
MORZE 19. Darłówko 42 37. Bardo 70

1. Świnoujście 2 20. Jarosławiec 43 38. Kudowa Zdrój 71

2. Międzyzdroje 4 21. Ustka 44 39. Ustroń 73

3. Międzywodzie 6 22. Łeba 46 40. Zakopane 74

4. Dziwnów 8 23. Jastrzębia Góra 48 41. Murzasichle 78

5. Dziwnówek 10 24. Chłapowo 49 42. Krynica Zdrój 79

6. Pobierowo 12 25. Władysławowo 50 43. Piwniczna Zdrój 80

7. Rewal 15 26. Jastarnia 50 44. Polańczyk 81

8. Niechorze 17 27. Hel 51 45. Smerek koło Wetliny 82

9. Pogorzelica 21 28. Rewa 53 JEZIORA
10. Mrzeżyno 22 29. Gdańsk 55 46. Giżycko 83

11. Dźwirzyno 24 30. Krynica Morska 56 47. Wilkasy 84

12. Grzybowo 27 GÓRY 48. Pisz 86

13. Kołobrzeg 28 31. Świeradów Zdrój 57 49. Gołdap 87

14. Ustronie Morskie 34 32. Szklarska Poręba 60 SURPRISE
15. Sianożęty 36 33. Karpacz 63 50. Oferta SURPRISE 87

16. Sarbinowo 37 34. Łomnica 67 WCZASY ZAGRANICZNE 89

17. Mielno 38 35. Polanica Zdrój 68

18. Łazy 41 36. Stara Łomnica 69
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www.britas-krajowe.pl

SPIS TREŚCI

Biuro Podróży BRITAS Sp. z o.o. zastrzega, że ceny przedstawione w katalogu ofert mogą ulec zmianie.



A=11.04-24.06,  26.08-15.12;  B=24.06-26.08

SOBÓTKA

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Zabiegi

A B I II

1-os.

2 x

1870 1999

+300 +500

2-os. 1499 1850

3 i 4-os. 1450 1699

studio 2-os. 1780 1999

studio 3-os. 1620 1770

apart. 4-os. 1550 1770

apart. 5-os. 1499 1670

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

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

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce (30/doba), parking (35/doba)

Dzieci:
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 10 (wspólne spanie):
opłata 1450/tydzień (wyż. 2 x dziennie), 1850/tydzień (wyż. 3 x dziennie)

SOBÓTKA
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ŚWINOUJŚCIE

RYBNICZANKA

A=27.05-10.06, 16.09-07.10;  B=10.06-15.07, 19.08-16.09; C=15.07-19.08

RYBNICZANKA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os

A B C

1-os.

3 x

2399 2599 2699

2-os. 2199 2399 2499

3-os. 2199 2399 2499

dostawka (wspólne spanie) dla os. > 12 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 (40/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: 200/tydzień
do lat 12 (dostawka/wspólne spanie):

opłata 1150/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 miejscu 
przestronna jadalnia, sala gimnastyczna z mini 
siłownią, basen, sauna, jacuzzi, wypożyczalnia 
rowerów i kijów Nordic Walking, kawiarnia. Jest 
profesjonalne zaplecze rehabilitacyjne. Czajniki 
bezprzewodowe dostępne na korytarzach. WiFi. 
Płatny parking monitorowany (ograniczona 
ilość miejsc).
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.

POŁOŻENIE: Centrum miejscowości, 1,5 km od plaży, 
15 min spacerem przez Park Zdrojowy.

WYPOSAŻENIE: Bardzo elegancki hotel *** wyposa-
żony w restaurację, kawiarnię z tarasem letnim. Jest 
sauna, salon masażu, bilard i parking. WiFi. Ręczniki 
plażowe do wypożyczenia w recepcji (bezpłatnie).  

POKOJE: Komfortowe 2-os.: łazienka, TV, ręczniki, 
suszarka do włosów. Większość pokoi z balkonem. 
Pokoje LUX oraz 4-os. studia bardziej eleganckie, 
wszystkie z balkonem, dodatkowo czajnik i szlafrok. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bardzo bogatego 
bufetu szwedzkiego, obiadokolacje a’la carte.

ŚWINOUJŚCIE

HOTEL OTTAVIANO

A=03.05-27.05, 30.09-30.10; B=27.05-01.07, 30.08-30.09; C=01.07-30.08

HOTEL
OTTAVIANO

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

2399 2799 3099

2-os. LUX 2799 2899 3499

3-os. 2199 2299 2699

studio 4-os. 2150 2250 2499

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 1 x sauna, 
1 x masaż całego ciała, bilard, ręczniki plażowe, 

łóżeczko dla dziecka

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (50/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (wspólne spanie): opłata 1399/tydzień

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 bufe-
towych jako trzeciego posiłku.

ZABIEGI:
Pakiet I: 10 zabiegów rehabilitacyjnych/tydzień. 
Pakiet II: 20 zabiegów rehabilitacyjnych/tydzień.
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POŁOŻENIE: 200 m od plaży, blisko promenady, 
150 m od dużego, miejskiego placu zabaw.

POŁOŻENIE:
W samym sercu kurortu, ok. 350 m od plaży.

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

WYPOSAŻENIE: Komfortowy kompleks wypoczynko-
wy posiada restaurację, strefę wellness (basen kryty, 
jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa, grota solna), ogród 
z tarasem wypoczynkowym, plac zabaw, parking. 
W recepcji dostępne żelazko i deska do prasowania, 
wanienka dla dzieci. Internet WiFi.

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

POKOJE: Komfortowe 2-os.: łazienka, TV, lodówka, 
ręczniki, suszarka do włosów. Pokoje LUX bardziej 
eleganckie, urządzone w stylu skandynawskim, 
wszystkie z balkonami.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje w formie 
bufetu szwedzkiego

MIĘDZYZDROJE

MIĘDZYZDROJE

WILLA PARK

WILLA BRAVO

A=06.05-24.06, 02.09-30.09;  B=24.06–15.07, 19.08-02.09; C=15.07-19.08

WILLA PARK

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

3 x

2150 2350 2499

3-os. 1950 2050 2199

4-os. 1850 1899 1999

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

Dopłata: opłata klimatyczna

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

A=03.06-30.09

WILLA BRAVO

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A

2-os.

2 x

2550

2-os. LUX 2850

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

Dopłata: opłata klimatyczna, grota solna (35/os.),
parking (40/doba)

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (dostawka w pok. LUX):
opłata 1299/tydzień

POŁOŻENIE: 250 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Hotel *** wyposażony w restau-
rację, bar, basen kryty, 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=03.05-24.06, 26.08-30.10; B=24.06-15.07; C=15.07-26.08

HOTEL
TROFANA

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

1750 2050 2299

2-os. LUX 2199 2450 2750

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 %

POŁOŻENIE: W  zachodniej części uzdrowiska, 
ok. 500 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: 3 budynki hotelowe i budynek 
gastronomiczny. Na miejscu jadalnia, restauracja, 
basen kryty ze strefą SPA (jacuzzi, basen solankowy, 
sauna sucha i łaźnia parowa). Na terenie ośrodka 
jest plac zabaw, boisko do siatkówki, altana grillowa 
i parking (ograniczona ilość miejsc). Internet WiFi.

POKOJE: Wygodne 1, 2 i 3-os. oraz 4-os. studia: 
łazienka, TV, lodówka, ręczniki, czajnik, balkon.
od godz. 17:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje bufetowe.

ŚWINOUJŚCIE

GRAAL

A=02.04-25.06, 27.08-12.11; B=25.06–27.08

GRAAL

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

1850 2299

2-os. 1499 1799

3-os. 1399 1550

studio 4-os. 1399 1550

W cenie:
7 noclegów,

wyżywienie 2 x dziennie, basen, strefa SPA,
bon 50 pln na zabiegi (tylko os. dorosłe)

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (200/tydzień),
pobyt z psem (70/doba)

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12: zniżka 20 %
do lat 12 (wspólne spanie): zniżka 30 %
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MIĘDZYWODZIE

GRYF

POŁOŻENIE: 150 m od morza, w otoczeniu lasu. 

WYPOSAŻENIE: Kompleks wypoczynkowy z atrak-
cyjną infrastrukturą: basen kryty, jacuzzi, sauna sucha, 
łaźnia parowa, elegancka restauracja, kawiarnia, bilard, 
tenis stołowy, piłkarzyki, boisko do siatkówki, siłownia 
zewnętrzna. Dla dzieci wakacyjne animacje, sala gier, 
plac zabaw. Leżaki i parawany bezpłatne. Parking 
i wypożyczalnia rowerów za opłatą. Internet WiFi.

POKOJE: 1 i 2-os.: łazienka, TV, ręczniki, szlafroki. 
Pokoje posiadają balkony, a te na parterze bezpo-
średnie wyjścia do ogrodu. W pokoju 2-os. możliwa 
dostawka.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje w formie 
bufetu szwedzkiego. 

MIĘDZYWODZIE

FALA

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 częścią wypoczynkową) i Apartament LUX 
(pokój gościnny + sypialnia): większe, przestron-
niejsze, dodatkowo lodówka. W apartamentach 
istnieje możliwość dostawek.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu szwedzkiego. 

MIĘDZYWODZIE

MARENA SPA

A=01.02-27.05; 31.08-18.12;  B=27.05-01.07;  C=01.07–31.08

MARENA SPA

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

1920 2099 2999

2-os. LUX 2220 2399 3499

apart. 2-os. 2399 2550 3699

apart. 2-os. LUX 2499 2750 3999

dostawka dla os. > 12 lat (apartamenty): 1850/tydzień

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (30/doba), rowery,
łóżeczko dla dziecka (180/tydzień)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka w apartamencie): 1199/tydzień

POŁOŻENIE: 350 m od morza, centrum miejscowości.

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

POKOJE: 1, 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, radio, lodówka, 
czajnik, ręczniki, suszarka do włosów, balkon. 
od godz. 17:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bufetu, obiado-
kolacje serwowane do stolika.

A=03.05-17.06;  B=17.06-08.07, 19.08-31.10; C=08.07-19.08

GRYF

Pokój:

wyż.
Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

2 x

1550 1850 2099

2-os. 1150 1499 1650

3-os. 1050 1350 1499

4-os. 1050 1350 1499

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

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

sprzęt plażowy, łóżeczko dziecięce,
szlafrok, pobyt z psem (50/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis

A=01.04-01.06, 30.09-01.12; B=01.09-30.09;
C=01.06-01.07;  D=01.07–31.08

FALA

Pokój:

wyż.
Ceny za 1 tydzień/os.

A B C D

1-os.
2 x

2199 2350 2799 3760

2-os. 1750 1850 2050 2650

dostawka dla os. > 12 lat (pokój 2-os.): 1850/tydzień

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (30/doba), rowery, 
łóżeczko dla dziecka (180/tydzień)

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka w pokoju 2-os.): 1199/tydzień
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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=01.06-24.06, 27.08-30.09;  B=24.06-27.08

PERŁA
DZIWNOWA

Pokój:

wyż.
Ceny za 

1 tydzień/os.
Zabiegi

A B

budynek A

1-os. 

2 x

1750 1950

+200 +4002 i 3-os. 1699 1899

2, 3, 5-os. PLUS 1750 2050

budynek B

3, 4, 5-os. 2 x 1699 1899 +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 (20/doba),
łóżeczko dziecięce (25/doba)

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 6: opłata 1350/tydzień
do lat 12: opłata 1550/tydzień

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=03.05-03.06, 03.09-30.09; B=03.06-24.06, 27.08-03.09; 
C=24.06–08.07;  D=08.07–27.08

NA WYDMIE

Zakwaterowanie:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C D

POKOJE

2 i 3-os.
2 x

1250 1450 1599 1699

studio 4-os. 1350 1550 1750 1850

DOMKI

Bliźniak 2-os.

2 x

1250 1450 1599 1699

Bliźniak 3-os. 1250 1450 1599 1699

Komfort 3-os. 1599 1899 2099 2250

Komfort 4-os. 1399 1599 1750 1850

Komfort 5-os. 1250 1450 1550 1650

Komfort 6-os. 1150 1350 1450 1499

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 (20 pln/doba)

Dzieci:

do 1 roku bez świadczeń: gratis
do lat 3 bez świadczeń: opłata 300/tydzień
do lat 12 przy 2 os. pełnopłatnych (pokoje, 

domki Bliźniak): zniżka 25 %
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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. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe. 

ZABIEGI: Konsultacja lekarska, do 3 zabiegów 
fizykalnych dziennie.

DZIWNÓWEK

JANTAR

A=03.05-17.06, 16.09-18.12;  B=17.06-08.07, 26.08-16.09;  C=08.07-26.08

JANTAR

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Zabiegi

A B C

1-os.

