.06-10.09

HOTEL JAN

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

2 x

2150 2450 2999

2 i 3-os. 1550 1799 2299

2-os. LUX 1950 2199 2599

2-4-os. studio 1750 1999 2399

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

Dopłata:

opłata klimatyczna, parking (20/doba),
bilard, kręgielnia (50/h), rowery (10/h), pobyt 

z psem (50/doba; po uzgodnieniu z recepcją), 
łóżeczko dziecięce (20/doba), sauny,

grota solna, tężnia solankowa

Dzieci:
do 3 lat bez świadczeń: 250/tydzień

do lat 7: 1199/tydzień
do lat 12: 1450/tydzień

POŁOŻENIE:
350 m od plaży, centrum miejscowości.

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

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

WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE: 3 posiłki dziennie 
w formie bardzo bogatego bufetu. Bez ograni-
czeń w godz. 10:00-24:00: lody, napoje ciepłe 
i  zimne, wybrane alkohole, bufet sałatkowy, 
przekąski, desery, tematyczne poczęstunki 
podczas codziennych imprez animacyjnych.

JAROSŁAWIEC
PANORAMA MORSKA

A=01.03-28.05, 01.10-15.12;   B=28.05-18.06, 10.09-01.10;
C=18.06-02.07, 27.08-10.09;   D=02.07-27.08

PANORAMA
MORSKA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D

Pokoje w budynku

2-os.

AI

1999 2599 2750 3099

3-os. 1950 2499 2699 2999

4-os. 1899 2450 2599 2899

Pokoje w domkach

2-os.
AI

1999 2599 2750 3099

4-os. 1899 2450 2599 2899

W cenie:

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

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

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

Dzieci: 
do lat 4 (wspólne spanie): opłata 899/tydzień
do lat 8 (wspólne spanie): opłata 1599/tydzień
do lat 15 (wspólne spanie): opłata 1799/tydzień

BLISKO MORZA

tel.: 508 502 290, 601 152 886
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BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

SUPER ANIMACJE



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

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

POKOJE: 2, 3, 4-os., studia 3, 4-os.: łazien-
ka, 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).

USTKA

HOTEL MORZE

A=28.05-29.10

HOTEL
MORZE

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A

Budynek A – średni standard

2, 3, 4-os.
2 x

1699

studio 3, 4-os. 1699

Budynek B – podwyższony standard

2, 3-os. 2 x 2099

Budynek C – wysoki standard

2, 3-os. 2 x 2150

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (30/doba), pobyt 
ze zwierzęciem (35/doba), łóżeczko (45/doba)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis

BLISKO MORZA

 

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

POŁOŻENIE: 250 m od morza.

WYPOSAŻENIE: W budynku hotelowym: eleganc-
ka restauracja, kryty basen z brodzikiem dla dzieci, 
jacuzzi, sauna sucha i parowa, sprzęt fitness (vacu, 
wibra, rollmasaż), Nordic Walking, tenis stołowy, 
rowery. Dla dzieci plac i sala zabaw oraz wakacyjne 
animacje. Internet WiFi w pokojach i miejscach 
ogólnodostępnych. Parking płatny (konieczna 
wcześniejsza rezerwacja).

POKOJE HOTELOWE: Bardzo komfortowe 2 i 3-os. 
oraz 2-os. Lux (dużo większe i nowsze): łazienka, 
TV-Sat, lodówka, suszarka do włosów, radio, ręczniki, 
sprzęt plażowy.

DOMKI DREWNIANE: Zadbane 2, 3, 4 i 5-os.: 
łazienka, TV-Sat, radio, czajnik, sprzęt plażowy. 
Lodówka na życzenie (za opłatą). Możliwy pobyt 
ze zwierzęciem (za opłatą).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje (bufet 
szwedzki) oraz lunche dla dzieci do 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). 

USTKA

HOTEL JANTAR

A=07.05-25.06, 27.08-23.10; B=25.06-27.08

HOTEL JANTAR

Zakwaterowanie:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B

DOMKI

2-os.
2 x

1450 1650

3, 4, 5-os. 1299 1450

POKOJE

2-os.

2 x

1599 2250

2-os. Lux 1750 2399

3-os. 1299 1599

pakiet All Inclusive: +550/tydzień/os.

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, rowery, pobyt z psem,
lodówka w domku, parking (30/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (przy 2 os. dorosłych): zniżka 50 %
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A=16.04-25.06, 27.08-30.09;  B=25.06-27.08

LECH

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

1680 2030

2-os. 1580 1650

3 i 4-os. 1520 1599

REHABILITACJA: +100/tydzień/os.

Domek Brda:

wyż. 2 x dziennie 
na tydzień Cena za 

CAŁY DOMEK/tydzieńdziecko 
<10 lat

osoba 
>10 lat

4 i 5-os.

+400 +560

3450 3850

6-os. 3999 4799

Domek
Mikołajki:

Cena za 
CAŁY DOMEK/tydzień

4-os. 3450 3850

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

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)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń (przy 2 os. pełnopłatnych): opłata 150/tydzień
do lat 10: zniżka 10% (pokoje)

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

POŁOŻENIE: 300 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen letni 
z podgrzewaną wodą, kawiarnia, tenis stołowy, 
bilard, piłkarzyki, plac zabaw, bawialnia, miej-
sce 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.

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 kuchen-
ny (kuchenka, zmywarka, lodówka, czajnik), 
łazienka, grill.
Domki Mikołajki 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 serwowa-
ne. Menu dziecięce na bufecie śniadaniowym 
w okresie sezonu letniego.

ŁEBA
LECH

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

POŁOŻENIE: 600 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Budynek hotelowy, 4 pawi-
lony 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.

POKOJE: 2 i 3-os. oraz 2-pokojowe aparta-
menty 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 bufe-
towe. Dla dzieci do 6 lat zupka w godz. 13-14.

ŁEBA

ARENA SŁOŃCA

A=03.05-28.05, 24.09-02.10; B=28.05-25.06, 28.08-24.09; C=25.06-28.08

ARENA SŁOŃCA

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

1730 1999 2250

3-os. 1599 1930 2150

apart. 4-os. 1499 1750 1999

dostawka dla os. >16 lat: opłata 1550/tydzień

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

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: 
do lat 4 (dostawka): gratis (max 1)

do lat 12 (dostawka): opłata 1199/tydzień
do lat 16 (dostawka): opłata 1350/tydzień

DLA RODZIN Z DZIEĆMI
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ŁEBA

FREGATA
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 komfor-
towe, 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=01.06-25.06, 03.09-30.09;    B=25.06-03.09

FREGATA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.

3 x

1250 1350

3-os. 1099 1299

4-os. 1070 1270

2-os. LUX 1350 1650

3-os. LUX 1299 1380

dostawka dla osoby dorosłej: 999/tydzień

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

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 13 z ½ wyżywienia: 799/tydzień

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

POŁOŻENIE: 100 m od morza.

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

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

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

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

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

JASTRZĘBIA GÓRA

PRIMAVERA

A=01.03-04.06, 30.09-20.12;
B=04.06-25.06., 31.08-30.09;   C=25.06-31.08

PRIMAVERA

Zakwaterowanie:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

 Pokój 1, 2, 3
i 4-os. studia 3 x

1699 1899 2350

domek 4-os. 1650 1850 2299

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

W cenie:

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

Aqua-aerobik, bogaty program animacyjny, 
dla dzieci: basen letni,„Kids Party”, bawialnia, 

popołudniowe lody

Dopłata: opłata klimatyczna, parking
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)

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

BLISKO MORZA
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BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

A=07.05-18.06, 17.09-30.09; B=18.06-09.07, 29.08-17.09; C=09.07-29.08

STELLA 
RESORT

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

1920 2450 2680

3-os. 1620 2050 2350

4-os. 1499 1830 2150

apart. 4-os. 1670 2050 2499

domek. 4-os. 1499 1599 1799

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,

basen zewnętrzny i wewnętrzny, jacuzzi,
sauna, grota solna, parking 

Dopłata: opłata klimatyczna, piłkarzyki,
tenis stołowy, łóżeczko (50/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 10 (dostawka): zniżka 10%

POŁOŻENIE: 400 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Nowoczesny ośrodek wyposa-
żony 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: Komfortowe 2, 3 i 4-os., 2-pokojowe 
apartamenty 4-os.: łazienka, TV, lodówka, czaj-
nik. Domki wyposażone dodatkowo w aneks 
kuchenny. Ręczniki i suszarka na wyposaże-
niu pokoi i apartamentów. Wszystkie pokoje 
z balkonami.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe oraz obiadokolacje. 

CHŁAPOWO

STELLA RESORT

POŁOŻENIE: 450 m od morza, centrum kurortu.

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

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

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

A=07.05-31.05; B=31.05-18.06, 03.09-01.10;
C=18.06-09.07; D=09.07-03.09

JASNY 
BRZEG

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D

2-os.

2 x

1280 1350 1450 1599

3-os. 1099 1170 1230 1450

2-os. LUX 1350 1450 1499 1699

3-os. LUX 1150 1250 1299 1550

4-os. LUX 1080 1120 1199 1399

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): zniżka 100/tydzień

WŁADYSŁAWOWO

JASNY BRZEG

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. 

POKOJE: Komfortowe 1, 2, 3 i 4-os. oraz 2-poko-
jowe studia 3-4-os.: łazienka, TV, ręczniki, czajnik, 
parawan, koc plażowy. Studia wyposażone dodat-
kowo w lodówki. Większość pokoi z balkonem, 
albo tarasem. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Bufetowe śniadania na miejscu, 
obiadokolacje serwowane w sąsiednim obiekcie.

WŁADYSŁAWOWO

JESSICA

A=07.05-31.05; B=31.05-18.06, 03.09-01.10;
C=18.06-09.07; D=09.07-03.09

JESSICA

Pokój:
wyż.

Cena za 
1 tydzień/os.

A B C D

1-os.

2 x

1150 1399 1530 1660

2-os. 1050 1220 1280 1450

3-os. 1050 1130 1240 1320

4-os. 999 1070 1150 1199

3-os. studio 1170 1280 1350 1430

4-os. studio 1080 1180 1220 1320

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 100/tydzień
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POŁOŻENIE: 250 m od nadmorskiej plaży.

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.

POKOJE: 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 obiadokolacje.

JASTARNIA

DUNA

A=03.05-24.06, 28.08-30.09; B=24.06-28.08

DUNA

Pokój:
wyż.

Cena za 
1 tydzień/os.

A B

2-os.

