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Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do Państwa dyspozycji nasz najnowszy katalog ofertowy 
zawierający propozycję wczasów świąteczno-noworocznych na przełomie roku 2020/21.

Wsłuchując się w opinie i sugestie naszych klientów przedstawiamy 19 komfortowych Ośrodków 
o niepowtarzalnej atmosferze, elegancji i doskonałej kuchni. Rodzinny klimat Świąt Bożego Naro-
dzenia, a przede wszystkim nasza wieczerza wigilijna, łamanie się opłatkiem oraz kolędowanie przy 
wspólnym stole na długo pozostaną w Państwa pamięci. Natomiast pod choinką każdy z uczestni-
ków znajdzie dla siebie miły prezent.

Szczególnej uwadze polecamy wyjazd na turnus świątecznonoworoczny, który połączony jest 
z szampańską zabawą sylwestrową, która w doskonałym nastroju przeniesie Państwa w nowy 2021 
rok.

Jak zawsze, zapewniamy bezpieczny i komfortowy transport autokarowy z miejsca zbiórki do 
każdego z oferowanych Ośrodków, a także opiekę naszych przedstawicieli, którzy zadbają o nieza-
kłócony i sprawny przebieg Państwa wypoczynku.

Dziękując za zaufanie jakim nas Państwo od wielu lat darzycie, zapraszamy do spędzenia tych 
wyjątkowych dni w ośrodkach z naszego katalogu.

ul. Kazimierza Wielkiego 2
tel./ fax (32) 241 68 20
tel./ fax (32) 249 30 52
biuro@janturystyka.pl

chorzow@janturystyka.pl

ul. Modrzejowska 36
tel./fax (32) 733 14 58

sosnowiec@janturystyka.pl

Chorzów Zabrze
ul. Wolności 251 A

tel./fax (32) 271 26 65
zabrze@janturystyka.pl

Sosnowiec

Rezerwacje przyjmujemy 
w naszych biurach od momentu 

ukazania się tego katalogu 
do wyczerpania miejsc.

To niewielka, spokojna miejscowość położona na zachodnim wybrzeżu, 7 km na zachód od Mielna. 
Najważniejszym zabytkiem Sarbinowa i głównym punktem orientacyjnym jest położony w cen-
trum XIX-wieczny kościół. Z Sarbinowa warto wybrać się na spacer plażą do latarni w Gąskach. 
Latarnia jest udostępniona do zwiedzania - z jej szczytu podziwiać można malowniczą panoramę 
okolicy. Warto też wybrać się na wycieczkę do pobliskiego Mielna, Ustronia czy Kołobrzegu.

SArbinoWo

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

2495,- 2050,- 600,-

23. 12.2020 - 2.01.2021

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pok. 2-os.

Komfortowy, położony zaledwie 100 
m od plaży Hotel z basenami i odnową 
biologiczną. Dobra lokalizacja, dosko-
nała infrastruktura i tereny rekreacyjne 
sprawią, że o każdej porze roku goście 
nie będą narzekać na nudę. Nadmorski 
mikroklimat, kąpiele morskie i słoneczne, 
połączone z odnową biologiczną dostęp-
ną w Hotelu, sprawią, że wypoczynek bę-
dzie doskonałym relaksem i regeneracją 
organizmu.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2, 3- 

osob. typu standard z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV każdy

* Wyżywienie: od kolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania w dniu 
odjazdu

* Paczka żywnościowa na drogę 
powrotną

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Wycieczka do Kołobrzegu
* Uroczysty Bal SYLWESTROWY
* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie NNW na czas podróży 

i pobytu.

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

HoTEL

Jawor 

Szanowni Państwo

Życzymy Miłego pobytu

Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego 
Nowego Roku



4 5

To niewielka, spokojna miejscowość położona na zachodnim wybrzeżu, 7 km na zachód od Mielna. 
Najważniejszym zabytkiem Sarbinowa i głównym punktem orientacyjnym jest położony w cen-
trum XIX-wieczny kościół. Z Sarbinowa warto wybrać się na spacer plażą do latarni w Gąskach. 
Latarnia jest udostępniona do zwiedzania - z jej szczytu podziwiać można malowniczą panoramę 
okolicy. Warto też wybrać się na wycieczkę do pobliskiego Mielna, Ustronia czy Kołobrzegu.