2 x

1850 2299 2599

+420

2-os. 1450 1850 1999

2-os. LUX 1550 1950 2199

studio 3-os. 1550 1950 2199

studio 4-os. 1450 1850 1999

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 1 x masaż 
klasyczny 15 min., baseny, sauny, jacuzzi (popo-
łudniami, po zakończeniu zabiegów), wieczorki 

taneczne, tenis stołowy

Dopłata:
opłata klimatyczna, parking,
rowery, kijki Nordic Walking,

łóżeczko dziecięce, pobyt z psem (50/doba)

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

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=03.05-01.07, 19.08-18.09;  B=01.07-19.08

FAMILIJNI

Zakwaterowanie:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

Pokój z ta-
rasemA B

pokój 2, 3, 4-os.

3 x

1550 1999 +70/os.

domek 3-4-os. 1750 2250

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: 50/doba
do lat 6: zniżka 25% (w domkach przy co 

najmniej 3 os. pełnopłatnych;
nie łączy się ze zniżką za dostawkę)
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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=06.05-01.07, 02.09-31.10;     B=01.07-02.09

GRAND
LAOLA SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B

2-os.

2 x

1799 2550

+4502-os. Deluxe 1999 2699

3-os. Deluxe 1899 2499

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

(basen, jacuzzi, sauny, tężnia)

Dopłata:
opłata klimatyczna, parking (50/doba),

mini golf, wypożyczenie roweru,
łóżeczko dziecięce (35/doba)

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

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

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, nowy basen wewnętrz-
ny z brodzikiem dla dzieci, 2 zewnętrzne baseny 
z podgrzewaną wodą (dla gości z domków dostępny 
tylko 1 z nich), jacuzzi, sauna, siłownia, 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), najnowszy i najbar-
dziej elegancki 3-os. SUPERIOR (28 m2, łoże 2-os. + 
kanapa). 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 pokoju 
SUPERIOR dodatkowo klimatyzacja, a w aparta-
mentach dodatkowo mikrofalówka.

POBIEROWO

GRYF

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje bufetowe 
(sezon B i C), w sezonie A posiłki serwowane do stolika.

DOMKI: Lux (60 m2, max 6 os.): 2-piętrowe, salon 
(kanapa), 2 sypialnie (łoże małżeńskie + 2 łóżka 1os.), 
Brda (60 m2, max. 7 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 LUX i Brda dodatkowo 
kuchenka 2-palnikowa.
od godz. 17:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

A=03.05-01.07, 26.08-31.10; B=01.07-15.07, 12.08-26.08;  C=15.07-12.08

GRYF

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

1599 1750 1899

2-os. PLUS 1750 1799 2050

3-os. 1750 1799 2050

3-os. PLUS 1799 1899 2099

3-os. SUPERIOR 2050 2250 2499

apart. 2-os. 2020 2220 2420

apart. 3-os. 1970 2170 2320

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.

+390 +740

2699 3250 3499

Lux 6-os. 5099 5399 5799

Brda 7-os. 3699 4650 4999

Domki sprzedawane są wyłącznie z wyżywieniem.

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

basen wewnętrzny, jacuzzi, sauna, siłownia, kort tenisowy,
tenis stołowy, animacje dla dzieci

Dopłata:
opłata klimatyczna, zużycie prądu (domki),  

parking (30/doba; 1 miejsce na pokój/apartament/domek), 
pobyt z psem (55/doba), łóżeczko dziecięce (25/doba)

Dzieci (dot. pokoi 
i apartamentów): 

do lat 3 (bez świadczeń): gratis
do lat 11 (wspólne spanie w pok. 2-os. PLUS i 3-os. SUPERIOR):  zniżka 50 %

Kaucja zwrotna płatna w dniu przyjazdu: 500 PLN (dot. domków).
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POŁOŻENIE: 150 metrów od plaży.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen, jacuzzi, 
sauna, łaźnia parowa, miejsce na grilla, wypo-
życzalnia rowerów, siłownia, piłkarzyki. Dla 
najmłodszych pokój zabaw. Jest parking i inter-
net WiFi. 

POKOJE: 1, 2, 3-os.: łazienka, TV, lodówka, ręcz-
niki, suszarka do włosów. Czajniki do wypoży-
czenia w recepcji bezpłatnie. Wszystkie pokoje 
posiadają balkon.
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje w postaci 
bufetu, obiady serwowane do stolika.

POBIEROWO

PAULA

A =03.05-27.05, 30.09-31.10;  B=27.05-01.07, 02.09-30.09; C=01.07-02.09

PAULA

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

3 x

1999 2099 2599

2-os. 1899 1950 2150

3-os. 1799 1899 2099

W cenie:
7 noclegów, 

wyżywienie 3 x dziennie,  basen, jacuzzi,
sauna, łaźnia parowa, pilkarzyki, siłownia

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

Dzieci:
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 14: zniżka 40%
(przy co najmniej 2 os. pełnopłatnych)

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 =03.05-24.06, 26.08-30.09;  B=24.06-26.08

SAND

Pokój:

wyż.

Ceny za
1 tydzień/os. Pakiet PLUS

A B Mały Duży

2 i 3-os.

3 x

999 1350

+180 +290

studio 2-os. 1050 1399

studio 3-os. 899 1199

studio 4-os. 860 1099

apart. 2 os. 1080 1499

apart. 3-os. 999 1360

apart. 4-os. 899 1180

LUX 3-os. 1199 1650

LUX 4-os. 999 1360

LUX 5-os. 950 1240

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

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: opłata 30/doba
do lat 10 z ½ wyżywienia: zniżka 140/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=03.05-20.05, 09.09-30.10;  B=20.05-01.07, 26.08-09.09; C=01.07-26.08

KORAL

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.
pakiet PLUS

A B C
Mały Duży

1-os.
2 x

1399 1799 1999
+180 +290

2, 3, 4, 5-os. 1299 1550 1750

dostawka: zniżka 15% (os. > 12 lat)

dopłata do wyż. 3 x dziennie: 140/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 (15/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%

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 =03.05-17.06, 09.09-17.09;  B=17.06-01.07, 26.08-09.09; C=01.07-26.08

ALCEST

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.

2 x

1950 1999 2150

2-os. 1899 1950 2099

3-os. 1899 1950 2099

4-os. 1899 1950 2099

studio 4-os. 1499 1699 1999

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (20/doba), rowery, łóżecz-
ko (25/doba), pobyt z psem (50/doba), szlafrok

Dzieci:
do lat 2 bez świadczeń: 280/tydzień

do lat 12: zniżka 40 % 
do lat 15: 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

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 relaksacyj-
ny pleców, zabieg na twarz i dekolt, regulacja 
brwi z henną.

NIECHORZE

CHIMERA SPA

A=03.05–27.05, 30.09-28.10;  B=27.05-24.06, 26.08-30.09; C=24.06-26.08

CHIMERA
SPA

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os. Zabiegi

A B C A B

1-os.

2/3 x 

2550 2799 2899

+320 +4502-os. 1799 2050 2099

2-os. LUX 1999 2250 2299

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 %

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 balkony.
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, 
gimnastyka w basenie.

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

JANTAR

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B Zabiegi

1-os.

2/3 x

1999 2250

+3502-os. 1699 1950

2-os. LUX 1799 2150

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 %



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

N
A

D
 M

O
R

Z
E

M
N

A
D

 M
O

R
Z

E
M

20 21

POŁOŻENIE: 200 m od plaży, centrum kurortu.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen, jacuzzi, 
sauna, ogród z miejscem do grillowania, sala 
fitness, kijki Nordic Walking. Sprzęt plażowy 
dostępny w recepcji (bezpłatnie). Dla najmłod-
szych plac i pokój zabaw. Jest parking i Wifi. 

POKOJE: Komfortowe 2 i 3-os. oraz 2 pokojowe 
apartamenty 2-3-os.: łazienka, TV, lodówka, 
czajnik, ręczniki. Możliwość wypożyczenia suszar-
ki w recepcji. Wszystkie pokoje z balkonami 
(oprócz 2-os. standard). Pokoje LUX większe, 
z możliwością dostawki. Apartamenty największe 
z możliwością dostawki wyposażone dodatkowo 
w aneks kuchenny.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu szwedzkiego.

NIECHORZE

PUCHACZ

A=03.05-17.06, 16.09-30.11; B =17.06-01.07, 02.09-16.09; C=01.07-02.09

PUCHACZ

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B B

2-os.

2 x

1550 1750 2450

2-os. PLUS 1750 1899 2550

2-os. LUX 1799 1999 2650

3-os. LUX 1750 1950 2350

apart. 2-os. 2050 2299 3350

apart. 3-os. 1999 2150 2850

dostawka dla osoby dorosłej: 1850/tydzień

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,

basen, sauna, jacuzzi, sala fitness,
sprzęt plażowy, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko (20/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 5: 1099/tydzień
do lat 12: 1350/tydzień
do lat 17: 1499/tydzień

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

POKOJE: 2, 3-os., 2-pokojowe studia 4-os.: 
łazienka, TV, minibar, telefon, ręczniki, parawan 
i balkon (większość); 2-os. LUX: pokoje większe, 
z nowszymi meblami, wszystkie z balkonami; 
bungalowy 4-os.: 2-poziomowe, 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.

POGORZELICA

SANDRA SPA

A=03.05-17.06, 02.09-04.11;  B=17.06-01.07, 26.08-02.09;  C=01.07-26.08

SANDRA SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2 i 3-os.

2 x

2299 2599 2850

2-os. LUX 2399 2750 2999

studio 4-os. 2299 2599 2850

bungalow 
4-os. 2399 2750 2999

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: 399/tydzień/os.

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 25%

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, parking (30/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 14 na regularnym łóżku:

zniżka 30 % (sezon A, B) lub 15 % (sezon C)
do lat 14 (dostawka): zniżka 40 %
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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, zjeżdżal-
nie, 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. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu.

MRZEŻYNO

HOTEL ZALEWSKI

A=03.05-03.06;  B=03.06-17.06, 26.08-21.10;
C=17.06-01.07, 19.08-26.08;  D=01.07-19.08

HOTEL 
ZALEWSKI

Pokój:

wyż.
Ceny za 1 tydzień/os.

A B C D

2-os.

2 x

2999 3199 3599 3899

2-os.
od strony morza 3099 3299 3699 3999

2-os. LUX 3299 3499 3899 4199

studio 4-os. 2999 3199 3599 3899

studio 4-os. 
od strony morza 3199 3399 3799 4099

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 (30/doba), garaż pod-

ziemny (45/doba), szlafrok (15/doba), kompleks saun 
i łaźni (60/doba), łóżeczko, pobyt z psem (100/doba)

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):

1599/tydzień/os.

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, bilard, tenis stołowy, 
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 bez ograniczeń.

MRZEŻYNO

LAGUNA

A=29.05-24.06, 31.08-05.09;     B=24.06-31.08

LAGUNA

Zakwaterowanie:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os. Pakiet
LAGUNAA B

1-os.

2 x

2250 2799

+200

2-os. 1850 2450

studio 4-os. 1850 2450

apart. 4-os. 2050 2650

dom 4-os. 2050 2650

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 

BEZ OGRANICZEŃ.

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

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis 
do lat 5: zniżka 40 %
do lat 10: zniżka 20 %

do lat 10 (wspólne spanie): zniżka 30 %
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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, lodówka, 
ręczniki, sprzęt plażowy. Pokoje LUX są większe 
(23 m2), łóżka mogą być zestawione razem, jest 
możliwość dostawki.
od godz. 14:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Wszystkie posiłki w  formie 
bogatego bufetu szwedzkiego. 

ZABIEGI: 10 zabiegów/tydzień.

A=02.09-16.12;  B=01.04-17.06; C=17.06-02.09

AKCES SPA

Pokój:
Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B C

1-os.

2 x

1550 1650 2099

+1502-os. 1199 1299 1750

2-os. LUX 1399 1550 2099

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 45 % 
do lat 18 (dostawka w pokoju LUX): zniżka 15 % 

DŹWIRZYNO

HOTEL AKCES SPA

POŁOŻENIE: 80 m od morza, w otoczeniu lasu.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, 2 baseny (zewnętrzny 
z brodzikiem dla dzieci oraz kryty z atrakcjami wodnymi, 
jacuzzi), sauna, boisko multifunkcyjne, kort tenisowy, 
fitness, siłownia, bilard, tenis stołowy, mini golf, wypo-
życzalnia rowerów. 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=27.05-10.06, 26.08-07.10-; B=10.06-17.06, 12.08-26.08;
C=17.06-01.07, 05.08-12.08; D=01.07-05.08

ALGA
ACTIV

Pokój:

Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D

2-3-os.
3 x

1350 1499 1799 1899

studio 4-6-os. 1350 1499 1799 1899

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

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

Dopłata:

opłata klimatyczna, rowery (18/h), basen kryty – do-
datkowe wejścia (15/h), kort tenisowy (30/h), bilard 

(10/h), sauna, lodówka do pokoju (50/doba), parking 
(20/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: opłata 250/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=06.05-17.06, 09.09-07.10;   B=17.06-01.07;
C=26.08-09.09;   D=01.07-26.08

POSEJDON

Pokój:
Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
Zabiegi

A B C D

1-os.