2 x

1520 1870

3-os. 1399 1620

4-os. 1260 1520

dostawka dla os. > 10 lat: 1199/tydzień

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

Dopłata: opłata klimatyczna, kort tenisowy, parking,
pobyt z psem

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 6 przy (1/2 wyż., bez osobnego miejsca 

do spania): 920/tydzień
do lat 10 (1/2 wyżywienia): 1050/tydzień

 

A=04.06-25.06, 27.08-31.10; B=25.06-27.08

DRAGA

Zakwaterowanie:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B

Pokoje:

2-os.

2 x

1250 1430

3-os. 1199 1299

4-os. 1130 1230

Domki:

3-os.
2 x

1430 1550

4-os. 1230 1330

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

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 9 (½ wyżywienia): zniżka 150/tydzień 

POŁOŻENIE:
60 m od brzegu Zatoki Puckiej, 500 m do morza.

WYPOSAŻENIE: Obiekt położony nad brzegiem 
Zatoki Puckiej z restauracją i parkingiem. Dla najmłod-
szych plac zabaw. Jest Internet Wi-Fi. Pobyt z psem 
możliwy tylko w domkach.

ZAKWATEROWANIE: 
Pokoje 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, lodówka, czajnik, 
sprzęt plażowy. 
Domki 3-4-os. (2-pokojowe): łazienka, TV, aneks 
kuchenny, czajnik, lodówka.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu, obia-
dokolacje serwowane do stolika. Jest możliwość 
dokupienia obiadu. 

JASTARNIA

DRAGA

A=03.05-25.06, 03.09-30.09;  B=25.06-03.09

KASZUB/KORONA

Pokój:
Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.

2 x

1399 1499

2-os. z balkonem 1599 1699

apart. Mały 4-os. 1199 1299

apart. Duży 4-os. 1250 1350

apart. Duży 5-os. 1099 1199

dopłata do wyż. 3 x dziennie: +230/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, inter-
net, parking

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: opłata 150/tydzień
do lat 12 z ½ wyżywienia:

zniżka 220/tydzień (wyż. 2 x dziennie)
lub 280/tydzień (wyż. 3 x dziennie)

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

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

POKOJE: Komfortowe 2-os.: łazienka, TV, naczynia, 
lodówka, sprzęt plażowy. Są też 2 rodzaje apartamen-
tów (Mały 4-os.: 2-poziomowy, aneks kuchenny z jadal-
nią, u góry sypialnia; Duży 4 i 5-os.: aneks kuchenny, 
pokój dzienny z możliwością spania, sypialnia).
od godz. 13:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

HEL

KASZUB-KORONA

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

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

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

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

HEL

WILLA STERNIK

A=03.05-30.09

WILLA STERNIK

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os.

2 x

1499

2-os. z balkonem 1650

3-os. 1499

4-os. 1350

apart. 4-os. 1399

dopłata do wyż. 3 x dziennie: +220/tydzień/os.

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

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko (20/doba)

Dzieci: 
do lat 12 z ½ wyżywienia: 

zniżka 220/tydzień (wyż. 2 x dziennie)
lub 280/tydzień (wyż. 3 x dziennie)
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BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

A=03.05-25.06, 31.08–30.09; B=25.06–31.08

REWA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.
2 x

1350 1499

3-os. 1250 1450

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

Dopłata: opłata klimatyczna

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

POŁOŻENIE: 30 m od piaszczystej plaży, 
w centrum Rewy. Do Gdyni zaledwie 15 km. 
Dosko ała baza wypadowa do zwiedzania Trój-
miasta oraz wycieczek na Półwysep Helski.

WYPOSAŻENIE: Na ogrodzonej 2-hektarowej 
posesji na gości czekają pokoje w 3 budynkach. 
Jest restauracja, boisko do piłki nożnej, siatkówki, 
stół do tenisa stołowego, kilka wiat grillowych. 
Na dzieci czeka duży plac zabaw z trampoliną. 
Jest ogrodzony parking. Internet WiFi.

POKOJE: Bardzo ładne, odnowione 2 i 3-os.: 
łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, sprzęt 
plażowy. Część pokoi z balkonami.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadanie w formie bogatego 
bufetu szwedzkiego oraz serwowane do stoli-
ków obiadokolacje (zupa, drugie danie, napój).

REWA k/ GDYNI 

REWA

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

WYPOSAŻENIE: Wysoki standard. Jest restaura-
cja, 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)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiado-
kolacje podawane do stołów.

GDAŃSK

VILLA PASCAL

A=03.05-11.06, 03.09-30.09;     B=11.06-03.09

VILLA
PASCAL

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

2230 2280

2-os. 1650 1880

3-os. 1550 1750

4-os. 1450 1580

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

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

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis

BLISKO MORZA

BLISKO MORZA

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

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

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe, 
obiady serwowane.

GDAŃSK

RZEMIEŚLNIK

A=03.05-30.09

RZEMIEŚLNIK

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.

3 x

1899

2 i 3-os. 1599

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie

Dopłata: opłata klimatyczna, parking, bilard

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

tel.: 508 502 290, 601 152 886
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POŁOŻENIE: 150 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Ośrodek z windą po general-
nym remoncie. Jest jadalnia, kawiarnia z dyskote-
ką, 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 dzien-
ny z sofą i TV, sypialnia 2-os., lodówka, czajnik, 
taras, ręczniki.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: W sezonie A: śniadania, obiady 
i kolacje bufetowe. W sezonie B i C: śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu.

KRYNICA MORSKA

NEPTUN

A=28.05-25.06, 27.08-24.09; B=25.06-16.07, 20.08-27.08; C=16.07-20.08

NEPTUN

Zakwaterowanie:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

POKOJE

2, 3-os. 2/3 x 1499 1820 1870

DOMKI

3-os. 2/3 x 1599 1999 2099

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

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci (pokoje): 

do lat 3 bez świadczeń:
opłata 150/tydzień

do lat 3 z ½ wyżywienia:
opłata 299/tydzień

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

do lat 14 (regularne łóżko): zniżka 20 %

POŁOŻENIE: W  centrum uzdrowiska, przy 
Domu Zdrojowym.

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

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

WYŻYWIENIE: Bardzo boagate i urozmaicone 
śniadania i obiadokolacje bufetowe.

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

KURACJA II (do wyboru):
Tydzień Intensywny (15 zabiegów), Drogi 
Oddechowe (5 x inhalacja, 2 x masaż częścio-
wy, 3 x kąpiel kwasowęglowa, 2 x magnetote-
rapia, 2 x gimnastyka).

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

HOTEL BUCZYŃSKI

A=08.05-18.12

HOTEL 
BUCZYŃSKI

Pokój:
wyż.

Cena za 
1 tydzień/os. Kuracja

A I II

1-os.

2 x

2050

+350 +450
2-os. 1699

2-os. LUX 1850

2-os. Suite 2099

dostawka: 1499/tydzień/os.

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

Dopłata: opłata klimatyczna,
parking (150/tydzień), bilard, piłkarzyki

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (przy 2 os. pełnopłatnych): 799/tydzień
do lat 12 (przy 1 os. pełnopłatnej): zniżka 20 %

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

50 m

tel.: 508 502 290, 601 152 886
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POŁOŻENIE: 80 m od Domu Zdrojowego 
z pijalnią wód mineralnych. Do deptaku w sercu 
kurortu zaledwie 200 m. 

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen, sauna 
sucha, sala klubowa (bilard, piłkarzyki, TV), bar, 
przechowalnia rowerów, taras wypoczynko-
wy. Żelazko i deska do prasowania dostępne 
w recepcji. Parking bezpłatny (liczba miejsc 
ograniczona). Internet WiFi.

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

SZKLARSKA PORĘBA

HOTEL KRYSZTAŁ

POKOJE: 1-2-os. EKO (12 m2, poddasze ze skosa-
mi), 1-2-os. (16 m2), 3-os. (26 m2) i 4-os. (32 m2): 
łazienka, TV, ręczniki.  
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i serwo-
wane do stolików obiadokolacje.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

PERŁA ŚWIERADOWA

A=27.02-24.04, 30.10-23.12;  B=29.04-25.06, 25.09-30.10; C=25.06-25.09

PERŁA
ŚWIERADOWA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os. Pakiet PLUS

A B C Mały Duży

1-os. EKO

2 x

1350 1550 1750

+180 +290

1-os. 1550 1750 1999

2-os. EKO 1099 1120 1199

2-os. 1120 1250 1350

3-os. 1080 1150 1250

4-os. 1030 1120 1199

dostawka dla os. > 12 lat: 899/tydzień/os. 

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

Dopłata:
łóżeczko dla dziecka (50/pobyt),

pobyt z psem (40/doba; do 10 kg, po wcześniej-
szym uzgodnieniu)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń (przy 2 os. pełnopłatnych): 

gratis
do lat 6 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 50 %
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 30 %

REHABILITACJA

PAKIET PLUS

REHABILITACJA

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP  

tel.: 508 502 290, 601 152 886
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POŁOŻENIE: W samym sercu uzdrowiska.

POŁOŻENIE: 500 m od Domu Zdrojowego.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen kryty, 
basen solankowy, grota solna, baza zabiego-
wa, parking. Internet WiFi. 

POKOJE: 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, radio, ręcz-
niki. Na życzenie suszarka do włosów, żelazko. 
Szlafrok za opłatą. Czajniki ogólnodostępne.
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

REHABILITACJA: 15 zabiegów/tydzień.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

HOTEL KRYSZTAŁ

A=07.05-08.10

HOTEL 
KRYSZTAŁ

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.
3 x

1450

2-3-os. 1180

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, basen 
kryty, jacuzzi, 15 zabiegów, jaskinia solna (3 x 45 
min.), basen solankowy (3 x 30 min.), wieczorek 

taneczny, parking niestrzeżony

Dopłata: opłata klimatyczna, szlafrok

Dzieci: 
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (dostawka, bez zabiegów): zniżka 40 %
do lat 16 (dostawka, bez zabiegów): zniżka 15 %

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

POKOJE: 1, 2 i 3-os.: łazienka, TV, radio, ręczniki. 
Na życzenie suszarka do włosów, żelazko. Szlafrok 
za opłatą. Czajniki ogólnodostępne.
od godz. 13:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

REHABILITACJA: 15 zabiegów / tydzień.