GrZyboWo

Pensjonat  „Róża” położony jest w od-
ległości ok. 500 m  od morza. Budynek 
został zbudowany i oddany do użytku 
w 2009 r. Cisza miejscowości, kameral-
ność i wysoki komfort zakwaterowania 
pozwala na spędzenie udanych wakacji. 
Wielka zaletą tego Obiektu jest znakomi-
ta kuchnia oraz niepowtarzalny klimat, 
o który starają się właściciele Pensjonatu.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 

4- osob. typu standard z pełnym 
węzłem sanitarnym i TV każdy

* Wyżywienie: 2x w ciągu dnia 
począwszy od obiadokolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania w dniu 
odjazdu

* Wycieczka do Kołobrzegu 
* Paczka żywnościowa na drogę 

powrotną
* Uroczysta kolacja wigilijna
* Uroczysty Bal SYLWESTROWY
* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie NNW na czas 

podróży i pobytu.

23. 12.2020 - 2.01.2021

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

PEnSJonAT

Róża

Lesko to miasto powiatowe nad Sanem, ośrodek turystyczny, handlowy i administracyjny, węzeł 
komunikacyjny, jedna z bram prowadzących w Bieszczady. Miejscowość została założona w XV w. 
przez Kmitów, jednak ślady bytności człowieka na tym terenie sięgają czasów starożytnych. Dzięki 
położeniu na szlaku handlowym z Węgrami i przywilejom szybko się rozwijało, do czego przyczynił 
się zapewne duży odsetek ludności żydowskiej. Kmitowie wznieśli tu pierwszy dwór obronny, który 
był położony na stromym brzegu Sanu. W połowie XVII w. Stadniccy – kolejni właściciele miasta – roz-
budowali go tworząc murowany zamek, który po licznych zmianach i remontach przetrwał do dziś.   

„Zamek” – obiekt  mieszczący się w  za-
bytkowym zamku z  XVI w. wpisanym 
na  listę zabytków, oferujący Gościom 
wyjątkową atmosferę w  stylowych wnę-
trzach.  Obiekt  leży w  centrum miasta, 
w zacisznej ulicy, w otoczeniu parku. Po-
łożenie Leska (Solina 16 km, Polańczyk 
20 km, Ustrzyki Dolne 25 km, Sanok 15 
km) umożliwia odwiedzenie wielu cieka-
wych miejsc oraz  zdobycie Bieszczadz-
kich szczytów.

* Przejazd w obie strony  
* Zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV
* Wyżywienie 3x dziennie począwszy od 

obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu

* Śniadanie i kolacja – bufet szwedzki, obiad - 
porcja

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne 
* 2 x w turnusie wejście na basen kryty 

Aquarius w Lesku
* Uroczysty BAL SYLWESTROWY z Dj (3 ciepłe 

dania, zimna płyta pomiędzy posiłkami 
ciepłymi, alkohol 0,5 l na parę oraz lampka 
szampana, ciasto, kawa, herbata).

* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas podróży 

i pobytu

LESKo

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

ZAmEK

Lesko

dziecko do lat 3dziecko do lat 13osoba dorosła

2050,- 1750,- 400,-

22. 12.2020 - 2.01.2021

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pok. 2-os.

dziecko do lat 4dziecko do lat 12osoba dorosła

2150,- 1670,- 500,-
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ZAWoJA

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

orW

Krakus

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4-osob. 

z pełnym węzłem sanitarnym i TV każdy
* Wyżywienie 3x dziennie począwszy od obiadu 

w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu
* Uroczysta kolacja wigilijna  
* Ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy
* Wycieczka autokarowa na basen termiczny 

w Chochołowie - wejście na gorące źródła
* Dwa zabiegi dziennie wskazane przez lekarza
* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas podróży 

i pobytu
* Bal sylwestrowy z obsługą profesjonalnego DJ’a
* Menu sylwestrowe: 3 posiłki gorące, zimne 

płyty podawane pomiędzy daniami gorącymi, 
0,25l wódki/osobę dorosłą, 1 butelka szampana 
na 4 osoby, napoje zimne i gorące bez 
ograniczeń, uroczyste powitanie nowego roku.

