
POLSKA - MORZE 
 
POGORZELICA – uzdrowiskowa miejscowość Wybrzeża Rewalskiego, położona wśród sosnowych lasów i dzięki temu oprócz 
piaszczystej plaży i czystej wody oferuje czyste morskie powietrze tworząc specyficzny mikroklimat doskonale nadający się do 
leczenia różnego rodzaju schorzeń dróg oddechowych. 
 
OWS "SANDRA" - jeden z najnowocześniejszych i najbardziej 
komfortowych obiektów turystycznych w województwie 
Zachodniopomorskim, położony w pobliżu plaży (ok. 300 m). 
Kompleks składa się z budynku Sandra, Sandra SPA, bungalowów 
oraz pawilonów letnich. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 
osobowych z łazienką, TV, radio, telefonem, minibarem, część pokoi 
z balkonami. Do dyspozycji za dodatkową opłatą: tepidarium 
(wypoczywanie na podgrzewanych łóżkach, z muzyką relaksacyjną i 
aromaterapią), sauna sucha z koloroterapią, grota lodowa, grota 
śnieżna, łaźnia parowa, łaźnia błotna, grota solna, słoneczna łączka, 
solarium stojące, aerobik wodny, kręgielnia, bilard, gry 
zręcznościowe, masaże, zabiegi kosmetyczne, korty tenisowe. Do dyspozycji gości w cenie pobytu: kompleks basenów (kryty i 
otwarty), solankowy, 2 zjeżdżalnie 60 i 130 metrowa, jacuzzi, wodny plac zabaw dla dzieci – ”Wodna dżungla”, baseny termalne 
z wodospadem (basen z zimną wodą 18°C, basen z ciepłą wodą 35-38°C ze stanowiskami do masażu), 2 odkryte baseny (w 
sezonie letnim) – wodny plac zabaw ze ścianką wspinaczkową i basen pływacki ze sztuczną falą, fitness, parking dozorowany, 
wieczorki taneczne przy muzyce „na żywo”, sala zabaw i programy animacyjne dla dzieci. Możliwość dokupienia pobytu 
rehabilitacyjnego (pakiet kuracyjny) dodatkowo wizyta lekarska + 2 zabiegi dziennie w dni robocze – dopłata 35,-zł/doba. Dzieci do 
lat 3 bez świadczeń - GRATIS. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka – 35,-zł/doba. Opłata za psa 30,-zł/doba (tylko w 
bungalowie i pawilonie letnim). Dopłata do pokoju 1 osobowego: 80% ceny pobytu w sezonie letnim (18.06 – 01.09.2011), 35,-
zł/noc – poza sezonem letnim. Garaż – 30,-zł/doba. Pobyty - 7 nocy. 
 
ŚWINOUJŚCIE - jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, położone jest na samym krańcu północno-zachodniej 
Polski. Jest jedynym miastem w Polsce położonym na kilkudziesięciu wyspach. Jego granice stanowią: Zalew Szczeciński, Morze 
Bałtyckie oraz granica państwowa z Niemcami. Terminal promów morskich w Świnoujściu zapewnia stałe połączenia ze Szwecją i 
Danią. Miasto jest największą w kraju bazą rybołówstwa dalekomorskiego. Świnoujście jest rajem dla ornitologów, żeglarzy i 
wędkarzy. 
 
Willa „AMBROZJA” - obiekt położony jest ok. 700m. od plaży i promenady, oraz tyle 
samo od ścisłego centrum miasta, z dobrym dostępem do infrastruktury handlowo - 
usługowej. Posiada pokoje 2 i 3 – osobowe z łazienką, TV kablową, sprzętem plażowym i 
radio-budzikiem. Na terenie obiektu bar, kawiarnia, miejsce na grilla, parking. Na miejscu 
możliwość dokupienia zabiegów na: schorzenia kręgosłupa, stawów, pourazowe, kostne, nerwobóle, reumatyzm, osteoporozę, 
masaże i inne. Dzieci do 3 lat – bez świadczeń – GRATIS. Pobyty 7 nocy. 
 
POBIEROWO - duże kąpielisko morskie położone wśród nadbałtyckich lasów, którego główną atrakcją jest rozległa plaża, będąca 
miejscem kąpieli słonecznych w sezonie letnim, a przez cały rok miejscem spacerów. Pas zieleni o szerokości 2 km ciągnie się w 
tym rejonie wzdłuż brzegu Bałtyku, chroniąc okolicę przed wiatrami morskimi. Trasy rowerowe ciągną się od Pobierowa po 
Niechorze. W miasteczku jest kino, kilka dyskotek, bary, puby, restauracje, boisko piłkarskie, korty tenisowe i boiska do koszykówki. 
 
OW-L „DAMIAN” - położony jest na terenie lasu sosnowego, 
ok. 300 m od morza. Ośrodek składa się z trzech budynków o 
różnym standardzie. Najnowszy obiekt posiada komfortowo 
urządzone pokoje 1, 2, 3 os. z łazienką, TV, balkonami i 
telefonem. W drugim obiekcie pokoje 2, 4 os. oraz typu studio 
2+2 z łazienkami i TV. W sezonie letnim do dyspozycji są domki 
murowane w zabudowie szeregowej składające się z dwóch 
pokoi, aneksu kuchennego z lodówką, łazienką i tarasem. Do 
dyspozycji gości w cenie: kryty basen z podgrzewaną wodą, 
sauna, siłownia, sala gimnastyczna, fitness, mini plac zabaw dla dzieci, parking. Dodatkowo: gabinety rehabilitacyjne 
(Kinezyterapia, Fizykoterapia, Hydroterapia i balneoterapia, masaże), gabinet kosmetyczny, ogródek letni z kominkiem i grillem, 
boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę, tenis stołowy. Ośrodek dysponuje również salą bankietowo-konferencyjną z kominkiem i 
barkiem – max dla 130 os. (bankiety dla firm, przyjęcia okolicznościowe, szkolenia i konferencje). W ośrodku prowadzone są 
turnusy rehabilitacyjne – dopłata 200,-zł do pobytu tygodniowego (w cenie dodatkowo wizyta lekarska i 10 zabiegów) 
oraz pobyty indywidualne z możliwością korzystania z bazy rehabilitacyjnej. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń  - GRATIS. Pobyty - 7 
nocy.  
 
KOŁOBRZEG - największe uzdrowisko na polskim wybrzeżu, zasobne w złoża borowin i solanki; port handlowy, pasażerski i 
rybacki. Znajduje się tutaj wiele zabytków architektury, kultury i sztuki. Wolny czas można spędzić na licznych trasach 
wycieczkowych dla pieszych i rowerzystów, w kręgielni, kinie, galeriach lub muzeum; wieczorem można podziwiać miasto z jedynej 
w województwie podświetlonej windy panoramicznej oraz z tarasu widokowego Latarni Morskiej. Wędkarze znajdą wiele 
atrakcyjnych miejsc do realizowania swoich pasji. 
 

„SANDRA” 07.05-18.06 
03.09-01.10 02-16.07 16.07-13.08 13.08-03.09 01.10-05.11 

DOR/2 /2P 1240 1430 1490 1395 1115 

DZ(3-10)/2/2P 930 1245 1295 1220 840 

DOR/DOS/2P 930 1060 1105 1040 840 

DZ(3-10)/DOS/2P 720 815 845 795 660 

DOR/2/2P - SPA 1365 1555 1620 1530 1240 

DZ(3-10)/2/2P  -SPA 1020 1350 1410 1325 930 

DOR/DOS/2P - SPA 1020 1150 1190 1130 930 

DZ(3-10)/DOS/2P - SPA 785 880 910 860 720 

„AMBROZJA” 26.04-30.06 
01-30.09 30.06-01.09 30.09-22.12 

DOR/2,3/1P 760 950 690 

DZ(3-7)/2,3/1P 590 720 540 

„DAMIAN” 09.02-20.04 
02.10-21.12 

21-25.04 
WIELKANOC 
4 noce 

25.04-28.05 
28.08-02.10 

28.05-25.06 25.06-28.08 

DOR/1/3P – bud.I 1065 960 1199 1550/2P 1690/2P 

DOR/2,3/3P - bud.I 910 770 1090 1150/2P 1215/2P 

DZ(3-12)/DOS/3P – bud.I 690 635 750 969/2P 1020/2P 

DOR/1/3P – bud.II 999 899 1120 1490/2P 1590/2P 

DOR/2,3/3P - bud.II 830 732 990 1090/2P 1150/2P 

DZ(3-12)/DOS/3P – bud.II 599 600 690 909/2P 965/2P 



OW „OLIWIA” - ośrodek położony w spokojnej dzielnicy Kołobrzegu. Pokoje 2, 3 os. z 
łazienkami i TV. Do dyspozycji gości: miejsce na grill, plac zabaw dla dzieci, parking. Na 
miejscu baza zabiegowa z zapleczem rehabilitacyjnym – turnusy rehabilitacyjne – 
informacja w biurze. Dopłata do pełnego wyżywienia 33,-zł/os./dzień. Możliwość zabrania 
małych zwierząt domowych - opłata 10,-zł/doba.  Dzieci do 1 roku – bez świadczeń – 
GRATIS. Turnusy 7 - nocy. 
 
Pensjonat „BEATA” – komfortowy pensjonat położony w zachodniej części Kołobrzegu, ok. 250 m od plaży i 
ok.1 km od centrum. Posiada gustownie, stylowo i wygodnie urządzone pokoje z łazienkami, TV, radio, 
telefonem. Do dyspozycji gości: wyposażona kuchnia, pralka, żelazko oraz grill i parking na terenie posesji. 
Dzieci do 3 lat – ryczałt - 25,-zł/doba. Pobyty – 7 nocy. 
 
Sanatorium "KOMBATANT" - położone w parku nadmorskim przy samej plaży. 
Dysponuje 390 miejscami w pokojach 1 i 2 os. z łazienką i balkonem. Do dyspozycji gości: 
winda, jadalnia, sale telewizyjne, baza zabiegowa, kawiarnia i taras widokowy. W cenie: 
całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska (2 wizyty lekarskie i doraźna pomoc w nagłych 
przypadkach) oraz 2 zabiegi dziennie. Przy pobycie 11- nocy i dłuższym 3 zabiegi dziennie (od poniedziałku do piątku). Pobyty 7 
nocy.  
 
Sanatorium "MEWA I" - PAWILON A to budynek po kapitalnym remoncie, położony w 
dzielnicy uzdrowiskowej, w bezpośrednim sąsiedztwie parku nadmorskiego i plaży, 
przystosowany jest do przyjęcia osób niepełnosprawnych. Komfortowo wyposażone pokoje i 
apartamenty (w każdym z nich lodówka, TV/SAT, telefon, czajnik), z przestronnymi 
łazienkami. Pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe oraz typu studio. Na miejscu jadalnia i kawiarnia. Pełna baza zabiegowa znajduje się w 
oddalonym o ok. 50 m Zakładzie Przyrodoleczniczym nr 1. PAWILON B - pokoje 1- i 2- osobowe z łazienkami, komfortowo 
wyposażone, lodówka, czajnik elektryczny, TV/SAT, telefon. Ośrodek może jednorazowo przyjąć 36 osób. Pawilon B jest połączony 
ze stołówką oraz pawilonem A. Zabiegi lecznicze są wykonywane w oddalonym o ok. 50 m Zakładzie Przyrodoleczniczym. W cenie: 
całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska (2 wizyty lekarskie i doraźna pomoc w nagłych przypadkach) oraz 2 zabiegi dziennie. 
Przy pobycie 11- dniowym i dłuższym 3 zabiegi dziennie (od poniedziałku do piątku). Pobyty 7 nocy. 
 
Sanatorium MEWA IV” – budynek po remoncie (otwarcie maj 2008), połączony z 
sanatorium MEWA I. Posiada komfortowo wyposażone pokoje 1 i 2 osobowe z 
łazienkami. W pokojach znajduje się TV, telefon, lodówka i czajnik. Obiekt posiada 75 
miejsc. Goście będą mogli korzystać w obiekcie z bazy zabiegowej. W cenie: 
całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska (2 wizyty lekarskie i doraźna pomoc w nagłych przypadkach) oraz 2 zabiegi dziennie. 
Przy pobycie 11- dniowym i dłuższym 3 zabiegi dziennie (od poniedziałku do piątku). Pobyty 7 nocy.  
 
Sanatorium „MEWA V” – położone ok. 150 m od plaży w centrum uzdrowiskowym  
miasta, posiada pokoje 1 i 2 os. po generalnym remoncie, komfortowo wyposażone, z 
łazienkami, lodówką, TV, czajnikiem bezprzewodowym. Budynek przystosowany jest do 
przyjęcia osób niepełnosprawnych ruchowo. Na miejscu baza zabiegowa, basen, gabinet 
fryzjerski, kawiarnia. W cenie: całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska (2 wizyty lekarskie i doraźna pomoc w nagłych 
przypadkach) oraz 2 zabiegi dziennie. Przy pobycie 11- nocy i dłuższym 3 zabiegi dziennie (od poniedziałku do piątku). Pobyty 7 
nocy.  
 
Hotel „LEDA” **** - nowoczesny obiekt zlokalizowany w dzielnicy uzdrowiskowej 200 
metrów od morza. Posiada 76 komfortowo wyposażonych pokoi i apartamentów. 
Wszystkie wyposażone są w klimatyzację, telewizję z opcją PAY TV, telefon, 
bezprzewodowe łącze internetowe, łazienki z kabiną prysznicową, suszarki do włosów, 
rozkładaną sofę, mini bar, balkon, sejf. Do dyspozycji Gości: 5 sal konferencyjnych, 
restauracja, kawiarnia, klub nocny, basen, jacuzzi, Instytut SPA (gabinety kosmetyczne, 
zabiegowe, masażu, sauna sucha, mokra, parowo -ziołowa, solarium), grota solna, pokój zabaw dla dzieci, taras widokowy. Dzieci 
do 3 lat – bez świadczeń – GRATIS. Możliwość dokupienia obiadu lub kolacji – 80,-zł/os./dzień, dzieci do 12 lat – 40,-zł//dzień. W 
cenie pobytu: korzystanie z hotelowego basenu, jacuzzi, sauny. Pobyty 7 nocy. 
 
Hotel „AQUARIUS” ***** Spa & Wellness - komfortowy rodzinny hotel, położony 
280 metrów od morza, w otoczeniu rozległego nadmorskiego parku. Dysponuje 202 
komfortowymi pokojami 2-osobowymi (powierzchnia pokoju ok. 28 m2, łazienka z 
kabiną prysznicową ok. 5 m2), w tym pokojami typu studio. Ponadto hotel posiada 
luksusowe apartamenty (pow. ok. 52 m2 z salonem i sypialnią oraz łazienką o pow. ok. 
9 m2, kabiną prysznicową i wanną). Wszystkie pokoje posiadają bezszmerową 
klimatyzację. Część pokoi jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i z dużą wrażliwością alergiczną. Pokoje są wyposażone 
w telefon, telewizor LCD, mini bar, szybkie łącze internetowe, szyfrowo zamykany sejf, suszarkę do włosów, szlafrok, czajnik oraz 
krzesełka balkonowe. Do dyspozycji Gości: Restauracja, bary, kawiarnia, profesjonalne sale konferencyjne, gabinety kosmetyczne, 
zabiegi SPA, masaże, Aquacenter (basen rekreacyjny, basen sportowy, jacuzzi, kompleks saun - fińska, parowa, błotna, solna, 
lodowa i ruska bania), kącik zabaw dla dzieci, parking w garażu podziemnym - opata 20,-zł/doba. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - 
Gratis. Możliwość dokupienia wyżywienia: obiad 54,-zł/dorosły, 35,-zł/dzieci do 9 lat; kolacja 72,-zł/dorosły, 35,-zł/dzieci do 9 lat. 
Możliwość wypożyczenia łóżeczka/ lub dostawki dla dzieci do 3 lat - opłata 15,-zł/doba. W cenie pobytu: śniadanie, taksa 
klimatyczna, korzystanie z kompleksu basenów, jacuzzi, saun oraz siłowni.  Garaż podziemny – 20,-zł/noc. Pobyty 7 nocy. 
 

„OLIWIA” 26.03-30.04 
05.11-17.12 

30.04-25.06 
03.09-05.11 

25.06-03.09 

DOR/1/1P 640 740 850 

DOR/2,3/1P 590 630 720 

DZ<7/2,3/1P 490 530 650 

„BEATA” 08.05-30.10 

DOR/2,3/0P 650 

„KOMBATANT” 26.03-25.06 
17.09-05.11 

25.06-17.09 05.11-17.12 

DOR/2/3P 1080 1210 960 

DOR/1/3P 1210 1335 1080 

„MEWA I” 26.03-25.06 
17.09-05.11 25.06-17.09 05.11-17.12 

DOR/2/3P 1080 1210 960 

DOR/1/3P 1210 1335 1080 

„MEWA IV” 26.03-25.06 
17.09-05.11 

25.06-17.09 05.11-17.12 

DOR/2/3P 1080 1210 960 

DOR/1/3P 1210 1335 1080 

„MEWA V” 26.03-25.06 
17.09-05.11 25.06-17.09 05.11-17.12 

DOR/2/3P 1020 1160 890 

DOR/1/3P 1160 1280 1020 

„LEDA” 26.03-30.04 30.04-25.06 
03.09-01.10 25.06-03.09 

DOR/1/1P 2065 2515 2765 

DOR/2/1P 1390 1590 1740 

DOR/DOS/1P 830 830 830 

DZ(3-12)/DOS/1P  620 620 620 

„AQUARIUS” 01.04-21.06 
01-30.09 21.06-31.08 30.09-21.12 

DOR/2/1P 1750 2065 1399 

DOR/DOS/1P 830 900 770 

DZ(3-9)/DOS/!P 640 710 580 

DOR/1/1P 2555 3150 1820 



MRZEŻYNO - miejscowość letniskowa oddalona ok. 20 km na zachód od Kołobrzegu, w Gminie Trzebiatów, przy ujściu rzeki Regi. 
Czysta, szeroka plaża, możliwość kąpieli morskich (I klasa czystości wody) i słonecznych, specyficzny mikroklimat zalecany w 
leczeniu alergii i chorób górnych dróg oddechowych to idealne warunki do wypoczynku. 
 
OWiR „VENUS” – ośrodek jest położony ok.100 m od plaży, w lesie sosnowym. Dysponuje 
apartamentami oraz pokojami 1, 2, 3, i 4-os wszystkie wyposażone w TV SAT, telefon, radio, oraz 
łazienkę. Za dopłatą pokoje z balkonem. Do dyspozycji gości: kort tenisowy o nawierzchni 
tartanowej, parking dozorowany, kryta pływalnia z hydromasażem i sauną, gabinet kosmetyczny, 
salon fryzjerski, masaż suchy, solarium, sala rekreacyjna, kantor, 2 kawiarnie – jedna z nich 
otwarta tylko w lecie, tenis stołowy, bilard. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. W cenie – 
korzystanie z krytego basenu, parking, taksa klimatyczna. W czasookresie 18.06-27.08.2011 
– sprzedaż tylko i wyłącznie pobytów 2 – tygodniowych. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. 
Łóżeczko dla dziecka 15,-zł/noc. Dzieci do 12 lat ze zniżką mają 1/2 wyżywienia. Dopłata do 
obiadokolacji (tylko w przypadku pobytów ze śniadaniem): 35,-zł/os./noc. Pobyty – 7 nocy. 
 
USTRONIE MORSKIE - miejscowość wypoczynkowa położona ok. 15 km na wschód od Kołobrzegu. Charakterystyczny dla tych 
okolic mikroklimat jak i położenie miejscowości stanowi doskonałą bazę do wypoczynku, rekreacji a także pobytów leczniczych. 
Występujący w powietrzu aerozol morski poprzez wysoką zawartość jodu działa leczniczo w terapii górnych dróg oddechowych. 
Najkorzystniejsze warunki do inhalacji występują na plaży podczas bryzy morskiej i sztormów o każdej porze roku. Czysta plaża, 2 
mola spacerowe, wysoki klifowy brzeg, rozległy park leśny, nadmorska promenada (trasa spacerowo-rowerowa), platforma 
widokowa, mały port rybacki, korty tenisowe, boisko sportowe, ośrodek jazdy konnej – to wszystko jest do dyspozycji gości 
przyjeżdżających na wypoczynek do Ustronia. 
 
„RELAX INN” – całoroczny, komfortowy obiekt położony w centrum, tuż przy plaży. 
Pokoje przyjemnie urządzone z łazienkami, TV-sat, telefonem, lodówką z minibarem. 
Do dyspozycji gości: kompleks sanatoryjno-leczniczy, kawiarnia z drink-barem, 
siłownia, sauna, solarium oraz gabinety masażu leczniczego i hydromasażu, 
restauracja, parking. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. W cenie - korzystanie 
z fitness clubu oraz sauny w godz. 7.00-22.00. Pobyty – 7 nocy. 
 
MIELNO - duża miejscowość letniskowa, leży na mierzei pomiędzy Bałtykiem a Jeziorem Jamno, powstała z dwóch osad rybackich. 
Piaszczysta plaża, czysta woda, morskie powietrze oraz duże nasłonecznienie utrzymujące się do 12 godzin dziennie to walory 
miejscowości sprzyjające letniemu wypoczynkowi. 
 
Pensjonat "PANORAMA” - położony jest na mierzei oddzielającej Morze Bałtyckie od 
Jeziora Jamno, zaledwie 200 m od morza. Posiada pokoje 1-,2-,3-,4-osobowe oraz 
pokoje typu studia i apartamenty. Wszystkie wyposażone są w łazienkę, TV, czajnik, 
sprzęt plażowy. Większość pokoi posiada balkony. Pokoje o podwyższonym standardzie 
(+) dodatkowo posiadają lodówkę i balkon od strony południowej z widokiem na wodę. 
Do dyspozycji gości: jadalnia, drink bar, bilard, grill, sauna, salka fitness, wypożyczalnia 
rowerów górskich i wodnych, plac zabaw dla dzieci, parking, taras widokowy. Pobyty 7 nocy.  
 