2/3 x

1750 1899 2050 2599

+200
2-os. 1399 1499 1599 1799

studio 3-os. 1399 1499 1599 1799

studio 4-os. 1350 1399 1499 1650

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

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce (35/doba),
parking (10/doba), pobyt z psem (40/doba)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: 200/tydzień

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



POŁOŻENIE: 150 m od morza na zalesionym 
terenie.

WYPOSAŻENIE: Na miejscu elegancka restau-
racja, strefa SPA: tężnia solankowa, sauna, łaźnia 
parowa, jacuzzi. Sala fitness, wypożyczalnia 
rowerów, piłkarzyki, bilard, boisko do siatków-
ki, biblioteka. Dla najmłodszych plac zabaw, 
3 sale zabaw, strefa gier TV i gier planszowych 
oraz bogate animacje dla dzieci i dorosłych. 
Jest parking i Wifi.

POKOJE: Komfortowe i  nowoczesne 2-os. 
i 2-pokojowe studia 3-os.: łazienka, TV, lodówka, 
ręczniki, suszarka do włosów, czajnik, szlafroki, 
sprzęt plażowy. Wszystkie pokoje z balkonami. 
Pokoje LUX są większe (22m2), pokoje PREMIUM 
największe (28m2) i są w nowej części ośrodka. 
Są również 2-pokojowe studia 4-os. (w salonie 
2-os. kanapa, w sypialni łoże małżeńskie). Pokoje 
mają możliwość dostawki (oprócz 2-os. standard).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu. Jest specjalne menu 
dla dzieci.

DLA MAŁYCH DZIECI: Krzesełka do karmienia, 
wanienki, podgrzewacze do butelek, przewijaki, 
nocnik, podest łazienkowy (bezpłatnie), łóżeczka 
dziecięce. Konieczna wcześniejsza rezerwacja.

DŹWIRZYNO

NEPTUNO

A=03.06-17.06, 09.09-30.09;  B=17.06-24.06, 02.09-09.09;  C=24.06-02.09

NEPTUNO

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

1999 2299 2599

2-os. LUX 2599 2999 3399

2-os. PREMIUM 2899 3450 3750

studio 4-os. 2599 3199 3399

dostawka dla os. > 17 lat: 2399/tydzień/os.

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, tężnia 
solankowa, sauna, łaźnia, jacuzzi, ognisko 

z pieczeniem kiełbasek, sala fitness, animacje 
dla dzieci i dorosłych (latem)

Dopłata:
opłata klimatyczna, parking (45/doba), łóżecz-
ko (35/doba), pobyt z psem (75/doba), rowery, 

piłkarzyki, bilard

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: 550/tydzień/os.
do lat 6 (dostawka): 1499/tydzień/os. 
do lat 12 (dostawka): 1699/tydzień/os.
do lat 17 (dostawka): 1999/tydzień/os.

POŁOŻENIE: 300 m od plaży, na skraju sosno-
wego lasu. 

WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja, strefa 
SPA (basen kryty, brodzik dla dzieci, letni basen 
odkryty, jacuzzi, sauna sucha i parowa), strefa 
relaksu z leżakami i parasolami w wewnętrz-
nym patio, strefa VIP na plaży (leżaki z paraso-
lem - płatne dodatkowo). Jest boisko sportowe 
(piłka nożna, siatkówka plażowa). Dla dzieci 
pokój zabaw, nowoczesny plac zabaw i bogaty 
program wakacyjnych animacji. Parking płatny 
dodatkowo. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 2-os. (18 m²): łazienka, TV, 
lodówka, ręczniki, szlafroki, suszarka do włosów, 
balkon lub taras. Studia 3-os. (30 m2) oprócz 
sypialni posiadają pokój dzienny z rozkładaną, 
2-osobową sofą. W każdym pokoju możliwość 
dostawki dla dziecka do lat 12, a w studiach 
również dla starszych osób.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji) 
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu.  

GRZYBOWO

SALTIC RESORT & SPA

A=01.03-24.06, 16.09-25.11;   B=02.09-16.09;  C=24.06-08.07; 
D=08.07-22.07, 19.08-02.09;    E=22.07-19.08

SALTIC
RESORT & SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D E

2-os.
2 x

2499 2850 3099 3399 3550

3-os. studio 2799 3199 3540 3920 4099

dostawka dla os. > 12 lat (4-ta os. w studio): 1299/tydzień

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, strefa SPA 
(baseny, sauny), strefa relaksu

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

parking (60/doba), łóżeczko dziecięce (50/doba), 
strefa VIP (dla 2 os. – 120/doba)

Dzieci: 
do 3 lat bez świadczeń: gratis

do lat 12 (3-cia os. w studio): zniżka 20 %
do lat 12 (dostawka): 1150/tydzień

turnusy od soboty do soboty turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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POŁOŻENIE: 600 m od nadmorskiej plaży.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, miejsce do grillo-
wania, oświetlony i monitorowany parking. Budy-
nek hotelowy otacza zadbany ogród z wieczorną, 
klimatyczną iluminacją. Na najmłodszych czeka 
atrakcyjny plac zabaw i sala zabaw. Internet WiFi.

POKOJE: Ładne, przestronne 2, 3 i 4-os.: łazien-
ka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, suszarka do 
włosów, sprzęt plażowy. Większość pokoi posia-
da balkon.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje.

GRZBOWO

ATLANTIS 

A=03.05-24.06, 02.09-30.09;  B=24.06-02.09

ATLANTIS

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.

3 x

1699 1850

2-os. LUX 1799 1999

3-os. 1699 1899

4-os. 1699 1899

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (10/doba)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis 

do lat 10: 1299/tydzień (tylko w pokoju 3 i 4 
osobowym)

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=15.04-03.06, 09.09-31.10;  B=03.06-09.09

CHALKOZYN

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

3 x

2050 2250

2-os. z balkonem 1750 2099

2-os. bez balkonu 1699 1999

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie

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

Dzieci: do lat 5 bez świadczeń: gratis
do lat 12: zniżka 40% za dostawkę

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, 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-pokojo-
we studia: łazienka, TV, lodówka, suszarka do 
włosów, ręczniki, parawan.
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=01.05-01.07, 02.09-30.09;   B=01.07-02.09

OLYMP  
2, 3 i 4

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.
2 x

2199 2599

studio 2-os. 2499 2899

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie:
+250/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 (40/doba), 
garaż (50/doba)

Dzieci: 

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

opłata 999/tydzień
do lat 18 (dostawka): opłata 1250/tydzień

turnusy od soboty do soboty turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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A=01.04-27.05, 30.09-31.10;  B=27.05-01.07, 02.09-30.09;   C=01.07-02.09

HOTEL
IKAR PLAZA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os

A B C

1-os.
2 x

2699 2899 4099

2-os. 1850 1950 2499

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 (50/doba),
łóżeczko dla dziecka (10/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): zniżka 20 %

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. 11:00 (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

KOŁOBRZEG

WISTOM
POŁOŻENIE:
100 m od plaży, centrum uzdrowiska.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen, jacuzzi, sauna, 
baza rehabilitacyjna, sala fitness, tenis stołowy, bilard, 
kawiarnia, parking. Dla dzieci plac zabaw. Internet WiFi.

POKOJE:  2 i 3-os.: łazienka, TV, czajnik, ręczniki, balkon 
(większość); pokoje 1, 2 i 3-os. LUX (nowocześniejszy 
wystrój): wyposażenie jak pokoje standardowe + 
lodówka i suszarka do włosów. Szlafroki dostępne 
w recepcji.
od godz. 14:00 (od obiadu) 
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: 
Śniadania i kolacje bufetowe, obiady serwowane. 

ZABIEGI: 
Badanie lekarskie oraz 10 zabiegów/tydzień.

A=18.03-17.06, 19.08-21.10, B=17.06-19.08

WISTOM

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
Zabiegi

A B

2-os.

3 x

1850 2299

+210

3-os. 1799 2250

1-os. LUX 2099 2599

2-os. LUX 1999 2450

3-os. LUX 1950 2399

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (20/doba)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 7 (wspólne spanie, ½ wyżywienia): 
1250/tydzień

POŁOŻENIE: 200 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Elegancka jadalnia, bogata 
baza rehabilitacyjna, sauna, jacuzzi. Internet 
WiFi. 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=01.05-01.07, 02.09-31.10;   B=01.07-02.09 

WILLA 
FORTUNA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.
Pokój

z balkonem Zabiegi
A B

1-os.

3 x

2250 2350

+70/os. +100
2-os. 1599 1750

2-os. LUX 1799 1899

3-os. 1599 1750

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie

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

Dzieci: 
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 10 (dostawka, ½ wyż.): zniżka 40 %
do lat 15: zniżka 25 %

KOŁOBRZEG

turnusy od soboty do soboty turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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POŁOŻENIE:
250 m od plaży, w centrum uzdrowiska.

WYPOSAŻENIE: Hotel 4-gwiazdkowy. W obiek-
cie jest restauracja, kawiarnia, klub nocny, 
centrum basenowe (2 baseny, gejzery, hydro-
masaże, brodzik dla dzieci, jacuzzi), kompleks 
saun, grota solna, bogato wyposażona sala 
fitness, kort do squasha. Na miejscu bezpłatny 
parking (ograniczona ilość miejsc) oraz garaż 
podziemny (płatny dodatkowo). Dla dzieci sala 
zabaw i wakacyjne animacje. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 2-os. (ok. 25 m²): łazienka, 
TV, lodówka, czajnik, ręczniki, szlafroki, suszarka 
do włosów, balkon (większość). Przestronniej-
sze i bardziej elegancko urządzone są pokoje 
COMFORT (ok. 30 m²) oraz LUX (ok. 35 m²). 
Tylko w tych pokojach jest możliwość dostawki 
(w pokojach LUX nawet 2 dostawek).
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu.

KOŁOBRZEG

HOTEL DIVA SPA

A=01.09-22.12; B=01.04-23.06; C=23.06-01.09

HOTEL
DIVA SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2/3 x

2399 2550 2999

2-os. COMFORT 2550 2699 3150

2-os. LUX 2699 2850 3299

dostawka dla os. >12 lat (pok. COMFORT i LUX): 1499/tydzień

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, centrum 
basenowe, sauny, grota solna, fitness, wakacyj-
ne animacje, parking (ograniczona ilość miejsc)

Dopłata: opłata klimatyczna, squash, garaż podziemny, 
pobyt z psem (100/doba)

Dzieci: 
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (dostawka w pok. COMFORT i LUX): 
1199/tydzień

POŁOŻENIE: W pobliżu Kołobrzeskiej Starówki, 
centrum miasta, bezpośrednio nad brzegiem 
Parsęty (wypożyczalnia kajaków). 1,2 km od 
morza.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, basen, 
jacuzzi, sauna, grota solna, sala fitness. Dla dzieci 
kącik zabaw. Jest parking niestrzeżony, garaż 
podziemny i WiFi Możliwość transferu na plażę 
busem.

POKOJE: 1, 2-os. oraz 2-pokojowe apartamen-
ty 3-4-os.: łazienka, TV, lodówka, suszarka do 
włosów, ręczniki, czajnik. Wszystkie pokoje 
posiadają balkon. 
od godz. 14:00 (od obiadokolacji/kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu. Możliwość dokupienia 3-ciego 
posiłku (również bufet).

ZABIEGI:
Pakiet kuracyjny (I): konsultacja z lekarzem, 
20 zabiegów/tydzień.
Pakiet Wellnes & kuracja (II): konsultacja z leka-
rzem, 5 x zabieg spa, 1 x grota solna, 1 x masaż 
pleców (25 min), 1 x masaż stóp (30 min).

KOŁOBRZEG
NAD PARSĘTĄ

A=15.04-24.06, 26.08-31.10;   B=24.06-26.08

NAD
PARSĘTĄ

Pokój:

wyż.

Cena za
1 tydzień/os. Zabiegi

A B I II

1-os.

2 x

1899 2050

+250 +250
2-os. 1499 1599

apart 3-os. 1750 1950

apart. 4-os. 1750 1950

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

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, korzy-
stanie z basenu, jacuzzi, sali fitness, parking, 

wieczorki tematyczne

Dopłata: opłata klimatyczna, bus (6/przejazd), grota solna, 
sauna, szlafrok (25/tydzień), garaż (45/doba)

Dzieci: 
do lat 5 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (dostawka): zniżka 40%
do lat 18 (dostawka): zniżka 15%

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

GÓRNIK

POŁOŻENIE:
120 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, kawiarnia, strefa SPA: 
grota solna, sauna i jacuzzi, sala fitness, wypożyczalnia 
rowerów, bilard, piłkarzyki, Nordic Walking, miejsce 
do grillowania. Dla dzieci kącik i plac zabaw. Jest 
parking i WiFi.