Malownicza miejscowość położona u północnych podnóży Babiej Góry na wysokości 480-700 m 
n.p.m. Jest największą pod względem powierzchni wsią w Polsce. Niezwykle piękne krajobrazy, 
walory klimatyczne, ciekawa kultura i gościnność mieszkańców, a także rozbudowana baza nocle-
gowa i gastronomiczna sprawiają, że Zawoja jest obecnie jedną z najatrakcyjniejszych miejscowości 
wypoczynkowych na południu Polski. Na turystów czeka liczna sieć szlaków, ścieżek, a także nowo-
czesne wyciągi narciarskie.

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wczasowy 
„Krakus” to komfortowy obiekt, usytu-
owany na skraju lasu nad potokiem Ja-
worzynka. W jego pobliżu przebiega 
większość szlaków turystycznych rejonu 
Beskidu Wysokiego. Niedaleko znajdują 
się wyciągi narciarskie. Ośrodek cieszy 
się znakomitą opinią przebywających 
tam gości, na co wpływ mają smaczne 
i urozmaicone posiłki.

osoba dorosła

2150,-

20. 12.2020 - 02.01.2021

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.
Dopłata do apartamentu 150 zł /osobę. 

Dopłata do balkonu 100 zł /osobę. 

Jest znanym uzdrowiskiem o szczególnych walorach klimatycznych, leczniczych, turystycznych 
i rekreacyjno-sportowych. Położona jest w Beskidzie Sądeckim na wysokości 560 – 720 m n.p.m. 
Głównymi atrakcjami miejscowości są: Park Zdrojowy, kolejka na Górę Parkową, kolejka gondolowa 
na Jaworzynę Krynicką oraz doroczny festiwal operowo-operetkowy im. Jana Kiepury.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4-osob. 

z pełnym węzłem sanitarnym i TV każdy
* Wyżywienie: od obiadu w dniu przyjazdu do 

śniadania w dniu odjazdu. 
* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* Biesiada góralska z kapelą
* Wycieczka autokarowa z przewodnikiem 

(trasa wycieczki uzależniona od warunków 
pogodowych)

* Wieczorek taneczny przy muzyce 
mechanicznej połączony z kolacją grillową

* Sylwester wg. programu: godz. 20.00 – 
kolacja sylwestrowa z obsługą DJ’a, godz. 
21.45 – wyjście na koncert sylwestrowy 
(deptak Krynicki), ok. 23.30 – gorące danie 
w Ośrodku, godz. 24.00 – przywitanie 
Nowego Roku przy lampce szampana.

KryniCA ZDróJ

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

DW

Bajka

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

2050,- 1650,- 550,-

23. 12.2020 - 2.01.2021

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

Dom Wypoczynkowy „Bajka” oferuje 15 
komfortowo wyposażonych i przytul-
nie urządzonych pokoi, w których każ-
dy z Państwa będzie mógł wypocząć 
i zrelaksować się. Ośrodek położony jest 
w centrum u podnóża góry, a do recepcji 
Ośrodka prowadzi 10 schodów. W Kryni-
cy znajdują się liczne sanatoria, a w Par-
ku Zdrojowym ogólnodostępne źródła 
lecznicze wód mineralnych.
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Położona jest w Beskidzie Sądeckim u stóp pasma Jaworzyny Krynickiej, na którą można wjechać 
najdłuższą w Polsce kolejką gondolową. Lecznicze wody mineralne wspomagają kuracje licznych 
schorzeń, a przepiękny Park Zdrojowy stanowi miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych regionu. 
Od 1967 roku Krynica Zdrój jest gospodarzem Festiwalu Opery i Operetki im. Jana Kiepury. We 
wrześniu przybywają Goście na Forum Ekonomiczne. Nie sposób zapomnieć o licznych szlakach 
Beskidu Sądeckiego, dostarczających niesamowitych wrażeń bardziej i mniej wytrawnym amato-
rom pieszych wypraw. Trasy te są przystosowane do uprawiania wędrówek, Nordic Walking. W Kry-
nicy dostępne są przez cały rok: lodowisko i sankostrada na Górze Parkowej. Dla poszukujących 
mocniejszych wrażeń polecamy Krynicki Park Linowy.