OW-L "EDEN" - komfortowy obiekt po 
generalnym remoncie, położony ok. 30 m od 
morza. Pokoje o wysokim standardzie, z 
łazienkami i TV. Do dyspozycji gości: baza 
zabiegowa (sauna, solarium, kinezyterapia, 
solanki, aerobik, bicze szkockie, masaże suche i mokre, zabiegi kosmetyczne) i baza rekreacyjna: kryty basen z podgrzewaną 
morską wodą, korty tenisowe, sala gimnastyczna, wypożyczalnia rowerów, kawiarnia, mini dyskoteka. Możliwość skorzystania z 
turnusów rekreacyjno-odchudzających (program zajęć ruchowych, zabiegi, diety, opieka lekarska). Na terenie obiektu znajduje się 
niewielki plac zabaw oraz płatny parking strzeżony. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia papierosów. W cenie pobytu: 
nieograniczone korzystanie z basenu, korzystanie z sauny fińskiej, wstęp do kompleksu SPA - łaźnia parowa, wanna SPA, sauna 
Infra red (w określonych godzinach), dostęp do internetu, w wybranych terminach animacje dla dzieci. Dzieci do 3lat – bez 
świadczeń – GRATIS. Pobyty 7 nocy. 
 
OW "HORYZONT" - położony w Mielnie – Unieściu, na dużym zadrzewionym, w całości 
ogrodzonym terenie (15000 m2) przylegającym bezpośrednio do piaszczystej i strzeżonej 
plaży. Na terenie ośrodka znajdują się nowe, murowane, parterowe, szeregowe domki-
pokoje. Zakwaterowanie w „studiach” (na 2 pokoje 1 łazienka) przeznaczonych dla 
większych rodzin oraz 2 i 4 os. pokojach z łazienką (natrysk, toaleta i umywalka) i 
własnym mini tarasem z meblami ogrodowymi. W pokojach: radio, czajnik oraz sprzęt 
plażowy (leżak, parawan i koc). Możliwość wypożyczenia TV. Do dyspozycji gości: duży centralnie położony budynek - stołówka i 
świetlica, ogólnodostępna kuchnia, place zabaw, boisko do siatkówki, wydzielone miejsce na grill, miejsca parkingowe - 
niestrzeżone, ale dozorowane - opłata 10,-zł/doba/samochód osobowy, letni sklepik. Ośrodek nie posiada barier architektonicznych. 
Opłata za pobyt psa 10,-zł/doba. Dzieci do 3 lat opłata pobytowa, bez wyżywienia – 30,-zł/ doba/ wspólne spanie, wypożyczenie 
łóżeczka dla dziecka do 1 roku – 6,-zł/doba. Pobyty – 7 nocy. 
 
DARŁÓWKO - malownicza miejscowość letniskowa na Wybrzeżu Koszalińskim podzielona przez kanał portowy na dwie części - 
zachodnią i wschodnią. Znajdują się tu szerokie piaszczyste plaże i czyste kąpieliska, ciekawy port, latarnia morska z 1885 roku oraz 
most rozsuwany łączący obie części miejscowości. Darłówko odznacza się korzystnym mikroklimatem charakteryzującym się dużym 
nasłonecznieniem, wilgotnym powietrzem o dużej zawartości jodu. 

„VENUS” 26.03-20.04 20.04-18.06 
28.08-27.12 

DOR/2/1P 730 760 

DOR/DOS/1P 515 515 

DZ(3-12)/DOS/1P 415 415 

„VENUS” 18.06-02.07 
14 nocy 

02.07-27.08 
14 nocy 

DOR/2/2P 1690 2090 

DOR/DOS/2P 1290 1350 

DZ(3-12)/DOS/2P 960 1050 

„RELAX INN” 12.02-29.04 
21.10-17.12 

29.04-24.06 
09.09-21.10 

24.06-09.09 

DOR/2,3/2P 930 1030 1230 

DOR/2,3/2P - LUX 960 1090 1390 

DZ(3-12)/DOS/2P - LUX 420 570 740 

„PANORAMA” 07-28.05 
01.10-17.12 

28.05-18.06 
03.09-01.10 

18.06-03.09 

DOR/2/2P 730 795 860 

DZ(3-10)/2/2P 595 660 720 

DOR/2/2P + 860 950 1110 

DZ(3-10)/2/2P + 720 820 970 

„EDEN” 27.03-17.04 
22-26.04 
4 noce 

WIELKANOC 

26.04-01.05 
5 nocy 

MAJÓWKA 

01-08.05  
MAJÓWKA 

 

03.07-28.08 

08.05-19.06 
28.08-25.09     19.06-03.07 25.09-06.11 06.1104.12 

DOR/2/3P 1080 870 970 1270 1115 1185 895 960 

DOS/3P 860 699 775 995 890 930 720 770 

„HORYZONT” 30.04-04.06 
10-25.09 

04-25.06 
20.08-10.09 25.06-20.08 

DOR/2,3/2P 880 1015 1140 

DZ(3-10)/2,3/2P 750 890 1040 

DOR/4/2P 795 915 1040 

DZ(3-10)/4/2P 690 795 920 



 
Hotel "JAN" *** - położony w urokliwej części Darłówka, ok. 40 metrów od 
plaży. Posiada pokoje 1,2,3 i 4 - osobowe, (jedno i dwu - poziomowe), 
apartamenty i pokoje typu studio. Pokoje z łazienką, TV - Sat, lodówką, 
telefonem, sprzętem plażowym. Do dyspozycji Gości: Park Wodny JAN z morską 
wodą, (baseny o łącznej wielkości 1500m2 z możliwością wypływania na zewnątrz, zjeżdżalnie wodne (łącznej długości 230m), 
dzika rzeka, jacuzzi oraz sauny), basen kryty, sauna; kort tenisowy, boisko do gry w siatkówką, miejsce na grilla oraz plac zabaw 
dla dzieci, gabinety odnowy biologicznej, restauracja, bar, kręgielnia oraz parking. Obiekt usytuowany jest w pobliżu jeziora Kopań 
(2 km), na którym można uprawiać windsurfing. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych - opłata 50,-zł/doba. Dzieci do 3 
lat w pokoju rodziców - GRATIS. Możliwość dokupienia obiadokolacji – dopłata 40,-zł/osoba dorosła, 20,-zł/dziecko<12 lat. W 
cenie pobytu: korzystanie z basenu, sauny oraz jacuzzi (9.00-22.00) – w hotelu, korzystanie z kompleksu basenów w Parku 
Wodnym JAN, kort tenisowy parking. UWAGA! Park Wodny w poniedziałki i wtorki nieczynny (do 22.06.2011). W cenie pobytu w 
okresie Bożego Ciała oraz weekendu majowego: 3 obiadokolacje, 1 obiad, 1 x gril, zabawa taneczna, mini plac zabaw dla 
dzieci. W okresie wakacyjnym NOWOŚĆ: animacje dla dzieci i dorosłych. Pobyty 7 nocy. 
 
ŁEBA - miasteczko z XIII - wiecznym rodowodem, położone przy ujściu rzeki Łeby. Obecnie pełni rolę znanego kurortu, z szeroką 
piaszczystą plażą, jeziorem Łebsko, małym portem morskim. W środkowej części mierzei znajduje się atrakcja Słowińskiego Parku 
Narodowego - największe w Europie, wędrujące wydmy (z prędkością od 5 do 30 m rocznie), dochodzące do 35 m wysokości, z 
największym polem wydmowym o powierzchni 500 ha. W okresach jesiennym i wiosennym duże nasycenie powietrza jodem jest 
zalecane osobom ze schorzeniami górnych dróg oddechowych, a także mieszkańcom terenów ekologicznie zagrożonych. 
 
Kompleks Wypoczynkowy „ŁEBSKO” - obiekt położony nad brzegiem Jeziora Łebsko (ok 100 
m) w miejscowości Żarnowska, w odległości ok. 3 km od Łeby. Odległość do morza - ok. 4km. Do 
Łeby co 2 godziny kursuje "Bajkowa Kolejka", zabierająca gości obiektu gratis. Kompleks posiada 
140 miejsc noclegowych w 60 komfortowych pokojach oraz 4 apartamenty. Pokoje z łazienką, TV, 
radiem. Do dyspozycji: Restauracja, bar, boisko do piłki siatkowej, koszykowej oraz nożnej, 
wypożyczalnia rowerów, miejsce na ognisko i grill, bezpłatny dozorowany i monitorowany parking oraz dostęp do Internetu. W 
okolicy możliwość skorzystania z jazdy konnej (ok. 7 km). Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - GRATIS. Możliwość pobytów ze 
śniadaniami – cenna niższa o 25,-zł/os./dzień. Pobyty 7 nocy. 
 
Pensjonat „ANGELA” *** - położony jest ok. 600 m w linii prostej od morza i 
ok.500 m od jeziora. Pokoje 2, 3, 4 os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV-SAT, 
radio i sprzętem plażowym. Część pokoi posiada balkony (dopłata 7,-zł/osoba/ 
doba) i lodówki. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, jadalnia, sala 
konferencyjna i bankietowa, miejsce na grill, ognisko, plac zabaw dla dzieci, 
parking nieogrodzony – nieodpłatny, ogrodzony – 18,-zł/doba, sejf, bilard i tenis stołowy. Możliwość wynajęcia garażu w cenie ok. 
80,-zł/dobę, wykupienia kolacji – 25,-zł/os dorosła, 15,-zł/dziecko <10 lat, obiadokolacji – 30,-zł/os dorosła, 20,-zł/dziecko <10 lat, 
zabrania małych zwierząt domowych - 25,-zł/dobę, dopłata do pokoju z balkonem 7,-zł/ osoba/ doba. Dziecko do 3 lat – 25,-
zł/doba, dzieci 3-10 lat ze zniżką (dotyczy dzieci zakwaterowanych z dwoma pełnopłatnymi osobami w pokoju). Łóżeczko dla 
dziecka – gratis. W pobliżu wypożyczalnia rowerów. W czasie Wielkanocy, długich weekendów, możliwe pakiety z programem i 
dodatkowymi świadczeniami – informacja w biurze. Turnusy 7 nocy. 
 
OW „CHEMAR 2” – położony ok. 300 m od plaży: posiada 2, 3, (4, 6 studio) os. pokoje z 
balkonami w pawilonach murowanych, łazienką, TV sat, sprzętem plażowym, czajnikiem 
bezprzewodowym oraz domki. Wszystkie domki mają własne łazienki (WC, prysznic, elektryczne 
suszarki na ręczniki), TV sat, czajniki bezprzewodowe, sprzęt plażowy (parawany, leżaki, koce) 
oraz balkony głównie z ekspozycją na stronę południową, natomiast domki willowe 6 os. mają 
dodatkowo lodówki. Domki willowe 5 os. wyposażone są w pełny aneks kuchenny oraz łoże 
małżeńskie. Domki i pokoje posiadają centralne ogrzewanie. Do dyspozycji gości: stołówka, kawiarnia, sala bankietowa, sale 
konferencyjne, biblioteka, Internet, miejsce na grill w ogrodzie, parking ogrodzony, plac zabaw, boisko do siatkówki, koszykówki, 
kort tenisowy, siłownia, tenis stołowy, wypożyczalnia sprzętu sportowego (bezpłatna). Dzieci do 3 – lat – bez świadczeń – Gratis. 
Łóżeczko dla dziecka – gratis. Pobyty – 7 nocy. 
 
Hotel „WODNIK”*** - położony w najbardziej urokliwej części Łeby, w dzielnicy 
turystyczno - wypoczynkowej otoczony kompleksem leśnym tuż przy plaży, w 
niewielkiej odległości od jezior Łebsko i Sarbsko. Pokoje 2, 3 i 4 os. z łazienkami, 
telefonem, TV-sat, radio, lodówką. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, Bilard 
Club z drink barem, sala bankietowa, sale konferencyjne (z nagłośnieniem i sprzętem 
audiowizualnym), sauna z basenikiem, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, gabinet 
masażu, solarium, parking strzeżony, garaże, wypożyczalnia sprzętu plażowego, plac 
zabaw dla dzieci. Dzieci do 4 lat bez świadczeń – gratis. Parking - 18,-zł/doba, garaż 
33,-zł/doba. Obiekt oferuje również pobyty SPA (informacja w biurze). Pobyty – 7 nocy. 
 
KRYNICA MORSKA - miejscowość położona na Mierzei Wiślanej: z jednej strony Zalew Wiślany, z drugiej Morze Bałtyckie. Dużą 
atrakcją są trzy zjeżdżalnie wodne, jedna z nich jest najdłuższą w kraju - 85 m. Wokół roztacza się Park Krajobrazowy oraz 
rezerwat przyrody. Te malownicze oraz nieskazitelne, czyste tereny cechuje specyficzny mikroklimat, szczególnie przyjazny dla osób 
z dolegliwościami serca i płuc. Znajdują się tu dwa porty: jeden rybacki nad morzem, drugi - żeglugi pasażerskiej nad Zalewem 
Wiślanym, skąd odpływają wodoloty i statki do Elbląga, Kaliningradu, a także Fromborka. Nad Krynicą Morską góruje latarnia 
morska, której całkowita wysokość wynosi 26,5 m. Jest doskonałym miejscem widokowym, w sezonie letnim otwarta od 10 do 18. 
 

„JAN” 01.04-22.06 29.04-03.05 
4 noce 

22-26.06 
4 noce 26.06-31.08 

DOR/2/2P 980/1P 950 1060 1640 

DZ(3-12)/DOS/2P 720/1P 590 620 890 

“ŁEBSKO” 26.03-01.06 
31.08-17.12 

01.06-31.08 

DOR/2,3/2P 840 950 

DZ(3-7)/2,3/2P 650 710 

DZ(7-14)/2,3/2P 730 800 

“ANGELA” 

22-26.04 
29.04-03.05 
22-26.06 
4 noce 

26.03-02.07 02.07-27.08 27.08-26.11 

DOR/2,3/1P 495 760 890 730 

DZ(3-10)/2,3/1P 360 540 620 530 

“CHEMAR 2” 07.05-02.07 
20.08-15.10 02.07-24.09 

DOR/2,3/2P 850 990 

DOR/4/2P 830 930 

DOR/DOMEK 3/2P 850 950 

DOR/DOMEK 5,6/2P 995 1080 

“WODNIK” 05.03-31.05 
16.09-17.12 

31.05-30.06 
25.08-16.09 30.06-25.08 

DOR/2/2P – stand. 999 1158 1230 

DOR/2/2P – LUX 1230 1490 1590 

DOR,DZ/DOS/2P – LUX 862 862 862 

DOR/2/1P – stand. 790 864 993 

DOR/2/1P – LUX 1085 1195 1415 

DOR,DZ/DOS/1P – LUX 665 665 665 



Hotel „SŁONECZNY DWÓR” - nowy obiekt położony w spokojnej okolicy, vis a vi 
leśnego przejścia na plażę – 8 min. spacerem, 3 min. do plaży nad Zalewem Wiślanym 
i 20 min. do centrum. Posiada komfortowe, przestronne pokoje 2 osobowe, pokoje 
rodzinne 3, 4 osobowe oraz apartamenty. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, TV, 
czajnik bezprzewodowy, ręczniki, parawan i koc plażowy. Pokoje 2 osobowe na parterze - z tarasem, pokoje rodzinne i apartamenty 
na piętrze i na poddaszu - z balkonami. Do dyspozycji Gości: restauracja, kawiarnia, plac zabaw dla dzieci. Na terenie obiektu działa 
bezprzewodowy Internet. W cenie pobytu: opłata klimatyczna oraz miejsce parkingowe. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. 
Pobyty – 7 nocy. 
 
WŁADYSŁAWOWO - piękne miasteczko położone u nasady Półwyspu Helskiego. Okolice Władysławowa to ulubione miejsce wielu 
aktorów, muzyków, sportowców. Atutem miejscowości jest bliskość Trójmiasta. Latem - największą atrakcją jest plaża (ok. 23 km!) 
należąca do najczystszych i najszerszych w Polsce. Kąpieliska morskie co roku wygrywają plebiscyt na najbezpieczniejsze w 
województwie. Rozbudowana infrastruktura turystyczna pozwala na pozostanie na plaży przez wiele godzin: punkty sprzedaży 
napojów, piwa bez;-) alkoholowego, słodyczy, toalety itd., wieczorami i w nocy odbywają się na plaży dyskoteki, w dzień konkursy 
siatkówki plażowej, piłki nożnej, wybory miss i wiele innych atrakcji. 
 
Willa "LUNA" - położona jest w cichym zakątku Władysławowa, w dzielnicy willowej, 
oddalona ok. 1km od plaży. Pokoje: 2, 3 i 4 os. z łazienkami, TV sat, radio, sprzętem 
plażowym (parawan, koce), czajnikiem bezprzewodowym, naczyniami. Do dyspozycji 
gości: w pełni wyposażona kuchnia oraz jadalnia, parking niestrzeżony, ogród ogrodzony 
z możliwością grillowania, piaskownica dla dzieci, rowery dla gości nieodpłatnie, bilard, master dart (lotki), kącik internetowy z 
komputerem. W pobliżu jadalnia oraz Centrum Rekreacji Aktywnej, gdzie latem można pojeździć konno, spróbować wspinaczki. 
Dzieci do 3 lat – ryczałt 15,-zł/doba. Opłata za psa: 8,-zł/doba. Ceny w okresie weekendu majowego, Bożego Ciała oraz innych 
długich weekendów obowiązują takie jak w wakacje. Pobyty 7 nocy. 
 
Domki "NEPTUN" - kompleks 35 turystycznych, pięcioosobowych domków typu „bliźniak”, 
położonych w dzielnicy Władysławowa - Cetniewo, oddalony ok. 800 m od morza. 
Wyposażenie domków: pokój 2-osobowy na parterze (telewizor, radio, telefon, szafa, 
komoda, stół i krzesła, wersalka, tapczan), pokój 3-osobowy na piętrze (3 tapczany, stół, 
fotele), aneks kuchenny (chłodziarka, kuchenka elektryczna, czajnik bezprzewodowy, naczynia, sztućce), toaleta, prysznic, pościel 
wraz z bielizną pościelową oraz ręczniki. Do dyspozycji gości: PARK LINOWY (jeden z najdłuższych w Polsce, ok. 500m tras 
napowietrznych, boisko sportowe do koszykówki, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, pawilon rekreacyjny, sala kominkowa, 
pralnia samoobsługowa, bilard, stół do gry "Piłkarzyki", sprzęt do gier i zabaw sportowych. Istnieje możliwość wstawienia 
elektrycznych grzejników do domku oraz łóżeczka dla dziecka. Domki typu A po remoncie, ocieplone, całoroczne, domki typu B – 
przed renowacją. Pobyty 7 nocy. 
 
JURATA – miejscowość położona na Półwyspie Helskim, piękne plaże (strzeżona, od strony morza i od strony Zatoki Puckiej dla 
amatorów sportów wodnych), czyste powietrze, urok miejscowości i niepowtarzalny klimat stwarzają doskonałe warunki do 
wypoczynku przez cały rok. Można tu spędzić czas na rowerowej wyprawie ścieżką rowerową wzdłuż zatoki, uprawiać popularny 
Nordic Walking lub po prostu spacerować, skorzystać z ośrodków SPA oraz kąpieli morskich w sezonie letnim.  
 
Hotel „NEPTUN” *** - położony ok. 50 m od Zatoki Puckiej, 
posiada pokoje 2,3 osobowe oraz apartamenty. Pokoje 
wyposażone są w łazienkę, TV SAT, telefon, radio, chłodziarkę, 
sejf, dostęp do Internetu. Dopłata do pokoju z widokiem na 
Zatokę Pucką - 50,-zł/noc/pokój 2 osobowy. Hotel 
przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji 
gości: kryty basen (9 x 18 m), kryty kort tenisowy, sala sportowa, plac zabaw dla dzieci, siłownia, solarium, sauna fińska, 
pomieszczenie do masażu i hydromasażu, salon kosmetyczny, jacuzzi, bilard, pokój zabaw dla dzieci otwarty w sezonie letnim, 
wielkanocnym, podczas długich weekendów i okresów świątecznych. W cenie pobytu: basen, sala sportowa, sauna, siłownia. 
Możliwość dokupienia obiadu lub kolacji (pobyty poza sezonem letnim): 50,-zł/os. dor./ dzień, 30,-zł/dziecko do 7 lat/ dzień. W 
cenie pobytu wielkanocnego: 3 świąteczne posiłki dziennie. Parking – GRATIS. Pobyty – 7 nocy. 
 
JASTRZĘBIA GÓRA - jedna z najpiękniejszych miejscowości wśród kąpielisk nadmorskich, wysokie klifowe wybrzeże zmusza do 
odrobiny wysiłku, by zejść na plażę z czystym białym piaskiem. Jastrzębia Góra swoją sławę zawdzięcza szczególnie walorom 
przyrodniczym i pięknym plażom, które w tym rejonie są jednymi z atrakcyjniejszych nad polskim morzem. Cicha, czysta i szeroka 
plaża stanowi idealne miejsce dla kąpieli słonecznych i wodnych. Zwolennicy czynnego wypoczynku znajdą tu bardzo dobrze 
wyposażone zaplecze sportowe (skutery wodne, deski windsurfingowe, zjeżdżalnia wodna itd.). Do nie lada atrakcji należy 
zwiedzanie owianej legendami latarni morskiej (Rozewie) oraz Muzeum Latarnictwa Morskiego. 
 