REHABILITACJA: 15 zabiegów/tydzień.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

MAGNOLIA

A=23.04-04.06, 29.10-18.12; B=04.06-29.10

MAGNOLIA  
1 i 2

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B

1-os.
2 x

1350 1599
+230

2 i 3-os. 1099 1320

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +250/tydzień

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, basen 
kryty, sauna sucha (1 x/tydzień), jaskinia solna 
(3 x 45 min.), basen solankowy (3 x 30 min.),
parking niestrzeżony, wieczorek taneczny

Dopłata: opłata klimatyczna, szlafrok,
pobyt ze zwierzęciem (30/doba)

Dzieci: 
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (dostawka, bez zabiegów): zniżka 40 %
do lat 16 (dostawka, bez zabiegów): zniżka 15 %
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POŁOŻENIE: W sercu Szklarskiej Poręby. 

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

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu.

SZKLARSKA PORĘBA

HOTEL KRYSZTAŁ

A=27.03-11.06, 25.09-20.12;  B=11.06-25.09

HOTEL
KRYSZTAŁ

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.
2 x

2650 3050

2-os. 1580 1870

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 (35/doba)

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

POŁOŻENIE: Spokojna okolica, w malow-
niczej, 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, kręgiel-
nia, bilard i piłkarzyki, monitorowany parking. 
Dla dzieci kącik zabaw. Internet WiFi.

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

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

SZKLARSKA PORĘBA

HOTEL NA SKARPIE

A=01.03-25.06, 30.09-18.12;   B=25.06-30.09;

HOTEL
NA SKARPIE

Pokój:

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

A B

2-os. 2 x 1199 1399

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

parking, godzina gry w kręgle

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem 

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): 999/tydzień



BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

POŁOŻENIE: W dolnej części Karpacza, blisko 
centrum miejscowości.

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

POKOJE: Wygodne, przestronne pokoje 1, 
2 i 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os.: łazien-
ka, TV, minibar, ręczniki, suszarka do włosów, 
balkon (większość). Możliwość dostawki.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

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

KARPACZ

SANDRA SPA

A=03.05-24.06, 30.10-18.12; B=28.08-30.10;
C=24.06-09.07; D=09.07-28.08

SANDRA
SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi

A B C D

1-os.

2 x

2099 2150 2350 2450

+350

2, 3 i 4-os. 1750 1799 1999 2099

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 30 %

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, kompleks ba-
senów, sauna, „ruska bania”, łaźnia parowa dla dzie-

ci, siłownia, parking, animacje (w sezonach C i D)

Dopłata:
opłata klimatyczna, kompleks łaźni, squash,
kręgle, bilard, garaż podziemny, mini golf,

łóżeczko dziecięce (30/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 %

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

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

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

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

WYŻYWIENIE: Bogate śniadania bufetowe 
oraz serwowane obiadokolacje.

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

SZKLARSKA PORĘBA

POD KOZIOŁKAMI

A=28.05-24.09

POD
KOZIOŁKAMI

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A

2, 3, 4-os.
2 x

1320

studio 4 i 5-os. 1320

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),
tenis stołowy, parking

Dopłata:
opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem 

(25/doba), łóżeczko dziecięce (25/doba),
piłkarzyki, bilard

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń (przy 2 dorosłych): gratis
do lat 10: opłata 999/tydzień

DLA RODZIN Z DZIEĆMI



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

POŁOŻENIE: Osiedle Płóczki – zaciszna część 
Karpacza z pięknym widokiem na góry, ok. 
700 m od centrum miejscowości, i też ok. 500 m 
od Aqua Parku w Hotelu Gołębiewski.WYPOSAŻENIE: Restauracja, 2 oddzielne 

baseny kryte (basen pływacki, rekreacyjny, 
zjeżdżalnia rurowa, jacuzzi, kompleks saun), 
kort do squasha, sala sportowa (piłka halowa, 
koszykówka), boisko sportowe (koszykówka, 
siatkówka, badminton), siłownia, wypożyczal-
nia rowerów, klub nocny z kręgielnią, bilard. 
Dla dzieci duży plac zabaw, sala zabaw i waka-
cyjne animacje. Dozorowany parking. Internet 
WiFi.

WYPOSAŻENIE: Część karpackiego centrum 
medycznego zaadaptowana na potrzeby 
hotelowe, ze szczególnych naciskiem na 
zaplecze rehabilitacyjne. Na miejscu jadal-
nia, kryty basen, jacuzzi, siłownia zewnętrzna 
i rozbudowana baza zabiegowa. Parking płat-
ny. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 2-os oraz 2-pokojowe 
studia 2-4-os.: łazienka, TV, chłodziarka, ręcz-
niki, czajnik. Możliwe dostawki (oprócz 2-os. 
Małych). Część pokoi z balkonem.
Dokładny opis wszystkich pokoi pod nr. 
91 4899 609.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

POKOJE: 1-os. (18 m2), 2-os. (25 m2) oraz 
apartament 2-pokojowy 4-os. (45 m2): 
łazienka, TV, ręczniki, szlafroki, lodówka, czaj-
nik. Apartament składa się z pokoju dzienne-
go z aneksem kuchennym (zmywarka, czaj-
nik, lodówka, płyta indukcyjna) oraz sypialni 
z łożem małżeńskim. Standard hotelowy.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu.

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.

PAKIET POBYTOWY
(W CENIE TURNUSU; DO WYBORU):
Zdrowy Kręgosłup – konsultacja fizjotera-
peutyczna, 15 zabiegów fizykalnych, 2 x masaż 
kręgosłupa, 2 x terapia kręgosłupa na stole 
trakcyjnym, 2 x gimnastyka w wodzie.
Zdrowy Senior – konsultacja fizjoterapeutycz-
na, 15 zabiegów fizykalnych, 3 x masaż klasycz-
ny częściowy, 2 x gimnastyka w wodzie.

KARPACZ

HOTEL ARTUS

A=03.05-24.06, 28.08-30.10; B=24.06-28.08

HOTEL ARTUS

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os. MAŁY

2 x

1650 1720

2-os. standard 1850 2099

2-os. Deluxe 1950 2220

2-os. Superior 1999 2299

studio MAŁE 2-os. 2150 2370

studio MAŁE 3-os. 1850 1999

studio 3-os.
standard 1899 2099

studio Deluxe 3-os. 1950 2150

studio Superior 
3-os.     2070 2250

dostawka dla os. powyżej 12 lat: opłata 1199/tydzień/os.

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,

Park Wodny, kompleks saun,
siłownia, parking dozorowany

Dopłata:
opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce 
(65/pobyt), squash (50/h),sala sportowa,

kręgielnia (60/h), rowery (25/dzień)

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

A=03.05-30.10

CENTRUM
MEDYCZNE

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.

2 x

1870

2-os. 1699

apart 4-os. 1870

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, korzy-
stanie z basenu rehabilitacyjnego (w go-
dzinach otwarcia), świadczenia zgodnie 

z wybranym pakietem pobytowym (Zdrowy 
Kregosłup lub Zdrowy Senior)

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (20/dzień)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 10:
opłata 1150/tydzień (pobyt bez zabiegów)

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

50 m
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KARPACZ
CENTRUM MEDYCZNE

REHABILITACJA



POŁOŻENIE: Niewielka osada, z pięknymi widoka-
mi na Karkonosze. Do Karpacza ok. 8 km.
WYPOSAŻENIE: Restauracja, drink bar, kawiarnia, 
kryty kompleks basenowy (basen dla dorosłych, dla 
dzieci ze zjeżdżalnią i zabawkami wodnymi, wanny 
z hydromasażem), basen letni z podgrzewaną 
wodą, strefa saun (fińska, łaźnia parowa), wypoży-
czalnia rowerów i sprzętu sportowego, boisko spor-
towe (siatkówka, badminton). Rodzinne Centrum 
Rozrywki (cymbergaj, rzutki, tenis stołowy, piłka-
rzyki, play station, basen z kulkami). Dla dzieci plac 
zabaw, bawialnia i wakacyjny program animacyjny. 
Parking bezpłatny. Internet WiFi.
POKOJE: W  budynku głównym pokoje  2-os., 
2-pokojowe studia 2-os. (salon + sypialnia): łazien-
ka, 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, czaj-
nik, ogródek/balkon/balkon francuski, leżaki.
Dostawka dla dziecka możliwa w studio 2-os. 
i apartamencie 2-pokojowym 2-3-os.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.

ŁOMNICA

OSADA ŚNIEŻKA

A=03.05-25.06, 03.09-21.12;    B=25.06–03.09

OSADA
ŚNIEŻKA

Zakwaterowanie:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B

Pokój:

2-os.

2 x

1799 2140

studio 2-os. 2150 2420

studio 3-os. 1999 2250

Apartament 1-pokojowy:

2-os. 2 x 1799 2140

Apartament 2-pokojowy:

2-os.

2 x

2150 2420

3-os. 1999 2250

4-os. 1820 2170

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, kompleks 
basenów, strefa saun, Rodzinne Centrum Rozryw-

ki, 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

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

DLA RODZIN Z DZIEĆMI

50 m
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POŁOŻENIE: Malownicza, sielska osada w Kotli-
nie Kłodzkiej, pomiędzy Polanicą a Bystrzycą 
Kłodzką.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen zewnętrz-
ny, 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 bezpłat-
ny. Internet WiFi.

POKOJE: 1, 2-os. oraz apartament 2-os.: łazien-
ka, 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, ręcz-
niki, suszarka.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu 
+ 3-daniowa obiadokolacja.

ALL INCLUSIVE (płatne dodatkowo):
Wyżywienie 3 x dziennie, napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe bez ograniczeń w godz. 12:00 
– 21.00.

STARA ŁOMNICA
OSADA GÓRSKI POTOK

A=07.05-31.10

GÓRSKI POTOK

Zakwaterowanie:
wyż.

Cena za tydzień/os.

A

POKOJE

1-os.

2 x

1580

2-os. 1399

2-os. LUX 1499

Apart. 2-os. 1850

DOMKI

4-os. 2 x 1350

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), All Inclusive (160/tydzień)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 10 (dostawka): 1150/tydzień



KUDOWA ZDRÓJ

HOTEL ADAM SPA

POŁOŻENIE: 300 m od Parku Zdrojowego.

WYPOSAŻENIE: Kameralny, ale bardzo stylowy 
hotel. Na miejscu jest piękna restauracja, bar, 
basen kryty z hydromasażami, jacuzzi, sauna 
fińska, łaźnia parowa, chata grillowa, bilard, 
piłkarzyki, parking. Internet WiFi.

POKOJE: Przestronne i 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)

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

ZABIEGI:
15 zabiegów/tydzień + konsultacja z fizjotera-
peutą.

A=23.04-26.11

HOTEL
ADAM SPA

Pokój:

wyż. 
Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A

1-os.