Hotel *** „Jagiellonka” położony jest w ścisłym centrum uzdrowiska. Jest doskonałym 
punktem wypadowym do zwiedzania okolicy. Znajduje się ok. 600 m od pijalni wód 
„Jan” i stacji kolejki szynowej na Górę Parkową. 
Doskonała baza zabiegowa są dodatkowym atutem Hotelu, który pozwoli na regene-
rację ciała po całodziennych wędrówkach i zwiedzaniu okolic.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4-osob. 

z pełnym węzłem sanitarnym i TV każdy
* Wyżywienie 3x dziennie począwszy od 

obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* Kolacja grillowa 
* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas podróży 

i pobytu.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4-osob. 

z pełnym węzłem sanitarnym i TV każdy
* Wyżywienie 3x dziennie począwszy od 

obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu

* Uroczysta kolacja wigilijna - Tradycyjne menu 
świąteczne

* Kolacja grillowa 
* Uroczysty Bal SYLWESTROWY
* Menu sylwestrowe: 3 posiłki gorące, zimne 

płyty podawane pomiędzy daniami gorącymi, 
0,25 l wódki/ osobę dorosłą, 1 butelka 
szampana na 4 osoby, napoje zimne i gorące 
bez ograniczeń, uroczyste powitanie nowego 
roku.

* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas podróży 

i pobytu

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4-osob. 

z pełnym węzłem sanitarnym i TV każdy
* Wyżywienie 3x dziennie począwszy od 

kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu

* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas podróży 

i pobytu
* Uroczysty Bal SYLWESTROWY
* Menu sylwestrowe: 3 posiłki gorące, zimne 

płyty podawane pomiędzy daniami gorącymi, 
0,25 l wódki/ osobę dorosłą, 1 butelka 
szampana na 4 osoby, napoje zimne i gorące 
bez ograniczeń, uroczyste powitanie nowego 
roku.

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

1280,-
1420,-

1120,-
1220,-

350,-
400,-

23. 12.2020 - 28. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pok. 2-os.

standard

komfort

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

 2330,-
 2630,-

1900,-
2100,-

600,-
600,-

23. 12.2020 - 02.01.2021

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pok. 2-os.

standard

komfort

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

1450,-
1570,-

1050,-
1150,-

350,-
400,-

28. 12.2020 - 02.01.2021

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pok. 2-os.

standard

komfort

HoTEL

Jagiellonka

KryniCA-ZDróJ

ZAKrES ŚWiADCZEŃ TurnuS ŚWiąTECZny

TurnuS ŚWiąTECZno
 - noWoroCZny

TurnuS SyLWESTroWy
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Kompleks „WRZOS” położony jest nad 
rzeką Sołą z bardzo dobrym dojazdem 
- niedaleko od drogi Żywiec - Zwardoń. 
Na terenie ośrodka znajduje się budynek 
hotelowy, w którym mieści się węzeł ga-
stronomiczny, gdzie codziennie przygo-
towywane są smaczne domowe posiłki, 
potrawy regionalne i dania kuchni pol-
skiej. Budynek połączony jest przejściem 
z krytym basenem - jedynym w okolicy, 
gdzie proponujemy relaks w podgrzewa-
nej, ozonowanej wodzie. 

Wrzos

PoDAruJCiE SobiE

cudowne
święta ZAKrES ŚWiADCZEŃ

KrW

Wrzos

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

1080,- 900,- 300,-

22. 12.2020 - 27. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pok. 2-os.