Hotel "PRIMAVERA" Conference & Spa - położony jest ok. 100 m od 
morza na wybrzeżu klifowym. Do dyspozycji gości: 2 recepcje, 2 jadalnie, 
lobby bar, kącik telewizyjny, centrum SPA, sklepik, Night Club, basen letni 
(leżaki przy basenie), basen kryty, sauna, solarium, siłownia, kort 
tenisowy, sala gier (bilard, piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy), masaż, 
odnowa biologiczna, boiska do gier zespołowych, wypożyczalnia sprzętu sportowego, place zabaw, drewniana twierdza, pokój 
zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, grill, kawiarnia, drink bar, dyskoteka, sale konferencyjne. Ośrodek prowadzi również wczasy 
odchudzające i rehabilitacyjne. W budynkach A i B znajdują się pokoje 2 i 3 os. z możliwością dostawki, łazienką, TV Sat, balkonem. 
Pokoje na parterze bez balkonu. Ośrodek posiada również pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyżywienie: 3 
posiłki: śniadanie i kolacja - szwedzki stół, obiad serwowany do stolika + w sezonie bar sałatkowy. Możliwość zabrania małych 

“SŁONECZNY DWÓR” 02.04-04.06 
17.09-17.12 

04.06-02.07 
20.08-17.09 02.07-20.08 

DOR/2,3/1P  620 720 950 

DOR/2+2/1P 620 690 850 

“LUNA” 02.04-18.06 
03.09-17.12 

18.06-02.07 
27.08-03.09 02.07-28.08 

DOR/2,3,4/0P 490 550 650 

DOR,DZ/DOS/0P 310 310 310 

“NEPTUN” 01.04-01.07 
31.08-31.10 

01-10.07 
20-31.08 

10.07-20.08 

DOMEK A/0P 1560 1880 2580 

DOMEK B/0P 1150 1560 2050 

“NEPTUN” 26.03-30.04 
31.08-17.12 

23-25.04 
WIELKANOC 
2 noce 

30.04-01.07 29.04-03.05 
4 noce 

23-26.06 
3 noce 

01.07-31.08 

DOR/2/1P 1260 790/3P 1350 1030/2P 810/2P 1890/2P 

DOR/3/1P 1100 675/3P 1195 935/2P 740/2P 1820/2P 

DOR,DZ/DOS/1P 670 389/3P 705 530/2P 435/2P 1270/2P 

“PRIMAVERA” 26.03-16.04 11-25.06 
27.08-10.09 

25.06-02.07 
20-27.08 

02.07-20.08 

DOR/2/3P – bud. A 730/1P 1120 1185 1365 

DZ(2-8)/DOS/3P – bud. A 520/1P 750 840 955 

DZ(8-15)/DOS/3P – bud. A - 930 985 1130 



zwierząt domowych – opłata 15,-zł/doba. Dzieci do 2 lat, bez świadczeń - ryczałt – 300,-zł/tydzień. W cenie pobytu: siłownia, 
basen. Pobyty - 7 nocy.  
 
Pensjonat „WOJCIECH” - komfortowy obiekt położony w spokojnej części Jastrzębiej Góry, do centrum 
ok. 15 min. Pokoje 2, 3, 4 os. z TV, telefonem, czajnikiem bezprzewodowym, kompletem naczyń, sprzętem 
plażowym, lodówką, dostępem do Internetu. Część pokoi posiada widok na morze, a większość z nich 
balkon. Do dyspozycji gości: prasowalnia, parking, plac zabaw, miejsce na grilla, wypożyczalnia rowerów. W 
pobliżu ośrodka (ok. 3 km) stadnina koni, kort tenisowy, kręgielnia, basen (ok. 200m). Istnieje możliwość zabrania psa - opłata za 
pobyt – 100,-zł. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - GRATIS. Pobyty 7 nocy. 
 
SOPOT - znany nadmorski kurort oraz uzdrowisko rozciągające się malowniczo pomiędzy Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i 
czystymi nadmorskimi plażami. Miejscowość słynie z drewnianego pomostu spacerowego i widokowego o łącznej długości ok. 645 
m. Miłośnikom sztuki i amatorom aktywnego wypoczynku Sopot oferuje oprócz wizyt w teatrach i galeriach oraz złocistej plaży, 
możliwość uczestniczenia w niezliczonych imprezach organizowanych na terenie całego miasta. Spragnionym spokoju Sopot 
zapewnia wypoczynek w kameralnej atmosferze nadmorskiego uzdrowiska. Pełna uroku stylowa architektura i zatopione w zieleni 
zaułki, nadają miastu niepowtarzalny charakter cichej przystani. Sopot to miasto zawsze serdecznie witające swoich gości. 
 
Hotel „BURSZTYN”** - posiada 100 miejsc noclegowych w budynku hotelowym oraz 
kompleksie willowym, w pokojach 1, 2 os. oraz 3 i 4 os. pokojach typu studio, wszystkie z 
łazienkami, TV, radio, telefon, Internet. Cały kompleks położony jest na zalesionym terenie 
tuż przy plaży. Do dyspozycji gości: jadalnia - restauracja, kawiarnia, plac zabaw dla dzieci. 
W pobliżu Szkoła do windsurfingu oraz wypożyczalnia sprzętu, pole do minigolfa, możliwość jazdy konnej. Wyżywienie w formie 
bufetu szwedzkiego. Parking niestrzeżony – niepłatny. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych – opłata 50,-zł/pobyt. Dzieci 
do 3 lat – bez świadczeń – Gratis. W czasie trwania festiwali: Top Trendy, Open'er, Festiwal Jedynki, Sopot Festival, ceny wzrastają 
o 25 %. Pobyty – 7 nocy. 
 
Pensjonat „IRENA” - położony w centrum Sopotu, (ok. 300 m od najdłuższego mola w Europie) w 
odrestaurowanej willi z 1906 roku. Pokoje 2,3,4 - osobowe z łazienką i TV-sat. Do dyspozycji 
restauracja, kawiarnia oraz pub urządzony w staropolskim stylu „Karczma”, parking niestrzeżony. Taksa 
klimatyczna w cenie. Pobyty 7 nocy. 
 
Sanatorium „KAMIENNY POTOK” - położone jest w Sopocie, w pasie nadmorskiej zieleni 
- zaledwie 250 metrów od piaszczystej plaży. Spacerując plażą można dotrzeć zarówno na 
Sopockie Molo, jak również na molo w Gdyni Orłowie i pod Orłowski Klif. Sanatorium 
znajduje się w dogodnym punkcie komunikacyjnym. W pobliżu przystanki autobusowe, 
główna arteria łącząca Gdańsk z Gdynią oraz stacja Szybkiej Kolei Miejskiej pozwalającej w 
krótkim czasie dotrzeć do najważniejszych dzielnic trzech nadmorskich miast. 20 m od Sanatorium znajduje się Aquapark Sopot. Dla 
kuracjuszy 15% zniżki na bilety wstępu. Pokoje 1, 2 osobowe z łazienkami, niektóre z balkonem – dopłata 20,-zł/os./noc. W cenie 
pobytu: 3 posiłki dziennie - możliwość diety - wg. wskazań lekarza, 20 zabiegów rehabilitacyjnych - wg. wskazań lekarza, 2 
badania lekarskie, opieka lekarska i pielęgniarska, 3 wieczorki taneczne w tygodniu. Pobyty 13 nocy (od niedzieli - do soboty). 
 
STEGNA - jedna z najpiękniejszych miejscowości Mierzei Wiślanej, położona na prastarym bursztynowym szlaku, o bardzo bogatej 
historii. Od dawna jest uważana za wspaniały region letniskowy i wypoczynkowy, a to za sprawą swego atrakcyjnego położenia. 
Wspaniała piaszczysta plaża, czyste morze, nie pozwalają zapomnieć o tej miejscowości podczas planowania wakacji. Odległość: 
Gdańsk – 40 km, Malbork – 30 km, Elbląg – 30 km, Frombork – 35 km, Krynica Morska – 20 km.  
OW "BAŁTYK" - STEGNA (polska) 
 
OW "BAŁTYK" - położony na terenie lasu sosnowego, ok. 500 metrów od plaży. Kompleks składa 
się z czterech jednopiętrowych budynków - łącznie dysponuje ok. 200 miejscami noclegowymi. W 
budynku głównym znajduje się hol powitalny z recepcją / 18h /, kawiarnia z tarasem, 
klimatyzowana restauracja, 9 gabinetów lekarsko-rehabilitacyjnych oraz fizykoterapii, 2 sale 
konferencyjne (60 osób), pozostałe budynki mieszczą fitness club i pokoje. Obiekt posiada 40 pokoi 2-osobowych oraz 38 pokoi 3 
osobowych w tym studia apartamentowe do 4 osób. Wszystkie pokoje z łazienkami, telefonem, TV Sat, balkonem, centralnym 
ogrzewaniem. Do dyspozycji Gości: basen odkryty, leżaki, parasole, tenis stołowy, siłownia, boisko do koszykówki, siatkówki, 
dancingi, dyskoteki, programy artystyczne dla dzieci i dorosłych oraz pokazy kulinarne, miejsce na grill i ognisko, korty tenisowe, 
solarium, jacuzzi, bilard, masaże, laser, parking. Ośrodek organizuję również turnusy rehabilitacyjne (schorzenia górnych dróg 
oddechowych, kardiologiczne, kręgosłupa, zespoły nerwicowe, miażdżycowe, cukrzyca, otyłość). Dzieci do 2 lat - bez świadczeń - 
GRATIS. Pobyty – 7 nocy. 

 

JEZIORA 
 
MIKOŁAJKI - miejscowość położona na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Mikołajskim i Tałty, w samym centrum Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich. Doskonałe miejsce dla amatorów żeglarstwa i sportów wodnych, warto również zapuścić się na tereny 
Mazurskiego Parku Krajobrazowego, zwiedzić zabytkowe obiekty Mikołajek, skorzystać z tras spacerowych wokół Mikołajek oraz 
głównej atrakcji, jaką jest rejs statkiem „Białej Floty”. 

„WOJCIECH” 02.04-18.06 

DOR/2,3/1P 620 

DOR,DZ/DOS/1P 490 

„BURSZTYN” 31.03-24.06 
31.08-30.09 

24.06-31.08 30.09-17.12 

DOR/2,3,4/1P 1080 1395 930 

DOS/1P 590 590 590 

„IRENA” 26.03-30.04 
03.09-17.12 

30.04-03.09 

DOR/2/1P 950 1180 

„KAMIENNY  
POTOK” 

03.04-26.06 
28.08-30.10 
13 nocy 

26.06-28.08 
13 nocy 

30.10-17.12 
13 nocy 

DOR/1/3P 2070 2510 1760 

DOR/2/3P 1590 1960 1420 

„BAŁTYK” 25.06-09.07 
20.08—3.09 09.07-13.08 

DOR /2,3 /3P 990 1150 

DZ(2-14)/2,3/3P 870 970 



 
Hotel „GOŁĘBIEWSKI”**** - położony nad brzegiem jeziora Tałty. Oferuje 652 
komfortowe pokoje 1 i 2 - osobowe o powierzchni 22 m oraz 33 m w tym 54 pokoje 
rodzinne (tzw. STUDIO - dwa pokoje dwuosobowe połączone drzwiami w ściance 
działowej). Wszystkie pokoje posiadają balkony, łazienki z prysznicem, TV SAT, 
telefon, możliwość podłączenia do Internetu część pokoi ma widok na jezioro Tałty i 
panoramę miasteczka, pozostałe na Klub Jeździecki i kompleks basenów 
zewnętrznych. Do dyspozycji Gości: 2 restauracje, kawiarnia, oberża, tawerna, 
klub nocny, sale konferencyjne, Akademia Golfa, Park Wodny "Tropikana" (basen sportowy - długość 25m; szerokość 12m; 
głębokość od 1,6 m do 2,5m, basen rekreacyjny z falą, basen z hydromasażem wodno-powietrznym, basen szkolny, brodzik dla 
dzieci, trzy tory zjeżdżalni o łącznej długości ok. 700 m, młynek wodny, basen rzeka z prądami, różnorodne wanny jacuzzi - 
borowinowe, magnezowo-wapniowe, ługowe, morskie, jodowo-bromowe. Sauny: parowa i suche o nutach zapachowych - 
świerkowa, eukaliptusowa, ziół alpejskich, jaskinia solna, sauna śnieżno - lodowa. Tężnie solankowe: tężnia solankowa nasyca 
powietrze jodem, bromem, wapniem i innymi mikroelementami. Jod powoduje rozrzedzenie śluzu, brom korzystnie wpływa na 
oskrzela, a wapń działa antyalergicznie. Tężnia wytwarza w otoczeniu magnez, sód, potas i żelazo. Baseny zewnętrzne: sportowy 
(długość 25 m, szerokość 15 m, głębokość od 1,7 m do 2.6 m), basen rekreacyjny z biczami szkockimi i hydromasażem, brodzik dla 
dzieci oraz taras słoneczny z leżakami). Zabiegi hydroterapii, kąpiele lecznicze, masaże i zabiegi wodne SPA. Park Wodny Tropikana 
czynny codziennie w godzinach 8:00-21:00. Przy wejściu Goście otrzymują jeden ręcznik dla jednej osoby. Parking (odpłatność 20 
zł/dobę). Dzieci do lat 12 mogą korzystać z kompleksu basenów TROPIKANA tylko pod opieką osób dorosłych. Lodowisko, 
wypożyczalnia łyżew, Klub zabaw dla dzieci, pokój zabaw, ogródek jordanowski, klub jeździecki, salon gier, przystań z 
wypożyczalnią sprzętu wodnego (m.in. żaglówki, motorówki, rowery wodne, kajaki, jachty, łódki wiosłowe). W cenie pobytu: 
śniadania – bufet, obiad – bufet w godz. 13.30-16.00wolny wstęp do Parku wodnego, Klubu Nocnego, nieodpłatne korzystanie z 
lodowiska, zajęcia w Klubie dla dzieci. Dzieci do 4 lat - bez świadczeń - GRATIS. 
 
Pensjonat „TABU” - położony w centrum miejscowości (centrum miasteczka 150m, przystanek PKS 150m, 
wioska żeglarska 200m), przy Jeziorze Mikołajskim. Pokoje 1, 2, 3, 4 os. z łazienką i TV. Dopłata do pokoju 3 os. 
z balkonem: 25,-zł/noc. Do dyspozycji gości: ogrodzony parking oraz miejsce na grilla. W pobliżu możliwość 
skorzystania z krytego i odkrytego basenu oraz kortów tenisowych w Hotelu Gołębiewski (ok. 300m). Pobyty 7 
nocy.  
 
JEZIOROWSKIE k/Kruklanek – miejscowość położona w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, ok. 
4 km od Kruklanek i ok. 17 km od Giżycka, na skraju Puszczy Boreckiej - jednego z niewielu siedlisk żubrów. Prawdziwym 
bogactwem gminy są lasy i jeziora - kilkanaście z nich jest objętych strefą ciszy, a największe to: Gołdopiwo, Sołtmany, Kruklin i  
Żywy. Łącząca je rzeka Sapina to atrakcyjny szlak kajakowy. 
 
OW „HELENA” - położony we wsi Jeziorowskie k/Kruklanek, 18 km na płn. wschód od Giżycka – 
centrum turystycznego Wielkich Jezior Mazurskich, na skraju Puszczy Boreckiej, bezpośrednio przy linii 
brzegowej jeziora Gołdopiwo (jeziora o II klasie czystości). Pokoje z łazienkami, TV. Możliwość dopłaty 
do pokoju z sauną – 45,-złdoba. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia i barek z tarasem 
widokowym i stołem do gry w bilarda, boisko do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe, kręgielnia, 
sauna, jacuzzi, piaszczysta plaża z pomostem, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu wodnego i 
rowerów górskich, miejsce do grilowania i na ognisko, monitorowany parking – 7,-zł/doba. Na terenie 
ośrodka znajdują się także domki 2, 3, 4 os. – „bliźniaki” (jedno duże pomieszczenie - pokój + łazienka, niezależne wejście, domki 
nie mają aneksów kuchennych). Łóżeczko dla dziecka – GRATIS. Dzieci do 3 lat – GRATIS. Dzieci 3-12 lat – zniż przy 2 
pełnopłatnych osobach w pokoju. W cenie zawarte jest wypożyczanie sprzętu wodnego: łodzie, kajaki, rowery oraz siłownia, tenis 
stołowy, dostęp do Internetu wi-fi, taksa klimatyczna. Opłata za zwierzęta domowe: jednorazowo 45,-zł (możliwość zabrania 
zwierzaka tylko przy pobycie w domkach). Pobyty – 7 nocy. 
 
SERWY – k/Augustowa - jest to popularna miejscowość letniskowa w Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Serwy, w strefie 
Kanału Augustowskiego. 
 
CW-R „PROSERWY” - położony w sosnowym lesie, nad jeziorem (w odległości ok. 35 km od 
przejścia granicznego na Litwę w Ogrodnikach) - zajmuje obszar 4 hektarów. W skład ośrodka wchodzi 
nowy budynek o standardzie hotelowym „ALBATROS” *** oddany do eksploatacji w 2006 roku 
(pokoje standard A z tarasem, B – bez tarasu, pokoje komfort oraz apartamenty na zapytanie za 
dopłatą), działające w sezonie wiosenno-letnim 2 pokojowe, 3-4 osobowe segmenty (S4) w 
zmodernizowanych domkach kempingowych z łazienkami, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami w 
murowanym bungalowie. Budynek hotelowy dysponuje 50 pokojami zlokalizowanymi na 3 
kondygnacjach. Pokoje 2, 3 i 4 osobowe wyposażone w pełen węzeł sanitarny i telewizor, większość 
pokoi ma tarasy lub balkony. W części pokoi o największej powierzchni możliwe są dostawki. Do 
dyspozycji Gości: restauracja, kawiarnia, zaplecze rozrywkowe, kąpielisko z pomostem oraz 
wypożyczalnia sprzętu pływającego i rowerów a także boiska sportowe, sala konferencyjna, bilard, piłkarzyki. W Augustowie można 
skorzystać z basenu pływackiego ze zjeżdżalniami oraz wyciągu dla narciarzy wodnych. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - Gratis. 
Dzieci do 12 lat - z 2 osobami dorosłymi - zniżka. Pobyty – 7 nocy. 
 
RUCIANE NIDA - miasto w woj. warmińsko-mazurskim, na Równinie Mazurskiej, nad Jeziorem Guzianka Wielka i Jeziorem 
Nidzkim, na terenie Puszczy Piskiej. Popularna stacja turystyczna i letniskowa, dogodne tereny do uprawiania sportów wodnych 
(żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo, itp.) 
 

„GOŁĘBIEWSKI” 
12.03-21.04 
04-31.05 
01.09-20.12 

31.05-01.09 
22-25.04 
30.04-03.05 
3 noce 

DOR/2/2P – 22 m 1400 1750 900 

DZ(4-15)/DOS/2P – 22 m 780 940 510 

DOR/2/2P – 33 m 1568 2030 1020 

DZ(4-15)/DOS/2P – 33 m 860 1015 560 

„TABU” 07.05-01.10 

DOR/2/1P 760 

DOR/3/1P 650 

DOR/4/1P 630 

„HELENA” 07.05-17.12 

DOR/2/2P 1090 

DOR/DOS/2P 830 

DZ(3-12)/DOS/2P 640 

DOR/domek/2P 963 

DZ(3-12)/domek 3,4/2P   593 

„PROSERWY” 30.04-01.10 

DOR/2B/2P 754 

DOR/1B/2P 939 

DOR/2A/2P 847 

DZ(3-12)/DOSA,B/2P 477 

DOR/S4-domek/2P 628 

DZ(3-12)/S4 domek/2P 457 

DOR/ 2,3 BGW /2P 723 

DZ(3-12/ DOS,3 BGW /2P 514 



Hotel "NIDZKI" *** - położony w samym Sercu Puszczy Piskiej nad brzegiem Jeziora Nidzkiego - 
jednego z najpiękniejszych akwenów wodnych na Mazurach. Jest eleganckim hotelem rodzinnym o wysokim 
standardzie i nowoczesnym wystroju. Hotel posiada ok. 150 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 -
osobowych oraz 3 apartamenty. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki, TV satelitarną, telefony oraz 
lodówki. Dodatkowo istnieje możliwość łączenia dwóch pokoi 2- i 3-osobowych w 2 studia z dwoma 
oddzielnymi łazienkami. Dopłata do pokoju z balkonem i widokiem na jezioro – 40,-zł/pokój/noc. Do 
dyspozycji Gości: Drink Bar, klimatyzowana restauracja, sala konferencyjna mogąca pomieścić do 100 osób, 
sala wielofunkcyjna przewidziana na 200 miejsc, wanny Spa, saunę, pomieszczenie solne do relaksacji, plac zabaw oraz mały 
pokój zabaw dla dzieci, taras widokowy górny i dolny, dozorowany parking, wypożyczalnia rowerów górskich, łódek wiosłowych, 
rowerków wodnych i kajaków. Możliwość dokupienia wyżywienia: obiad lub kolacja lub obiadokolacja - 50,-zł/os./doba, dzieci do 12 
lat – 30,-zł/doba. Dzieci do 4 lat - bez świadczeń - Gratis. Taksa klimatyczna w cenie. Pobyty – 7 nocy. 
 
GODKOWO - gmina należąca do powiatu elbląskiego, leży w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, stanowi w 
większości Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej. Wspaniałe warunki do wypoczynku dla osób lubiących ciszę, spokój i 
przyrodę. 
 
Hotel "MŁYN KLEKOTKI" - położony jest nad jeziorem w środku dużego kompleksu leśnego. Dawniej 
był to majątek młyński z domem młynarza, młynem, stajnią i kuźnia, dzisiaj stanowi nowoczesny i 
ekskluzywny resort. Obiekt oferuje 42 pokoje - 82 miejsca noclegowe (standard, De lux, Suite). Większość 
pokoi standard mieści się w budynku młyna i domu młynarza. W pomieszczeniach zachowały się elementy 
architektoniczne (belki stropowe, deski sufitowe z kwiatowymi motywami). Pokoje De lux znajdują się 
głównie w nowym budynku, położonym nad rzeką Wąską. Wszystkie pokoje z łazienkami i TV. Pokoje Suite 
- apartamenty - znajdują się w najbardziej reprezentacyjnych częściach hotelu. Każdy z apartamentów 
składa się z pokoju dziennego, sypialni oraz łazienki. Do dyspozycji Gości: 2 sale konferencyjne (na 124 i na 62 osoby), restauracja 
i bar, unikalny grill na kamieniach z lawy, winiarnia w piwnicy, sala klubowa z kominkiem, przeszklona weranda, zimowy ogród, 
kameralne SPA, sauna sucha, łaźnia parowa z aromaterapią, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne, fitness centrum, gabinet masażu, 
korty tenisowe, boisko sportowe, mini golf, bilard, rowery, plac zabaw dla dzieci. Latem można pływać łódkami, kajakami i 
rowerami wodnymi po zalewie stanowiącym integralną część hotelu. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych – opłata 50,-
zł/doba. Dzieci do 4lat – bez świadczeń – Gratis. Pobyty – 7 nocy. 
 