2 x

2350

+400

2-os. 1880

2-os. LUX 2030

3-os. 1680

3-os. LUX 1780

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

Dopłata:
opłata klimatyczna, łóżeczko (40/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 %

50 m

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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DLA RODZIN Z DZIEĆMI

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

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

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

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

ZABIEGI: Konsultacja z  lekarzem + 15 zabie-
gów/tydzień, w tym 5 masaży kręgosłupa.

KUDOWA ZDRÓJ

HOTEL KUDOWA

A=03.05-15.06, 31.08-15.12; B=15.06-31.08

HOTEL
KUDOWA

Pokój:

wyż.
Cena za tydzień/os.

Zabiegi
A B

1-os.

2 x

2250 2450

+350

2-os. 1620 1750

2-os. w bud. B 1399 1520

2-os. Superior 1799 1899

dostawka dla os.  > 12 lat: 1299/tydzień

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

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem, rower

Dzieci: do lat 4 (wspólne spanie): 250/tydzień
do lat 12 (dostawka): 1099/tydzień

REHABILITACJA REHABILITACJA



POŁOŻENIE:
Stok Antałówki, przy Aqua Parku. Krupówki 
w zasięgu 600 m, a dworzec PKP 700 m.
WYPOSAŻENIE: 2 budynki hotelowe (budynek 
A z bezpośrednim łącznikiem z Aqua Parkiem), 
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, hydro-
masaże, jacuzzi, dzika rzeka, zjeżdżalnie; za 
dodatkową opłatą kompleks saun).
POKOJE: Komfortowe 1-os. i 2-os. (z możli-
wością dostawki) oraz 2-pokojowe studia 2, 
3 i 4-os.: łazienka, TV, radio, ręczniki, balkon 
(większość). Czajniki do wypożyczenia w recep-
cji. Pokoje w budynku A posiadają zadaszony 
łącznik z Aqua Parkiem.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Latem bufet szwedzki (poza 
sezonem tylko śniadania bufetowe, a obiado-
kolacje serwowane do stolika).

ZAKOPANE

ANTAŁÓWKA

A=03.05-15.06, 08.10-20.12; B=15.06-25.06, 03.09-08.10; C=25.06-03.09

ANTAŁÓWKA

Pokój:
wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A B C 150/os. 250/os.

Budynek A:

1-os.

2 x

1580 1930 2199

+150 +250

2-os. 1470 1650 1750

2-os. studio 1750 1850 1999

3-os. studio 1499 1620 1750

4-os. studio 1430 1520 1599

Budynek B:

2-os.
2 x

1330 1470 1580
+150 +250

2-os. studio 1599 1720 1850

dostawka dla os. > 12 lat w pok. 2-os.: opłata 1199/tydzień/os.

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

Dopłata:
opłata klimatyczna, sauna, garaż, 
pobyt ze zwierzęciem (50/doba),
łóżeczko dla dziecka (35/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): 1050/tydzień/os.

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

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

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

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

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

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe oraz serwowa-
ne obiadokolacje.

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

KUDOWA ZDRÓJ

WILLA POD GWIAZDAMI

A=30.09-18.12;   B=07.05-01.06;   B=01.06-30.09

WILLA POD
GWIAZDAMI

Pokój:

wyż. 

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C

1-os.
2 x

1199 1250 1299
+200 

2, 3 i 4-os. 1050 1099 1150

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 40 %
 

 

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.

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

WYŻYWIENIE: 3 x dziennie (sezon A), 
2 x dziennie (sezon B i C). Śniadania i kolacje 
bufetowe, obiady i obiadokolacje serwowane. 

A=19.04-28.05, 24.09-30.10; B=28.05-25.06, 27.08-24.09; C=25.06-27.08

HOTEL
ZIEMOWIT

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.
2 x

1770 1899 2020

2, 3 i 4-os. 1350 1499 1599

dostawka dla os. powyżej 12 lat: zniżka 20 %

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie

(sezon A) lub 2 x dziennie (sezon B i C),
kryty basen, sauna, siłownia

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: 150/tydzień
do lat 12 (regularne łóżko): zniżka 20 % 
do lat 12 (dostawka/wspólne spanie):

799/tydzień

USTROŃ

HOTEL ZIEMOWIT

50 m
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AQUAPARK W CENIE



BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

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

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

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

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

ZAKOPANE

DOLINA BIAŁEGO

A=07.05-22.10

DOLINA 
BIAŁEGO

Pokój:

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

1950

+150 +250

2-os. 1520

2-os. studio 1820

3-os. studio 1620

4-os. studio 1499

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): 

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

zniżka 10 %

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

50 m

tel.: 508 502 290, 601 152 886
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AQUAPARK W CENIE

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

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

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu.

ZAKOPANE

HOTEL TATRA

A=03.05-31.10

HOTEL
TATRA

Pokój:

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A 150/os. 250/os.

2-os.

2 x

1430

+150 +250

2-os. LUX 1550

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 %

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



BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

POŁOŻENIE: Centrum miejscowości, 500 m 
od bukowiańskich term. 

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

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

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

BUKOWINA TATRZAŃSKA

HOTEL NAT

A=25.06-31.08

HOTEL NAT 

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os.

2 x

1650

studio 3-os. 1450

apart. 4-os. 1550

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: 150/tydzień
do lat 10: zniżka 10 %

50 m

tel.: 508 502 290, 601 152 886
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MURZASICHLE K/ ZAKOPANEGO

KASPROWY
POŁOŻENIE: Malownicza, podhalańska 
osada. Na miejscu regionalne karczmy i skle-
py spożywcze. Ośrodek znajduje się 150 m do 
przystanku, skąd można wygodnie, busem 
dostać się do oddalonego o 7 km Zakopanego.

WYPOSAŻENIE: Przestronna jadalnia, kryty 
basen z  przeciwprądem i  hydromasażami, 
jacuzzi, sauna sucha, kawiarnia, tenis stołowy, 
wypożyczalnia rowerów, parking monitorowa-
ny. Dla dzieci plac zabaw. Internet WiFi.  

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w  formie bogatego bufetu szwedzkiego.

A=04.06-17.09

KASPROWY

Pokój:
wyż.

Cena za 
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

1399

+150 +250
2-os. 1199

3-os. 1199

4-os. studio 1199

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

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

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: 250/tydzień
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 100/tydzień

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



REHABILITACJA

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

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

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

WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie (w tym śnia-
dania bufetowe).

ZABIEGI: 10 zabiegów tygodniowo.

KRYNICA ZDRÓJ

PANORAMA

A=03.05-25.06, 30.09-31.10;     B=25.06-30.09

PANORAMA

Pokój:
Wyż.

Cena za tydzień/os.

A B

1-os.

3 x

1499 1599

2-os. 1399 1499

3-os. 1399 1499

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 10 zabie-
gów, 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 (30/doba), rowery

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 7 z ½ wyżywienia: opłata 999/tydzień
do lat 12 z ½ wyżywienia: opłata 1099/tydzień

POŁOŻENIE:
Niemal nad samym Jeziorem Solińskim.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, całoroczny, 
zewnętrzny basen z brodzikiem dla dzieci 
i jacuzzi (z rozsuwanym zadaszeniem, podgrze-
wana 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. Inter-
net WiFi.

POKOJE: Na poddaszu 2, 3 i 4-os.: łazienka, 
TV, lodówka. Pokoje PLUS są odrobinę więk-
sze, 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 bufetowe oraz obiadokolacje.

POLAŃCZYK

HOTEL ZEFIR

A=03.05-30.10

HOTEL ZEFIR 

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os.

2 x

1830

2-os. PLUS 1930

3-os. PLUS 1930

4-os. 1830

4-os. PLUS 1930

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen ze-
wnętrzny 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

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: 
do lat 3 (bez świadczeń): 250/tydzień

do lat 12 (dostawka): zniżka 20 %
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 30%

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
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POŁOŻENIE: Nad brzegiem Jeziora Solińskie-
go, z bezpośrednim dostępem do plaży.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, wypożyczal-
nia rowerów górskich i sprzętu pływającego. 
Jest bilard, boisko do siatkówki, altana gril-
lowa, 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 prasowa-
nia, 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.

POLAŃCZYK

CYPEL

A=03.05-25.06, 28.08-30.09; B=25.06-28.08

CYPEL

Apartament:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

MAŁY 2-os.

2 x

1299 1499

DUŻY 3-os. 1220 1499

DUŻY 4-os. 1220 1350

dostawka: opłata 1099/tydzień

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 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  

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

WYPOSAŻENIE: Restauracja, bar, strefa relak-
su (jacuzzi, sana sucha, łaźnia parowa), 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, ogrzewane poza sezonem domki 
3-6-os.: łazienka, TV, aneks kuchenny z lodówką 
i czajnikiem, salon z 2-ma rozkładanymi kanapa-
mi, 2 sypialnie na piętrze, ręczniki, suszarka do 
włosów. W domkach możliwość 2 dostawek. 
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe oraz serwo-
wane do stolika 3-daniowe obiadokolacje.

BUKOWIEC

POŁONINY

A=01.04-30.10

POŁONINY

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

pokój 1-os.

2 x

1860

pokój 2-os. 1530

pokój 3-os. 1420

 domek 3 os. 1320

domek 4-os. 1150

domek 6-os. 1050

dostawka w domku: opłata 799/tydzień

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 4 (bez świadczeń): gratis 

do lat 10 (1/2 wyżywienia, dostawka w pokoju): 
799/tydzień



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

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

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

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe, obiad 
serwowany.

PAKIET WAKACJE NA 100%:
Pakiety kwotowe do wykorzystania w  ośrodku na 
rowery, sprzęt pływający, tenis itd.

PIASECZNO k/ CZAPLINKA

WAJK

A=25.06-31.08

WAJK

Zakwaterowanie:
Wyż.

Cena za
tydzień/os. WAKACJE

na 100 %
A

POKOJE

2 i 3-os. 3 x 1099 +100 +200

DOMKI

LAS 2-os.

3 x

1370

+100 +200

LAS 3-os. 1150

LAS 4-os. 1050

BRDA 2-os. 1750

BRDA 3-os. 1399

BRDA 4-os. 1230

BRDA 5-os. 1150

BRDA 6-os. 1050

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, opłata 
klimatyczna, boiska sportowe, tenis stołowy, strze-
lanie z łuku, badminton, siłownia, sprzęt sportowy, 
dyskoteki dla dzieci i dorosłych, konkursy, ognisko 

z kiełbaskami (w ramach kolacji), parking 

Dopłata:
prąd wg zużycia, piłkarzyki, bilard,

korty tenisowe, rowery, sprzęt wodny,
pobyt ze zwierzęciem, pralnia

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

NAD SAMYM JEZIOREM

MRĄGOWO

HOTEL MAZURIA
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turnusy od soboty do soboty

POŁOŻENIE: Nad samym brzegiem jez. Czos, 
w pobliżu amfiteatru, w otoczeniu sosnowego 
lasu z licznymi ścieżkami rowerowo-spacero-
wymi.