POKOJE: 1, 2 i 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os.: 
łazienka, TV, lodówka, suszarka do włosów, ręczniki, 
czajnik.
od godz. 16:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiady i kolacje 
serwowane.

ZABIEGI: Konsultacja lekarska, 15 zabiegów/tydzień.

USTRONIE MORSKIE

ALKA

A=07.05-24.06, 02.09-30.09;    B=24.06-02.09

ALKA

Pokój:

wyż.

Cena za 
1 tydzień/os.

 A B

1-os.

3 x

2799 2999

2-os. 1850 2050

3-os. 1999 2199

studio 4-os. 1999 2199

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, 15 zabiegów, 
1 x sauna, sala fitness, Nordic Walking, bilard

Dopłata:
opłata klimatyczna, jacuzzi, grota solna, 

parking (50/doba), pobyt z psem (60/doba),
łóżeczko dla dziecka (50/doba), rower (6/h), piłkarzyki

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

POŁOŻENIE: 250 m od morza, centrum uzdrowiska.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia, kryty basen, 
sauna, jacuzzi, sala fitness, wypożyczalnia rowerów, 
wypoczynkowy taras widokowy, baza rehabilitacyjna. 
Jest winda. Dla dzieci plac zabaw. Parking z ograni-
czoną liczbą miejsc. 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 zabiegów 
(sezon A).

A=27.05-10.06, 16.09-07.10;   B=10.06-15.07, 19.08-16.09;    C=15.07-19.08

GÓRNIK

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.
3 x

2550 2750 2850

2-os. 2150 2350 2450

dostawka (wspólne spanie) dla os. > 12 lat: zniżka 20 %

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (35/doba)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: 200/tydzień
do lat 12 (dostawka/wspólne spanie):

opłata 1150/tydzień
do lat 12 (regularne łóżko): zniżka 20 %

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. 16:00 (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=29.04-27.05, 23.09-28.10;   B=27.05-23.09

MAX

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B

1-os.

2/3 x

2799 3150

+300

2-os. 2150 2499

2-os. PLUS 2450 2799

2-os. LUX 2650 2999

apart. 4 os. 2999 3299

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

dostawka dla os. powyżej 12 lat: zniżka 20 %

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie, basen, 
sauny, jacuzzi, sala fitness, Nordic Walking, 

sprzęt plażowy, wieczorek taneczny,
1 x w tygodniu transfer do Kołobrzegu

Dopłata: opłata klimatyczna, rowery,
pobyt z psem (60/doba), parking (50/doba)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (na wspólnym spaniu): zniżka 40 %
do lat 12 (dostawka): zniżka 20 %

ZABIEGI:
Konsultacja lekarska + 15 zabiegów/tydzień.

tel.: 508 502 290, 601 152 886 35
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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., 4-os. rodzinne (22 m2, łoże 
małżeńskie + 2-os. kanapa), domki 3-4-os. (37 
m2, 2-pokoje, aneks kuchenny, klimatyzacja, grill, 
taras). Najlepszy standard posiadają apartamen-
ty: 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

2699 2999

4-os. rodzinny 2399 2599

Domki

3-os.
2 x

3299 3499

4-os. 2999 3199

Apartamenty

2-os.

2 x

3299 3599

3-os. LUX 3299 3599

4-os. LUX 3099 3499

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 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 (60/doba), grzejnik elektryczny, rower, Nordic Walking,
łóżeczko dziecięce, zużycie prądu i wody (wg. liczników w domkach)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): zniżka 15%

Uwaga: Konieczność wpłacenia na miejscu kaucji w wysokości 500 PLN, która jest zwracana 
w dniu wyjazdu (dot. domków)

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl36 37
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POŁOŻENIE: Ok. 400 m od nadmorskiej plaży.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, basen kryty 
z hydromasażem i przeciwprądem, jacuzzi, 
sauna, łaźnia turecka, sala fitness. Jest bar 
z  szeroką kartą drinków. Na najmłodszych 
czeka bogato wyposażona sala zabaw. Parking 
z ograniczoną liczbą miejsc (płatny dodatkowo). 
W obiekcie dostępny jest internet WiFi.

POKOJE: Gustownie umeblowane, przestron-
ne 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, minibar, czajnik, 
ręczniki, suszarka do włosów, balkon, leżaki. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bogatego 
i urozmaiconego bufetu, obiadokolacje serwo-
wane lub bufetowe (w zależności od aktualnego 
obłożenia ośrodka).

SARBINOWO

FAMILY RESORT 

A=03.05-01.06;  B=01.06-11.07, 23.08-10.10;  C=11.07-23.08 

FAMILY
RESORT

Domek:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

2299 2650 3350

3-os. 2250 2499 2950

4-os. 1999 2199 2550

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, jacuzzi, 
sauna, łaźnia turecka, sala zabaw

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (20/doba)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 14 (jako druga os. w pokoju 2-os.): zniżka 10 %
do lat 14 (przy 2 os. pełnopłatnych): zniżka 15 %



SARBINOWO
JAWOR

POŁOŻENIE: 100 m od plaży.

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen, basen letni, 
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, parking. Dla dzieci 
plac, sala zabaw i wakacyjne animacje. Internet WiFi.

POKOJE: 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)

A=27.05-24.06, 26.08-07.10;  B=24.06-15.07, 19.08-26.08;  C=15.07-19.08 

JAWOR

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

1-os. 

2 x

2350 2599 2799

2-os. 1999 2250 2350

3-os. 1999 2250 2350

4-os. 1999 2250 2350

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: 200/tydzień
do lat 12 (dostawka/wspólne spanie):

opłata 1550/tydzień
do lat 12 (regularne łóżko): zniżka 20 %

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje bufetowe.

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 dosta-
wek: 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 1350

Domki drewniane

4-os. 2 x 1599

Pokoje

2 i 3-os. 2 x 1350

dodatkowa os. w domku drewnianym: 1100/tydzień/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie

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

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: opłata 250/tydzień

POŁOŻENIE:  30 m od plaży, centrum Mielna.

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

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

WYŻYWIENIE: Śniadania i kolacje bufetowe, 
obiady serwowane. 

MIELNO

SYRENA

A=28.04-01.07, 02.09-28.10;  B=01.07-02.09

SYRENA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os. Pokój
z balkonemA B

budynek A

1-os.

3 x

1850 2199 + 150/
tydzień/os.

2-os. 1499 1750 + 210/
tydzień/os.

3-os. 1350 1750 + 150/
tydzień/os.

budynek E

2-os.
3 x

1550 1950

4-os. studio 1399 1899

budynek F

1-os.

3 x

1899 2299

2-os. 1550 1950

3-os. 1399 1899

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

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

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

Dzieci:
do 1 roku bez świadczeń: gratis

do 4 lat bez świadczeń: opłata 450/tydzień
dzieci do lat 12: zniżka 20%

tel.: 508 502 290, 601 152 886 39
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POŁOŻENIE: 120 m od morza, 170 m od jeziora 
Jamno. 

WYPOSAŻENIE: Restauracja, taras na dachu 
z leżakami i barem, sauna. Dla dzieci jest pokój 
zabaw, a 30 m od ośrodka znajduje się ogól-
nodostępny plac zabaw i siłownia. Możliwość 
wypożyczenia sprzętu plażowego. Jest parking 
i WiFi.

POKOJE: 1, 2, 3-os. oraz studia 2-pokojowe 
4-os.: łazienka, TV-Sat, ręczniki. Wszystkie pokoje 
posiadają balkon (oprócz pokoi na parterze) 
z kompletem mebli ogrodowych.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bufetu szwedzkiego. Całodobowy 
bufet ciepłych napojów.

MIELNO

GRYF

A=05.04-24.06, 03.09-08.10;     B=24.06-03.09

VILLA GRYF

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x 

2099 2699

2-os. 1699 1950

3-os. 1499 1650

studio 4-os. 1399 1599

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

napoje, opłata klimatyczna, sauna, sprzęt plażowy, 
parking

Dopłata: pobyt z psem (40/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12: 899/tydzień

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 zjeżdżalnia-
mi, armatkami wodnymi, 2 duże zjeżdżalnie, jacuzzi, 
basen rekreacyjny z przeciwprądem, brodziki dla 
dzieci), wypożyczalnia Nordic Walking, rowerów 
i gokartów, pralnia. Jest sauna, siłownia zewnętrzna, 
boiska sportowe, tenis stołowy, mini golf, parking. 
Dla dzieci klimatyzowany KIDS CLUB (basen kulkowy, 
gry, zabawki, wewnętrzny, 2-poziomowy plac zabaw, 
ścianka wspinaczkowa), 3 zewnętrzne place zabaw. 
Dla wszystkich gości atrakcyjny program animacji. 
Internet WiFi. 

ZAKWATEROWANIE:
Domki holenderskie 4 i 6-os.: łazienka, aneks kuchen-
ny (lodówka, kuchenka z piekarnikiem, czajnik), salon 
z TV, 2-3 sypialnie, parawan, stół przed domkiem, para-
sol 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.

ŁAZY

HOLIDAY CAMPING

A=03.05-10.06, 02.09-30.09; B=10.06-08.07, 26.08-02.09; C=08.07-26.08

HOLIDAY
CAMPING

Domek:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

4-os.

2 x

1750 1999 2050

4-os. LUX 1799 2099 2250

4-os. Golden LUX 2050 2350 2899

6-os. 1699 1899 2150

6-os. LUX 1750 1999 2299

6-os. Golden LUX 1899 2150 2499

dostawka dla osoby > 9 lat: zniżka 10 %

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

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, pralnia, ręczniki,
dodatkowe miejsce parkingowe

Dzieci: 
do lat 2 bez świadczeń: gratis

do lat 9: zniżka 150/tydzień
do lat 9 (dostawka): zniżka 20%

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

turnusy od soboty do soboty turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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POŁOŻENIE: 50 m od morza, bezpośrednio 
przy Parku Wodnym.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, bar, basen hotelo-
wy, sauna, jacuzzi, kort tenisowy, wypożyczalnia 
rowerów, kręgielnia, bilard, sala fitness. Dla dzieci 
duża sala zabaw, niewielki plac zabaw i waka-
cyjne 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: 2, 3-os., 2-os. LUX, 2-pokojowe studio 
2-4-os.: łazienka, TV, chłodziarka, 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=03.05-03.06, 14.10-25.11;   B=03.06-17.06, 02.09-14.10;   C=17.06-02.09

HOTEL JAN

Pokój:

wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B C

2 i 3-os.

2 x

1850 2150 3050

2-os. LUX 2050 2350 3299

2-4-os. studio 1850 2699 3050

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 (60/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: 300/tydzień

do lat 7: 1299/tydzień
do lat 12: 1650/tydzień

POŁOŻENIE:
350 m od plaży, centrum miejscowości.

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

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

WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE: 3 posiłki dzien-
nie w formie bardzo bogatego bufetu. Bez 
ograniczeń w godz. 10:00-24:00: lody, napoje 
ciepłe i  zimne, wybrane alkohole, bufet sałatko-
wy, przekąski, desery, tematyczne poczęstunki 
podczas codziennych imprez animacyjnych.

JAROSŁAWIEC

PANORAMA MORSKA

A=01.03-03.06, 30.09-15.12;   B=03.06-01.07, 02.09-30.09;   C=01.07-02.09

PANORAMA
MORSKA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

Pokoje w budynku

2-os.

AI

3299 3499 3850

3-os. 3199 3399 3750

4-os. 3199 3399 3750

Pokoje w domkach

2-os.
AI

3299 3499 3850

4-os. 3199 3399 3750

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 15 (dostawka/wspólne spanie): zniżka 10%

turnusy od soboty do soboty turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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POŁOŻENIE: 250 m od morza.

WYPOSAŻENIE: W budynku hotelowym: elegancka 
restauracja, kryty basen z brodzikiem dla dzieci, 
jacuzzi, sauna sucha i parowa, sprzęt fitness (vacu, 
wibra, rollmasaż), Nordic Walking, tenis stołowy, 
rowery. Dla dzieci plac i sala zabaw oraz wakacyjne 
animacje. Internet WiFi. 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.

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=15.04-03.06, 22.09-28.10; B=03.06-24.06, 26.08-22.09; C=24.06-26.08

HOTEL JANTAR

Zakwaterowanie:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B C

DOMKI

2-os.
2 x

1699 1899 1999

3, 4, 5-os. 1599 1799 1899

POKOJE

2-os.