WęGiErSKA GórKA
Węgierska Górka to ciekawa miejscowość turystyczna w województwie śląskim, w urokliwym za-
kątku Żywiecczyzny, nad rzeką Sołą, pomiędzy Żywcem a Milówką. Węgierska Górka może być do-
brą bazą do wypadów w Beskid Śląski oraz Beskid Żywiecki, również w samej miejscowości i najbliż-
szej okolicy znajdzie się wiele niecodziennych atrakcji, które warto poznać będąc w tych stronach.

Turnusy Świąteczne

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 

2, 3, 4-osob. z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV każdy

* Wyżywienie 3x dziennie począwszy 
od obiadu w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* Kolacja grillowa połączona 

z występem regionalnego zespołu 
góralskiego

* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas 

podróży i pobytu.
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„Dworek Galosa” to idealne miejsce do 
całorocznego wypoczynku, znajdujące 
się w Kotlinie Kłodzkiej w Stroniu Śląskim, 
miejscu stanowiącym perłę Turystyczne-
go Hrabstwa Sudetów. Miasteczko leży 
w malowniczej dolinie rzeki Białej Lądec-
kiej, pomiędzy czterema pasmami górski-
mi: Masywem Śnieżnika, Górami Złotymi, 
Górami Bialskimi i Krowiarkami. Do dys-
pozycji Gości jest także „Leśniczówka” – 
myśliwska chata.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3 

-osob. z pełnym węzłem sanitarnym 
i TV każdy

* Wyżywienie 3x dziennie począwszy od 
obiadu w dniu przyjazdu do śniadania 
w dniu wyjazdu

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* Kolacja grillowa połączona z występem 

zespołu
* wycieczka autokarowa (trasa 

uzależniona od warunków 
pogodowych)

* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas 

podróży i pobytu.

STroniE ŚLąSKiE

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

DWorEK

Galosa

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

1250,- 900,- 350,-

22. 12.2020 - 27. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

Miasto to znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Uznaje się, że jest to 
miejsce najbardziej lesiste w Polsce, a dodatkowo bogate w niezwykłą, oryginalną i niepowtarzalną 
florę oraz faunę. Miasto było znanym ośrodkiem przemysłu szklarskiego dzięki Hucie Szkła Krysz-
tałowego „Violetta”, założonej w 1864. 

Pięknie zlokalizowany - centralnie w Karkonoszach, pomiędzy Karpaczem, Szklarską Porębą i Je-
lenią Górą, na szczycie Góry Przesieckiej, na wysokości 600 m n.p.m. w obszarze o największej 
w Polsce gęstości górskich tras i ścieżek spacerowych o różnej długości i trudności, czyni z nas natu-
ralną bazę dla miłośników trekkingu, Nordic Walkingu czy spacerów (szlaki spod drzwi wejściowych 
Hotelu). 15 minut jazdy samochodem od centrum Jeleniej Góry.

Hotel Concordia*** położony jest 
w cichej i spokojnej okolicy, 600 m n.p.m., 
z dala od gwaru tłumów, zaledwie 10 
minut jazdy samochodem od atrakcji 
Karpacza i 15 km od czeskiej granicy. 
W obiekcie znajduje się bar oraz restau-
racja serwująca dania kuchni polskiej. 
Z okien hotelu oraz ogrodu rozciągają się 
niezwykłe widoki na Kotlinę Jeleniogór-
ską, zamek Chojnik i najwyższe pasmo 
Karkonoszy, w tym Śnieżkę. 

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 

-osob. z pełnym węzłem sanitarnym 
i TV każdy

* Wyżywienie 2x dziennie począwszy 
od obiadokolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* ognisko z grzańcem i pieczeniem 

kiełbasek
* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas 

podróży i pobytu.