BARCZEWO - miejscowość położona w województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Barczewo jest pierwszym 
miastem na trasie wiodącej z Olsztyna w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich. Od stolicy województwa dzieli je ok. 12 km. Dzięki 
urozmaiconej rzeźbie terenu, dziewiczym lasom i licznym, malowniczo położonym jeziorom i rzekom gmina Barczewo, jest jedną z 
najpiękniejszych gmin województwa, o doskonałych warunkach do zdrowego i aktywnego wypoczynku na łonie natury. 
 
OWS "ZALESIE" - położony na uboczu, w czystej ekologicznej strefie nad jeziorem 
Orzyc Wielki, w lesie sosnowo-świerkowym - ok. 18 km od Olsztyna, oraz 3 km od 
miasta Barczewo. Obszerny - 3,5 hektarowy kompleks Ośrodka rozpościera się pomiędzy 
jeziorem Orzyc Wielki a rzeczką Pisą, Obiekt składa się z dwóch nowoczesnych 
budynków hotelowych, w których oferuje ponad 150 miejsc noclegowych w pokojach 2- i 3-osobowych oraz 4-osobowych studiach. 
Budynek A - kameralny dwukondygnacyjny, z 18 dużymi pokojami (około 25m2) 3-osobowymi wyposażonymi w podwójne, 
łączone łóżko, rozkładaną sofę jednoosobową, TV, łazienkę. Wszystkie pokoje posiadają oddzielny balkon z krzesłami ogrodowymi. 
Budynek B - nowo wyremontowany, rozciąga się stąd widok na plażę i jezioro Orzyc Wielki. W tym budynku do dyspozycji są trzy 
rodzaje pokoi: komfortowe dwupokojowe studia (około 35m2) wyposażone w cztery łóżka, TV, łazienkę. Studio posiada obszerny 
podwójny balkon typu "loggia" z widokiem na jezioro, wyposażone w krzesła ogrodowe. Pokoje 1 - osobowe (około 12m2) oraz 2-
osobowe z możliwością dostawki (około 17m2) wyposażone w dwa łóżka hotelowe z możliwością połączenia, TV, łazienkę. Na 
terenie ośrodka istnieje możliwość bezpłatnego dostępu do Internetu (Wi-Fi)  Do dyspozycji Gości: sala restauracyjna połączona z 
salą kominkową, sala bankietowa, centrum SPA & WELLNESS (2 jacuzzi, sauna fińska, kabina Infra red, łaźnia parowo-ziołowa, 
caldarium, piaszczysta plaża relaksacyjna, gabinety zabiegowe, masaże), sale konferencyjne, pole piknikowo-grillowe, ogrodzone, 
oświetlone z zadaszoną wiatą biesiadną, bilard, boiska do koszykówki i siatkówki, kort tenisowy, rowery turystyczne, tenis stołowy, 
sprzęt pływający (łódki, kajaki i rower wodny), możliwość wędkowania z łodzi i pomostów (wykupienie pozwolenia wędkarskiego). 
Doskonała baza wypadowa na wycieczki piesze, rowerowe, kajakowe, Nordic Walking. DLA DZIECI: plac zabaw nad jeziorem, 
specjalny plac zabaw w pomieszczeniu (Małpi Gaj), mini zoo (zwierzyniec), kąpielisko nad jeziorem, prywatna plaża - w sezonie 
letnim jest ona zabezpieczana przez dwóch ratowników, którzy prowadzą naukę pływania dla dzieci. Dla miłośników narciarstwa (w 
zimie) w odległości 50 km od ośrodka znajdują się dwie stacje narciarskie: GRÓRA 4 WIATRÓW w Mrągowie oraz KARTASIÓWKA w 
Rusi pod Olsztynem. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych - opłata 20,-zł/doba. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - Gratis. 
Pobyty – 7 nocy. 
 
MYCZKOWCE – wieś położona w pętli Sanu, w sercu Bieszczad, nad Zalewem Myczkowskim – drugim po Solinie akwenie w tym 
regionie. Ukształtowanie terenu stwarza doskonałe warunki do rekreacji, uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa i turystyki. 
Lesko – ok. 10 km. Solina – ok. 6 km. 
 
OW „BIESZCZADY” – położony na zboczu góry Koziniec nad Jeziorem Myczkowieckim. Pokoje 2, 
3, 4 - os. z łazienkami, apartamenty, oraz sezonowe, wolnostojące bungalowy ( 4-5 osobowe, z 
łazienką oraz aneksem kuchennym). Do dyspozycji Gości: jadalnia, drink bar, kawiarnia – 
możliwość organizacji dyskoteki z profesjonalnym DJ, 2 sale konferencyjne, bilard, basen kryty z 
sauną, miejsce na ognisko lub grill – możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem barana, przystań wodna z wypożyczalnią 
sprzętu, parking. Ośrodek akceptuje małe zwierzęta domowe. Dzieci do 4 lat bez świadczeń – gratis. Dzieci do 10 lat – wspólne 
spanie, ½ porcji wyżywienia – zniżka. Pobyty – 7 nocy. 
 

„NIDZKI” 22.04-30.09 

DOR/2/1P 1050 

DZ(4-12)/2/1P 940 

DZ(4-12)/DOS/1P 430 

DOR/3/1P 890 

DZ(4-12)/3/1P 790 

„MŁYN KLEKOTKI” 26.03-17.12 

DOR/2/2P – stand. 1420 

DOR/2/2P – De lux 1580 

DOR/2/2P – Suite 1890 

DZ(4-17)/DOS/1P 890 

„ZALESIE” 26.02-02.04 
29.10-12.11 

02.04-18.06 
03.09-29.10 

25.06-03.09 

DOR/2,3,4/3P 890 960 1150 

DZ(3-10)/DOS/3P 550 580 675 

„BIESZCZADY” 03.05-23.06 
31.08-17.12 

26.06-31.08 

DOR/2,3/2P 770 870 

DZ(4-10)/DOS/2P 595 720 



POLAŃCZYK – miejscowość wypoczynkowa o statusie uzdrowiska położona nad Zalewem Solińskim. Pobyt w tych okolicach ze 
względu na mikroklimat zalecany jest dla osób cierpiących na choroby dróg oddechowych, z astmą oskrzelową włącznie, 
wyczerpanie psychonerwowe, choroby reumatyczne, gośćcowe, bóle kręgosłupa, nerwobóle, nadciśnienie. W odległości ok. 5 km – 
Solina, gdzie znajduje się najwyższa w Polsce zapora wodna. 
 
Pensjonat „ESKAPADA” - położony na obrzeżach Jeziora Solińskiego. Posiada 60 miejsc 
noclegowych w pokojach 2, 3 - osobowych z łazienką i TV, oraz apartamenty (3 i 4 osobowe, na 
zapytanie). Do dyspozycji Gości: sala konferencyjna, restauracja, bar, taras widokowy, miejsce na 
grilla, plac zabaw dla dzieci. Pobyty 7 nocy. 
 
CWS „UNITRA” – położony nad Zalewem Solińskim, posiada pokoje standard 2, 3, 4 os. z łazienkami, TV i 
telefonem, oraz standard plus - o podwyższonym standardzie – wyposażone w TV-Sat, telefon, lodówkę, 
klimatyzację, łącze internetowe, balkon z widokiem na jezioro. Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia z 
kominkiem, bilard, tenis stołowy, parking monitorowany, boisko do siatkówki, plac zabaw, własna przystań, 
możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, tawerna z kominkiem. Dzieci do 2 lat – bez świadczeń – ryczałt 
25,-zł/doba. Dzieci na wspólnym spaniu (dostawka) z ½ porcji wyżywienia - zniżka. Możliwość zabrania psa – 20,-zł/doba. Pobyty 7 
nocy. 
 
SOLINA - najbardziej znana miejscowość w Bieszczadach, położona u zbiegu 2 rzek: Sanu i Solinki. Największą atrakcją jest 
oczywiście zapora wodna na Sanie tworząca największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce. Znajduje sie tu przystań statków 
spacerowych oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego. 
 
Pensjonat „SOLINA” - nowo otwarty obiekt położony ok. 200 m. od zapory solińskiej. 
Pokoje 2, 3, 4 – osobowe z łazienką, TV, balkonem. Do dyspozycji Gości: miejsce na grilla, 
plac zabaw dla dzieci, parking. Możliwość dokupienia obiadokolacji – opłata 20,-zł/os. 
Pobyty 7 nocy. 
 
CZORSZTYN – malownicza, turystyczna i historyczna osada nad Jeziorem Czorsztyńskim, na skraju Pienińskiego Parku 
Narodowego. W miejscowości ruiny gotyckiego zamku, w pobliskim rejonie przełom Dunajca, wulkaniczna Góra Wdżar (wyciąg 
krzesełkowy - zimą skicentrum, a latem centrum turystyki aktywnej: tor saneczkowy, ściana wspinaczkowa, park linowy, mini zoo, 
karczma, gospoda przy dolnej stacji), trasy rowerowe, piękne krajobrazowo tereny górskie, osada turystyczna Czorsztyn – skansen, 
muzeum regionalne, średniowieczny zamek w Niedzicy, jezioro – rejsy statkiem wycieczkowym, możliwość wędkowania, uprawiania 
sportów wodnych (przystań AQUALAND ze sprzętem rekreacyjnym i ogródkiem piwnym). Na Jeziorze Czorsztyńskim obowiązuje 
całkowity zakaz używania łodzi motorowych. Ok. 30 km do Bańskiej Niżnej w okolicy Szaflar gdzie uruchomiony został podhalański 
kompleks geotermalny – całoroczne baseny termalne zewnętrzne oraz wewnętrzne, atrakcje wodne, łaźnia parowa oraz teren 
rekreacyjny. 
 
WELLNESS Hotel „KINGA” – położony ok. 1 km od ruin Zamku Czorsztyńskiego, ok. 3km od Góry 
Wdżar, ok. 8 km do Spływu Dunajcem, posiada ok. 100 miejsc w klimatyzowanych pokojach o standardzie 
4*, z łazienkami, TV sat, możliwością dostawki. Do dyspozycji gości: restauracja (kuchnia polska, indyjska, 
wegetariańska, ajurwedyjska), karczma Kinga (grill, doskonałe miejsce na imprezy grupowe), centrum 
rekreacji, centrum Ajurwedy, SPA (basen i jacuzzi, sauny – sucha, parowa i ajurwedyjska szafkowa, ściana 
solna, kapsuła DERMALIFE SPA-JET, masaże, zabiegi relaksacyjne), bilard, zaplecze konferencyjne, sklep 
AJURWEDA. Śniadania w formie bufetu. W cenie pobytu: wstępy na basen do jacuzzi, dostęp do Internetu wi-fi. Łóżeczko lub 
dostawka dla dziecka do 4 lat – 40,-zł/noc. Pobyty – 7 nocy. Możliwość pobytów pakietowych – informacja w biurze. 
 

GÓRY 
 
KRYNICA - klimat miasta spowodował, że nazwana została „Perłą Polskich Uzdrowisk”. Źródła wód mineralnych Krynicy 
wykorzystywane są do leczenia chorób układów: trawienia, moczowego, krążenia oraz przemiany materii. Sztuczne lodowisko, 
kolejka gondolowa na Jaworzynę Krynicką, kolejka na Górę Parkową, w sezonie letnim liczne szlaki turystyczne, jazda konna 
(ujeżdżalnie poza miastem), baseny kąpielowe, korty tenisowe, możliwość uprawiania kolarstwa, deptak z pijalnią wód mineralnych, 
(w której odbywają się sezonowe imprezy, np. koncerty) oraz mnóstwo kafejek i kawiarni. 
 
CWiR „DAMIS” - położony w spokojnej części uzdrowiska. Pokoje z łazienką, TV-Sat, radiem, 
telefonem, czajnikiem bezprzewodowym, łączem internetowym. Wszystkie posiłki serwowane są 
w formie bufetu szwedzkiego. Do dyspozycji gości: baza rekreacyjna z profesjonalną pływalnią 
(8mx22m), sauną, siłownią, gabinety odnowy biologicznej – zabiegi z zakresu hydroterapii i 
fizykoterapii, gabinet bioenergoterapii, kosmetyczny, stomatologiczny, solarium, kawiarnia, w 
której organizowane są wieczorki przy muzyce, pokój zabaw, bilard i tenis stołowy. Przed 
obiektem plac zabaw dla dzieci. W cenie pobytu basen i siłownia (po 45 minut w ciągu dnia), parking, Internet, przechowalnia 
sprzętu sportowego. Możliwość dokupienia wyżywienia: 25,-zł obiad/dorosły, 18,-zł/dziecko do 10 lat, kolacja 15,-zł/dorosły, 11,-
zł/dziecko do 10 lat. W cenie pobytu leczniczego: wybór diety, 2 zabiegi dziennie, karnet na kurację pitną wód mineralnych, 
konsultacja lekarska, opieka pielęgniarska, basen i siłownia po 45 min/dziennie, parking.  Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - GRATIS. 
Pobyty 7 nocy. 
 
ORW „PANORAMA” – ośrodek położony w centrum uzdrowiska, na południowym stoku góry "Jasiennik". 
Pokoje 2 os. z aneksami wypoczynkowymi (łazienki, TV sat, radio, telefon). Do dyspozycji gości: kompleks 
rekreacyjno – zabiegowy (basen, siłownia, sala gimnastyczna, sauna, masaż wodny, klasyczny, kąpiel 
zmienno-cieplna, bicze szkockie, fizykoterapia), kawiarnia, bilard, tenis stołowy, klimatyzowane, profesjonalnie 

„ESKAPADA” 
22-25.04 
30.04-03.05 
23-26.06 

25.06-03.09 

DOR/2,3/1P 740 590 

DOR/2,3/2P 900 740 

„UNITRA” 26.03-17.12 

DOR/2,3,4/2P 830 

DZ(2-10)DOS/2P 520 

DOR/2,3/2P + 1060 

„SOLINA” 

22-25.04 
30.04-03.05 
23-26.06 
3 noce 

25.04-25.06 
03.09-26.11 25.06-03.09 

DOR/2,3/2P 395 760 830 

DZ<7/2,3/2P 325 650 720 

„KINGA” 26.02-29.10 

DOR/2/1P 1190 

DOR/DOS/1P 830 

DZ(4-12)/DOS/1P 530 

DOR/1/1P 1460 

„DAMIS” 26.03-15.06 
15.09-22.12 

15.06-15.09 

DOR/1,2/1P 740 790 

DZ(3-10)/2/1P 620 620 

DOR/1,2/3P - LECZ 1080 1145 

DZ(3-10)/2/3P - LECZ 815 860 

„PANORAMA” 
02-22.04 
26.04-22.06 
26.06-17.12 

DOR/1,2/1P 830 

DZ(3-7)/2/1P 690 

„PANORAMA” 
7 nocy 

Kwiecień 
Czerwiec 
Październik 

Maj 
Lipiec 
Sierpień 
Wrzesień 

Listopad 
Grudzień  

DOR/2/3P - REL 920 980 860 



wyposażone dwie sale konferencyjne na 140 miejsc. W cenie pobytu – korzystanie z basenu, sauny, bilarda. Możliwość 
pobytów relaksacyjnych z 2 zabiegami dziennie - poza niedzielą (REL). Dopłaty: obiad 28,-zł/os.dor./dzień, 15,-zł/dziecko do 7 
lat/dzień; kolacja 17,-zł/os.dor., 10,-zł/dziecko do 7 lat/ dzień lub obiadokolacja 35,-zł/os.dor./dzień, 15,-zł/dziecko do 7 lat/dzień. 
Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Pobyty - 7 nocy. 
 
Hotel „KRYNICA” **** - posiada 147 komfortowych pokoi o oryginalnej stylistyce 
dla ok. 300 osób. Pokoje LUX – rodzinne z dostawką – rozkładana kanapa. Hotel 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do dyspozycji gości: 
restauracja różana, lobby bar Deja Vu, Klub U Stonsów, biesiadna Elbestówka, 
centrum konferencyjne, strefa SPA :  gabinet masażu, gabinet kosmetyczny, kryty 
basen z przeciwprądem, jacuzzi, 2 sauny suche (sosnowa i cedrowa), łaźnię parową 
z aromaterapią, wypoczywalnię, fitness studio, udogodnienia dla dzieci (łóżeczko, podgrzewacz do butelek, nawilżacz powietrza, 
naczynia i sztućce dla dzieci, przewijak, elektroniczna niania, wanienka, specjalne menu dla dzieci, krzesełka dla dzieci, 
jednorazowe śliniaczki, sala zabaw, programy animacyjne, opieka dla dzieci – Hotelowa Niania, plac zabaw dla dzieci. W cenie dla 
gości hotelowych: korzystanie z basenu, kompleksu saun oraz jacuzzi, fitness club, parking, Internet, opłata klimatyczna. Dzieci do 
6 lat w pokoju rodziców bez dodatkowego łóżka – GRATIS. Opłata za psa: 50,-zł/noc. Pobyty – 7 nocy. 
 
OW „HENRYK” - położony w samym centrum Krynicy, po generalnym remoncie, posiada 70 miejsc w 
pokojach 2, 3 - osobowych, pokojach „studio” dla 4 osób oraz komfortowych apartamentach. Pokoje 1 os. 
na zapytanie. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, telefon, TV SAT i stały dostęp do Internetu. Do 
dyspozycji gości: winda panoramiczna, jacuzzi, siłownia, sauna, miejsce na ognisko, kawiarnia, jadalnia. 
Śniadania – bufet. Dzieci do 3 lat bez świadczeń - Gratis. Pobyty 7 nocy. 
 
Hotel „4 PORY ROKU” - położony w zacisznej części miasta zwanej Doliną Jakubika  a 
jednocześnie blisko centrum i Głównej Pijalni. Komfortowe pokoje z łazienką, TV-SAT, 
Internetem, telefonem. Do dyspozycji gości: sala konferencyjna, restauracja, bar, parking 
monitorowany - nieodpłatny, bilard, piłkarzyki, cymbergaj, możliwość przechowywania sprzętu 
sportowego, gabinety odnowy biologicznej, Internet – gratis. Dodatkowo w pobliżu hotelu: kryte 
lodowisko, kolejka linowa na Górę Parkową, kolejka gondolowa na Jaworzynę Krynicką, liczne 
szlaki turystyczne, stadnina koni, pijalnie wód mineralnych, sankostrada, korty tenisowe, przejażdżki dorożką. Dzieci do 3 lat - 
GRATIS. Możliwość dokupienia wyżywienia: obiad 45,-zł, obiadokolacja 50,-zł, kolacja 35,-zł. Dla dzieci do 12 lat - 25% zniżki na 
wyżywienie. Pobyty 7 nocy. 
 
Hotel „PREZYDENT” **** - usytuowany jest w sercu Krynicy-Zdrój, u podnóża Góry 
Parkowej, tuż przy krynickim deptaku. Hotel jest położony jedynie 150 m od planowanej 
budowy najnowocześniejszego toru bobslejowo-saneczkowego w Europie i 70 metrów od 
dolnej stacji kolei torowej na Górę Parkową. Dysponuje 179 miejscami noclegowymi w 
komfortowych pokojach 2 - osobowych z możliwością dostawki i apartamentami. Każdy 
pokój wyposażony jest w bezprzewodowy Internet, telefon, telewizję satelitarną (z 
funkcją pay TV), minibar i sejf. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wynosi około 
6000 m2 i poza powierzchnią pokoi obejmuje także powierzchnię usługową (basen, SPA i sale konferencyjno-szkoleniowe) oraz 
miejsca garażowe i parkingi zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Do Dyspozycji Gości: gabinety kosmetyczne, 
gabinety zabiegowe i gabinety masażu oraz sprzyjający odnowie sił witalnych luksusowy kompleks Wellness z basenem o 
wymiarach 19 m x 12 m, jacuzzi i zespołem saun: fińską, turecką i na podczerwień, gabinety manicure-pedicure, profesjonalny 
Salon Fryzjerski, solarium i Fitness Club wyposażony w najwyższej klasy pneumatyczny sprzęt do ćwiczeń dla osób o różnym 
stopniu sprawności fizycznej. Opłata za udostępnienie garażu 20,-zł/ doba. Zwierzęta 50,-zł/ doba (po wcześniejszej konsultacji z 
Recepcją Hotelu PREZYDENT). Możliwość dokupienia wyżywienia: obiad lub kolacja ok. 80,-zł/osoba, dzieci do lat 3 korzystają z 
wyżywienia bezpłatnie, dzieci 3-12 lat - 50% zniżki. Dzieci do lat 3 - bez łóżka - GRATIS. W cenie pobytu:  zabawa przy muzyce 
live w Hotelowym Klubie Muzycznym Jacks Place Club, Welcome Drink w pierwszy wieczór pobytu, korzystanie z basenu z 
kaskadami i hydromasażem, z ławeczki powietrznej (gejzera), jacuzzi, zapachowe seanse w saunie parowej, sauny suchej, IR na 
podczerwień wspomagającej odchudzanie, siłowni, bezpłatny dostęp do Internetu, parking dozorowany. Pobyty – 7 nocy. W czasie 
obowiązywania cennika podstawowego możliwe liczne pakiety na krótkie i długie pobyty w promocyjnych cenach, aktualna oferta 
na naszych stronach lub informacja w biurze.  
 
Hotel „PEGAZ” *** - położony jest w Dolinie Czarnego Potoku, u stóp Jaworzyny Krynickiej. 
Posiada 94 miejsca noclegowe w pokojach 1 i 2-osobowych oraz 3 apartamentach. Każdy pokój 
wyposażony jest w łazienkę, telefon, TV-SAT, radio, lodówkę, sejf oraz balkon z widokiem na 
góry. Do dyspozycji Gości: Restauracja, Coffe Club, 2 sale konferencyjne, stylowa sala 
kominkowa, sauna, jacuzzi, solarium, siłownia, Gabinet Masażu, Gabinety Kosmetyczne, stół do 
tenisa stołowego, bilard, wypożyczalnia rowerów, monitorowany parking. Hotel proponuje wiele fakultatywnych zajęć, wycieczek 
oraz atrakcji. Możliwość dokupienia wyżywienia: obiad; 45,-zł, kolacja; 40,-zł; obiadokolacja: 60,-zł/dorosła. Dzieci do 6 lat – 
wspólne spanie - Gratis. W cenie pobytu: korzystanie z siłowni (8-22.00), sauny i jacuzzi (8-20.00), internet wi-fi, monitorowany 
parking, taksa klimatyczna. Pobyty 7 nocy. 
 