2 x

1750 1899 2599

2-os. Lux 1899 2099 2750

3-os. 1699 1899 2499

pakiet All Inclusive: +400/tydzień/os. <12 lat, +750/tydzień/os. ≥ 12 lat

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (lub All 

Inclusive), basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa,  
Nordic Walking, animacje w sezonie C

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 %

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

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

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

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

USTKA

HOTEL MORZE

A=28.05-29.10

HOTEL
MORZE

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A

Budynek A – średni standard

2, 3, 4-os.
2 x

2050

studio 3, 4-os. 2050

Budynek B – podwyższony standard

2, 3-os. 2 x 2499

Budynek C – wysoki standard

2, 3-os. 2 x 2599

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking, pobyt ze zwierzę-
ciem (35/doba), łóżeczko

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis

turnusy od soboty do soboty turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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A=11.04-24.06, 19.08-30.09;  B=24.06-19.08

LECH

Pokój:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

2099 2599

2-os. 1999 2099

3 i 4-os. 1950 1999

Domek Brda:

wyż. 2 x dziennie 
na tydzień Cena za 

CAŁY DOMEK/tydzieńdziecko 
<10 lat

osoba 
≥ 10 lat

4 i 5-os.

+530 +630

4499 5399

6-os. 5099 6199

Domek
Mikołajki:

Cena za 
CAŁY DOMEK/tydzień

4-os. 4099 4699

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +150 /tydzień/os.

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (15/doba), grzejnik do domku (55/doba),
pobyt ze zwierzęciem (30/doba), rowery, kajaki, łódki, łóżeczko dziecięce (20/doba)

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń (przy 2 os. pełnopłatnych): opłata 350/tydzień
do lat 10: zniżka 10% (pokoje)

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
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.

ZAKWATEROWANIE: 2 i 3-os. oraz 2-pokojo-
we apartamenty 4-os.: łazienka, TV, lodówka, 
balkon/taras, ręczniki, suszarka do włosów.
Istnieje możliwość dostawki.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje bufe-
towe. Dla dzieci do 6 lat zupa w godz. 13-14.

ŁEBA

ARENA SŁOŃCA

A=26.05-24.06, 02.09-30.09;  B=24.06-08.07, 19.08-02.09; C=08.07-19.08

ARENA SŁOŃCA

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

2150 2550 2699

3-os. 2350 2750 2950

apart. 4-os. 2050 2299 2399

dostawka dla os. >16 lat: opłata 1999/tydzień

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie 
(+ zupa 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 1499/tydzień
do lat 16 (dostawka): opłata 1699/tydzień

turnusy od soboty do soboty turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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POŁOŻENIE: 100 m od morza.

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

ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 1, 2 i 3-os. oraz 2-pokojowe studia 4-os: 
łazienka, TV, lodówka, ręczniki, suszarka do włosów, 
leżaki, balkon (znaczna większość).
Domki 4-os.: łazienka, TV, aneks kuchenny (lodów-
ka, 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 
animacyjne, warsztaty, teatrzyk, dyskoteki, poobied-
nie lody.

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

JASTRZĘBIA GÓRA

PRIMAVERA

A=01.03-25.06, 27.08-15.12;    B=25.06-27.08

PRIMAVERA

Zakwaterowanie:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

 pokój 1-os.

3 x

3599 3999

 pokój 2, 3
i 4-os. studia 2999 3299

domek 4-os. 2950 3250

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 dziecka, rowery, kręgielnia

Dzieci: 

do lat 2 bez świadczeń: opłata 500/tydzień
do lat 7 (dostawka): zniżka 35 % 
do lat 13 (dostawka): zniżka 20 % 
do lat 17 (dostawka): zniżka 10 % 

A=03.05-03.06, 16.09-30.09; B=03.06-24.06, 01.09-16.09; C=24.06-01.09

STELLA 
RESORT

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

2199 2820 3099

3-os. 1870 2350 2699

4-os. 1720 2099 2499

apart. 4-os. 1920 2350 2880

domek. 4-os. 1720 1850 2080

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

turnusy od soboty do soboty turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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POŁOŻENIE: 450 m od morza, centrum kurortu.

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

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

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

WŁADYSŁAWOWO

JASNY BRZEG

A=06.05-27.05, 30.09-28.10; B=27.05-01.07, 02.09-30.09; C=01.07-02.09

JASNY 
BRZEG

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

2-os.

2 x

1499 1750 1899

3-os. 1299 1499 1650

2-os. LUX 1599 1850 1999

3-os. LUX 1399 1599 1750

4-os. LUX 1299 1499 1650

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie

Dopłata: opłata klimatyczna, parking,
łóżeczko dla dziecka

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 10 (dostawka): zniżka 100/tydzień

POŁOŻENIE: 250 m od nadmorskiej plaży.

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

POKOJE: 2, 3 i 4-os.: łazienka, TV, 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, 01.09-30.09; B=24.06-01.09

DUNA

Pokój:
wyż.

Cena za 
1 tydzień/os.

A B

2-os.

2 x

1850 2250

3-os. 1650 1950

4-os. 1520 1850

dostawka dla os. > 10 lat: 1450/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): 1099/tydzień
do lat 10 (1/2 wyżywienia): 1250/tydzień

A=03.06-24.06, 01.09-31.10; B=24.06-01.09

DRAGA

Zakwaterowanie:
wyż.

Ceny za 1 tydzień/os.

A B

Pokoje:

2-os.

2 x

1499 1730

3-os. 1440 1560

4-os. 1360 1480

Domki:

3-os.
2 x

1730 1860

4-os. 1440 1599

W cenie:
7 noclegów,

wyżywienie 2 x dziennie, WiFi, parking,
pobyt z psem, 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, obiado-
kolacje serwowane do stolika.

JASTARNIA

DRAGA

A=06.05-24.06, 02.09-30.09;  B=24.06-02.09

KASZUB/KORONA

Pokój:
Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.

2 x

1699 1850

2-os. z balkonem 1950 1999

apart. Mały 4-os. 1450 1550

apart. Duży 4-os. 1499 1599

apart. Duży 5-os. 1450 1450

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

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

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: opłata 200/tydzień
do lat 12 z ½ wyżywienia:

zniżka 200/tydzień (wyż. 2 x dziennie)
lub 250/tydzień (wyż. 3 x dziennie)

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

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

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

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

HEL

KASZUB-KORONA

tel.: 508 502 290, 601 152 886 51
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A=06.05-17.06, 02.09-30.09;  B=17.06-02.09

HOTEL HEL

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.

2 x

2199 3399

2-os. SUPERIOR 2399 3499

2-os. LUX 2499 3599

dostawka dla os. > 12 lat: 1999/tydzień

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, 
jacuzzi, sauna, łaźnia, sprzęt plażowy, Nordic 

Walking

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (30/doba), rower 
(15/h), pobyt z psem (70/doba), szlafrok

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 na dostawce: 1499/tydzień

POŁOŻENIE: 250 m od brzegu Zatoki Puckiej 
i ok. 800 m od morza.

WYPOSAŻENIE: Hotel 4* wyposażony w restau-
rację, bar, basen, jacuzzi, saunę i łaźnię. Możliwość 
wypożyczenia rowerów, Nordic Walking i sprzętu 
plażowego (leżak i parawan). Dla dzieci kącik 
zabaw i plac zabaw. Jest parking z ograniczoną 
ilością miejsc (w odległości 350 m od hotelu 
jest parking ogólnodostępny) i WiFi. 

POKOJE: Komfortowe 2-os.: łazienka, TV, lodów-
ka, czajnik, ręczniki, suszarka do włosów, żelazko 
+ deska, klimatyzacja. Możliwość wypożyczenia 
szlafroków. Balkony posiadają pokoje SUPERIOR 
(z widokiem na sąsiednie budynki) oraz LUX 
(z widokiem na las). 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu szwedzkiego (sezon 
B), w pozostałych terminach w zależności od 
ilości osób.

HEL

HOTEL HEL

A=03.05-30.09

SKIPPER

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.

2 x

3199

2-os. ECO 2250

2-os. standard 2550

2-os. LUX 2699

2-os. PLUS 2950

2-os. PLUS LUX 3099

dostawka dla os. ≥ 16 lat: 1999/tydzień

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

Dopłata:

opłata klimatyczna, rowery, Nordic Walking,
parking (30/doba – naziemny, 40/doba – pod-

ziemny), pobyt z psem (80/doba), 
łóżeczko dziecięce (20/doba)

Dzieci: 
do lat 6 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (dostawka): 1099/tydzień
do lat 16 (dostawka): 1950/tydzień  

POŁOŻENIE: 15 m od morza, w okolicy malow-
niczego cypla.
WYPOSAŻENIE: Nowoczesny hotel 4-gwiazd-
kowy. Na gości czeka tu restauracja z wido-
kiem na morze, kryty basen z przeciwprądem 
i hydromasażami, jacuzzi zewnętrzne (czynne 
latem), saunarium (sauna fińska, parowo-błotna, 
infrared), wypożyczalnia rowerów i kijków Nordic 
Walking, tenis stołowy. Są gabinety odnowy 
biologicznej. Dla dzieci plac zabaw, niewiel-
ka sala zabaw, gry planszowe i edukacyjne. 
Jest dozorowany parking (płatny dodatkowo). 
Internet WiFi.
POKOJE: Komfortowe 1-os. (15 m²), 2-os. ECO 
(16 m²), 2-os. standard (22 m²), 2-os. LUX (24 m², 
widok na morze), 2-os. PLUS (32 m², możliwość 
2 dostawek), 2-os. PLUS LUX (32m², możliwość 
2 dostawek, widok na morze): łazienka, TV, lodów-
ka, czajnik, ręczniki. Suszarki do włosów w poko-
jach LUX, PLUS, PLUS LUX. Prywatny balkon/
taras w pokojach 1-os., 2-os. ECO. Pozostałe 
pokoje mają wspólne balkony/tarasy z sąsied-
nimi pokojami.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe. Obiado-
kolacje serwowane lub bufetowe (w zależności 
od aktualnego obłożenia hotelu).

REWA

HOTEL SKIPPER

tel.: 508 502 290, 601 152 886 53
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A=06.05-31.10

REWA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os.
2 x

1999

3-os. 1899

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 %

A=01.03-01.07, 31.08-30.11;     B=01.07-31.08

ZATOKA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.

2 x

1550 1899

3-os. 1550 1899 

2-os. LUX 1799 2150

3-os. LUX 1799 2150

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

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

Dopłata: opłata klimatyczna, pobyt ze zwierzęciem (40/doba)

Dzieci: 

do lat 6 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (osobne spanie, 1/2 wyżywienia):

zniżka 300/tydzień (wyż. 2 x dziennie), 
zniżka 350/tydzień (wyż. 3 x dziennie)

POŁOŻENIE: 30 m od piaszczystej plaży, 
w centrum Rewy. Do Gdyni zaledwie 15 km. 
Doskonała baza wypadowa do zwiedzania 
Trójmiasta 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: Śniadania i obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu szwedzkiego.

REWA k/ GDYNI 

REWA
POŁOŻENIE: Gdańsk Orunia, ok. 2,5 km od Stare-
go Miasta, ok. 10 km od plaży (Stogi lub Brzeźno), 
blisko stacji kolejki dojazdowej SKM, którą łatwo 
i szybko można się dostać do centrum miasta, 
do Sopotu, Gdyni lub nawet Władysławowa.

WYPOSAŻENIE: Elegancki, nowoczesny hotel, 
idealny na połączenie wypoczynku nad Bałty-
kiem i zwiedzania Trójmiasta. Na miejscu prze-
stronna restauracja i duży, bezpłatny parking. 
Dostępny jest internet WiFi.

POKOJE: Ponad 80 komfortowych pokoi, a wśród 
nich 1, 2-os.: łazienka, TV, czajnik, ręczniki, suszar-
ka do włosów. Pokoje DELUXE posiadają klima-
tyzację. Lodówka jest ogólnodostępna.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Bogate śniadania bufetowe, 
obiadokolacja 2-daniowa serwowana. W opcji 
wyżywienia 3 x dziennie dodatkowo kolacja 
1-daniowa serwowana.

GDAŃSK

HOTEL ZATOKA

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886
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POŁOŻENIE: W  centrum uzdrowiska, przy 
Domu Zdrojowym.

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

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

WYŻYWIENIE: Bardzo boagate i  urozmaico-
ne 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=06.05-24.06, 14.10-15.12; B=24.06-14.10

HOTEL 
BUCZYŃSKI

Pokój:
wyż.

Cena za 
1 tydzień/os. Kuracja

A B I II

1-os.

2 x

2350 2499

+350 +450
2-os. 1899 2050

2-os. LUX 2099 2250

2-os. SUITE 2299 2450

dostawka dla os. ≥ 12 lat: 1499/tydzień/os.