ZACHEłmiE

dziecko do lat 3dziecko do lat 12osoba dorosła

1350,- 1150,- 400,-

22. 12.2020 - 27. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

HoTEL***

Concordia
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Korbielów to nieduża wioska, administracyjnie położona w województwie śląskim, powiecie ży-
wieckim w gminie Jeleśnia. Zlokalizowana na południu Polski miejscowość pozwala na korzystanie 
z licznych szlaków turystycznych, a także stoków narciarskich rozciągających się po terenach Beski-
du Żywieckiego. W pobliżu Korbielowa znajduje się przejście graniczne na Orawę, czyli na Słowację.

KorbiELóW

Pensjonat LIDIA położony jest w cen-
trum Korbielowa, dysponuje pokojami 
2, 3, 4 osobowymi łącznie ok. 50 miejsc, 
wszystkie z łazienkami, TV. Na wyposaże-
niu pokoi jest czajnik bezprzewodowy. 
Do dyspozycji gości jest sauna (odpłatna)  
i świetlica jak również bezprzewodowy 
dostęp internetowy. Obok pensjonatu 
znajduje się zadaszony grill dla gości, dla 
dzieci piaskownica i huśtawki. Parking dla 
gości gratis. 

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

PEnSJonAT

Lidia

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

1050,- 850,- 350,-

22. 12.2020 - 27. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pok. 2-os.

Górski Ośrodek Wypoczynkowy położo-
ny jest na zboczu Beskidów, na wysoko-
ści 570 metrów nad poziomem morza, 
w Szczyrku, w odległości zaledwie 100 
metrów od wyciągu narciarskiego Beski-
dek. Obiekt oferuje bezpłatne WiFi w po-
mieszczeniach ogólnodostępnych oraz 
pokoje z lodówką.

Szczyrk leży na południe od Bielska-Białej w północno-wschodniej części Beskidu Śląskiego. Poło-
żony jest na wysokości od 460 do 600 m.n.p.m, nad Żylicą, potokiem (dopływ Soły), którego źródła 
znajdują się na stokach Malinowskiej Skały. Szczyrk zajmuje górny odcinek Doliny Żylicy od Skalite-
go i Magury, aż po Przełęcz Salmopolską. Szczególnie korzystnymi cechami klimatu są: czyste gór-
skie powietrze, duże nasłonecznienie, korzystny układ temperatur i dobra wilgotność powietrza. 
Klimat sprzyja rekonwalescencji przy chorobach dróg oddechowych i serca.

SZCZyrK

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

1250,- 900,- 300,-

22. 12.2020 - 27. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pok. 2-os.

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

oŚroDEK

Górski

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 

2, 3, 4-osob. z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV każdy

* Wyżywienie 3x dziennie począwszy 
od obiadu w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* Kolacja grillowa połączona 

z występem regionalnego zespołu 
góralskiego

* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas 

podróży i pobytu.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 

2, 3, 4-osob. z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV każdy

* Wyżywienie 3x dziennie począwszy 
od obiadu w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* Kolacja grillowa połączona 

z występem regionalnego zespołu 
góralskiego

* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas 

podróży i pobytu.
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Malownicza miejscowość położona u północnych podnóży Babiej Góry na wysokości 480-700 m 
n.p.m. Jest największą pod względem powierzchni wsią w Polsce. Niezwykle piękne krajobrazy, 
walory klimatyczne, ciekawa kultura i gościnność mieszkańców, a także rozbudowana baza nocle-
gowa i gastronomiczna sprawiają, że Zawoja jest obecnie jedną z najatrakcyjniejszych miejscowości 
wypoczynkowych na południu Polski. Na turystów czeka liczna sieć szlaków, ścieżek, a także nowo-
czesne wyciągi narciarskie.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 

2, 3, 4-osob. z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV każdy

* Wyżywienie 3x dziennie począwszy 
od obiadu w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu

* Wycieczka do Wadowic
* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* Kolacja grillowa połączona 

z występem regionalnego zespołu 
góralskiego

* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas 

podróży i pobytu.