MUSZYNA – mała miejscowość uzdrowiskowa położona nad rzeką Poprad i jego dopływami Muszynką i Szczawnikiem. Na górze 
Miłkowej znajduje się jedyny w Polsce i w Europie rezerwat lipowy „Obrożyska”, liczne szlaki turystyczne. Na terenie Muszyny 
eksploatowanych jest 6 ujęć wód mineralnych. Położenie Muszyny i panujący tu mikroklimat sprzyja wypoczynkowi oraz pobytom 
kuracyjnym. 
 

„KRYNICA” 01-30.04 
01.11-14.12 

30.04-30.06 
01.09-01.11 30.06-01.09 

DOR/2/1P 1150 1400 1250 

DOR/2 LUX/1P 1400 1750 1580 

DOR,DZ>6/DOS LUX/1P 530 695 530 

DOR/1/1P 1400 2100 1750 

„HENRYK” 18.06-03.09 

DOR/2,3/1P 760 

DZ(3-10)/2,3/1P 590 

„4 PORY ROKU” 01.04-30.06 
01.10-19.12 

30.06-01.10 

DOR/2/1P 960 1020 

DOR/2 LUX/1P 1080 1190 

DOR,DZ/DOS LUX/1P 590 590 

DOR/1/1P 1190 1330 

„PREZYDENT” 
26.03-01.05 
10.05-01.07 
17.10-26.11 

01-10.05 
01.07-31.08 

31.08-17.10 

DOR/2/1P 1733 2048 2415 

DOR/DOS/1P 1050 1050 1050 

DZ(3-12)/DOS/1P 750 750 750 

DOR/1/1P 2765 3115 4130 

„PEGAZ” 
01-29.04 
04.05-06.09 
09.09-21.12 

30.04-03.05 
07-10.09 
3 noce 

DOR/2/1P 1020 640 

DOR,DZ/DOS/1P 660 390 



Hotel "KLIMEK" SPA **** - luksusowy hotel położony w uzdrowiskowej części Muszyny - 
Złockiem. Posiada 120 miejsc w komfortowo i stylowo wyposażonych pokojach 1, 2, 3 – 
osobowych oraz apartamentach (łazienka, suszarka, TV sat, telefon), również w pokojach 
przystosowanych dla gości niepełnosprawnych. W cenie pobytu - PARK WODNY (basen z 
kaskadami i hydromasażem, zjeżdżalnia wodna 76m, jacuzzi, gejzer powietrzny, sauna fińska, parowa i na podczerwień IR, brodziki 
wodne, bicze wodne, aromaterapia), siłownia, boisko do piłki plażowej, plac i bajkowy kącik zabaw dla dzieci, stały dostęp do 
Internetu, miejsce do grillowania, monitorowany parking. Dodatkowo płatne do dyspozycji: ODNOWA BIOLOGICZNA - zabiegi 
kosmetyczne – dostępnych jest kilka rodzajów pakietów z odnową biologiczną – wiadomość w biurze, masaże, hydroterapia, 
solarium, jaskinia solna, pielęgnacja twarzy i dekoltu, drink bar, kręgielnia, bilard, restauracja, kort tenisowy. Dopłata do obiadu lub 
kolacji 50,- zł/doba, obiadokolacja 60,- zł/doba.  Dzieci do 3 lat – bez świadczeń – GRATIS. Możliwość wypożyczenia łóżeczka - 50,-
zł/noc. Pobyty 7 nocy. 
 
WIERCHOMLA – mała, wypoczynkowa miejscowość położona w sercu Beskidu Sądeckiego pomiędzy Piwniczną Zdrój i Muszyną. 
 
Hotel SKI&SPA - wygodny hotel położony tuż przy lesie i górskim potoku. Posiada apartamenty i pokoje 
wyposażone w TV, telefon i łącze internetowe. W obiekcie są też pokoje przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Do dyspozycji gości: basen, nowoczesne centrum SPA z bogatą gamą zabiegów, 
restauracja, dyskoteka, lobby bar, winda, sale bankietowe i konferencyjne na 200 osób. Przy hotelu mieści 
się bankomat, parking, miejsce na ogniska i plac zabaw dla dzieci. W obiekcie są stanowiska komputerowe 
(gratis dla Gości hotelu). Niedaleko są obiekty gastronomiczne, stacja narciarska, wyciąg krzesełkowy czynny latem i zimą, pole do 
gry w paintball i piękne szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Do dyspozycji jest również park linowy ze ścianką wspinaczkową, 
korty tenisowe i wielofunkcyjne boisko. W cenie: siłownia, basen, sauna, jacuzzi, łaźnia parowa, natrysk płaszczowy, kabina IR, 
słoneczna łączka – (forma otwartego solarium), studio cardio, parking. Dzieci do 4 lat – bez świadczeń – GRATIS. Pobyty 7 nocy.  
 
Domki Alpejskie "A, B, C" - położone na wzgórzu, oddalone ok. 300 m. od restauracji "Pod Wyciągiem" i 
głównej stacji wyciągu krzesełkowego "Wierchomla I"- o wysokim standardzie, posiadają pokoje 2-osobowe i 
apartamenty (2 pokoiki dwuosobowe + salon z rozkładaną kanapą). W każdym pokoju znajduje się TV, 
łazienka z natryskiem i WC. Wszystkie pomieszczenia są dodatkowo ogrzewane. Wyżywienie w Restauracji 
„Pod Wyciągiem. Pobyty - 7 nocy. 
 
PIWNICZNA - miejscowość uzdrowiskowa w Beskidzie Sądeckim, leżąca w Dolinie Popradu. Z Piwnicznej – ok. 5 km do przejścia 
granicznego na Słowację w Mniszku. Zabytkowe centrum miejscowości, pijalnia wód mineralnych oraz dogodne tereny do 
uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Atrakcją regionu jest spływ łodziami „Doliną Popradu”. 
 
Rezydencja „LEŚNY DWÓR” - położony w malowniczej dzielnicy Piwnicznej Zdrój - Kosarzyskach, w 
dolinie Potoku Czercz. Posiada 10 apartamentów 2 i 3 pokojowych dla 2-4 osób (sypialnia, łazienka, kuchnia 
lub aneks kuchenny) oraz 6 pokoi 2-osobowych z łazienkami. Wszystkie apartamenty wyposażone są w 
wygodne łoża, komfortowe komplety wypoczynkowe, TV-SAT, mini barek, lodówkę, telefon oraz balkony. Obiekt jest idealnie 
przystosowany do organizacji szkoleń, konferencji, narad, sympozjów i spotkań okazjonalnych. Do dyspozycji Gości: Restauracja, 
drink - bar, kawiarnia regionalna, Aqualux, sauna fińska, mini siłownia, basen letni, rowery górskie, quady, bezpłatny parking. W 
pobliżu: korty tenisowe, wypożyczalnia kajaków, ścieżki spacerowe, rowerowe, możliwość jazdy konnej, wyciągi narciarskie - Sucha 
Dolina (ok. 2 km), Wierchomla (ok. 15 km). Możliwość dokupienia obiadokolacji - dopłata 35,-zł/osoba. Możliwość zabrania małych 
zwierząt domowych - opłata 10,-zł/doba. Dzieci do 1 roku życia – GRATIS. Pobyty 7 - nocy. 
 
RYTRO – mała miejscowość wypoczynkowa w Beskidzie Sądeckim położona nad Popradem w malowniczej Dolinie Roztoki, na 
trasie z Nowego Sącza do Piwnicznej. Czyste powietrze górskie, spokój, piękna, bujna przyroda, dogodne tereny spacerowe, do 
uprawiania turystyki rowerowej sprzyjają wypoczynkowi. Nad miejscowością górują ruiny zamku z XIII w. 
 
Hotel „PERŁA POŁUDNIA”*** - posiada pokoje 2 os. z łazienkami. Do dyspozycji gości: 
centrum SPA (hydroterapia, masaż, grota solna, łaźnia parowa, sauna sucha, ława termiczna, 
jacuzzi), basen kryty, hala sportowa, siłownia, sala projekcyjna - kinowa, tenis stołowy, bilard, 
kawiarnia, restauracja, drink-bar, dyskoteka, profesjonalna sala konferencyjna miejsce na 
grill/ognisko, parking. Śniadania w formie bufetu. W pobliżu regionalna karczma „Nad Potokiem”. Możliwość zabrania małych 
zwierząt domowych – opłata 50,-zł/doba. Dzieci do 4 lat - bez świadczeń - GRATIS. W cenie pobytu hotelowego: korzystanie z 
hotelowego basenu, sauny oraz tenisa stołowego, siłowni, parkingu. Możliwość wykupienia pakietów SPA weekendowych lub 
tygodniowych. W cenie pobytu PAKIET WAKACJE: 2 posiłki dziennie – w tym w każdy czwartek kolacja biesiadna w karczmie z 
kapela regionalną,  program animacyjny (przy min. 7 osobach): wieczór taneczny, przedszkole dla dzieci, kino letnie, aqua aerobic 
– poniedziałki, środy i piątki oraz basen, sauna przy basenie, tenis stołowy, hala sportowa, siłownia, boisko zielone, oraz 
dozorowany parking. Pobyty – 7 nocy. 
 
GOŚCINIEC RYTERSKI „JANTAR” - ośrodek po generalnym remoncie (dawny Jantar). Do dyspozycji 
pokoje 1, 2 i 4 osobowe z łazienkami, nowoczesne SPA o profilu odchudzająco – kosmetycznym, sauna, 
jacuzzi, sala na szkolenia i zajęcia edukacyjne, bezprzewodowy Internet, karczma regionalna z tarasem 
widokowym, restauracja, bar, sala telewizyjna, tenis stołowy, bilard, pokój zabaw dla dzieci, bezpłatny 
parking. W odległości 100m kryty basen, oraz korty tenisowe. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych - opłata 10,-zł/doba 
(wymagany kaganiec oraz smycz). Dzieci do lat 4 - bez świadczeń - GRATIS. W cenie pobytu: parking, taksa klimatyczna, dostęp 
do Internetu wi-fi. Pobyty – 7 nocy.  
 
SZCZAWNICA - znane uzdrowisko (150 lat tradycji) i stacja klimatyczna u stóp Pienin. Leczy się tu głównie choroby dróg 
oddechowych. Znajdą tu Państwo swoisty mikroklimat, malowniczy górski krajobraz, bukowe, jodłowe i modrzewiowe lasy oraz 
wody mineralne. W pobliżu Pieniński Park Narodowy, trasa spacerowa na terenie parku, oraz liczne szlaki turystyczne, np. na Trzy 

„KLIMEK” 02.04-31.08 
01.10-22.12 

31.08-01.10 

DOR/2/1P 1330 1680 

DOR,DZ/DOS/1P 700 810 

„SKI&SPA” 01.04-30.11 

DOR/2/1P 1080 

DOR/DOS/1P 770 

DZ<12/DOS/1P 640 

„A,B,C” 01.04-30.11 

DOR/2/0P 570 

DZ<12/DOS/0P 390 

„LEŚNY DWÓR” 01.04-20.12 

DOR/2-4/1P 620 

„PERŁA  
POŁUDNIA” 12.03-26.11 25.06-27.08 

PAKIET WAKACJE 

DOR/2/1P 960 1195/2P 

DOR,DZ/DOS/1P 620 895 

„GOŚCINIEC  
RYTERSKI” 09.04-17.12 

DOR/2/1P 740 

DOR,DZ/DOS/1P  460 



Korony. W centrum uzdrowiska znajduje się kolejka krzesełkowa na Palenicę, a na szczycie można skorzystać ze zjeżdżalni 
grawitacyjnej. W Szczawnicy znajduje się również przystań spływu przełomem Dunajca (Sromowce – Kąty – Szczawnica; 
Szczawnica – Krościenko), przejście graniczne ze Słowacją – piesze i rowerowe. 
 
Willa "POKUSA" - Willa Pokusa oraz Pokusa I to architektonicznie dwa odrębne 
obiekty, nawiązujące stylem do XIX w. zabudowy uzdrowiska, znajdują się w centrum 
Szczawnicy, przy głównym deptaku, otoczone parkiem zdrojowym, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Zakładu Przyrodoleczniczego i pijalni wód mineralnych. "Willa Pokusa" 
posiada do dyspozycji gości pokoje 1, 2, 3, 4 os., komfortowo wyposażone z telefonem i 
TV SAT. Obok pensjonatów znajduje się monitorowany parking. Możliwość zabrania 
zwierząt domowych – opłata 15,-zł/doba. Pobyty – 7 nocy. 
 
Hotel „BATORY”*** - obiekt położony w centrum miasta. Pokoje 1, 2 os. z 
możliwością dostawki. Hotel posiada pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, dostęp do Internetu, TV SAT, radio i telefon. 
Do dyspozycji gości: drink bar, restauracja, pokój zabaw dla dzieci, wellness centrum, 
gabinet Odnowy Biologicznej (sauna sucha, łaźnia, jacuzzi) - opłata za godzinę 40,-zł/osoba., parking – 5,-zł/doba, oraz kort 
tenisowy – oświetlony wieczorem, park linowy, boisko do piłki plażowej, zadaszony gril Możliwość zabrania małych zwierząt 
domowych - opłata 20,-zł/doba. Dzieci do 3 lat bez świadczeń - GRATIS. Śniadania w formie bufetu. W cenie pobytu w okresie 
wakacyjnym: śniadania + obiadokolacje, parking. Pobyty 7 - nocy. 
 
Pensjonat „SKALNY” – stylowy pensjonat zlokalizowany w części uzdrowiskowej Szczawnicy, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego, pijalni wód oraz licznych szlaków turystycznych. 
Ośrodek dysponuje 54 miejscami noclegowymi w pokojach 1,2,3,4 osobowych oraz pokojach typu 
studio. Wszystkie pokoje oferują podwyższony standard - posiadają łazienki, TV -LCD (36 
programów), telefony, czajniki bezprzewodowe, dostęp do Internetu bezprzewodowego. Cześć pokoi posiada balkony (pokoje z 
widokiem na pasmo Pienin - za dopłatą). Do dyspozycji gości: stołówka, salka ze sprzętem DVD, salka fitness, stół do ping ponga, 
sauna fińska, sauna na podczerwień, jacuzzi, fotel do masażu, miejsce na grilla. W sąsiedztwie znajdują się: basen kryty, pijalnie 
wód mineralnych, Park Zdrojowy wyciąg krzesełkowy (widok na stoki z pensjonatu). Pobyty 7 nocy. 
 
NIEDZICA - miejscowość gdzie została zlokalizowana zapora na Dunajcu, dzięki której utworzony został zalew Czorsztyński. Do 
największych atrakcji należą: zamek niedzicki, ruiny zamku czorsztyńskiego, spływ przełomem Dunajca (w sezonie letnim), wyjście 
szlakiem górskim na Trzy Korony i Sokolicę, a także całodobowe przejście graniczne w Niedzicy. W odległości ok. 23 km - Bukowina 
Tatrzańska gdzie można skorzystać z basenów termalnych czynnych przez cały rok. 
 
Apartamenty "KACWIN" - obiekt położony w miejscowości Kacwin - ok 4. km od Niedzicy. Posiada 
nowoczesne apartamenty 2-6 osobowe. Każdy 2 poziomowy, na parterze salon z kominkiem, aneks 
kuchenny (w pełni wyposażony), WC, a na piętrze 2 sypialnie (jedna z łóżkiem małżeńskim a druga z 2 
pojedynczymi) oraz łazienka. Do dyspozycji gości: taras, parking, dostęp do Internetu. Okolica sprzyja 
wycieczkom pieszym i rowerowym. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych. Pobyty 7 nocy, 
krótsze na zapytanie. 
 
ZAKOPANE - stolica polskich Tatr, wspaniałe miejsce do uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej, pieszej, rowerowej. W 
lecie liczne szlaki turystyczne prowadzące przez teren Tatrzańskiego Parku Narodowego cieszą się ogromnym powodzeniem 
turystów aktywnie spędzających czas. Kolej linowa na Kasprowy Wierch, kolejka szynowa na Gubałówkę – możliwość skorzystania 
ze zjeżdżalni grawitacyjnej, ogniska góralskie, przejażdżki dorożkami, muzea oraz wiele innych atrakcji można znaleźć tu „pod 
Giewontem”. 
 
GRAND HOTEL "STAMARY" **** - 4 piętrowy budynek położony przy głównej ulicy Zakopanego, 
wiodącej do centrum miasta. Posiada pokoje 1, 2 osobowe, 2-osobowe LUX - większe powierzchniowo, z 
możliwością dostawki, pokoje typu studio (dwupoziomowe) oraz apartamenty. W każdym z pokoi znajduje 
się TV sat, dostęp do Internetu, telefon, mini-bar, suszarka do włosów i galanteria hotelowa. Większość 
pokoi ma balkon z widokiem na panoramę Tatr i Gubałówki. Do dyspozycji Gości: basen, jacuzzi 8:00-
22:00, zespół saun 16:00-22:00 (pon-pt) i 8:00-22:00 (sob-ndz), gabinety zabiegowe 10:00-22:00, restauracja, bar, kawiarnia, sale 
konferencyjne, kąciki zabaw oraz plac zabaw dla dzieci, parking. W ramach Centrum Rekreacji: pływalnia z systemem hydroterapii 
w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych, jacuzzi, bezpieczne miejsce dla dzieci do wodnych zabaw w formie 
mini-basenu, „prysznic wrażeń” z koloroterapią, zespół saun: sauna fińska, turecka i kabina na podczerwień. Dzieci do 7 lat – na 
dostawce – Gratis. W cenie pobytu: wstęp do Centrum Wodno-Termalnego: basen, kompleks saun, jacuzzi, ścieżka Kneippa, 
studio cardio. Dopłata do obiadokolacji: 50,-zł/os.dor./dzień, 25,-zł/dziecko do 14 lat. Pobyty – 7 nocy. 
 
OW „ZAKOPIEC” – położony w górnej części Zakopanego, nowocześnie urządzony, 
posiada ok. 120 miejsc w pokojach z łazienkami i TV, większośc z balkonami i dostępem 
do Internetu. Do dyspozycji gości: siłownia, jadalnia, salka szkoleniowa, baza zabiegowa, 
kącik zabaw dla dzieci, winda, parking, duży zielony teren z miejscem na ognisko, 
leżakami, piaskownicą, huśtawkami. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W cenie pobytu REH 
(rehabilitacyjnego): 10 zabiegów rehabilitacyjnych, program rekreacyjny (zwiedzanie Zakopanego, muzeów, ognisko, bingo, 
karaoke, wieczorek taneczny, wieczorki filmowe). Pobyty – 7 nocy. 

“POKUSA” 
26.03-28.04 
03.05-18.06 
01.10-26.11 

28.04-03.05 
5 nocy 18.06-01.10 

DOR/2,3/1P 680 710 750 

DOR/2,3/2P 850 830 920 

DZ(3-10)/DOS/1P 590 595 640 

DZ(3-10)/DOS/2P 720 695 770 

 “BATORY” 26.03-25.06 25.06-27.08 04.09-02.10 

DOR/2/1P 930 1320/2P 1070 

DZ(3-12)/DOS/1P 615 820/2P 780 

“SKALNY” 13-27.06 
29.08-30.09 27.06-29.08 

DOR/2,3/2P 865 900 

DZ(3-11)/3/2P 745 760 

“KACWIN” 26.03-25.06 25.06-17.09 

APT2/0P 1090 1160 

APT4/0P 1260 1340 

APT6/0P 1580 1640 

„STAMARY” 01.03-24.06 

DOR/2/1P 1390 

DOR/DOS/1P 820 

DZ(7-14)/DOS/1P 510 

„ZAKOPIEC” 30.04-25.06 
03.09-01.10 25.06-03.09 01.10-17.12 

DOR/2/3P 710 750 690 

DOR/2/3P - REH 790 850 770 



 
HOTEL „CROCUS”**** - nowoczesny i elegancki hotel położony w samym sercu Tatr, w 
pobliżu Wielkiej Krokwi, kompleksu narciarskiego Nosal i kolejki linowej na Kasprowy Wierch. 
Dysponuje 98 miejscami noclegowymi w 49 pokojach i apartamentach z możliwością dostawki. 
W pokojach obowiązuje zakaz palenia. Pokoje z łazienkami, TV-SAT, telewizor LCD, telefon, 
bezpłatny dostęp do Internetu, sejf, mini – bar. Do dyspozycji Gości: restauracja, nowoczesne 
SPA (pływalnia z hydromasażami oraz zespołem saun - fińska i turecka, zabiegi pielęgnacyjne 
ciała, masaże, zabiegi wodne i usługi kosmetyczne), sala konferencyjna, fitness, lobby bar, parking. W cenie pobytu: korzystanie 
z basenu, sauny, fitness centrum, taksa klimatyczna, parking. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - Gratis. Obiekt nie przyjmuje zwierząt 
domowych. Pobyty 7 nocy. 
 
OW „DAFNE” - ośrodek wczasowy MSWiA położony vis-a-vis AQUAPARKU na Antałówce (otwarcie 
w grudniu 2006), blisko centrum Zakopanego, ok. 5 minut od dworca PKP i PKS. Kompleks składa 
się z trzech budynków położonych obok siebie. Posiada pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami, TV – DAFNE 
II. Do dyspozycji gości: sala konferencyjna, szkoleniowa, bankietowa, wypożyczalnia rowerów, drink 
bar, kiosk z gazetami, dozorowane miejsca parkingowe, sala zabaw dla dzieci, prasowalnie. Dzieci 3-12 lat z 1/2 wyżywienia - 
zniżka. Dzieci do 3 lat bez świadczeń - gratis.  Pobyty – 7 nocy. 
 
Willa „RYŚ” – komfortowy nowo otwarty obiekt łączący nowoczesność z 
elementami stylu regionalnego. Położony w pobliżu wyciągów narciarskich na 
Kozińcu (200m), obiektów sportowych COS (1000m), aquaparku na Antałówce 
(1500m), skoczni narciarskich i Tatrzańskiego Parku Narodowego - Kuźnice, Nosal 
(1000m). Posiada 14 przytulnych pokoi 2, 3 osobowych z TV SAT, łazienkami, 
balkonami, lodówkami, Wi-Fi, oraz 3 apartamenty 4 i 5 osobowe. Do dyspozycji Gości: jadalnia, barek, sauna, duży ogród z grillem, 
bezpłatny parking. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - gratis. Pobyty – 7 nocy. 
  