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

Dopłata: opłata klimatyczna,
parking, bilard, piłkarzyki

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (przy 2 os. pełnopłatnych): 999/tydzień
do lat 12 (przy 1 os. pełnopłatnej): zniżka 10 %

POŁOŻENIE: 150 m od morza.
WYPOSAŻENIE: Ośrodek z windą po generalnym 
remoncie. Jest jadalnia, kawiarnia z dyskoteką, boiska 
sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna), korty 
tenisowe, tenis stołowy, siłownia zewnętrzna, wypoży-
czalnia rowerów. Dla dzieci plac i salki zabaw. Internet 
WiFi. Parking.
ZAKWATEROWANIE:
Pokoje 2, 3-os.: łazienka, TV, balkon, lodówka, ręczniki. 
Murowane, parterowe domki 3-os.: pokój dzienny 
z sofą i TV, sypialnia 2-os., lodówka, czajnik, taras, 
ręczniki.
od godz. 17:00 (od kolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)
WYŻYWIENIE: W sezonie A: śniadania, obiady i kolacje 
bufetowe. W sezonie B i C: śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu.

A=27.05-24.06, 26.08-07.10; B=24.06-15.07, 19.08-26.08; C=15.07-19.08

NEPTUN

Zakwaterowanie:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

POKOJE

2, 3-os. 2/3 x 1850 2250 2350

DOMKI

3-os. 2/3 x 1750 2299 2299

dostawka w pokoju (wspólne spanie) dla os. > 12 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 (15/doba)

Dzieci
(pokoje): 

do lat 3 bez świadczeń: opłata 200/tydzień
do lat 12 (regularne łóżko): zniżka 20%
do lat 12 (dostawka/wspólne spanie):

opłata 1150/tydzień

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

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

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

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

GDAŃSK

VILLA PASCAL

A=06.05-10.06, 02.09-30.09;     B=10.06-02.09

VILLA
PASCAL

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.

2 x

2250 2599

2-os. 1699 1950

3-os. 1550 1799

4-os. 1399 1650

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

Dopłata: opłata klimatyczna, 
pobyt ze zwierzęciem, sauna

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis

KRYNICA MORSKA

NEPTUN

tel.: 508 502 290, 601 152 886 57
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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. Jest parking (liczba miejsc ograni-
czona; płatny dodatkowo). 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), 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=27.02-10.06, 23.09-22.12;  B=10.06-23.09

PERŁA
ŚWIERADOWA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os. Pakiet PLUS

A B Mały Duży

1-os. EKO

2 x

1499 1699

+180 +290

2-os. EKO 1299 1499

2-os. 1399 1599

3-os. 1299 1499

4-os. 1299 1499

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

Dopłata:
opłata klimatyczna, łóżeczko dla dziecka (50/
pobyt), pobyt z psem (20/doba; do 10 kg, po 

wcześniejszym uzgodnieniu), parking (20/doba)

Dzieci: 

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

do lat 6 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 40 %
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): zniżka 20 %

tel.: 508 502 290, 601 152 886 59turnusy od soboty do soboty
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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=06.05-31.10

HOTEL 
KRYSZTAŁ

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.
3 x

1799

2 i 3-os. 1499

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie,
basen kryty, jacuzzi, 15 zabiegów,
jaskinia solna,  basen solankowy,

wieczorek taneczny, parking niestrzeżony

Dopłata: opłata klimatyczna, szlafrok

Dzieci: 
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (dostawka, bez zabiegów): zniżka 30 %
do lat 16 (dostawka, bez zabiegów): zniżka 10 %

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 i obiadokolacje w formie 
bufetu. Możliwość dokupienia 3-ciego posiłku.

REHABILITACJA: 15 zabiegów / tydzień.

REHABILITACJA: 15 zabiegów/tydzień.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

MAGNOLIA

A=15.04-17.06, 30.09-18.12; B=17.06-30.09

MAGNOLIA  
1 i 2

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B

1-os.
2 x

1799 1999
+150

2 i 3-os. 1499 1699

dopłata do wyżywienia 3 x dziennie: +300/tydzień

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie,
basen kryty, sauna sucha (1 x/tydzień),

jaskinia solna, basen solankowy,
wieczorek taneczny, parking niestrzeżony 

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

Dzieci: 
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (dostawka, bez zabiegów): zniżka 35 %
do lat 16 (dostawka, bez zabiegów): zniżka 10 %



SZKLARSKA PORĘBA

POD KOZIOŁKAMI

POŁOŻENIE: Szklarska Poręba Górna, ok. 800 m od 
centrum miasta, 400 m od stacji PKP, 

WYPOSAŻENIE: Restauracja, strefa SPA (basen 
kryty z hydromasażami, jacuzzi, sauna sucha), bilard. 
W hotelowej piwnicy czeka pub (czynny w weeken-
dy). Dla dzieci pokój zabaw. Parking z ograniczoną 
ilością miejsc. Internet WiFi.

POKOJE: Ładne, przestronne 1, 2, 3 i 4-os.: łazien-
ka, TV, czajnik, ręczniki, suszarka do włosów. Część 
pokoi z balkonem lub tarasem. Szlafroki do wypoży-
czenia w recepcji.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje w formie 
bogatego bufetu szwedzkiego.

A=01.03-01.06, 31.08-30.11;   B=01.06-31.08

HOTEL
SASANKA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os. 

2 x

2599 2799

2-os. 1899 1999

3-os. 1899 1950

4-os. 1850 1899

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,
strefa SPA (basen, sauna, jacuzzi)

Dopłata: opłata klimatyczna,
parking (25/doba), szlafroki (15/os.)

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

SZKLARSKA PORĘBA

HOTEL SASANKA

tel.: 508 502 290, 601 152 886 61
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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=25.03-10.06, 30.09-22.12;  B=10.06-30.09

HOTEL
KRYSZTAŁ

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

1-os.
2 x

3099 3499

2-os. 1999 2299

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

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (35/doba)

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

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

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kryty basen, strefa SPA 
(sauna fińska, łaźnia turecka, jacuzzi), bar, tenis stoło-
wy, bilard, piłkarzyki, taras wypoczynkowy. Dla dzieci 
plac zabaw i bawialnia. Parking bezpłatny. Internet 
WiFi.

POKOJE: Eleganckie 2, 3, 4-os. oraz 2-pokojowe 
studia 4 i  5-os.: łazienka, TV, ręczniki. Jest możli-
wość dostawki.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe oraz serwowa-
ne obiadokolacje.

A=06.05-30.09

POD
KOZIOŁKAMI

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A

2, 3, 4-os.
2 x

1599

studio 4 i 5-os. 1599

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie

(w tym 1 x obiadokolacja grillowa), basen,
strefa SPA, 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 1199/tydzień



POŁOŻENIE: Z dala od zgiełku, w zacisznym 
otoczeniu lasu, ok. 1 km od centrum kurortu. 

WYPOSAŻENIE: Kameralna, elegancka restau-
racja, strefa SPA (basen kryty z hydromasaża-
mi, sauna sucha i parowa, jacuzzi 8-osobowe), 
kawiarnia, sala kominkowa, sala fitness, stół 
do tenisa stołowego, piłkarzyki. Dla dzieci plac 
i  kącik zabaw. W  ogrodzie otaczającym willę 
czekają leżaki oraz boisko sportowe (koszykówka/
tenis ziemny). Monitorowany parking bezpłatny. 
Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 2 i 3-os. oraz 2-poko-
jowe studia 4-os.: łazienka, TV, lodówka, ręcz-
niki. Szlafroki do wypożyczenia w recepcji (za 
opłatą). Część pokoi z balkonami. Czajniki są 
ogólnodostępne na każdym piętrze.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiado-
kolacje bufetowe lub serwowane (w zależno-
ści od obłożenia ośrodka). 

SZKLARSKA PORĘBA

VILLA WERNERA

A=01.03-30.06, 01.09-30.11;   B=30.06-01.09

VILLA
WERNERA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os.

2 x

1799 2050

3-os. 1799 2050

studio 4-os. 1799 2050

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, strefa SPA 
(basen, sauny, jacuzzi), parking, internet

Dopłata: opłata klimatyczna, szlafroki (20/os. /pobyt)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 3 (dostawka): opłata 899/tydzień
do lat 7 (dostawka): opłata 1250/tydzień

do lat 12: opłata 1460/tydzień

SZKLARSKA PORĘBA

REZYDENCJA PIASTOWSKA

POŁOŻENIE: Osiedle Płóczki – zaciszna część 
Karpacza z pięknym widokiem na góry, ok. 700 m 
od centrum miejscowości.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, bar, basen, jacuzzi, 
kompleks saun, letni taras z leżakami, bilard, pokój 
zabaw dla dzieci. Jest parking i WiFi

POKOJE: Komfortowe i przestronne 2-os.: łazienka, 
TV, ręczniki, lodówka, suszarka. Pokoje LUX są więk-
sze.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje w formie 
bogatego bufetu szwedzkiego. 

A=06.05-30.10

DZIKI
POTOK

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os.

2 x

2099

2-os. LUX 2299

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, jacuzzi, 
kompleks saun, bilard, parking

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

Dzieci: do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka): opłata 999/tydzień 

KARPACZ

DZIKI POTOK

POŁOŻENIE: W otoczeniu lasu i górskiego krajo-
brazu, nad brzegiem strumienia, Szklarska Poręba 
Dolna. 

WYPOSAŻENIE: Klimatyczne wnętrza ośrodka kryją 
w  sobie elegancką restaurację, salę kominkową. 
Wokół budynku duży ogród wypoczynkowy. Dla dzie-
ci plac zabaw i kącik zabaw, piłkarzyki, gry planszowe. 
Parking bezpłatny. Internet WiFi.

POKOJE: Stylowe i  przestronne 1, 2, 3-os. oraz 
2-pokojowe studia 4-os.: łazienka, TV, lodówka, 
ręczniki. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, 3-daniowe 
obiadokolacje serwowane.

A=01.03-30.11

REZYDENCJA
PIASTOWSKA

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os. 

2 x

1599

2-os. 1399

3-os. 1399

studio 4-os. 1399

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, parking, 
zwiedzanie Huty Szkła Kryształowego „Julia”, 

nielimitowany bufet herbaciano-kawowy w godz. 
8-22; na zapytanie: łóżeczko dziecięce, krzesełko 

do karmienia, wanienka 

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 9 (1/2 wyżywienia): opłata 1050/tydzień
do lat 14: opłata 1199/tydzień

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

KARPACZ

SANDRA SPA

A=11.04-28.04; B=03.05-17.06;
C=17.06-08.07, 02.09-22.12; D=08.07-02.09

SANDRA
SPA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C D

1-os.

2 x

2699 2799 3099 3350

2 i 3-os. 2150 2199 2499 2750

studio 4-os. 2150 2199 2499 2750

dostawka dla os. powyżej 14 lat: zniżka 30 %

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

basenów, sauna, „ruska bania”, łaźnia parowa dla 
dzieci, siłownia, animacje (w sezonach C i D)

Dopłata:

opłata klimatyczna, kompleks łaźni,
squash, kręgle, bilard, garaż podziemny,
mini golf, łóżeczko dziecięce (35/doba),

pobyt z psem, parking (30/doba)

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 40 %

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

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, 
tenis stołowy. Dla dzieci duży plac zabaw, sala 
zabaw i  wakacyjne animacje. Dozorowany 
parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 2-os oraz 2-pokojowe 
studia 2-4-os.: łazienka, TV, chłodziarka, ręcz-
niki, czajnik. Możliwe dostawki (oprócz 2-os. 
Małych). 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)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu.

KARPACZ

HOTEL ARTUS

A=06.05-17.06, 02.09-30.10;   B=17.06-02.09

HOTEL ARTUS

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B

2-os. MAŁY

2 x

1750 1850

2-os. standard 1950 2199

2-os. Deluxe 2050 2350

2-os. Superior 2199 2450

studio MAŁE 2-os. 2250 2499

studio MAŁE 3-os. 1950 2099

studio 3-os.
standard 1999 2199

studio Deluxe 3-os. 2050 2299

studio Superior 
3-os.     2199 2399

dostawka dla os. powyżej 12 lat: opłata 1499/tydzień/os.

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,

Park Wodny, kompleks saun, siłownia, bilard, 
tenis stołowy, parking dozorowany

Dopłata:
opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce 

(70/pobyt), squash, sala sportowa,
kręgielnia, rowery

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

BRITAS 

BRITAS 

NASZ
TYP

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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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, Playstation, 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-pokojo-
we 2-os. oraz 2-pokojowe 2-4-os.: łazienka z sauną 
parową, TV, aneks kuchenny (kuchenka, lodówka, 
zlew), kominek, ręczniki, suszarka do włosów, czaj-
nik, ogródek/balkon/balkon francuski, leżaki.
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=01.03–30.11

OSADA
ŚNIEŻKA

Zakwaterowanie:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

Pokój:

2-os.