Ośrodek Szkoleniowy - Wypoczynkowo 
w Zawoji jest Ośrodkiem zbudowanym i wy-
kończonym w typowo górskim stylu. Ośro-
dek dysponuje 52 miejscami w pokojach 
2 i 4 osobowych. Na terenie obiektu poza 
pokojami gościnnymi znajduje się jadłodaj-
nia, oferująca smaczną, domową kuchnię 
oraz zadaszony grill na zewnątrz, co sprzyja 
organizacji wspaniałych imprez na świeżym 
powietrzu. W sąsiedztwie Ośrodka znajdu-
je się sieć wyciągów narciarskich, posiada-
jących stoki o różnym stopniu trudności, 
oświetlone oraz sztucznie naśnieżone.

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

995,-
1030,-

850,-
900,-

250,-
300,-

22. 12.2020 - 27. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

standard

standard+

ZAWoJA PiWniCZnA ZDróJ

Atrakcją ośrodka są zabiegi lecznicze i od-
nowa biologiczna. Do dyspozycji gości są: 
basen kryty (6 m x 12 m), gabinety zabie-
gowe (hydromasaże, bicz szkocki, masaże 
ręczne, masaże podwodne, kąpiele pereł-
kowe, siarczkowe, w piwie, kinezyterapia, 
solux, interdyn, ultradźwięki, jonoforeza, 
diadynamik), gabinety odnowy biologicz-
nej (aparat „BOA”, błoto lecznicze, kąpie-
le lecznicze, zabiegi borowinowe, kapsuła 
„NEOQI”), sala gimnastyczna do ćwiczeń, 
mini siłownia, sauna, łaźnia parowa, par-
king monitorowany, ogrodzony, płatny.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 

4- osob. typu standard z pełnym 
węzłem sanitarnym i TV każdy

* Wyżywienie: 3x w ciągu dnia 
począwszy od obiadu w dniu 
przyjazdu do śniadania w dniu 
odjazdu

* Paczka żywnościowa na drogę 
powrotną

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie NNW na czas 

podróży i pobytu.

ZAKrES ŚWiADCZEŃ ZAKrES ŚWiADCZEŃ

oWL

Smrek
oSW

Halny

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

1370,- 1150,- 350,-

23. 12.2020 - 28. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

Położona w malowniczej dolinie Popradu, w centrum Beskidu Sądeckiego. Bogata historia miasta 
zaczęła się w czasach Kazimierza Wielkiego. Obecnie odwiedzana jest ze względu na właściwości 
mikroklimatu i wód leczniczych. Do Piwnicznej przyjechać można zarówno na kuracje lecznicze jak 
i na aktywny wypoczynek. Znajdziemy tu zróżnicowane górskie szlaki piesze i rowerowe, jak i aleje 
spacerowe w mieście i jego okolicy. W Amfiteatrze organizowane są liczne wydarzenia kulturalne, 
co pozwala poznać folklor regionu. 
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dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

1250,- 980,- 300,-

22. 12.2020 - 27. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pok. 2-os.

To miasto u podnóża Tatr, najsłynniejsze z polskich uzdrowisk, centrum kultury narodowej oraz 
największy w Polsce ośrodek turystyki górskiej, jaskiniowej i sportów zimowych. Miasto leży na 
wysokości 750 - 1126m n.p.m., zaś centralny punkt Zakopanego - skrzyżowanie ul. Krupówki i Ko-
ściuszki leży na wysokości 838m n.p.m.. Na północ od Zakopanego rozciąga się pasmo Gubałówki, 
a na południe miasta góruje Giewont. W miejscowości tej znajdują się liczne sanatoria oraz domy 
wypoczynkowe.

Kameralny, komfortowy Ośrodek usy-
tuowany w centrum Zakopanego. Od 
słynnych Krupówek dzieli go kilkadziesiąt 
metrów. Ośrodek posiada własną stołów-
kę i serwuje smaczne posiłki w postaci 
szwedzkiego stołu (śniadania i kolacje). 
Każdy pokój ma pełny węzeł sanitarnym 
i TV SAT, a także dostęp do Internetu. Do 
dyspozycji gości pozostaje sala z komin-
kiem oraz sauna.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 

4-osob. z pełnym węzłem sanitarnym 
i TV każdy

* Wyżywienie 3x dziennie począwszy od 
obiadu w dniu przyjazdu do śniadania 
w dniu wyjazdu

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* Kolacja grillowa połączona z występem 

regionalnego zespołu góralskiego
* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas 

podróży i pobytu.

dziecko do lat 3dziecko do lat 14osoba dorosła

1495,- 995,- 300,-

22. 12.2020 - 27. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pok. 2-os.