Pensjonat „RENESANS” - położony w centrum Zakopanego - 10 minut od Krupówek. Pokoje o 
wysokim standardzie z łazienkami, TV, radiem, telefonem, sejfem oraz dostępem do Internetu. 
Wystrój wnętrz utrzymany w ciepłej, słonecznej kolorystyce. Pensjonat przystosowany do 
przyjmowania osób niepełnosprawnych, posiada zewnętrzną, przeszkloną windę, parking 
monitorowany – niestrzeżony - bezpłatny. Do dyspozycji gości: sala konferencyjna (35 osób w 
systemie konferencyjnym lub 45 osób w systemie kinowym). Dzieci do lat 4 - bez świadczeń - 
GRATIS. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych – opłata 30,-zł/doba, dokupienia 
obiadokolacji 30,-zł/os. Turnusy 7 nocy. 
 
Kompleks "ANTAŁÓWKA" - położony na południowo-zachodnim  
stoku Antałówki w parku leśnym, 10 minut drogi od centrum miasta oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie Parku Wodnego. Kompleks składa się z dwóch obiektów: ANTAŁÓWKA I - oferuje 
100 miejsc w 59 pokojach 1, 2, 3 osobowych z łazienkami, telefonem, TV satelitarną, radiem. 
Pokoje w większości są z balkonami i widokiem na Tatry. ANTAŁÓWKA II oferuje 44 miejsca 
w 21 pokojach 2 osobowych, apartamentach (w tym kilka z aneksem kuchennym) oraz 
pokojach typu studio - wszystkie z łazienkami, telefonem, TV satelitarną, radiem. Pokoje w 
większości są z balkonami i widokiem na Tatry. Na parterze usytuowana jest jadalnia na 120 
miejsc w Antałówce I i na 50 miejsc w Antałówce II. Śniadania serwowane są w formie bufetu 
szwedzkiego. Pozostałe posiłki zgodnie z zamówieniem gości (dania tradycyjne, wegetariańskie, 
diety). Do dyspozycji Gości: drink bar z salą kominkową, bilard, wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, Centrum Profilaktyki Zdrowotnej "ANTAŁÓWKA" (zabiegi wellness & spa, 
odchudzające, zabiegi oczyszczające, pielęgnacja twarzy i ciała), 3 sale konferencyjne, 
AQUAPARK - basen zewnętrzny z wodami termalnymi i słonecznym tarasem z widokiem na 
pasmo Tatr, basen rekreacyjny, basen rekreacyjno-pływacki, "dzika rzeka", 6 wanien jacuzzi, brodzik dla dzieci, hydromasaże - bicz 
wodny, gejzer powietrzny i strumieniowy, kaskada wodna, leżanki podwodne, masaż ścienno-denny, zjeżdżalnia zielona (dł. 166,5 
m), zjeżdżalnia czerwona (dł. 106 m), 3 mniejsze zjeżdżalnie (dł.: 26m, 10,5m, 10m), solarium oraz zespół saun (sauna fińska, 
sauna solankowa, biosauna, kabina zimowa, łaźnia parowa, pokój relaksacyjny), Fitness Club (w którym odbywają się zajęcia typu - 
aerobik, aqua aerobik, yoga, spinning, step, pilates, zajęcia cardio), kręgielnia typu Bowling (kręgle amerykańskie), która posiada 5 
w pełni zautomatyzowanych torów, wypożyczalnia sprzętu sportowego, garaże oraz bezpłatny parking. Dzieci do 3 lat - bez 
świadczeń - Gratis. Możliwość wynajęcia łóżeczka - opłata 25,-zł/doba. Opłata za garaż - 20,-zł/doba. Możliwość zabrania małych 
zwierząt domowych - opłata 35,-zł/doba. Możliwość dokupienia wyżywienia: obiad- 25,-zł, kolacja 20,-zł, obiadokolacja 30,-zł. Przy 
pobycie min 2 noce – wstęp do aquaparku – gratis – atrakcje wodne. Pobyt Pakietowy obejmuje: 7 noclegów, 2 posiłki 
dziennie, nieograniczony wstęp do Aqua Parku Zakopane, 15% rabatu na wstęp do kręgielni. 
 
Pensjonat „BIAŁY POTOK” - wchodzi w skład Zespołu Doliny Białego. Położony jest u wylotu 
Doliny Białego, w otoczeniu lasu i potoku górskiego, stanowiącego teren Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, w sąsiedztwie pięknej drogi spacerowej - Pod Reglami, w niewielkiej odległości od 
centrum miasta - 10 minut drogi spacerem. Posiada 75 miejsc w 32 komfortowych pokojach (1, 
2 i 3 - osobowych) i apartamentach (2 osobowych z możliwością 2 dostawek, oraz 3 osobowych 
z możliwością 1 dostawki) oraz pokojach typu studio (2 osobowych z możliwością dostawki. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki, tv sat, radia i telefony, dodatkowo w 
apartamentach są lodówki. Pokoje i apartamenty z widokiem na góry, większość z balkonami. 
Do dyspozycji Gości: jadalnia, drink bar z kominkiem, klimatyzowana sala konferencyjna dla 90 
osób, kryty basen (dla gości pensjonatów "Doliny Białego - nieodpłatnie), sauna, siłownia, salka 
gimnastyczna, bilard, gry zręcznościowe. Na terenie Zespołu znajduje się kryta hala do gry w 

“CROCUS” 02.04-16.07 
01.10-17.12 16.07-01.10 

DOR/2/1P 1870 2030 

DOR/DOS/1P 960 1210 

DZ(3-12)/DOS/1P 710 830 

DOMEK/6-8/1P 9800 11200 

„DAFNE” 08.05-26.06 26.06-04.09 

DOR/2,3/2P 790 830 

DZ<12/2,3/2P 690 710 

„RYŚ” 01-30.04 
01.10-26.11 

30.04-25.06 
03.09-01.10 

25.06-03.09 
22-25.04 
30.04-03.05 
 3 noce 

DOR/2/1P 660 695 770 380 

DOR/2/2P 795 840 910 470 

„RENESANS” 
02-16.04 
07.05-17.12 

21-25.04 
WIELKANOC  

 

29.04-03.05 
WEEKEND MAJ 

4 noce 

DOR/2,3/1P 940 640 

DOR/DOS/1P 620 430 

DOR/2,3/2P 1120 725 

DOR/DOS/2P 795 540 

“ANTAŁÓWKA” 21.04-04.05 
17.07-28.08 

04.05-17.07 
28.08-18.12 

DOR/2/1P 995 930 

DOR/1/1P 1195 1095 

DOR/ST2/1P 1195 1130 

DOR/ST3/1P 1065 970 

DOS/2/1P 730 730 

“ANTAŁÓWKA” 
PAKIET 

21.04-04.05 
17.07-28.08 

04.05-17.07 
28.08-18.12 

DOR/2,3/2P 1290 1180 

DOR/1/2P 1110 1070 

DOR/ST2/2P 1290 1250 

DOR/ST3/2P 1180 1110 

DOS/2/2P 890 890 

“BIAŁY POTOK” 
PAKIET 

21.04-04.05 
17.07-28.08 

04.05-17.07 
28.08-18.12 

DOR/2,3/2P 1145 1050 

DOR/1/2P 1460 1270 

DOR/ST2/2P 1310 1145 

DOR/ST3/2P 1210 1040 

DOS/2/2P 890 890 

“BIAŁY POTOK” 21.04-04.05 
17.07-28.08 

04.05-17.07 
28.08-18.12 

DOR/2,3/1P 995 900 

DOR/1/1P 1330 1130 

DOR/ST2/1P 1165 995 

DOR/ST3/1P 1070 890 

DOS/2/1P 730 730 



tenisa. Parking dozorowany płatny. W bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu "Dolina Białego" znajduje się Karczma „Biały Potok”, 
zbudowana i urządzona w stylu góralskim z licznymi elementami regionalnymi. Posiada 2 sale z kominkiem i barem, mogące 
pomieścić w sumie 150 osób. Wystrój i wnętrze odzwierciedla prawdziwą atmosferę góralszczyzny. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - 
gratis. Możliwość wynajęcia łóżeczka - opłata 25,-zł/doba. Opłata za garaż - 20,-zł/doba. Możliwość zabrania małych zwierząt 
domowych - opłata 35,-zł/doba. Możliwość dokupienia wyżywienia: obiad- 25,-zł, kolacja 20,-zł, obiadokolacja 30,-zł. Przy pobycie 
min 2 noce – wstęp do aquaparku – gratis – atrakcje wodne (baseny, jacuzzi, zjeżdżalnie, dzika rzeka). Pobyt Pakietowy 
obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, nieograniczony wstęp do Aqua Parku Zakopane, 15% rabatu na wstęp do 
kręgielni. 
 
Pensjonat "TELIMENA"*** - wchodzi w skład Zespołu Doliny Białego. Położony jest u wylotu 
Doliny Białego, w otoczeniu lasu i potoku górskiego, stanowiącego teren Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, w sąsiedztwie pięknej drogi spacerowej - Pod Reglami, w niewielkiej odległości od 
centrum miasta - 10 minut drogi spacerem. Posiada 53 miejsca w 25 pokojach 1-, 2-, 3-
osobowych, studiach oraz apartamentach, niektóre z możliwością dostawki. Wszystkie pokoje 
wyposażone są w łazienki, tv sat, radia i telefony. Do dyspozycji gości: jadalnia, sale 
konferencyjne dla 50 i 30 osób. Parking dozorowany płatny, jadalnia. W bezpośrednim 
sąsiedztwie Zespołu "Dolina Białego" znajduje się Karczma „Biały Potok”, zbudowana i 
urządzona jest w stylu góralskim z licznymi elementami regionalnymi. Posiada 2 sale z 
kominkiem i barem, mogące pomieścić w sumie 150 osób. Wystrój i wnętrze odzwierciedla 
prawdziwą atmosferę góralszczyzny. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - gratis. Możliwość 
wynajęcia łóżeczka - opłata 25,-zł/doba. Opłata za garaż - 20,-zł/doba. Możliwość zabrania 
małych zwierząt domowych - opłata 35,-zł/doba. Możliwość dokupienia wyżywienia: obiad- 25,-
zł, kolacja 20,-zł, obiadokolacja 30,-zł. Przy pobycie min 2 noce – wstęp do aquaparku – gratis 
– atrakcje wodne (baseny, jacuzzi, zjeżdżalnie, dzika rzeka). Pobyt Pakietowy obejmuje: 7 
noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, nieograniczony wstęp do Aqua Parku Zakopane, 15% rabatu na wstęp do kręgielni. 
 
Pensjonat „ANNA MARIA” ** - położony w cichej dzielnicy Zakopanego, blisko dolin reglowych: 
Białego Potoku, Strążyskiej, ok. 10 min spacerem do Krupówek. Pokoje 2, 3, 4 os. z łazienkami, 
telefonem, TV, oraz apartamenty. Do dyspozycji gości: sala konferencyjna dla 40 os., sauna, 
jadalnia, kawiarnia oraz parking. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych – opłata 16,-
zł/doba. Śniadania w formie bufetu. Pobyty – 7 nocy. 
 
Hotel „START” - położony w centrum Zakopanego, przy drodze 
prowadzącej do skoczni narciarskich (ok. 200 m. Wielka i Mała 
Krokiew). Obiekt posiada pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe. Wszystkie 
pokoje mają własne łazienki (w każdej jest umywalka, wc, prysznic 
lub wanna i komplet ręczników), telewizory i czajniki elektryczne. 
Większość pokoi ma nasłonecznione balkony z widokiem na Tatry. Do 
dyspozycji gości: restauracja, wypożyczalnia nart i sanek, bilard, kawiarnia, miejsce na grill, parking – gratis, obok obiektu znajduje 
się ogrodzony i bezpieczny plac rekreacyjny. W całym obiekcie jest dostęp do bezprzewodowego Internetu. W ośrodku 
przyjmowane są zwierzęta domowe – 10,-zł/doba. Dzieci do 2 lat bez świadczeń – gratis. Pobyty – 7 nocy. 
 
BUKOWINA TATRZAŃSKA - Doskonale rozwinięta baza turystyczna, bliskość gór w połączeniu z jednym z najnowocześniejszym 
w Europie i największym w Polsce kompleksem wodnym pozwolą wszystkim aktywnie wypoczywać przez cały rok. 
 
CWiR „RYSY” - nowoczesne i największe centrum rekreacyjno- wypoczynkowe w Bukowinie położone 
na tzw. "Wysokim Wierchu", ok. 1km od basenów termalnych. Obiekt posiada 150 miejsc noclegowych 
w pokojach 1, 2, 3 - osobowych z łazienką, TV, radio, telefonem, dostępem do Internetu. Pokoje od 
strony południowej posiadają balkony. Do dyspozycji Gości: kawiarnia, sala konferencyjna, kryty 
basen, siłownia, sauna, jacuzzi, bilard, fotel relaksująco - masujący, materac magnetyczny, parking. 
Łóżeczko dla dziecka 20,-zł/noc. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych - opłata 15,-zł/doba. Możliwość dokupienia 
wyżywienia: obiad 25,-zł, kolacja 19,-zł. Dopłata do pokoju 1 osobowego 15,-zł/doba. Pobyty 7 - nocy. 
 
WILLA „SILENE” – położony ok. 1km od basenów termalnych, nowa, kameralna willa, 
z wnętrzami elegancko wykończonymi z elementami architektury regionalnej, 
utrzymanymi w ciepłych stonowanych kolorach. Pokoje, 2 i 3 osobowe oraz rodzinne 
studio ( 2 oddzielne sypialnie. Wszystkie pokoje z łazienkami, TV SAT, lodówką 
telefonem, czajnikiem bezprzewodowym, dostępem do Internetu. Do dyspozycji gości: 
bilard, kącik zabaw dla dzieci, przechowalnia sprzętu sportowego, Internet wi-fi – gratis, 
parking monitorowany – niestrzeżony, możliwość wypożyczenia leżaków, wózka 
spacerowego dla dzieci, suszarki do włosów, żelazka. W pobliżu (300-700 m): postój dorożek konnych, przystanek autobusowy, 
sklep spożywczy, stoiska z pamiątkami, karczmy regionalne, jazda konna, widokowe trasy spacerowe. Pierwsze dziecko do 4 lat bez 
świadczeń - GRATIS, drugie – odpłatnie (jak dziecko 4-10 lat). Możliwość dopłaty do obiadokolacji: 27,-zł/os.dor./dzień, 22,-
zł/dziecko do 10 lat – 1/2 porcji. Przyjazd z psem nie jest możliwy. Pobyty – 7 nocy. 
 
BIAŁKA TATRZAŃSKA - malownicza, podhalańska wieś położona nad rzeką Białką, jedną z najpiękniejszych i najczystszych 
tatrzańskich rzek, blisko Tatr Polskich i Słowackich, 15 km od Nowego Targu i 20 km od Zakopanego. Miejscowość usytuowana jest 
pomiędzy Wierchami wznoszącymi się powyżej 900 m n. p. m. Należy do nich: Wierch Koszarków (969 m), Wierch Jankulakowski 
(934m), Wysoki (947 m), Kustwański i Kotelnica na wysokoci 917 m n. p. m. Przez białczańskie wierchy prowadzi Wierchowa Droga 
zwana też Drogą Królewską. Jest to jeden z piękniejszych szlaków turystycznych.  
 

“TELIMENA” 21.04-04.05 
17.07-28.08 

04.05-17.07 
28.08-18.12 

DOR/2,3/1P 995 900 

DOR/1/1P 1330 1130 

DOR/ST2/1P 1165 995 

DOR/ST3/1P 1070 890 

DOS/2/1P 730 730 

“TELIMENA” 
PAKIET 

21.04-04.05 
17.07-28.08 

04.05-17.07 
28.08-18.12 

DOR/2,3/2P 1460 1270 

DOR/1/2P 1145 1050 

DOR/ST2/2P 1310 1145 

DOR/ST3/2P 1210 1040 

DOS/2/2P 890 890 

„ANNA MARIA” 01.04-30.06 
30.09-17.12 30.06-30.09 

DOR/2/1P 580 670 

DOR/2/2P 690 795 

„START” 
22-25.04 
WIELKANOC 
3 noce 

29.04-03.05 
WEEKEND MAJ 

4 noce 
30.04-07.05 07.05-18.06 

03.09-26.11 

18.06-03.09 
PAKIET 

WAKACYJNY 

DOR/2,3/2P 640 528 810 960 875 

DZ(2-7)/3/2P 495 415 620 870 590 

DZ(7-12)/3/2P 560 490 720 830 690 

„RYSY” 23.03-22.04 
26.04-20.12 

22-26.04 
WIELKANOC 
4 noce 

DOR/2/1P 795 600 

DOS/2/1P 585 440 

„SILENE” 27.02-20.03 20.03-01.07 
01.09-20.12 01.07-31.08 

DOR/2,3/1P 890 695 770 

DZ(4-10)2,3/1P 720 550 630 

DOR/DOS/1P 590 515 580 

DZ(4-10)/DOS/1P 480 415 465 



Pensjonat „BANIA” - położony w centrum miejscowości, co stanowi dogodną bazę wypadową w 
góry. Pokoje 1, 2, 3 - osobowe z TV, radio, i telefonem, część pokoi posiada balkon. Obiekt 
posiada 1 pokój dla osób niepełnosprawnych, pokoje dla niepalących oraz apartamenty. Do 
dyspozycji Gości: restauracja, drink-bar, sala konferencyjna dla 100 osób (w karczmie, poziom II) 
dostępna w terminie 20 kwietnia – 10 listopada, zaplecze rekreacyjne i rozrywkowe: sauny, jacuzzi, kort tenisowy, basen 
termalny zewnętrzny, plac i sala zabaw dla dzieci, wypożyczalnia rowerów, Internet cafe. Obiekt nie przyjmuje zwierząt. Dzieci 
do 3 lat - bez świadczeń - GRATIS. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - 20,-zł/doba. Na terenie ośrodka obowiązuje 
zakaz palenia papierosów. Śniadania w formie bufetu. Możliwość dokupienia wyżywienia: obiadokolacja 38,-zł/dorosły, 30,-
zł/dziecko. Cena pobytu na 7 nocy zawiera: korzystanie z terenu rekreacyjnego (baseny termalne, sala i plac zabaw dla dzieci, 
atrakcje organizowane przez animatora (sezon letni), 1h sauny i 1h jacuzzi na pobyt, Internet hot -spot, taksa klimatyczna, parking. 
Pobyty 7 nocy. 
 
GROŃ - góralska wieś malowniczo położona w południowej części województwa małopolskiego na Podhalu, ok. 20 km od 
Zakopanego, ok.10km. od Białki Tatrzańskiej i ok.10km. od Bukowiny Tatrzańskiej 
 
OW "GROŃ-PLACÓWKA" - położony w pobliżu przełomu rzeki Białki (ok. 2 km) przy 
głównej drodze z Nowego Targu do Białki Tatrzańskiej. Obiekt składa się z budynku głównego 
oraz ośmiu domków drewnianych czynnych cały rok (centralne ogrzewanie), położonych na 
obszarze około 2 ha. W każdym domku znajduje się 4-5 pokoi (2-5 osobowych), każdy ma 
osobne wejście. Na terenie Ośrodka znajduje się duża, dwupoziomowa góralska chata z bali 
drewnianych, z kominkiem, z szerokim podestem do tańca. Do dyspozycji Gości: jadalnia, basen letni, sauna, bilard, tenis stołowy, 
piłkarzyki, boiska do siatkówki plażowej, do piłki nożnej, plac zabaw z piaskownicą, huśtawkami i karuzelą dla dzieci, wypożyczalnia 
rowerów górskich, gier planszowych, sprzętu sportowego, grill na wolnym powietrzu. Zimą i latem można korzystać z 
basenów termalnych "Termy Podhalańskie" w pobliskich Szaflarach (10 km). Możliwość zabrania małych zwierząt 
domowych - opłata 20,-zł/doba. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - GRATIS. Dzieci 3-10 lat - przy 2 pełnopłatnych osobach - zniżka. 
W cenie pobytu: korzystanie z letniego basenu, 1 x pobyt (min. 7 nocy) ognisko z pieczeniem kiełbasek. Możliwość 
dokupienia obiadokolacji: 19,-zł/os.dor./dzień, 13,-zł/dziecko do 10 lat/dzień. Pobyty - 7 nocy. 
 
RABKA ZDRÓJ - znane uzdrowisko dziecięce, położone na wysokości 500-600 m n.p.m. u północno-zachodnich podnóży Gorców. 
Leczone są tu choroby układu oddechowego, krążenia i przemiany materii. Na miejscu można skorzystać z zabiegów w 
nowoczesnym zakładzie przyrodoleczniczym, oraz krytego basenu w dolnej części Rabki, a dla dzieci „RABKOLAND”.  
 
Kwatera Prywatna "GOCHA" - pokoje apartamentowe z łazienkami i wspólnym aneksem kuchennym – w 
pełni wyposażonym, osobnym wejściem. Przy budynku miejsce do parkowania samochodów. Budynek 
położony na wzgórzu, otoczony pięknym ogrodem, w pobliżu rzeka i las. Zaciszne miejsce sprzyja spacerom i 
wypoczynkowi. Pobyty – 7 nocy. 
 
JAWORZE k/BIELSKA-BIAŁEJ - miejscowość położona u podnóża Beskidu Śląskiego. Walory klimatyczne, trasy spacerowe i 
rowerowe czynią z Jaworza atrakcyjną miejscowość turystyczną i uzdrowiskową. W promieniu 30 km znajdują się miejscowości: 
Bielsko-Biała, Żywiec, Wisła, Ustroń, Cieszyn, Wadowice a także Jezioro Żywieckie. 
 