2 x

2650

studio 2-os. 2950

studio 3-os. 2699

Apartament 1-pokojowy:

2-os. 2 x 2650

Apartament 2-pokojowy:

2-os.

2 x

2950

3-os. 2699

4-os. 2560

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

senów, strefa saun, Rodzinne Centrum Rozrywki, 
sala fitness, parking, wakacyjne animacje dla dzieci

Dopłata: opłata klimatyczna,
drewno do kominka (apartamenty)

Dzieci: 
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 12 (dostawka): opłata 1399/tydzień
do lat 18 (dostawka): opłata 1699/tydzień

POŁOŻENIE: 250 m od centrum Karpacza, 
w  pobliżu zapory na Łomnicy oraz szlaku na 
Karpatkę.

WYPOSAŻENIE: Nowoczesny, bardzo komforto-
wy hotel wyposażony w restaurację, bar, basen 
wewnętrzny z brodzikiem dla dzieci, całoroczny 
basen zewnętrzny z widokiem na góry, jacuzzi, 
strefę saun. Jest siłownia, wypożyczalnia rowe-
rów, dla dzieci 2 sale zabaw i wakacyjne anima-
cje. Jest parking i WiFi.

POKOJE: Luksusowe 2-os. apartamenty 
i 2 pokojowe apartamenty LUX (z możliwo-
ścią 2 dostawek): łazienka, TV, aneks kuchenny, 
lodówka, czajnik, ręczniki, suszarka do włosów.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie bogatego 
bufetu szwedzkiego, obiadokolacje serwowa-
ne. Dla dzieci do lat 12 dodatkowo lunch.

KARPACZ

TREMONTI SKI&BIKE RESORT

A=01.03-30.11

TREMONTI
SKI&BIKE
RESORT

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

apartament 
2-os. 

2 x

2299

apartament 
2-os. LUX 2599

dostawka dla os. dorosłej (apart. LUX): 1850/tydzień

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (+ lunch dla 
dzieci do lat 12), strefa Wellness (basen wewnętrz-
ny, zewnętrzny, sauny, siłownia, jacuzzi), dostęp do 

rowerowni

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce, 
parking (30/doba), pobyt z psem (60/doba), rowery

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 13 (dostawka w apart. LUX):

opłata 1399/tydzień
do lat 16 (dostawka w apart. LUX):

opłata 1699/tydzień

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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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. Domki LUX wyposażone dodat-
kowo w duży taras z jacuzzi i sauną.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

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

STARA ŁOMNICA
OSADA GÓRSKI POTOK

A=06.05-31.10

GÓRSKI POTOK

Zakwaterowanie:
wyż.

Cena za tydzień/os.

A

POKOJE

1-os.

2 x

1950

2-os. 1599

2-os. LUX 1699

Apart. 2-os. 2150

DOMKI

4-os.
2 x

1499

4-os. LUX 1950

W cenie:
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie,

basen, wioska SPA (2 x tydzień),
tenis stołowy, bilard, parking

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

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 10 (dostawka): 1350/tydzień

POŁOŻENIE: Centrum kurortu, 400 m od 
pijalni wód mineralnych, 100 m od Parku 
Zdrojowego.

WYPOSAŻENIE: Komfortowy hotel z  restau-
racją, kawiarnią i barem. Jest basen z biczami 
wodnymi, jacuzzi, strefa saun, siłownia, rzutki, 
bilard, piłkarzyki, ogród z miejscem na ognisko. 
Dla dzieci sala zabaw. Jest parking i Wifi.

POKOJE: 1, 2 i 3-os. oraz 2 pokojowe aparta-
menty 3-4-os.: łazienka, TV, ręczniki, suszar-
ka do włosów, czajnik.  Apartamenty są dużo 
większe, bardziej komfortowe, wyposażone 
dodatkowo w lodówkę i szlafroki oraz wannę 
z hydromasażem. Wszystkie pokoje posiadają 
balkon/taras wspólny z sąsiednimi pokojami. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i  obiadokolacje 
w formie bogatego bufetu.

ZABIEGI:
Konsultacja z lekarzem, 15 zabiegów/tydzień.

POLANICA ZDRÓJ

NOWY ZDRÓJ

 A=14.04–31.10

NOWY 
ZDRÓJ

Pokój:

wyż.

Cena za
1 tydzień/os. Zabiegi

A

1-os.

2 x

2499

+350

2-os. 2099

3-os. 2099

apart. 3-os. 2650

apart. 4-os. 2499

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen, jacuzzi, 
strefa saun, siłownia, wieczorki taneczne

Dopłata: opłata klimatyczna, parking (15/doba), rzutki, bilard, 
piłkarzyki, lodówka (50/pobyt), szlafrok (30/pobyt)

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 9 (przy 2 os. pełnopłatnych): 1199/tydzień
do lat 18 (przy 2 os. pełnopłatnych): 1499/tydzień

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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POŁOŻENIE: Spokojna okolica w otoczeniu lasu, ok. 
300 m od centrum miasta, 600 m od brzegów Nysy 
Kłodzkiej (spływy pontonowe i kajakowe). W okoli-
cy dużo atrakcji i  możliwości zwiedzania: Kłodzko 
(8 km), Polanica Zdrój (20 km), Park Narodowy Gór 
Stołowych (45 km), wieża widokowa na Kłodzkiej 
Górze (10 km). Góry Bardzkie to raj dla miłośników 
kolarstwa górskiego.

WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja, kawiarnia, 
drink-bar, patio wypoczynkowe, tenis stołowy, sala 
fitness, kije Nordic Walking. Dużą atrakcję stanowi 
kompleks SPA: basen kryty, basen letni (maj-paździer-
nik), jacuzzi, sauna sucha i parowa. Dla miłośników 
rowerów tor pumptrack (na miejscu jest wypożyczal-
nia rowerów górskich i elektrycznych). Dla dzieci plac 
i sala zabaw. Jest bezpłatny parking. Internet WiFi.

POKOJE: Wygodne i ładnie urządzone 2-os. ECO 
(12 m2), 2-os. PLUS (16 m2), 2-os. SUPER (25 m2), 
2-pokojowe studia 2-4-os. (38 m2), apartament 
2-pokojowy 2-4-os.: łazienka, TV, ręczniki, lodówka, 
suszarka do włosów. Balkon/taras w pokojach: PLUS, 
SUPER i apartamentach. W każdym pokoju możliwa 
dostawka.
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiadokolacje 
bufetowe lub serwowane (w zależności od obłoże-
nia hotelu).

BARDO

HOTEL BARDO

A=01.04-31.10

HOTEL
BARDO

Pokój:

wyż.
Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os. ECO

2 x

1899

2-os. PLUS 1960

2-os. SUPER 1999

studio 2-3-os. 2099

studio 4-os. 2060

apart. 2-3-os. 2499

apart. 4-os. 2350

dostawka dla os. ≥ 16 lat: opłata 1699/pobyt

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (w tym 1 
obiadokolacja grillowa), strefa SPA (baseny, sauny, 

jacuzzi), fitness, pumptruck rowerowy, Nordic 
Walking, ognisko z kiełbaskami, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, łóżeczko dziecięce (20/pobyt), 
rowery, sauna zewnętrzna

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 10: opłata 1299/tydzień
do lat 16: opłata 1499/tydzień

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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POŁOŻENIE: 200 metrów od Parku Zdrojowe-
go, blisko centrum.

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

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

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiado-
kolacje bufetowe (w zależności od ilości osób).

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

KUDOWA ZDRÓJ

HOTEL KUDOWA

 A=06.05-17.06, 02.09-15.12; B=17.06-02.09

HOTEL
KUDOWA

Pokój:

wyż.

Cena za tydzień/os.

Zabiegi

A B

1-os.

2 x

2599 2999

+350

2-os. 1999 2250

2-os. w bud. B 1799 2050

2-os. SUPERIOR 2050 2299

dostawka dla os. ≥ 12 lat: 1350/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): 1199/tydzień



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=06.05-27.05, 30.09-31.10;   B=27.05-30.09

WILLA POD
GWIAZDAMI

Pokój:

wyż. 

Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A B

1-os.
2 x

1750 1899
+300 

2, 3 i 4-os. 1499 1650

W cenie:

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

tenis stołowy, piłkarzyki, parking
kijki do Nordic Walking,

Dopłata: opłata klimatyczna, 
mini SPA (sauna + jacuzzi)

Dzieci: 

do lat 3 bez świadczeń: 250/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=15.04-27.05, 23.09-30.10;   B=27.05-24.06, 26.08-23.09;   C=24.06-26.08

HOTEL
ZIEMOWIT

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A B C

1-os.
2 x

2299 2399 2550

2, 3 i 4-os. 1850 1999 2099

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 (15/doba)

Dzieci: 

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

1150/tydzień

USTROŃ

HOTEL ZIEMOWIT

KUDOWA ZDRÓJ

HOTEL ADAM SPA

POŁOŻENIE: Centrum kurortu, 400 m od 
Parku Zdrojowego i Pijalni Wód Leczniczych.

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 i 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=15.04-15.12

HOTEL
ADAM SPA

Pokój:

wyż. 
Cena za 1 tydzień/os.

Zabiegi
A

1-os.

2 x

2899

+500

2-os. 2199

2-os. LUX 2399

3-os. 1999

3-os. LUX 2099

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

Dopłata:
opłata klimatyczna, łóżeczko (50/doba)

 pobyt ze zwierzęciem (50/doba),
napoje do obiadokolacji

Dzieci: 
do lat 4 bez świadczeń: gratis

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

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

2250

+150 +250

2-os. 1799

2-os. studio 2099

3-os. studio 1850

4-os. studio 1650

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): 

999/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).

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=06.05-24.06, 02.09-22.12; B=24.06-02.09

ANTAŁÓWKA

Pokój:
wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A B 150/os. 250/os.

Budynek A:

1-os.

2 x

2599 2999

+150 +250

2-os. 1999 2199

2-os. studio 2350 2550

3-os. studio 1999 2199

4-os. studio 1899 1999

Budynek B:

2-os.
2 x

1950 2099
+150 +250

2-os. studio 2199 2399

dostawka dla os. ≥ 12 lat w pok. 2-os.: opłata 1499/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, łóżeczko dla dziecka

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka, ½ wyżywienia): 1299/tydzień/os.

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

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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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 1 i  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=06.05-31.10

HOTEL
TATRA

Pokój:

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

1999

+150 +2502-os. 1699

2-os. LUX 1850

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 45 %
do lat 11 na dostawce: zniżka 20 %

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

POŁOŻENIE: Ścisłe centrum Zakopanego, 15 
minut spacerem do Krupówek, u wylotu Doli-
ny Strążyskiej, w pobliżu głównych szlaków 
turystycznych. Z willi rozpościera się przepięk-
ny widok na całe pasmo Tatr. 

WYPOSAŻENIE: Jadalnia serwująca kuch-
nię domową, jak również pyszną pizzę. Jest 
także bar, gdzie można zamówić kawę, ciasto 
oraz drinki. Budynek otacza rozległy, zadbany 
ogród wypoczynkowy z niewielkim placem 
zabaw dla dzieci. Goście mają dostęp do grilla. 
Internet WiFi. Jest bezpieczny parking. 

POKOJE: Przestronne, jasne 1, 2, 3 i 4-os.: 
łazienka, TV, ręczniki, lodówka, suszarka. Część 
pokoi z balkonem lub tarasem. 
od godz. 16:00 (od obiadu)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe i serwo-
wane do stolików obiady (w godz. 13:00 – 
18:00). 

ZAKOPANE

AMICUS

A=01.04-23.06, 01.09-31.10;   B=23.06-05.08, 19.08-31.08;   C=05.08-19.08

WILLA
AMICUS

Pokój:

wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

Pakiet Turysta 
na kwotę

A B C 150/os. 250/os.

1-os.

2 x

1470 1650 1799

+150 +250
2-os. 1430 1570 1699

3-os. 1399 1570 1699

4-os. 1399 1570 1699

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

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: do lat 7: zniżka  30%

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

tel.: 508 502 290, 601 152 886 77
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POŁOŻENIE: W  bezpośrednim sąsiedztwie 
ścieżek spacerowych po górze parkowej. 500 
m od centrum miejscowości, 1 km od domu 
Zdrojowego z pijalnią wód mineralnych. 