WYPOSAŻENIE: Budynek z windą. Na miej-
scu jest restauracja, strefa Country SPA (sauna 
sucha, łaźnia parowa, tężnia solankowa, 
jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne), drink-bar, 
bilard, tenis stołowy, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, miejsce na grill/ognisko. Nad jezio-
rem hotelowy pomost. Dla dzieci sala zabaw. 
Parking ogrodzony i monitorowany. Internet 
WiFi.

POKOJE: Wygodne 1, 2, 3-os. oraz 4-os. studia 
2-pokojowe: łazienka, TV, ręczniki, suszarka do 
włosów, balkon z widokiem na jezioro.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje w firmie 
bufetu szwedzkiego.

A=03.05-31.05, 03.09–30.09;   B=28.05-25.06;   C=25.06-03.09

HOTEL
MAZURIA

Pokój:

wyż.

Cena za tydzień/os.

A B C

1-os.

2 x

1499 1620 1720

2-os. 1240 1299 1399

3-os. 1170 1199 1250

studio 4-os. 1220 1299 1399

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: 899/tydzień



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

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

POKOJE: Eleganckie, stylowo urządzone 2-os.: 
łazienka, TV, lodówka, czajnik, szlafroki, suszar-
ka 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:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os. 2 x 2799

Willa pod Zamkiem

2-os. 2 x 2350

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

Dopłata: opłata klimatyczna, bilard, kręgielnia, golf, rowery, 
pobyt z psem (100/doba), parking (20/doba)

Dzieci: 
do lat 5 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (dostawka): 1299/tydzień
do lat 17 (dostawka): 1699/tydzień

RYN
HOTEL ZAMEK

50 m

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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turnusy od soboty do soboty

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 najmłod-
szych 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, czaj-
nik, ręczniki, suszarka do włosów. Część pokoi 
z balkonem. Jest możliwość dostawki dla dziec-
ka. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:  Śniadania i obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu szwedzkiego.

JORA WIELKA k/ MIKOŁAJEK

RESORT MIKOŁAJKI

A=03.05-30.09

RESORT
MIKOŁAJKI

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os. 2 x 2199

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 

basen, jacuzzi, sauna, salon gier video, 
wakacyjne animacje, tenis stołowy, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, piłkarzyki,
bilard, pobyt z psem

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 14 (dostawka): 1299/tydzień



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

WYPOSAŻENIE: Budynek hotelowy z  windą, restauracją, strefą SPA (sauna 
sucha, parowa, jacuzzi). Jest bar przy plaży, boiska sportowe (piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka), siłownia zewnętrzna, wypożyczalnia rowerów, sprzętu 
wodnego, leżaków i parasoli słonecznych, parking, miejsce na ognisko. Dla dzie-
ci plac zabaw, a latem również bawialnia i animacje. Internet WiFi w wyznaczo-
nych 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.

DOMKI: 
Rusałka 2-5-os. (parterowy): łazienka, TV, 2 sypialnie, pokój dzienny z możliwo-
ścią spania (rozkładana kanapa), lodówka, czajnik, naczynia, zadaszony taras.
Brzeginka 3-6-os. (piętrowy): łazienka, TV, kuchnia (czajnik, płyta indukcyjna, 
lodówka, naczynia), zadaszony taras, 2 sypialnie na piętrze (w każdej 2 pojedyn-
cze 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 sezo-
nem w zależności od ilości osób w ośrodku).

WILKASY
RESORT NIEGOCIN

A=01.06-15.09

RESORT
NIEGOCIN

Zakwaterowanie:

Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

POKOJE ŚWITEŹ 

2-os. bez balkonu

2 x

1299

2-os. z balkonem 1350

3-os. 1299

DOMKI „RUSAŁKA”

2-os.

2 x

1450

3-os. 1150

4-os. 999

5-os. 899

DOMKI „BRZEGINKA”

3-os.

2 x

1399

4-os. 1199

5-os. 1150

6-os. 1050

APARTAMENTY „KALIPSO”

3-os.
2 x

1699

4-os. 1450

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

Dopłata:
opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem, 

strefa SPA,
rowery, leżaki, bilard, sprzęt wodny, parking

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis

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

WYPOSAŻENIE: Restauracja, bar, zewnętrzny 
basen, strefa saun (sauna fińska, ruska bania, 
mazurska balia), wypożyczalnia sprzętu wodne-
go, 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 wypo-
życzenia. 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 śnia-
dania i obiadokolacje (wypiekany na miejscu 
chleb, wędliny z własnej wędzarni, żadnych 
„ulepszaczy”).

A=01.06-30.09

HOTEL
TAJTY

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.

2 x

2499

2-os. 1899

2-os. PLUS 1999

2-os. LUX 2050

2-os. LUX 
PLUS 2150

studio
4-os. PLUS 1499

dostawka dla os. > 12 lat: 1550/tydzień

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

Dopłata: opłata klimatyczna, strefa saun, sprzęt wodny i węd-
karski, rowery, lodówka do pokoju (10/doba)

Dzieci: do lat 6 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka w pokojach PLUS): 999/tydzień

WILKASY
HOTEL TAJTY

50 m

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl

 

N
A

D
 J

EZ
IO

R
EM

80 81

N
A

D
 JEZ

IO
R

EM

 

turnusy od soboty do soboty
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POŁOŻENIE: Ok. 800 m od centrum uzdrowiska, ok. 
1,5 km od tężni.

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

POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, TV, ręczniki, suszarka do 
włosów, lodówka.
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania i kolacje bufetowe, obiady serwowane. 

PAKIET WYPOCZYNKOWY: 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.

PAKIET REHABILITACYJNY: Badanie lekarskie, 4 zabie-
gi rehabilitacyjne/dzień (oprócz niedziel i świąt).

CIECHOCINEK
DOM ZDROWIA LILA

A=01.05-30.09

DOM ZDROWIA
LILA

Pokój:

wyż.

Cena za tydzień/os.

A

PAKIET WYPOCZYNKOWY

1-os. Lux
3 x

1599

2-os. Lux 1499

PAKIET REHABILITACYJNY

1-os. Lux
3 x

1899

2-os. Lux 1399

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

WiFi, świadczenia zgodne z wybranym
pakietem pobytowym 

Dopłata: opłata klimatyczna, parking,
pobyt ze zwierzęciem, łóżeczko dla dziecka 

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis

REHABILITACJA

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

tel.: 508 502 290, 601 152 886
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BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

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

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

POKOJE:
1, 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, ręczniki, balkon.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

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

GIŻYCKO

HOTEL EUROPA

A=03.05-01.06, 31.08-30.09;   B=01.06-31.08

HOTEL
EUROPA

Pokój:

wyż.

Cena za tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

1450 1599

2-os. 1170 1270

3-os. 1140 1240

4-os. 1140 1240

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, rowery tu-
rystyczne, sprzęt pływający (rowery wodne, łódki, 

kajaki), bilard, leżaki na plażę, hamaki,
tenis stołowy, Nordic Walking, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt z psem 

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12: zniżka 25 %



ALLIANZ.XY

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument 
ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu 
ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich. Szczegółowe informacje 
na temat ubezpieczenia, w tym zakres, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Allianz, określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży Globtroter 
zatwierdzonych uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 72/2020 z dnia 9 września 2020 r., które dostępne są na stronie www.allianz.pl lub u agenta.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

 Wybierasz miejsce?
        Wybierz ubezpieczenie
turystyczne
Allianz Globtroter na podróże po Polsce i za granicą.
→ O szczegóły pytaj w Biurze Podróży BRITAS.

reklama katalog turytyczne  11-21.indd   1reklama katalog turytyczne  11-21.indd   1 02/12/2021   15:4702/12/2021   15:47

Szukasz okazji?
Zajrzyj na naszą stronę

www.britas.pl
Przykładowe oferty znalezione w 2021 roku przez naszych

klientów na naszej stronie w ofercie z ostatniej chwili:

Wolisz podróż autokarem, a może wycieczkę objazdową? Żaden problem. 
Potrzebujesz pomocy w wycenie oferty?

Zawsze aktualne oferty na www.britas.pl

Albania **** wyż. AI 7 nocy - 1790 zł

Bułgaria **** wyż. AI 7 nocy - 1580 zł

Chorwacja *** wyż. HP 7 nocy – 1850 zł

Egipt ***** wyż. AI 7 nocy - 1690 zł

Greckie wyspy **** wyż. AI 7 nocy - 1890 zł

Majorka *** wyż. HP 7 nocy - 1480 zł

Tunezja **** wyż. HP 7 nocy - 1390 zł

Z chęcią podzielimy się z Tobą naszym 30 letnim doświadczeniem.

Napisz: britas@britas.pl, zadzwoń: 914330275.
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Proponujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji i ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot – w zależności od terminu, 
możliwy z innych lotnisk.

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

POŁOŻENIE: Hotel Vlora International położony jest blisko centrum miasta, portu Vlore 
a jednocześnie na skrzyżowaniu głównego bulwaru miasta (Vlora - Skela) i nadmorskiej 
promenady Lungomare. W pobliżu znajdują się liczne butiki przy głównym bulwarze, 
tradycyjne tawerny oraz nowoczesne bary przy promenadzie Lungomare. Do lotniska 
w Tiranie jest około 150 km, transfer autostradą trwa ok 2 godz.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja z lobby, winda, restauracja serwująca dania kuch-
ni albańskiej oraz międzynarodowej, 5 barów, kawiarnia, basen wewnętrzny, bezpłatny 
parking, przechowalnia bagażu, punkt wymiany walut, bankomat, sklep z pamiątkami. 
Internet WiFi.

PLAŻA: W odległości około 500 m od hotelu znajduję się plaża Lungomare. Na plaży leża-
ki i parasole do dyspozycji gości hotelu.

WYŻYWIENIE: All Inclusive - kontynentalne śniadania w formie bufetu (serwowane na 
tarasie hotelowym), obiady i kolacje w formie bufetu, napoje alkoholowe (piwo, wódka, 
raki, koniak, wino białe i czerwone) i bezalkoholowe (słodkie napoje, woda, herbata, kawa 
filtrowana) w godzinach 10:00 - 22:00.