Willa „BARBARA” komfortowe pokoje wyposażone są w TV SAT, radio, telefon oraz łącze internetowe, 
balkon. W obiekcie znajdują się 4 pokoje w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto do 
dyspozycji gości: przestronne tarasy, z widokiem na panoramę Beskidu Śląskiego, teren sportowo-
rekreacyjny (park z altaną grillową, boisko do siatkówki, koszykówki, badmintona oraz ściana do tenisa), sala gimnastyczna i basen 
okryty. Akademia XXL – pobyt z programem leczenia nadwagi (wizyta lekarska, dieta niskokaloryczna, zajęcia ruchowe na basenie, 
sali gimnastycznej i w terenie (spacery, Nordic Walking, wycieczki rowerowe), 2 zabiegi lecznicze dziennie wskazane przez lekarza. 
Dopłata do pokoju 1 osobowego 30 zł/doba. Istnieje możliwość wykupienia innych programów (relaksacyjny, wypoczynkowy, SPA) 
- informacja w biurze. Pobyty - 7 nocy. 
 
POLANICA ZDRÓJ – uzdrowisko w Kotlinie Kłodzkiej posiadające 4 źródła wód mineralnych (kwaśnych), najbardziej 
mineralizowane to „Wielka Pieniawa”. Leczy się tutaj choroby narządów ruchu, gastrologiczne oraz kardiologiczne. Polanica 
Zdrój to doskonała baza na wycieczki po Ziemi Kłodzkiej (zabytki Polanicy, wodospad Wilczki w Międzygórzu, Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie, oraz tysiącletnie Kłodzko z licznymi zabytkami architektonicznymi). Nowością i atrakcją jest kompleks rekreacyjny 
SŁONECZNE TERMY WIELKA PIENIAWA 
 
Pensjonat „PERŁA POLANICY” - nowo otwarty, odrestaurowany obiekt w centrum Parku Zdrojowego, 
w cichej i spokojnej okolicy - jednocześnie niedaleko centrum miasta. Oddalony ok. 150 metrów od 
głównego Sanatorium „Wielka Pieniawa”, w której skorzystać można z szeregu profesjonalnych zabiegów 
przyrodoleczniczych, relaksujących, odchudzających, basenu oraz SPA. Odległość od Pijalni Wód 
Mineralnych wynosi 200 metrów. Posiada 35 miejsc noclegowych, w pokojach 1, 2, 3 osobowych oraz apartamentach. Wszystkie z 
łazienką, wyposażone w tv-sat, telefon, radio, większość pokoi posiada balkon. Do dyspozycji Gości: salka konferencyjna, winda, 
pokój zabaw dla dzieci, bezpłatny parking. Możliwość zabrania małych zwierząt domowych - opłata 15,-zł/doba. Dzieci do 5 lat – 
bez świadczeń – Gratis. Pobyty 7 nocy.  
 
Sanatorium „SZAROTKA” – położone ok. 100 m od Pijalni Wód Mineralnych i „SŁONECZNYCH 
TERM WIELKA PIENIAWA” (2 baseny z masażami wodnymi, jedyna w Polsce słoneczna plaża, 
Strefa Saun KLIMATY ŚWIATA), ok. 1,4 km od stacji PKP, ok. 400 m. od dworca PKS. Posiada 
pokoje o wysokim standardzie z łazienkami, TV, telefonem. Do dyspozycji gości: jadalnia, gabinet 
lekarski, winda. Sanatorium przystosowane jest do przyjmowania gości niepełnosprawnych. W 
cenie pobytu hotelowego (ze śniadaniem): doraźna pomoc lekarsko-pielęgniarska, kuracja 

„BANIA” 27.02-27.03 27.03-26.06 

DOR/2,3/1P 1080 740 
DOR,DZ/DOS/1P 
 DZ(3-10)/2,3/1P 795 640 

„GROŃ PLACÓWKA” 02.04-18.06 
03.09-17.12 18.06-03.09 

DOR/2,3,4,5/1P - stand. 560 590 

DOR/2,3,4,5/1P - LUX 595 625 

DZ(3-10)/1P - stand. 450 450 

„GOCHA” 02-04-17.12 

DOR/2-4/0P 440 

„BARBARA” 09-04-17.12 

DOR/2/3P - XXL 1270 

„PERŁA POLANICY” 17.04-18.12 

DOR/2/2P 890 

DOR/2/1P 740 

„SZAROTKA” 17.04-16.10 16.10-18.12 

DOR/2/1P 750 650 

DOR/1/1P 690 599 

DOR/2/3P  - UZD 1060 940 

DOR/1/3P - UZD 1020 910 



pitna oraz 1 x dziennie (60 min.) wstęp na basen na podstawie karty gościa. Pobyt uzdrowiskowy (UZD) obejmuje: opiekę 
lekarską i pielęgniarską, 3 rodzaje zabiegów dziennie - zgodnie z ordynacją lekarza oraz kurację pitną. Pobyty – 7 nocy. 
 
Sanatorium „WIELKA PIENIAWA” SPA- położone ok. 30 m od Pijalni Wód Mineralnych, ok. 
1,4 km od stacji PKP, ok. 400 m od dworca PKS. Obiekt połączony jest z nowoczesnym centrum 
rekreacyjnym „SŁONECZNE TERMY WIELKA PIENIAWA” (2 baseny z masażami wodnymi, jedyna 
w Polsce SŁONECZNA PLAŻA, Strefa Saun KLIMATY ŚWIATA), jest przystosowany do 
przyjmowania osób niepełnosprawnych. Posiada apartamenty oraz pokoje 1, 2 i 3 osobowe o 
wysokim standardzie z łazienką, TV-Sat, telefonem. Dodatkowo do dyspozycji Gości: winda, 
jadalnia, gabinety lekarskie i dyżurki pielęgniarskie, sala intensywnego nadzoru oraz gabinety odnowy biologicznej, gabinety 
kosmetyczne, rekreacyjne (wykonywanych jest tutaj ponad 60 rodzajów zabiegów leczniczych), przytulna herbaciarnia 
„Romantyczna” i sala bilardowa, strefy do stępu do Internetu wi-fi.  Na miejscu znajduje się parking strzeżony. W cenie pobytu 
hotelowego (ze śniadaniem): doraźna pomoc lekarsko-pielęgniarska, kuracja pitna oraz 1 x dziennie (60 min.) wstęp na basen na 
podstawie karty gościa. Pobyt leczniczy (LECZ) obejmuje: opiekę lekarską i pielęgniarską, 3 rodzaje zabiegów dziennie - zgodnie 
z ordynacją lekarza, kurację pitną oraz 1 x dziennie (60 min.) wstęp na basen na podstawie karty gościa. Pobyty – 7 nocy. 
 
KUDOWA ZDRÓJ – położona w bezpośrednim sąsiedztwie Narodowego Parku Gór Stołowych (m.in. Błędne Skały, Skalne Grzyby), 
posiada zasoby wód mineralnych (kwaśnych) wykorzystywanych do kuracji pitnych, kąpieli mineralnych oraz. Leczy się tutaj 
choroby kardiologiczne, chroniczne i alergiczne schorzenia dróg oddechowych, endokrynologiczne (nadczynność 
tarczycy), niedokrwistość, otyłość oraz choroby narządów ruchu. Ok. 3 km od uzdrowiska znajduje się polsko-czeskie 
przejście graniczne. 
 
Sanatorium „ZACISZE” – położony ok. 300 m od Pijalni Wód Mineralnych i Zakładu 
Przyrodoleczniczego, ok. 2 km od stacji PKP, 500 m od dworca PKS, 280m od Aquaparku. Pokoje o 
wysokim standardzie, z łazienkami, TV-sat, telefonem. Do dyspozycji Gości: stylowa jadalnia, 
gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarska, windy, kawiarnia, sala konferencyjna, sala bilardowa. Na 
miejscu parking. Obiekt przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych. W cenie 
pobytu hotelowego (ze śniadaniem): doraźna pomoc lekarsko-pielęgniarska, kuracja pitna oraz 
1 x dziennie (60 min.) wstęp na basen na podstawie karty gościa. Pobyt uzdrowiskowy (UZD) obejmuje: opiekę lekarską i 
pielęgniarską, 3 rodzaje zabiegów dziennie - zgodnie z ordynacją lekarza, kurację pitną oraz 1 x dziennie (60 min.) wstęp na basen 
na podstawie karty gościa. Pobyty – 7 nocy. 
 
Pensjonat "AKACJA"*** - znajduje się w centrum Kudowy – w miejscu cichym i pełnym zieleni, 150 
m. od Parku Zdrojowego i Pijalni Wód. Pensjonat jest 100 letnim budynkiem po generalnym remoncie. 
Posiada pokoje 1, 2, 3 osobowe z łazienką, TV SAT oraz dostępem do Internetu. Teren obiektu jest 
zamknięty. W ogrodzie znajduje się grill i miejsce na ognisko. Możliwość dokupienia obiadokolacji – 
30,-zł/os.dor., 20,-żł/dziecko do 7 lat (1/2 porcji). Parking – opłata 7 zł/doba. Dzieci do 3 lat bez osobnego miejsca do spania – 
ryczałt 25,-zł/doba. Opłata za psa 15,-zł/doba.Na miejscu płatna taksa klimatyczna - 3,-zł/doba. Pobyty - 7 nocy. 
 
Pensjonat "ADAM&SPA"*** - obiekt usytuowany w części uzdrowiskowej miasta, w 
pobliżu świerkowego lasu, w samym centrum Kudowy - Zdroju, w odległości 500 m od 
Parku Zdrojowego i 300 m od Aquaparku "Wodny Świat". Posiada 48 komfortowo 
urządzonych pokoi, wszystkie wyposażone są w łazienkę, TV-SAT z zagranicznymi 
stacjami, bezprzewodowy bezpłatny dostęp do Internetu, suszarkę do włosów, balkon. Do 
dyspozycji Gości: sala restauracyjna, sala konferencyjna, wraz z salą kominkową, bogata 
baza SPA z sauną mokrą i suchą, sala fitness, sala gimnastyczna wraz ze sprzętem rehabilitacyjno-sportowym, bilard, grill oraz 
bezpłatny parking. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Możliwe pobyty pakietowe. Możliwość dokupienia obiadokolacji - 
dopłata 35,-zł/doba. Dzieci do 2 lat - bez świadczeń - Gratis. W cenie turnusu leczniczego (LECZ): 10 zabiegów na pobyt, 1 wizyta 
lekarska, 1 x sauna (30 min.). Pobyty 7 nocy. 
 
DUSZNIKI ZDRÓJ – uzdrowisko położone w Kotlinie Kłodzkiej, w dolinie Bystrzycy Dusznickiej, pomiędzy pasmami Gór 
Bystrzyckich i Orlickich. Wody mineralne są stosowane w kuracjach pitnych i kąpielach kwasowęglowych. W uzdrowisku najczęściej 
leczy się choroby gastrologiczne, narządów ruchu, chroniczne i alergiczne schorzenia dróg oddechowych. 
 
Sanatorium „MONIUSZKO” – położone ok. 150 m od parku zdrojowego i pijalni wód 
mineralnych, posiada pokoje o wysokim standardzie z łazienkami, TV, telefonem. Do dyspozycji 
gości jadalnia, opieka medyczna. Obiekt przystosowany do przyjmowania osób 
niepełnosprawnych. W cenie pobytu hotelowego (ze śniadaniem): doraźna pomoc lekarsko-
pielęgniarska, kuracja pitna oraz 1 x dziennie (60 min.) wstęp na basen na podstawie karty gościa. 
Pobyt leczniczy (LECZ) obejmuje: opiekę lekarską i pielęgniarską, 3 rodzaje zabiegów dziennie 
- zgodnie z ordynacją lekarza, kurację pitną oraz 1 x dziennie (60 min.) wstęp na basen na podstawie karty gościa. UWAGA! 
korzystanie z basenu zawarte w cenie: od czerwca 2011 w Dusznikach Zdroju – otwarcie nowego basenu, do tego czasu basen w 
kompleksie „SŁONECZNE TERMY WIELKA PIENIAWA” w Polanicy Zdroju – dojazd na koszt własny klienta. Pobyty – 7 nocy. 
 
Sanatorium „JAN KAZIMIERZ” - profilem leczniczym sanatorium jest gastrologia, 
pulmonologia, ginekologia, osteoporoza oraz schorzenia narządu ruchu. Pokoje 1, 2 i 3 os. o 
wysokim standardzie, wyposażone w łazienki, TV-Sat, telefon. W budynku znajduje się Biuro 
Obsługi Klienta, recepcja, windy, jadalnia, gabinety lekarskie, sala intensywnego nadzoru 
medycznego, strefa dostępu do Internetu wi-fi. Obiekt połączony jest z zakładem 
przyrodoleczniczym i przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Przy obiekcie 
znajduje się parking. Odległość od Pijalni Wód Mineralnych 50 m. W czerwcu 2011 planowane jest otwarcie CENTRUM 

„WIELKA PIENIAWA” 17.04-16.10 16.10-18.12 

DOR/2/1P 990 830 

DOR/1/1P 1260 1090 

DOR/2/3P  - LECZ 1370 1180 

DOR/1/3P - LECZ 1630 1410 

„ZACISZE” 17.04-16.10 16.10-18.12 

DOR/2/1P 780 650 

DOR/1/1P 890 780 

DOR/2/3P  - UZD 1065 940 

DOR/1/3P - UZD 1230 1065 

„AKACJA” 26.03-29.04 
03.05-26.11 

29.04-03.05 
4 noce 

DOR/2/1P 730 640 

DOR/3/1P 650 590 

„ADAM&SPA” 21.03-30.09 30.09-31.10 31.10-21.12 

DOR/2/1P 930 865 799 

DOR/1/1P 1395 1330 1265 

DOR/2/2P-LECZ 1199 1170 1140 

DOR/1/2P-LECZ 1460 1399 1330 

„MONIUSZKO” 17.04-16.10 16.10-18.12 

DOR/2/1P 730 650 

DOR/1/1P 890 790 

DOR/2/3P  - LECZ 1110 975 

DOR/1/3P - LECZ 1315 1120 

„JAN KAZIMIERZ” 17.04-16.10 16.10-18.12 

DOR/2/1P 850 730 

DOR/1/1P 1090 930 

DOR/2/3P  - LECZ 1260 1075 

DOR/1/3P - LECZ 1460 1245 



BOROWINOWEGO, połączonego z kompleksem rehabilitacyjno-rekreacyjnym z basenem i saunami. W cenie pobytu hotelowego 
(ze śniadaniem): doraźna pomoc lekarsko-pielęgniarska, kuracja pitna oraz 1 x dziennie (60 min.) wstęp na basen na podstawie 
karty gościa. Pobyt leczniczy (LECZ) obejmuje: opiekę lekarską i pielęgniarską, 3 rodzaje zabiegów dziennie - zgodnie z 
ordynacją lekarza, kurację pitną oraz 1 x dziennie (60 min.) wstęp na basen na podstawie karty gościa. UWAGA! korzystanie z 
basenu zawarte w cenie: od czerwca 2011 na miejscu – otwarcie nowego basenu, do tego czasu basen w kompleksie „SŁONECZNE 
TERMY WIELKA PIENIAWA” w Polanicy Zdroju – dojazd na koszt własny klienta. Pobyty – 7 nocy. 
 
USTROŃ - uzdrowisko typu podgórskiego (340 - 450 m npm.) z 200 - letnią tradycją. Podstawowymi wskazaniami leczniczymi są: 
choroby reumatyczne i rehabilitacja narządu ruchu, choroby dróg oddechowych, choroby układu krążenia. Ustroń jest doskonałym 
miejscem do uprawiania różnych form turystyki i dyscyplin sportowych. Jedną z głównych atrakcji jest kolej linowa krzesełkowa na 
Czantorię. Nieopodal szczytu wzdłuż granicy z Czechami wyznaczono przejście graniczne do Czech. 
 
Hotel „TULIPAN” - obiekt o podwyższonym standardzie, położony w uzdrowiskowej części Ustronia – 
Zawodziu. Pokoje i apartamenty 1, 2, 3, 4 osobowe, rozmieszczone na 5 kondygnacjach. Wszystkie 
pokoje wyposażone są w łazienki, TV SAT, telefon. Dopłata do pokoju 1 osobowego: 35,-zł/noc. 
Dopłata do pokoju 2 os. o podwyższonym standardzie: 15,-zł/os./noc (do pokoju 1 osobowego 21,-
zł/noc.). Do dyspozycji 4 sale konferencyjne z profesjonalnym sprzętem audiowizualnym. Obsługa spotkań, zjazdów, szkoleń, 
imprez integracyjnych. Na terenie obiektu: sauna sucha, solarium, gabinety: masażu, akupresury, gabinet akupunktury, zadaszona 
koliba z grillem, boisko do gry w kosza i siatkówki, dla dzieci – ogródek jordanowski, kawiarnia – drink bar, wypożyczalnia rowerów, 
parking, garaże oraz w cenie: siłownia, tenis stołowy, szachy, bilard, leżaki do opalania. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - 
gratis. Możliwość dopłaty do wyżywienia: obiad – 34,-zł/os./dzień, 26,-zł/dziecko do 12 lat - 1/2  porcji, kolacja – 20,-zł/os./dzień, 
15,-zł/dziecko do 12 lat - 1/2  porcji, obiadokolacja – 30,-zł/os./dzień, 24,-zł/dziecko do 12 lat – 1/2 porcji. Pobyty 7 nocy. 
 
SZCZYRK - miejscowość położona u podnóża Skrzycznego (1257), na które można dostać się kolejką linową (przejazd 2-etapowy 
ze stacją pośrednią na hali Jaworzyna), a spod szczytu roztacza się szeroka panorama Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego. 
Stoki Skrzycznego doskonale są przystosowane do uprawiania sportów zimowych – ponad 60 kilometrów tras narciarskich i prawie 
30 wyciągów, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych narciarzy. 
 
Hotel "SKALITE" *** - nowo otwarty, komfortowy obiekt położony blisko centrum, ok. 3km. do 
wyciągów narciarskich. Pokoje 2, 3 – osobowe, jak również 4 – osobowe, rodzinne typu studio, wszystkie z 
łazienką, TV, telefonem, dostępem do Internetu. Obiekt posiada również pokój dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji gości: nowo otwarte centrum wellness (basen rekreacyjny, jacuzzi, 
kompleks saun) – w cenie pobytu, restauracja, cafe&drink bar, ogród grillowy, sale konferencyjne, góralska chata, monitorowany 
parking. Dzieci do 5 lat - bez świadczeń - GRATIS. Dzieci 5-12 lat z 2 osobami dorosłymi w pokoju - zniżka. Możliwość zabrania 
małych zwierząt domowych – opłata 40,-zl/doba. Pobyty 7 - nocy. 
 
KORBIELÓW - jest malowniczą miejscowością położoną na samym krańcu południa Polski, na zboczach Masywu Pilska (1557m 
n.p.m.) w Beskidzie Wysokim (Żywieckim). Liczne szlaki piesze i rowerowe. 
 
Pensjonat „POŁONINA” - obiekt położony w pobliżu kolejki krzesełkowej Baba. Pokoje 2,3 - osobowe, z 
łazienką i TV-sat. Do dyspozycji Gości: własna stadnina koni huculskich znajdująca się w bezpośrednim 
sąsiedztwie oraz regionalna karczma beskidzka Szczyrbok. W cenie: parking oraz jedna godzina jazdy konnej 
gratis! Obiekt akceptuje zwierzęta - opłata 15,-zł/dobę. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - Gratis. Pobyty 7 nocy. 
 
WISŁA – miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, na terenie "Śląska Cieszyńskiego", w rozgałęzionej dolinie rzeki Wisły. Ze 
źródeł na Baraniej Górze wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą 
rzekę Wisłę. Centrum miasta położone jest średnio na wysokości 430 m n.p.m. Specyficzne, bardzo korzystne walory klimatyczne 
pozwalają na doskonały wypoczynek oraz umożliwiają uprawianie sportów. Wyciąg krzesełkowy na Czantorię, skocznia narciarska: 
w centrum – igielitowa. Liczne szlaki turystyczne, trasy rowerowe. 
 
Hotel „GOŁĘBIEWSKI” – położony nad brzegiem Wisły na stoku Bukowej, w północnej części 
miasta, posiada pokoje z łazienkami (suszarka do włosów), TV sat, telefonem, możliwością dostępu 
do Internetu. Do dyspozycji gości: kilka restauracji: (Zielona, Czerwona, Staropolska, Grilowisko), 
Klub Nocny, Kawiarnia Patio, sale konferencyjne, PARK WODNY TROPIKANA: basen sportowy o dł. 
25 m, basen rekreacyjno-wypoczynkowy z falą, basen z hydromasażem i biczami szkockimi, brodzik dla dzieci z małą zjeżdżalnią, 
sauny suche, parowa, jacuzzi (morskie, ługowe, borowinowe, wapniowo-magnezowe), pokoje wypoczynkowe, tężnie, jaskinia 
solna, grota śnieżna, w sezonie letnim basen zewnętrzny – temp. wody 30°C oraz Instytut Kosmetyczny i Odnowa Biologiczna 
GOŁĘBIEWSKA SPA, Klub Fryzjerski Maniewski, solarium, bilard, kręgle, gry zręcznościowe, tenis stołowy. Dzieci do 4 lat w pokoju 
rodziców – GRATIS. W cenie pobytu: śniadania i obiady – bufet, korzystanie z basenów, saun, jaskini solnej, groty śnieżnej w Parku 
Wodnym TROPIKANA 8-21.00, wstęp do klubu nocnego, pokój zabaw dla dzieci, zajęcia w klubie dla dzieci. Pobyt – 7 nocy. 
 
OW „ANNA” - położony blisko lasu a jednocześnie blisko centrum miasta (ok. 1km), aquaparku (500m) 
oraz centrum konferencyjnego w Hotelu Gołębiewski. Posiada 40 miejsc noclegowych w pokojach 2-,3-
osobowych oraz 4-osobowych typu studio. Pokoje z łazienką, TV-sat oraz dostępem do Internetu. Do 
dyspozycji Gości: sauna, jacuzzi, pokój zabaw dla dzieci, miejsce na grilla, 2 sale konferencyjne, boisko do koszykówki, piłki nożnej 
oraz siatkówki, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, quady oraz auta terenowe, parking. 500 m od ośrodka znajduje się 
ogólnodostępny Aquapark "Tropikana" w Hotelu Gołębiewski. Dzieci do 3 lat – bez świadczeń – GRATIS. Pobyty 7 - nocy. 
 