WYPOSAŻENIE: Jadalnia, kawiarnia z biblio-
teką, basen kryty, sauna, siłownia, taras letni 
z  leżakami, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki. 
Jest wypożyczalnia rowerów i  kijków Nordic 
Walking. Dla dzieci pokój zabaw. Jest parking 
(ograniczona ilość miejsc) i internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 1, 2 i 3-os. oraz 2-poko-
jowe studia 4-os.: łazienka, TV, czajnik, ręcz-
niki, suszarka. Pokoje DELUXE po generalnym 
remoncie, większe z  tarasem i  klimatyzacją, 
dodatkowo posiadają lodówkę. Część pokoi 
2-os. posiada możliwość dostawki.
od godz. 14:00 (od kolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

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

KRYNICA ZDRÓJ

SILESIA

A=06.05-07.06, 11.06-18.06, 01.10-20.12;   B=18.06-01.10

SILESIA

Pokój:
wyż.

Cena za
1 tydzień/os.

A B

1-os.

3 x

1999 2350

2-os. 1899 2199

3-os. 1870 2170

studio 4-os. 1850 2170

2-os. LUX 2150 2499

3-os. LUX 2120 2460

dostawka (w pok. 2-os.): zniżka 20 %

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

sauna, pakiet zabiegów (dla os. > 12 lat),
siłownia, tenis stołowy, piłkarzyki, parking

Dopłata: opłata klimatyczna, rowery, Nordic Walking

Dzieci: 
do lat 3 bez świadczeń: gratis

do lat 12:
zniżka 20 % (nie sumuje się ze zniżką za dostawkę)

ZABIEGI: 2 zabiegi w każdy dzień roboczy, od 
poniedziałku do soboty (dla os. > 12 lat). Fizjo-
terapia, belneoterapia, hydroterapia. 

tel.: 508 502 290, 601 152 886 79
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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

2050

+150 +250
2-os. 1699

3-os. 1699

4-os. studio 1750

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).



POŁOŻENIE: Bezpośrednio nad malowni-
czym brzegiem Popradu, z  własną, piaszczy-
stą plażą z leżakami i widokowym tarasem. 

WYPOSAŻENIE: Elegancka restauracja, strefa 
SPA (basen z  hydromasażami, basen solan-
kowy, jacuzzi, brodzik dla dzieci, sauny, łaźnie, 
grota solna), kawiarnia. W  weekendy orga-
nizowane są seanse i  noce saunowe wypeł-
nione egzotycznymi aromatami i  nastrojową 
muzyką (nad rzeką płonie wówczas ognisko, 
gdzie można upiec sobie kiełbaskę). Jest 
wypożyczalnia elektrycznych motocykli kroso-
wych, rowerów i sprzętu wodnego (deski SUP, 
pontony raftingowe). Dla dzieci plac i  sala 
zabaw. Jest bezpłatny parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe, urządzone w stylu folk 
2-os. (14 m²): łazienka, TV, ręczniki, szlafroki, 
czajnik, suszarka, balkon (większość). Pokoje 
LUX są większe (19 m²), posiadają możliwość 
dostawki. 
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiado-
kolacje bufetowe lub serwowane (w zależno-
ści od obłożenia hotelu)

PIWNICZNA ZDRÓJ

HOTEL PIWNICZNA SPA

A=06.05-31.10

HOTEL
PIWNICZNA SPA

Pokój:

Wyż.

Cena za tydzień/os.

A

2-os.

2 x

2299

2-os. LUX 2799

dostawka dla os. ≥ 16 lat: 1950/tydzień

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, strefa 
SPA (baseny, sauny, łaźnie, jacuzzi, grota solna), 
parking, weekendowe noce saunowe, rowery (2 

h/dzień), łóżeczko dziecięce

Dopłata: opłata klimatyczna, motocykle cross, sprzęt 
wodny

Dzieci: 

do lat 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka w pokoju LUX):

opłata 1450/tydzień 
do lat 16 (dostawka w pokoju LUX):

opłata 1799/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 obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania bufetowe oraz obiadokolacje.

POLAŃCZYK

HOTEL ZEFIR

A=06.05-31.10

HOTEL ZEFIR 

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

2-os.

2 x

1899

2-os. PLUS 1999

3-os. PLUS 1999

4-os. 1899

4-os. PLUS 1999

W cenie:

7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, basen 
zewnętrzny i jacuzzi z zadaszeniem, 1 masaż ciała, 

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): 300/tydzień

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

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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POŁOŻENIE: Nad brzegiem Jeziora Solińskiego, 
z bezpośrednim dostępem do plaży.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, wypożyczalnia rowe-
rów górskich i  sprzętu pływającego. Jest bilard, 
boisko do siatkówki, altana grillowa, kawiarnia. Dla 
dzieci basen letni i plac zabaw. Parking monitoro-
wany (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, żelaz-
ko, deska do prasowania, grill.
DUŻY (3-4-os.): wyposażenie j.w. + druga sypialnia 
(łoże małżeńskie lub 2 pojedyncze łóżka).
Każdy apartament ma bezpośrednie wejście 
z  zewnątrz oraz klimatyzację. Leżaki na plaże do 
wypożyczenia w recepcji.
od godz. 14:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje.

POLAŃCZYK
CYPEL

A=24.06-02.09

CYPEL
Apartament: wyż. 

Cena za 1 tydzień/os.

A

MAŁY 2-os.

2 x

1750

DUŻY 3-os. 1699

DUŻY 4-os. 1550

dostawka: opłata 1150/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: 300/tydzień

POŁOŻENIE: Malowniczy zakątek w małej, górskiej 
osadzie obok Wetliny (punkt „wypadowy” na górskie 
szlaki). 

WYPOSAŻENIE: Hotel o  unikatowym stylu wypo-
sażony jest w  restaurację, bar, strefę SPA (jacuzzi, 
sauna, łaźnia parowa, grota solna), ogród z  miej-
scem na ognisko, Nordic Walking, bilard, piłkarzyki. 
Dla dzieci jest kącik i plac zabaw. Jest parking i WiFi.

POKOJE: Stylowe 1, 2-os. oraz 2 pokojowe studia 
2-3-os.: łazienka, TV, czajnik, ręczniki, suszarka. 
Pokoje LUX i studia z możliwością dostawki, więk-
szość z balkonem, dodatkowo posiadają lodówkę. 
od godz. 15:00 (od obiadokolacji)
do godz. 11:00 (do śniadania)

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

A=06.05-31.10

CARPATIA

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.

2 x

2450

2-os. 2050

2-os. LUX 2150

studio 2-os. 2299

studio 3-os. 2150

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

Dopłata: opłata klimatyczna, strefa SPA,
łóżeczko dziecięce (35/doba)

Dzieci: 
do lat 4 bez świadczeń: gratis

do lat 7 (dostawka): 1250/tydzień 
do lat 18 (dostawka): 1850/tydzień

SMEREK k/ WETLINY

HOTEL CARPATIA

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

1799 1950

2-os. 1399 1550

3-os. 1350 1499

4-os. 1350 1499

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 %

tel.: 508 502 290, 601 152 886 83
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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:
1, 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=06.06-30.09

RESORT
NIEGOCIN

Zakwaterowanie:

Wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

POKOJE ŚWITEŹ 

1-os. 

2 x

1899

2-os. 1550

3-os. 1450

DOMKI „RUSAŁKA”

2-os.

2 x

1650

3-os. 1399

4-os. 1299

5-os. 1199

DOMKI „BRZEGINKA”

3-os.

2 x

1550

4-os. 1399

5-os. 1199

6-os. 1150

APARTAMENTY „KALIPSO”

3-os.
2 x

1999

4-os. 1699

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, nad brzegiem jez. Tajty, z piaszczy-
stą plażą i tarasem wypoczynkowym z leżakami 
i hamakami.

WYPOSAŻENIE: Restauracja, bar, zewnętrzny 
basen, strefa saun (fińska, ruska bania, mazur-
ska balia), wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
wędkarskiego i  rowerów, park linowy, bilard, 
tenis stołowy, boisko do badmintona/siatkówki. 
Dla dzieci plac zabaw z trampoliną i bawialnia. 
Wakacyjne animacje dla dzieci i dorosłych. Jest 
parking. Internet WiFi.

POKOJE: Komfortowe 1, 2-os. ECO (14 m²), 
2-os. STANDARD (14 m²) oraz po generalnym 
remoncie 2-os. PLUS (19 m2), 3-os. SUPE-
RIOR (33  m²) i  2-pokojowe studio 3-4-os.: 
łazienka, TV, ręczniki, czajnik, balkon (oprócz 
ECO). Lodówka do wypożyczenia. Dostawka 
dla dziecka możliwa w pokojach PLUS i SUPER.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 12:00 (do śniadania)

WYŻYWIENIE:  Obfite, smaczne i zdrowe śnia-
dania i obiadokolacje.

A=01.06-30.09

HOTEL
TAJTY

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.

2 x

2950

2-os. ECO 1950

2-os.
STANDARD 2099

2-os. PLUS 2150

3-os.
SUPERIOR 2099

studio 3-os. 1999

studio 4-os. 1799

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 4 bez świadczeń: gratis
do lat 12 (dostawka w pokoju PLUS/SUPERIOR): 

999/tydzień
do lat 12 (regularne łóżko): zniżka 300/tydzień

WILKASY
HOTEL TAJTY

turnusy od soboty do soboty tel.: 508 502 290, 601 152 886www.britas-krajowe.pl
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A=06.05-30.09

LUPUS

Pokój:
wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.

2 x

1799

2-os. 1399

2-os.
SUPERIOR 1599

3-os. 1299

4-os. 1199

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

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

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

Dzieci: do lat 3 bez świadczeń: gratis
do lat 7: zniżka 10 %

A=01.03-30.11

OFERTA
NIESPODZIANKA

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-4 os.

2/3 x

2200

apart 3-os. 2200

apart 4-os. 2200

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2/3 x dziennie
(w zależności od terminu)

Dopłata: opłata klimatyczna

Dzieci: zniżka dla dzieci w zależności od wieku 
dziecka: 10% - 50%

tel.: 508 502 290, 601 152 886 87
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POŁOŻENIE: Centrum jedynego na Warmii i Mazu-
rach uzdrowiska (tężnie solankowe, wody lecznicze). 
Ok. 2,5 km od plaży i  promenady uzdrowiskowej 
nad jez. Gołdap.

WYPOSAŻENIE: Kameralny obiekt urządzony 
w  nowoczesnym stylu, wyposażony w  restaurację, 
ogród z  miejscem do wypoczynku, gry planszowe 
do wypożyczenia w recepcji. Jest parking i WiFi.

POKOJE: Jasne, przestronne 1, 2, 3 i 4-os.: łazienka, 
TV, ręczniki, suszarka do włosów. Pokoje SUPERIOR 
są o podwyższonym standardzie i metrażu. 
od godz. 14:00 (od obiadu)
do godz. 11:00 do śniadania)

Oferta specjalna dla klientów z limitem kwoto-
wym przy zakupie wczasów z dofinansowa-
niem z funduszu świadczeń socjalnych.
 
Zakwaterowanie w komfortowym hotelu nad 
morzem, w górach lub nad jeziorem, z wyży-
wieniem 2 lub 3 x dziennie. Aktualne szczegóły 
oferty dostępne pod podanym numerem tele-
fonu w dniu rezerwacji.

Informacja pod numerem: 508 502 290.

WYŻYWIENIE: Śniadania bufetowe, obiad serwo-
wany. Możliwość dokupienia kolacji również serwo-
wanych.  

GOŁDAP

LUPUS

OFERTA

NIESPODZIANKA

A=01.03-30.11

HOTEL
NAD PISĄ

Pokój:

wyż.

Cena za 1 tydzień/os.

A

1-os.

2 x

2050

2-os. 1750

2-os. LUX 2080

3-os. 1550

studio 3-os. 1899

studio 4-os. 1599

dostawka dla os. ≥ 16 lat: opłata 1499/tydzień

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

Dopłata: opłata klimatyczna,
sauna (50/os. /seans), sprzęt wodny, rowery

Dzieci: do lat 5 bez świadczeń: gratis
do lat 16 (dostawka): opłata 1399/tydzień

PISZ
HOTEL NAD PISĄ

POŁOŻENIE: Centrum miasta, nad brzegiem 
rzeki Pisy, w  otoczeniu parku. Do jez. Roś 
z piaszczystą plażą ok. 1 km.

WYPOSAŻENIE: Hotel 3-gwiazdkowy. Na 
miejscu elegancka restauracja, sauna, tenis 
stołowy, bilard, piłkarzyki, wypożyczalnia rowe-
rów i sprzętu sportowego (kajaki, łodzie, rowe-
ry wodne, deski SUP). Dla dzieci plac i  sala 
zabaw oraz gry planszowe. Parking bezpłatny. 
Internet WiFi.

POKOJE: Jasne, przestronne 1, 2, 3-os. oraz 
2-pokojowe studia 3-4-os.: łazienka, TV, ręcz-
niki, suszarka do włosów, balkon (większość). 
Pokoje LUX trochę większe i ładniej urządzone.
od godz. 16:00 (od obiadokolacji)
do godz. 10:00 do śniadania)

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje bufetowe.
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