SPORT I ANIMACJE: Hotel oferuje bogatą ofertę zabiegów pielęgnacyjnych oraz masaży 
(dod. opłata). W SPA znajdują się również: kryty basen, wanna z hydromasażem, sauny 
(dodatkowo płatne).

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2050 3150

Lipiec - Sierpień 2780 4650

Wrzesień 2250 3460

Cena za dziecko 2-12 lat Od 999 Od 999

VLORA INTERNATIONAL ****

W PROMOCJI
OD 1850 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

POŁOŻENIE: Hotel Perandor położony jest tuż przy plaży i promenadzie. Odległość do 
najbliższego lotniska - Tirana wynosi ok. 34 km. Hotel przeszedł renowację w 2018 roku.

PLAŻA: 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).

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, małe lobby, sejf w recepcji, winda, restauracja główna, 
bar w restauracji głównej (dodatkowo płatny), basen zewnętrzny z tarasem słonecznym 
oraz z leżakami i parasolami, basen dla dzieci, bar przy basenie.

WYŻYWIENIE: All Inclusive: dania kuchni lokalnej i międzynarodowej serwowane w 
formie bufetu w restauracji głównej. wybrane napoje bezalkoholowe, wybrane lokalne 
napoje alkoholowe, kawa i herbata: 10:00 - 22:00.

SPORT I ANIMACJE: Bezpłatnie: duży basen i brodzik dla dzieci, plac zabaw. Za dodatko-
wą opłatą: sporty wodne na plaży.

INTERNET: Na miejscu można bezpłatnie korzystać z Wi-Fi.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 1950 2975

Lipiec - Sierpień 2480 4150

Wrzesień 2150 3160

Cena za dziecko 2-14 lat Od 999 Od 999

PERANDOR BEACH ****

Proponujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji i ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot – w zależności od terminu, 
możliwy z innych lotnisk.

Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl i pod nume-
rem 91 433 02 75

W PROMOCJI
OD 1750 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT
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POŁOŻENIE: W odległości 400 m od hotelu położona jest piękna, szeroka i piaszczysta 
plaża (przejście schodami lub ulicą). Do popularnego Aquaparku tylko 350 m. Odległość 
od lotniska w Warnie wynosi 25 km.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, restauracja główna z tarasem, lobby bar, bar przy 
basenie, sejf (dodatkowo płatny), kącik internetowy (dodatkowo płatny) oraz Internet WIFi 
w lobby (dodatkowo płatny), windy. Leżaki i parasole bezpłatne przy basenach, na plaży za 
dodatkową opłatą - ok. 6 Euro/komplet.

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadanie w godzinach 07:30 - 10:00 , śniadanie „dla śpio-
chów”, obiad 12:00-14:00 i kolacja od 18:00 do 21:00 w formie bufetu w restauracji głównej. 
W ciągu dnia przekąski (pizza, hamburgery, frytki) w godzinach 12:00-16:30 oraz kawa, 
herbata i lody w barze w godzinach 10:00-18:00. Napoje bezalkoholowe i lokalne napo-
je alkoholowe w godzinach 11:00-23:00. Raz w tygodniu kolacja w restauracji à la carte 
(wymagana rezerwacja).

POKOJE: Nowocześnie urządzony, dwuosobowy z możliwością jednej dostawki, z łazien-
ką (WC, prysznic). Wyposażony w klimatyzację, telefon, telewizję kablową i balkon.

SPORT I ANIMACJE: 
Bezpłatnie: basen, brodzik, mini klub, plac zabaw, mały kryty basen, tenis stołowy, bilard, 
koszykówka, siatkówka, rzutki, szachy
Odpłatnie: minigolf, tenis, masaże, sauna, baza sportów wodnych na plaży.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2180 3350

Lipiec - Sierpień 2890 4250

Wrzesień 2350 3560

Cena za dziecko 2-14 lat Od 999 Od 999

MADARA **** W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

Proponujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji i ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot – w zależności od terminu, 
możliwy z innych lotnisk.

Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl i pod nume-
rem 91 433 02 75`

W PROMOCJI
OD 1950 ZŁ

POŁOŻENIE: Hotel gwarantuje przyjazną, wakacyjną atmosferę, dobry standard i posiada 
rewelacyjną lokalizację w centrum kurortu Słoneczny Brzeg, która pozwala na korzystanie 
z wszystkich jego atrakcji. Niedaleko hotelu, ok. 4 km, znajduje się Nesebar  W pobliżu 
hotelu liczne sklepy, bary i restauracje oraz kluby. Ok. 35 km od międzynarodowego lotni-
ska w Burgas, ok 100 km od lotniska w Warnie.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Zadbany, 3-piętrowy hotel zbudowany w 2005 roku. Recepcja, 
basen, restauracja główna (kuchnia międzynarodowa), bar przy basenie, lobby bar (płatny 
dodatkowo), sejf (dodatkowo płatny ok. 7 leva/dzień), punkt wymiany walut, kącik telewi-
zyjny, taras słoneczny, kiosk. Leżaki i parasole przy basenie - bezpłatne.

PLAŻA: Obiekt położony w odległości ok. 350 m od szerokiej, piaszczystej plaży. Leżaki i 
parasole na plaży - płatne (ok. 10 leva za leżak).

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadanie (7:30-10:00), obiad (12:30-14:30) i kolacja (18:30-21:00) 
w formie bufetu. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (11:00-22:00). Przekąski 
(16:00-17:00). All Inclusive nie obejmuje importowanych napojów bezalkoholowy i alkoho-
lowy oraz soków ze świeżych owoców.

SPORT I  ANIMACJE: Masaże, jacuzzi, sporty wodne na plaży (skutery, rowery wodne, 
windsurfing, narty wodne) - atrakcje płatne dodatkowo. W hotelu znajduje się centrum 
SPA (dodatkowo płatne).

INTERNET: Płatny.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2080 3250

Lipiec - Sierpień 2790 4150

Wrzesień 2250 3460

Cena za dziecko 2-14 lat Od 999 Od 999

YAVOR PALACE ****

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

Proponujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji i ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot – w zależności od terminu, 
możliwy z innych lotnisk.

Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl i pod nume-
rem 91 433 02 75`

W PROMOCJI
OD 1950 ZŁ
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. POŁOŻENIE: Świeżo wyremontowany (otwarty w czerwcu 2018) hotel Osmine położony 
jest w niewielkiej, uroczej miejscowości Slano, niedaleko Dubrownika (ok. 25 km). Miej-
sce to zostało skolonizowane w starożytności i szczyci się licznymi zabytkami kulturalny-
mi i historycznymi, w tym rzymskimi sarkofagami z V wieku, klasztorem franciszkanów 
i kościołem z XIV wieku.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, winda w budynku głównym, taras, basen (z wodą 
morską), restauracja główna, 2 bary, sklep z pamiątkami. Leżaki i parasole przy base-
nie. Hotel dysponuje własnym parkingiem (bezpłatny) - nie gwarantujemy dostępności 
wolnych miejsc.

PLAŻA: Piaszczysto -żwirowa plaża z łagodnym zejściem do wody. Do plaży należy zjechać 
windą, a następnie zejść po kilku stopniach.

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje serwowane w formie bufetu. Lokal-
ne napoje alkoholowe i napoje bezalkoholowe (10:00-24:00).

SPORT I ANIMACJE: Bezpłatnie: koszykówka, bilard, boccia, rowery, kajaki, rowery wodne, 
tenis stołowy, siłownia (dodatkowo płatna), siatkówka, gimnastyka w wodzie, surfing 
(z uprawnieniami), tenis (oświetlenie i sprzęt za opłatą). Za dodatkową opłatą: fitness, 
jacuzzi, masaże, łaźnia turecka i fińska, zabiegi pielęgnacyjne.

INTERNET: WiFi bezpłatne we wszystkich pokojach.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2880 4850

Lipiec – Sierpień 3490 6250

Wrzesień 2990 4960

Cena za dziecko 2-12 lat Od 999 Od 999

W PROMOCJI
OD 2750 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

POŁOŻENIE: HKompleks położony przy morzu, znajduje się ok. 4,5 km od centrum 
i Starego Miasta Ulcinj, oferującego liczne atrakcje takie jak bary, restauracje, sklepy, kluby 
i dyskoteki oraz zabytkową twierdzę - mury Starego Miasta (dojazd taksówką, ok. 6 EUR). 
Transfer z lotniska w Podgoricy trwa ok. 1,5 godz.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Hotel składa się z budynku głównego oraz Villi Otrant, Recepcja 
24-godz., klimatyzowana restauracja Otrant z tarasem (dostępne bezpłatne krzesełka dla 
dzieci), parking, windy, restauracja a la carte serwująca dania kuchni międzynarodowej 
(dodatkowo płatna), drink bar w hotelu oraz bar plażowy (w formule AI), basen zewnętrz-
ny (z wodą słodką), basen kryty (otwarty na morze, z otwartym tarasem słonecznym), 
taras słoneczny, brodzik dla dzieci, parasole i leżaki przy basenie - bezpłatne, centrum spa 
(jacuzzi, sauny, strefa relaksu-bezpłatnie, pozostałe usługi dodatkowo płatne), siłownia 
i boisko wielofunkcyjne. Hotel akceptuje karty płatnicze.

PLAŻA: Obiekt usytuowany na samym początku malowniczej, szerokiej piaszczystej „Veli-
kiej Plaży” o długości ok.14 km, jednej z głównych atrakcji Ulcinja. Leżaki i parasole na 
plaży (bezpłatne).

WYŻYWIENIE: Formuła All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), późne śniadania (10:00-11:30), 
obiady (12:30-14:30) i kolacje (19:30-22:00) w formie bogatego bufetu, napoje bezalkoho-
lowe i alkoholowe lokalne dostępne w barze All Inclusive (bezpłatne 10:00-23:00, płatne 
23:00-24:00). Dodatkowo aperitiv dzienny(12.00 - 13.30) oraz wieczorny (19.30 - 20.30) 
w  postaci słonych przekąsek, krakersów oraz oliwek. Opcja All inclusive obejmuje także 
przekąski czyli snaki (14.30 - 16.30) m.in. pizze, tortille, bruschette, frytki, krokiety, kanapki, 
pity, priganice. Dla gości hotelu między 16.30 a 17.30 jest równiez tzw. tea time podczas 
którego podawane są ciastka, słodkie kremy, kawa oraz herbata. Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2180 3250

Lipiec – Sierpień 3390 5750

Wrzesień 2390 3660

Cena za dziecko 2-12 lat Od 999 Od 999

W PROMOCJI
OD 2050 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT
VILLE OTRANT **** 

OSMINE ****+

Proponujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji i ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot – w zależności od terminu, 
możliwy z innych lotnisk.

Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl i pod nume-
rem 91 433 02 75`

Proponujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji i ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot – w zależności od terminu, 
możliwy z innych lotnisk.

Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl i pod nume-
rem 91 433 02 75`
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UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wy-
sokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

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

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

POŁOŻENIE: Obiekt usytuowany ok. 6 km od centrum Mastichari, dawnej wioski rybac-
kiej z restauracjami, tawernami i sklepami i ok. 4 km od Marmari. Stanowi część jednego 
kompleksu wraz z Gaia Royal, położonym bezpośrednio przy szerokiej, publicznej, piasz-
czystej plaży. Do miasta i portu Kos ok. 20 km (dogodny dojazd autobusem, przystanek 
ok. 1 km. od hotelu).

PLAŻA: Publiczna, piaszczysta plaża oddalona o ok. 500m. od hotelu. Leżaki i parasole na 
plaży - płatne dodatkowo (ok. 6 EUR/leżak i parasol).

WYŻYWIENIE: All inclusive: śniadania (07.30-09.30), późne śniadania (09.30-10.00), lunch 
(12.30-14.00), przekąski oraz lody dla dzieci (11.00-16.00), kolacje (18.30-21.00). Napoje bezal-
koholowe i lokalne napoje alkoholowe (11.00-23.00) dostępne podczas posiłków oraz 
w barach przy basenach. Bar na plaży, świeżo wyciskane soki i butelkowane napoje nie są 
wliczone w all inclusive.

POKOJE: Funkcjonalnie urządzone, usytuowane w bungalowach dla max. 5 osób 
(w zależności od typu pokoju). Klimatyzacja, TV-sat, telefon, lodówka, łazienka z wanną lub 
prysznicem, suszarka do włosów. Wszystkie pokoje posiadają balkon lub taras z meblami 
ogrodowymi. Możliwość zamówienia łóżeczka dla dzieci (0-2 lat) - bezpłatnie.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Całodobowa recepcja, restauracja główna z tarasem i widokiem 
na morze, lobby bar, 2 bary przy basenach oraz bar na plaży (za opłatą), kącik telewizyjny, 
bezpłatne WiFi w lobby, sala konferencyjna, możliwość wypożyczenia żelazka i czajnika 
bezprzewodowego w recepcji (depozyt 20 EUR), Kompleks basenów z brodzikami (słodka 
woda), leżaki i parasole przy basenie bezpłatnie, ręczniki plażowe (depozyt 20 EUR/szt).

SPORT I ANIMACJE: Program animacyjny i sportowy w ciągu dnia i wieczorami. Kort 
tenisowy, tenis stołowy, bilard (płatny dodatkowo), siłownia, boiska sportowe, automaty do 
gier (płatne dodatkowo), piłkarzyki, siatkówka. Dla dzieci: mini disco, plac zabaw, brodzik 
ze zjeżdżalniami. W pobliżu park wodny Lido (ok. 3 km).

INTERNET: Internet WiFi w częściach ogólnodostępnych w cenie.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2580 3650

Lipiec - Sierpień 3990 6750

Wrzesień 2790 3960

Cena za dziecko 2-12 lat Od 999 Od 999

GAIA PALACE *****

W PROMOCJI
OD 2350 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

POŁOŻENIE: Hotel Olympus Thea znajduje się na niewielkim wzniesieniu, ok. 2 km od 
średniowiecznego zamku Pantelemona z czasów bizantyjskich. Do centrum Platamonas 
jest ok. 2 km (kursuje bezpłatny bus hotelowy). Przy hotelu znajduje się przystanek komu-
nikacji publicznej. Transfer z lotniska trwa ok. 2 godziny.

PLAŻA:  Do ładnej, żwirkowej plaży w Platamonas jest ok. 900 m (kursuje bezpłatny bus 
hotelowy dowożący do pięknych, piaszczystych plaż, oddalonych od hotelu o ok. 4 km). 
Leżaki i parasole dodatkowo płatne.

WYŻYWIENIE: All Inclusive w formie obfitego bufetu. Śniadania (7:30-9:30), obiady (13:00-
14:30) oraz kolacje (19:30-21:30). Podczas kolacji obowiązuje strój formalny. W godzinach 
11:00-19:30 serwowane są lody, kawa, herbata oraz ciastka w barze przy basenie. W cenę 
wliczone są również napoje bezalkoholowe (woda, cola, oranżada, lemoniada, soki, kawa, 
herbata, gorąca czekolada) oraz lokalne napoje alkoholowe (wino stołowe, piwo, ouzo, 
brandy) serwowane w wyznaczonych przez hotel barach (11:00 - 22:00).

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja 24-godz. z przestronnym lobby, klimatyzowana restau-
racja główna z tarasem, bar w lobby, bar przy basenie, 2 baseny ze słodką wodą otoczone 
dużą ilością zieleni (w tym jeden dla dzieci), leżaki i parasole przy basenie bezpłatne, taras 
słoneczny. Ręczniki plażowe dostępne za kaucją (ok. 10 EUR).

SPORT I ANIMACJE: Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).

INTERNET: WiFi w lobby (bezpłatne) Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2180 2980

Lipiec - Sierpień 2490 3850

Wrzesień 2090 3265

Cena za dziecko 2-12 lat Od 999 Od 999

OLYMPUS THEA ****

W PROMOCJI
OD 1950 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wy-
sokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

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

Aktualne ceny i  promocje dostępne na www.britas.pl lub pod 
tel. 91 433 02 75
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POŁOŻENIE: To miejsce pełne spokoju i tradycyjnej greckiej atmosfery. Hotel Olympus 
Thea znajduje się na niewielkim wzniesieniu, ok. 2 km od średniowiecznego zamku Pante-
lemona Centrum Platamonas jest ok. 2 km (kursuje bezpłatny bus hotelowy). Przy hotelu 
znajduje się przystanek komunikacji publicznej. Transfer z lotniska trwa ok. 2 godziny.

POŁOŻENIE: Hotel położony w spokojnej okolicy w miejscowości Bitez. Do centrum 
znanego turystycznego kurortu Bodrum z licznymi barami, restauracjami oraz sklepami 
ok. 8 km. Do lotniska Bodrum-Milas ok. 48 km.

PLAŻA: Do ładnej, żwirkowej plaży w Platamonas jest ok. 900 m (kursuje bezpłatny bus 
hotelowy dowożący do pięknych, piaszczystych plaż, oddalonych od hotelu o ok. 4 km). 
Leżaki i parasole dodatkowo płatne.

PLAŻA: Piaszczysto - żwirkowa, prywatna plaża bezpośrednio przy hotelu. Leżaki oraz 
parasole na plaży bezpłatne.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja 24-godz. z przestronnym lobby, klimatyzowana restau-
racja główna z tarasem, bar w lobby, bar przy basenie, 2 baseny ze słodką wodą otoczone 
dużą ilością zieleni (w tym jeden dla dzieci), leżaki i parasole przy basenie bezpłatne, taras 
słoneczny. Ręczniki plażowe dostępne za kaucją (ok. 10 EUR).

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja 24 h, lobby, restauracja główna, 2 bary: w lobby i przy 
basenie. Basen oraz brodzik dla dzieci. Leżaki i parasole przy basenie dostępne bezpłatnie. 
Płatne dodatkowo: mini market, centrum beauty, pralnia, wypożyczalnia samochodów 
oraz pomoc medyczna.

WYŻYWIENIE: All Inclusive w formie obfitego bufetu. Śniadania (7:30-9:30), obiady (13:00-
14:30) oraz kolacje (19:30-21:30). Podczas kolacji obowiązuje strój formalny. W godzinach 
11:00-19:30 serwowane są lody, kawa, herbata oraz ciastka w barze przy basenie. W cenę 
wliczone są również napoje bezalkoholowe (woda, cola, oranżada, lemoniada, soki, kawa, 
herbata, gorąca czekolada) oraz lokalne napoje alkoholowe (wino stołowe, piwo, ouzo, 
brandy) serwowane w wyznaczonych przez hotel barach (11:00 - 22:00).

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadanie (8:00-10:00), lunch (13:00-14:00) i obiadokolacja 
(19:30-21:30) w formie bogatego bufetu. Dodatkowo kawa (17:00-18:00) oraz lokalne napo-
je bezalkoholowe i alkoholowe (10:00-23:00). Za dodatkową opłatą: importowane napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe, świeżo wyciskane soki oraz zamówienia w barach w godz. 
23:00-01.00.

SPORT I ANIMACJE: Na plaży sporty wodne (dodatkowo płatne).

SPORT I ANIMACJE: Hotel prowadzi animacje w wersji soft. Ponadto do dyspozycji gości: 
aerobik, szachy, sauna oraz łaźnia turecka, dla dzieci - plac zabaw. Za dodatkową opłatą: 
peeling i masaże ciała, szeroka oferta sportów wodnych na plaży publicznej.

INTERNET: WiFi w lobby (bezpłatne)

INTERNET: Bezpłatny Internet WiFi w hotelowym lobby.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2180 3050

Lipiec - Sierpień 3990 5250

Wrzesień 2290 3260

Cena za dziecko 2-12 lat Od 999 Od 999

HOTEL MAJESTIC ****

W PROMOCJI
OD 1990 ZŁ

UWAGA! Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wy-
sokości 4 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpo-
średnio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.

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

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

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 1980 2950

Lipiec - Sierpień 2690 3950

Wrzesień 2250 3290

Cena za dziecko 2-14 lat Od 999 Od 999

Proponujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji i ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot – w zależności od termi-
nu, możliwy z innych lotnisk.

Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl i pod nume-
rem 91 433 02 75.

W PROMOCJI
OD 1930 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT
COSTA BITEZHAN ****
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POŁOŻENIE: Świetna lokalizacja, ok. 500 m od ścisłego centrum Alanyi. Obok hotelu liczne 
kawiarnie, sklepy, bary i restauracje oraz kantor. Do lotniska w Antalyi ok. 125 km.

PLAŻA: Do słynnej plaży Kleopatry ok. 350 metrów. Leżaki i parasole na plaży płatne (ok. 
6 EUR/dzień/komplet, przy rezerwacji w recepcji ok. 3,5 EUR/dzień/komplet).

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja 24 h, 2 windy, lobby, przechowalnia bagażu, sejf w recep-
cji (płatny dodatkowo 2,5 EUR/dzień), restauracja główna, bar, bar na plaży (konsumpcja 
płatna dodatkowo). Ponadto: niewielki basen z wydzieloną częścią dla dzieci, taras słoneczny 
z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Hotel nie prowadzi serwisu ręczników kąpielowych.