KARPACZ – leży na północnym zboczu Karkonoszy, zwanym kiedyś Śląskimi Alpami, u podnóża Śnieżki (1603). Karpacz jest 
jednym z najbardziej znanych ośrodków sportów letnich i zimowych. Można skorzystać z różnych form turystyki kwalifikowanej 
(szlaki turystyczne, rowerowe), jak również obcować z zabytkami kultury (np. Świątynia Wang), Muzeum Zabawek. W miejscowości 

„TULIPAN” 04.05-22.06 
26.06-01.10 

DOR/2/1P - standard 770 

DZ(3-12)/2/1P - standard 520 

„SKALITE” 12.03-20.12 

DOR/2,3/1P 1190 

DZ(5-12)/DOS/1P 695 

„POŁONINA” 07.05-17.12 

DOR/2/2P 690 

„GOŁĘBIEWSKI” 27.02-21.04 
26.04-20.12 

21-26.04 
5 nocy 

DOR/2/2P 1795 1540 

DZ(4-15)/DOS/2P 950 795 

„ANNA” 02.04-17.12 

DOR/2/1P 760 



również: kolej linowa na Małą Kopę, Dziki Wodospad, letni tor saneczkowy. W Karpaczu panują doskonałe warunki do aktywnego 
wypoczynku. 
 
Hotel „SANDRA SPA” – nowo otwarty nowoczesny obiekt 
hotelowy położony w samym centrum Karpacza. 
Zakwaterowanie w 2, 3 os. pokojach z łazienką, TV, telefonem, 
minibarem. Do dyspozycji gości: restauracja, 2 jadalnie, 3 
sale konferencyjne, kawiarnia, PUB, kręgielnia, salon gier, 
centrum odnowy biologicznej, baza zabiegów rehabilitacyjnych, 
kompleks basenowo-rekreacyjny z basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zjeżdżalniami, solarium, sala do ćwiczeń, siłownia, 
sauna, parking – bezpłatny. Dla amatorów białego szaleństwa - w najbliższym sąsiedztwie 2 wyciągi, wypożyczalnia nart. W cenie 
pobytu: korzystanie z kompleksu basenowego (7 basenów ze zjeżdżalniami: basen pływacki, basen do ćwiczeń (aerobik wodny), 
sztuczna rzeka, basen z gorącą wodą (ze stanowiskami do masażu - jacuzzi, basen z zimną wodą z wodospadem, basen ze 
sztuczną falą, basen dla dzieci, 3 -poziomy z zabawkami tzw. „wodna dżungla”, basen odkryty, 4 zjeżdżalnie z efektami 
akustycznymi, plaża z piaskiem morskim), sauna „Bania”, siłownia, łaźnia parowa dla dzieci, kącik zabaw dla dzieci, programy 
animacyjne (w okresie polskich wakacji letnich i ferii zimowych). Możliwość dokupienia pobytu rehabilitacyjnego (pakiet kuracyjny) 
dodatkowo wizyta lekarska + 2 zabiegi dziennie w dni robocze – dopłata 35,-zł/doba. Za dodatkową opłatą: kompleks łaźni i 
odnowy biologicznej SPA: (sauna fińska, solarium, łaźnia parowa, łaźnia aromatyczno- ziołowa, grota solankowa, grota wodna i 
natrysk doznań), zabiegi kosmetyczne, zabiegi rehabilitacyjne, garaż podziemny, squash, golf- symulator, kręgle, wypożyczalnia 
sprzętu sportowego, fitness. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka opłata 35,-
zł/doba. Opłata za małe zwierzęta domowe – 30,-zł/doba. Pobyty 7 – nocy. 
 
Hotel „GOŁĘBIEWSKI” - położony jest na wysokości około 800 m n.p.m. u podnóża najwyższego 
szczytu gór Karkonoszy – Śnieżki. Ze względu na swoje położenie i przepiękną panoramę gór jest 
doskonałym miejscem wypoczynku zarówno w sezonie letnim jak i zimowym. Posiada pokoje z 
łazienkami, lodówką, telefonem, TV SAT, Internetem, możliwością dostawki. Do dyspozycji gości:3 
restauracje, Park Wodny Tropikana (kompleks basenów, saun, jacuzzi i zjeżdżalni), kręgielnia, salon gier, Klub Nocny, Klub dla 
Dzieci, centrum kongresowe (28 sal konferencyjnych, 2 sale kongresowe, sala kinowa na 300 os., restauracja Staropolska – w stylu 
góralskim) Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka oraz wanienki do kąpania. Dzieci do 4 lat w pokoju rodziców – GRATIS. W 
cenie pobytu: śniadania i obiady – bufet, korzystanie z basenów, saun, jaskini solnej w Parku Wodnym TROPIKANA 8-21.00, wstęp 
do klubu nocnego, pokój zabaw dla dzieci, zajęcia w klubie dla dzieci. Pobyty – 7 nocy. 
 
Hotel „NOWA – SKI” *** - komfortowy obiekt położony u podnóża Księżej Góry z widokiem na 
Śnieżkę. Luksusowo wyposażone pokoje z łazienkami. Do dyspozycji gości: restauracja połączona z 
barem, sauna, solarium, jacuzzi, gabinety odnowy biologicznej, sala konferencyjna, sala bilardowa, 
sala kominkowa oraz pokój zabaw dla dzieci. Dzieci do 3 lat bez świadczeń GRATIS. Cena zawiera 
korzystanie z sauny, jacuzzi, solarium, sali kominkowej i bilardowej, Internetu oraz parkingu. Pobyty 7 nocy. 
 
Pensjonat „KARKONOSKI” *** - komfortowy pensjonat położony na wysokości 810 m. n. p. 
m., blisko szlaków turystycznych oraz ok. 300 m od nowego Hotelu „Gołębiewski”. Pokoje 
elegancko umeblowane 2, 3 - osobowe z łazienkami, TV oraz rodzinne studia 2+2. Możliwość 
dopłaty do pokoi PREMIUM o podwyższonym standardzie (TV LCD 32”, DVD na życzenie, sejf, 
część dzienna pokoju z ekskluzywną kanapą): 20,-zł/noc./os. Do dyspozycji Gości: restauracja z 
letnim tarasem, sala konferencyjna, masaże, sauna fińska, kącik dla dzieci (gry, zabawki, zestaw do malowania), bilard, ogród z 
placem zabaw, letni taras, Internet Wi-Fi. Dzieci do 2 lat - bez świadczeń - Gratis. Możliwość wykupienia pakietu BOBAS - 20,-zł/noc 
(łóżeczko, wanienka, elektroniczna niania, antypoślizgowy stopień pod umywalkę, czajnik bezprzewodowy). Dopłata do 
obiadokolacji: 30,-zł/os./dor/dzień, 15,-zł/dziecko do 12 lat/dzień. Pobyty 7 nocy. 

Hotel „DZIKI POTOK” *** - obiekt położony w cichej i spokojnej dzielnicy - blisko 
centrum Karpacza. Posiada pokoje 2 -osobowe typu "standard" oraz "LUX" – z 
możliwością dostawki, jak również apartamenty. Wszystkie z łazienką, telefonem, TV-
Sat, sejfem oraz dostępem do Internetu. Do dyspozycji Gości: profesjonalne sale 
konferencyjne z klimatyzacją, restauracja z tarasem, bar, basen, sauna sucha, solarium, 
gabinety masażu oraz SPA. W cenie pobytu: basen (8:00 - 21:00), sauna (17:00 - 
21:00), parking monitorowany, opłata klimatyczna. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - 
Gratis. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - opłata 25,-zł/doba. Możliwość dokupienia obiadokolacji – 40,-zł/osoba. W 
cenie pobyty wielkanocnego: 2 śniadania bufetowe, 1 uroczyste śniadanie wielkanocne, 2 obiadokolacje, 1 obiadokolacja w 
Niedzielę Wielkanocną grillowana z prosiakiem i pieczeniem kiełbasek przy ognisku, Sobota Wielkanocna – malowanie pisanek, 
możliwość przygotowania własnego koszyczka wielkanocnego, słodki poczęstunek w Niedziele Wielkanocną – świąteczne ciasta, 
kawa, herbata, 10% zniżki na zabiegi SPA. Pobyty 7 nocy.  

Pensjonat „PATRYN” – położony w Górnym Karpaczu, ok. 15 minut spacerem od centrum miasta. 
Pokoje 2, 3 os. oraz apartamenty, wszystkie z łazienkami i TV. Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia 
z dwoma tarasami widokowymi, sala konferencyjna, świetlica z możliwością organizacji dyskotek, 
parking. Dzieci do 4 lat bez świadczeń – gratis. Pobyty – 7 nocy. 
 
SZKLARSKA PORĘBA – największa miejscowość wypoczynkowa i turystyczna Sudetów nazywana „Perłą Karkonoszy”, położona 
w dolinie u podnóża Szrenicy (1362). Położenie i klimat miejscowości sprawiają, że jest atrakcyjna turystycznie przez cały rok. 
W miejscowości m.in. ponad 100 km sieć szlaków turystycznych (tras spacerowych i rowerowych), osobliwości przyrody: 
wodospady „Kamieńczyk”, „Szklarka”, „Zakręt Śmierci” oraz „Śnieżne Kotły” – doskonałe do uprawiania wspinaczki; wyciąg 
krzesełkowy na Szrenicę.  

„SANDRA” 02-23.04 07.05-18.06 
03.09-01.10 02-16.07 16.07-13.08 13.08-03.09 01.10-17.12 

DOR/2/2P 1240 1365 1460 1585 1490 1310 

DZ(3-10)/2/2P 930 1020 1270 1380 1295 970 

DOR/DOS/2P 930 1020 1080 1170 1105 970 

DZ(3-12)/DOS/2P 720 780 830 895 845 750 

„GOŁĘBIEWSKI” 27.02-21.04 
26.04-20.12 

21-26.04 
5 nocy 

DOR/2/2P 1990 1695 

DZ(4-15)/DOS/2P 995 855 

„NOWA - SKI” 01.04-30.06 
01.10-21.12 30.06-21.12 

DOR/2/2P 990 1100 

DOR,DZ/DOS/2P 770 1050 

„KARKONOSKI” 26.03-25.06 
03.09-26.11 25.06-03.09 

DOR/2,3,2+2/1P 770 890 

DZ(2-6)/2,3,2+2/1P 530 530 

DZ(6-12)/2,3,2+2/1P 680 680 

„DZIKI POTOK” 02.04-26.06 
03.10-22.12 

22-25.04 
WIELKANOC 
3 noce 

26.06-03.10 

DOR/2/1P 1190 995/2P 1330 

DOR/2/1P - UX 1320 1100/2P 1485 

DOR/DOS/1P 930 895/2P 1090 

DZ(3-12)/DOS/1P 730 610/2P 865 

„PATRYN” 27.03-12.06 
04.09-18.12 

12.06-04.09 

DOR/2/2P 660 710 



 
OS-W MSWiA „OLIMP” - położony ok. 1000 m od centrum miasta, otoczony kompleksem 
parkowo-leśnym, posiada pokoje z 2, 3 os. z łazienkami, TV sat, telefonem, oraz segmenty 
typu „studio”. Do dyspozycji gości: kryty basen – w cenie pobytu, kawiarnia, drink bar, duża 
jadalnia, 2 sale konferencyjne, bilard, gabinet odnowy biologicznej (sauna fińska, siłownia, 
solarium, masaż klasyczny i podwodny), duży parking – niestrzeżony, zamykany na noc, 
bezpłatny. Dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis. Dzieci do 9 lat ze zniżką – połówka 
wyżywienia.  
Willa Olimp-Retro - to stylowo odrestaurowana i urządzona Willa pochodząca z XIX wieku, położona na skraju kompleksu 
leśnego, oddalona 150 m od głównego budynku „Olimp” oraz ok. 1000 m od centrum Szklarskiej Poręby. Posiada własną recepcję 
czynną do godz. 16:00, recepcja główna mieści się w Ośrodku OLIMP. Obiekt jest połączeniem komfortu, przytulności i 
kameralności, w hollu znajduje się ogólnodostępny  kominek. Dysponuje ona dodatkowymi 30 miejscami noclegowymi w pokojach 
typu studio (2+1), 2 - oraz 2-osobowych z dostawką. Wszystkie pokoje posiadają łazienki, wyposażone są w tv-sat, telefon. 50% 
zniżki na korzystanie z basenu w ośrodku OLIMP. Pobyty - 7 nocy. 
 
Hotel „LAS” *** - położony przed Szklarską Porębą, na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego, z 
dogodnym dojazdem od strony Jeleniej Góry. Pokoje z łazienką, TV-sat, radio, telefonem i lodówką, 
większość posiada także balkon. W obiekcie jest 6 pokoi dla gości niepełnosprawnych. Do dyspozycji Gości: 
sale konferencyjne, restauracja, kawiarnia, miejsce na grilla, basen, dwie sauny, łaźnia parowa, brodzik dla 
dzieci, jacuzzi, solarium, siłownia, Gabinety masażu i gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski, kawiarenka 
internetowa, bilard, tenis stołowy, kort tenisowy, boisko do siatkówki, parking. W cenie pobytu: korzystanie z basenu oraz sauny. 
Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - GRATIS. Pobyty 7 nocy. 
 
NAŁĘCZÓW - położony na Wyżynie Lubelskiej - 212 m n.p.m., stanowi część Kazimierskiego Parku Krajobrazowego urzekającego 
polskimi plenerami, architekturą, imponującą historią. Atrakcją tych okolic jest sieć wąwozów lessowych. Umiarkowane 
przewietrzanie, duża wilgotność i nasłonecznienie tworzą specyficzny mikroklimat Nałęczowa. Sprzyja on obniżaniu ciśnienia 
tętniczego krwi i zmniejszaniu dolegliwości chorób układu krążenia. Dostępny jest pełny zakres zabiegów hydroterapeutycznych i 
fizykoterapeutycznych. Na gości przyjeżdżających do Nałęczowa czeka zabytkowy park, Palmiarnia, źródła wód mineralnych, 
również bogaty program kulturalny: koncerty, spotkania, wycieczki, dancingi, biblioteka.  
 
Sanatorium „FORTUNAT” - położone w zacisznej części Nałęczowa, 300 m. od Parku 
Zdrojowego. Nowoczesny budynek z klimatyzowaną jadalnią, przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. Do dyspozycji gości: jadalnia, winda, taras (patio), pełna baza 
zabiegowa, rehabilitacja ruchowa; płatny parking. Pokoje z  łazienką, wyposażone w 
telefon, radio, czajnik bezprzewodowy, możliwość wypożyczenia TV-sat. W cenie: 3 posiłki 
dziennie, 3 zabiegi dziennie z zakresu hydroterapii, elektroterapii, termoterapii, i rehabilitacji, całodobowa opieka medyczna. (PS) - 
pokój o podwyższonym standardzie. Pobyty  – 7 nocy. 
 
„PAWILON ANGIELSKI” – położony na terenie Parku Zdrojowego, pokoje 2 os. 
wyposażone w telefon, TV-sat, lodówkę, łazienkę, oraz pokoje dla niepełnosprawnych. Do 
dyspozycji gości: elegancka restauracja, barek, bilard, hydromasaż, sauna, solarium, jacuzzi, 
sala ćwiczeń, studio urody „Spa Professional” oferujące szeroka gamę zabiegów kosmetycznych, aromaterapeutycznych, odnowy 
biologicznej, masaże relaksacyjne; winda, sejf – depozyt, parking strzeżony - 300 m. Dopłata do pokoju 1 osobowego – 50,-zł/noc. 
Oferta pakietów – informacja w biurze lub na stronie www.karpatia.pl. Pobyty 7 nocy. 
 
Sanatorium „KSIĄŻE JÓZEF” - położone w centrum Parku Zdrojowego, nad 
stawem. Posiada pokoje 1 i 2 - osobowe z łazienkami, wyposażone w TV-sat, telefon, 
radio i czajnik bezprzewodowy. W obiekcie: jadalnia, laboratorium analityczne, 
specjalistyczne Gabinety Lekarskie "LUXMED", Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Z. 
Zagórskiego. Ośrodek Ortopedii i Traumatologii "ARTHROS". Parking strzeżony - 200m. 
W cenie: całodzienne wyżywienie, 3 zabiegi dziennie z zakresu hydroterapii, 
elektroterapii, termoterapii, całodobowa opieka medyczna. Pobyty 7 - nocy. 
 
CIECHOCINEK – jedno z największych uzdrowisk, położone na tzw. „Białych Kujawach”, pośrodku Niziny Ciechocińskiej, między 
Toruniem a Włocławkiem. Kurort ma łagodny klimat, charakteryzujący się właściwościami zbliżonymi do klimatu morskiego, 
posiadający walory lecznicze. W Ciechocinku występują źródła solankowe. Uzdrowisko przyciąga kuracjuszy i wczasowiczów nie 
tylko swymi walorami leczniczymi, lecz także malowniczym położeniem, zielenią licznych skwerów i parków, miłym i przytulnym 
klimatem kawiarenek, szumem fontann, powagą tężni, urokiem wielu miejsc spacerowych. Leczy się tu choroby narządu ruchu,  
reumatyczne, układu oddechowego, układu krążenia i układu nerwowego. 
 
Klinika Uzdrowiskowa „POD TĘŻNIAMI” – położona w centrum uzdrowiska przy słynnych 
tężniach. Oferuje noclegi w 270 funkcjonalnie wyposażonych pokojach i apartamentach, 
znajdujących się w części A,B,C,D  i  F . Wszystkie pokoje posiadają łazienki z prysznicem. W 
każdym z nich znajduje się: TV-SAT, radio, telefon, internetowe łącze przewodowe lub 
bezprzewodowe, w większości lodówka. W części A i B do dyspozycji gości są pokoje 1 i  2-
osobowe typu Standard, Ludwik oraz apartamenty. W części C znajdują się pokoje 1 osobowe 
typu Ludwik. W części D w nowoczesnym Kompleksie Balneologicznym znajdują się pokoje 1, 2 
i 3-osobowe, w tym pokoje z widokiem na Tężnie. Część E to dwupoziomowy, wolno stojący 
budynek z pokojami 1 i 2-osobowymi oraz apartamentami. W tej części istnieje możliwość 
zakwaterowania ze zwierzętami. Większość pokoi w obiekcie posiada balkon. Do dyspozycji gości: pełna baza zabiegowa, siłownia, 
basen, sauna, łaźnia parowa, masaże, restauracja, parking. W cenie: 3 posiłki dziennie - bufet, możliwość skorzystania z diety 

„OLIMP” 
02-16.04 
07.05-17.12 

22-26.04 
WIELKANOC 

 

29.04-03.05 
WEEKEND MAJ 

4 noce 
DOR/2,3/2P 

DOR/2,3/2P -  RETRO 920 640 

DZ(3-9)/2,3,/2P 
DZ(3-9)/2,3,/2P - RETRO 560 420 

„LAS” 02.04-17.12 

DOR/2/2P 1180 

DZ(3-16)/2/2P 1040 

DOR/1/2P 1600 

„FORTUNAT” 26.03-07.05 
10.09-10.10 07.05-10.09 10.10-17.12 

DOR/2/3P 990 1060 880 

DOR/2/3P (PS) 1105 1175 915 

DOR/1/3P 1175 1250 990 

„PAWILON ANGIELSKI” 26.03-15.10 15.10-178.12 

DOR/2/3P 1320 

„KSIĄŻE JÓZEF” 26.03-07.05 
10.09-10.10 07.05-10.09 10.10-17.12 

DOR/1/3P 1320 1390 1175 

DOR/2/3P – balkon 1175 1250 1025 

DOR/2/3P – str. Płd. 1100 1170 990 

DOR/2/3P – str. Płn. 1060 1140 960 

„POD 
TĘŻNIAMI” 

02-30.04 
03.09-17.12 30.04-03.09 

 
DOR/2 /3P – stand. 

Bud.  A, B, C, E 
1150 1240 

 
DOR/2/3P – Ludwik 

Bud.  A, B, C, E 
1270 1395 

 
DOR/1/3P – stand. 

Bud.  A, B, C, E 
1210 1270 

 
DOR/1/3P – Ludwik 

Bud.  A, B, C, E 
1335 1460 



zgodnie z zaleceniem lekarskim wraz z konsultacją dietetyka, całodobowa opieka medyczna, gimnastyka oddechowo-krążeniowa do 
30 minut dziennie, edukacja zdrowotna w formie pogadanek i prelekcji, dostęp do Internetu, wstęp na ogólnodostępne imprezy 
kulturalne i rozrywkowe organizowane przez klinikę, wstęp do zespołu WELLNESS & SPA - możliwość skorzystania do 1 
godziny dziennie z: basenu wewnętrznego; zewnętrznego całorocznego (w basenach wiele atrakcji takich jak: masaże karku, stóp, 
ścienne, gejzer ściana wodna, przeciwprąd); brodzika dla dzieci, lub 45 minutowy seans w grocie solnej, edukacja zdrowotna w 
formie pogadanek i prelekcji, dostęp do Internetu, wstęp na ogólnodostępne imprezy kulturalne i rozrywkowe organizowane przez 
klinikę. Pobyty – 7 nocy. 
 
Sanatorium „JULIANÓWKA” - znajduje się w centrum miasta - w niedalekiej 
odległości od parku zdrojowego. Posiada pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami, 
TV, czajnikiem bezprzewodowym. Do dyspozycji gości: baza zabiegowa, basen 
rekreacyjno - rehabilitacyjny z atrakcjami wodnymi (dodatkowo płatny), 
stołówka, kawiarnia z codziennymi dancingami, biblioteka, sale telewizyjne, 
wypożyczalnia rowerów, parking. W cenie pobytu: całodzienne wyżywienie (z możliwością diety), wstępna wizyta lekarska, opieka 
lekarsko pielęgniarska, 3 zabiegi dziennie (w dni robocze - w tym grupowa gimnastyka ogólno usprawniająca na basenie lub w sali 
gimnastycznej). Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - Gratis. Pobyty – 7 nocy.  
 

„JULIANÓWKA” 05.02-31.03 
01.11-17.12 

31.03-30.04 
01.10-01.11 

30.04-30.06 
01.09-01.10 30.06-01.09 

DOR/1/3P 1290 1390 1570 1750 

DOR/2,3/3P 935 998 1124 1270 

DZ(3-7)/DOS/3P 468 499 590 635 