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadanie (08:00-10:00), lunch (12:30-14:00), obiadokolacja 
(19:00-21:00) w formie bufetu w restauracji głównej, kawa, herbata (16:00-17:00), napoje 
bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (10:00-22:00). Płatne dodatkowo: świeżo wyciskane 
soki, alkohole importowane, napoje serwowane w godzinach (23:00-10:00), kawa po turecku.

POKOJE: 85 elegancko urządzonych pokoi (pow. ok. 20-25 m2) dla max. 2 osób dorosłych i 
osoby na dostawce (możliwość dostawki w formie normalnego łóżka ). Wyposażone są w: 
łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV-Sat., 
telefon, sejf (płatny ok. 2,5 EUR/dzień), mini lodówkę (woda w dniu przyjazdu), umeblowany 
balkon. Możliwość wstawienia łóżeczka dla dziecka do 2 lat bezpłatnie - do potwierdzenia 
na miejscu.

SPORT I ANIMACJE: Hotel nie prowadzi animacji. Za opłatą: centrum SPA, serwis plażowy 
(leżaki i parasole), bar na plaży, sporty wodne na plaży.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 1950 2650

Lipiec - Sierpień 2390 3650

Wrzesień 2150 3060

Cena za dziecko 2-12 lat Od 999 Od 999

W PROMOCJI
OD 1880 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABATKLEOPATRA MICADOR ****

POŁOŻENIE: Hotel należący do grupy hotelowej Stella Di Mare”, położony na zadbanym 
zielonym terenie w rejonie Zatoki Makadi, w drugiej linii zabudowy tuż za swoim siostrza-
nym hotelem Stella Di Mare Beach Resort & Spa. Doskonałe położenie zapewnia łatwy 
dostęp do Hurghady (z hotelu kursuje dwa razy dziennie płatny shuttle bus) z jej licznymi 
atrakcjami oraz do raf koralowych Zatoki Makadi i pobliskiego Parku Narodowego obej-
mującego Wyspę Giftun. Port lotniczy w Hurghadzie znajduje się w odległości ok. 33 km 
na północ od hotelu.

PLAŻA: Hotel położony jest w drugiej linii brzegowej, a dostęp do pięknej, piaszczysto-
-żwirkowej plaży z rafą koralową oddaloną ok. 400 m od brzegu (pomost z zejściem do 
morza) oddziela jedynie teren siostrzanego hotelu Stella Di Mare Beach Resort & Spa - 
w zależności od lokalizacji pokoju plaża znajduje się w zasięgu do 950 m. Z hotelu kursuje 
kilka razy dziennie bezpłatny busik do plaży. Leżaki, parasole i ręczniki na plaży dostępne 
bezpłatnie. Na plaży znajduje się bar serwujący wybrane napoje, obiad (12:30 - 14:00) oraz 
przekąski w godz. 15:30-17:00 (w cenie).

WYŻYWIENIE: All Inclusive obejmuje: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (10:30-
11:30), obiady (12:30-15:00), kolacje (18:30-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej 
Blue Pharaoh oraz przekąski w barze przy basenie (12:30-17:00) i w restauracji na plaży 
Sea Breeze (15:30-17:00). Dostępne wybrane lokalne napoje alkoholowe (m.in. piwo, wino, 
wódka, gin, rum, whisky, brandy) i bezalkoholowe, kawa i herbata serwowane w określo-
nych barach (w godz. 10:00-23:00) i restauracji głównej do posiłków. Raz na pobyt możli-
wość rezerwacji kolacji w dwóch wybranych restauracjach.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Całodobowa recepcja, przestronne lobby, restauracja głów-
na Blue Pharaoh, 2 restauracje a’la carte: Layali Beirut z kuchnią libańską i Royal Wok 
z  kuchnią chińską (wymagana rezerwacja), kilka barów, w tym bary przy basenie, na 
plaży i w lobby. Na rozległym terenie hotelowym znajduje się aż 8 basenów (przynajmniej 
1 z nich podgrzewany w sezonie zimowym) o różnych kształtach, wielkości i głębokości, 
m. in.: basen relaksacyjny, basen ze sztuczną falą, basen z 2 zjeżdżalniami i 2 brodziki dla 
najmłodszych

SPORT I ANIMACJE: Siłownia (10:00-20:00), rzutki i tenis stołowy. Dla najmłodszych przy-
gotowano 2 brodziki, zajęcia w mini klubie (10:00-13:00 i 15:00-17:00), plac zabaw, 2 zjeż-
dżalnie, specjalne menu i krzesełka w restauracji. Za opłatą: kort tenisowy, bilard, mini 
golf, centrum nurkowe przy plaży hotelu Stella Di Mare Beach, dyskoteka, SPA (m.in. 
sauna, jacuzzi, masaże, salon piękności).

INTERNET: Wi-Fi w lobby i na tarasie przy lobby dostępne bez opłat. W pokojach - płatne.

STELLA DI MARE GARDENS

RESORT & SPA*****

W PROMOCJI
OD 2180 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

Proponujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji i ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot – w zależności od termi-
ny, możliwy z innych lotnisk.

Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl i pod nume-
rem 91 433 02 75.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2450 3320

Lipiec - Sierpień 3380 4870

Wrzesień 2550 3460

Cena za dziecko 2-14 lat Od 999 Od 999

Proponujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji i ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot – w zależności od termi-
nu, możliwy z innych lotnisk.

Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl i pod nume-
rem 91 433 02 75.
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POŁOŻENIE: Hotel położony jest na obrzeżach jednego z najbardziej znanych kurortów 
na Costa Maresme - Calella. Do centrum miejscowości z restauracjami, barami i sklepika-
mi ok. 600 m. Do przystanku kolejki łączącej wybrzeże z Barceloną ok. 2 km. Do lotniska 
w Gironie ok. 40 km, do lotniska w Barcelonie ok. 70 km

POŁOŻENIE: Obiekt znajduje się w niewielkiej odległości od centrum Palmanova, gdzie 
znajdziemy liczne sklepy, bary, restauracje. Zaledwie 2 km dzielą od najbardziej rozrywko-
wego miejsca - Magaluf. Przystanek autobusowy jest oddalony o ok 200 m od hotelu. Do 
Palma de Mallorca ok. 14km. Do lotniska ok. 25 km.

PLAŻA: Hotel oddalony od najbliższej, piaszczysto-żwirowej plaży o ok. 450 m (dojście 
ulicą). Na plaży leżaki i parasole płatne (ok. 5 Eur/os).

PLAŻA: Piaszczysta, szeroka, publiczna plaża oddalona jest od hotelu o ok. 250 m. Leżaki 
i parasole na plaży za dodatkową opłatą.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja, lobby, restauracja, windy, bar, tarasy słoneczne z leża-
kami, 1 basen, strefa ze zjeżdżalniami, jacuzzi i brodzik dla dzieci z niewielkim parkiem 
wodnym (w basenach słodka woda), miniklub, przechowalnia bagażu. Hotel zapewnia 
ręczniki basenowe (ok. 10 Eur/os depozytu).

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja 24h, windy, restauracja główna, bar, bar przy base-
nie (w wysokim sezonie), basen, brodzik dla dzieci. Za dodatkową opłatą: pralnia, usługi 
medyczne, sala konferencyjna, kantor.

NASZYM ZDANIEM: Wyremontowane w 2017 roku pokoje oraz wzbogacona strefa base-
nowa o niewielki park wodny oraz bardzo dobre wyżywienie zwracaję uwagę naszych 
Klientów. Jeśli dodamy do tego animacje dla Najmłodszych otrzymamy hotel idealny na 
rodzinny wypoczynek. Hotel wart uwagi - polecamy!

WYŻYWIENIE: All Inclusive: śniadania (8:00-10:00), obiady (13:00-15:00), kolacje (18:30-
21:00) oraz przekąski (11:00-18:00). Napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe 
- piwo, wino białe i czerwone, sangria serwowane w barze (11:00-24:00).

POKOJE: W hotelu znajduje się 193 pokoi dwuosobowych (z możliwością jednej dostawki) 
rozlokowanych w 8-piętrowym budynku. Wszystkie wyposażone w łazienkę (wanna lub 
prysznic, suszarka do włosów i wc), klimatyzację, TV-sat, telefon, sejf (za opłatą). Mini bar 
(za opłatą) oraz balkon.

SPORT I ANIMACJE: Dzienny i wieczorny program animacyjny dla dzieci i dorosłych, tenis 
stołowy. Dodatkowo płatne: bilard.

SPORT I ANIMACJE: Dzienne i wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych np. gry, wieczor-
ne show, muzyka na żywo (dwa razy w tygodniu), mini disco. Za dodatkową opłatą: sporty 
wodne, mini golf, wypożyczalnia rowerów.

INTERNET: WiFi w hotelu gratis.

INTERNET: Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu 60 min/dziennie bezpłatnie.

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2380 3230

Lipiec - Sierpień 3960 5980

Wrzesień 2755 3720

Cena za dziecko 2-12 lat Od 999 Od 999

OASIS PARK SPLASH ****

W PROMOCJI
OD 2020 ZŁ

W hotelach na terenie Katalonii konieczna opłata podatku tury-
stycznego:

- hotele 5* poza Barceloną - ok. 3,75 Euro od osoby dziennie
- hotele 4* poza Barceloną- ok. 0,95 Euro od osoby dziennie
- hotele 3* poza Barceloną- ok. 1,35 Euro od osoby dziennie

Powyższy podatek uiszcza turysta bezpośrednio w recepcji hotelowej 
i obejmuje on maksymalnie 7 dni pobytu. Klienci, którzy wykupili 
pobyt dwutygodniowy płacą tylko za 7 dni.

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT

Miesiąc wylotu

Cena w zł za osobę
w pok. 2-osobowym

1 tydzień 2 tygodnie

Czerwiec 2880 3760

Lipiec - Sierpień 3920 5950

Wrzesień 3155 3920

Cena za dziecko 2-14 lat Od 999 Od 999

Proponujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji i ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

Cena oparta o wyloty z Warszawy. Wylot – w zależności od termi-
nu, możliwy z innych lotnisk.

Aktualne ceny i promocje dostępne na www.britas.pl i pod nume-
rem 91 433 02 75.

W PROMOCJI
OD 2680 ZŁ

W
CZEŚNIEJSZA

REZERWACJA

RABAT
GLOBALES PALMANOVA  ****
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