Miasto u podnóża Tatr, najsłynniejsze z polskich uzdrowisk, centrum kultury narodowej oraz naj-
większy w Polsce ośrodek turystyki górskiej, jaskiniowej i sportów zimowych. Miasto leży na wyso-
kości 750 - 1126m n.p.m., zaś centralny punkt Zakopanego - skrzyżowanie ul. Krupówki i Kościuszki 
leży na wysokości 838m n.p.m.. Na północ od Zakopanego rozciąga się pasmo Gubałówki, a na 
południe miasta góruje Giewont. W miejscowości tej znajdują się liczne sanatoria oraz domy wy-
poczynkowe.

Pensjonat Halny to położony w centrum 
miasta kompleks 2 budynków z pięknym 
widokiem na panoramę Tatr i Giewont. 
Zlokalizowany jest przy Równi Krupowej, 
która jest wspaniałym miejscem dla Go-
ści lubiących spacery i piękne widoki. To 
idealny punkt startowy na wycieczki gór-
skie i zwiedzanie okolicy. Do stacji kolejo-
wej i dworca PKS/bus jest zaledwie 200 
metrów. Od Krupówek - głównej ulicy 
Zakopanego dzieli nas tylko 5 min drogi 
spacerem, a wszystkie atrakcje kurortu 
są w zasięgu ręki.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 

4-osob. z pełnym węzłem sanitarnym 
i TV każdy

* Wyżywienie 3x dziennie począwszy od 
obiadu w dniu przyjazdu do śniadania 
w dniu wyjazdu

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* Kolacja grillowa połączona 

z występem regionalnego zespołu 
góralskiego

* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas 

podróży i pobytu.

ZAKoPAnE ZAKoPAnE

WiLLA

Znana
PEnSJonAT

Halny

ZAKrES ŚWiADCZEŃ ZAKrES ŚWiADCZEŃ
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Pensjonat „Brzoza” położony jest w CEN-
TRUM Zakopanego (do Krupówek ok. 
500 m) - oferuje spokój, luksusowy wy-
poczynek, miłą atmosferę, oraz bliskość 
wszystkich atrakcji miejscowości.
Ośrodek posiada 50 miejsc noclegowych 
w pokojach wyposażonych w dużą łazien-
kę, TV LCD , Internet. Do dyspozycji gości 
są lodówki umieszczone na korytarzach 
oraz istnieje możliwość skorzystania z su-
szarki i żelazka. Ośrodek posiada monito-
rowany parking oraz własną restauracje, 
serwującą smaczne oraz domowe posiłki.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 

2, 3, 4-osob. z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV każdy

* Wyżywienie 3x dziennie począwszy 
od obiadu w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* Kolacja grillowa połączona 

z występem zespołu góralskiego
* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas 

podróży i pobytu.

To miasto u podnóża Tatr, najsłynniejsze z polskich uzdrowisk, centrum kultury narodowej oraz 
największy w Polsce ośrodek turystyki górskiej, jaskiniowej i sportów zimowych. Miasto leży na 
wysokości 750 - 1126m n.p.m., zaś centralny punkt Zakopanego - skrzyżowanie ul. Krupówki i Ko-
ściuszki leży na wysokości 838m n.p.m.. Na północ od Zakopanego rozciąga się pasmo Gubałówki, 
a na południe miasta góruje Giewont. W miejscowości tej znajdują się liczne sanatoria oraz domy 
wypoczynkowe.

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

1150,- 800,- 250,-

22. 12.2020 - 27. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pok. 2-os.

ZAKoPAnE

PEnSJonAT

Brzoza

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

Obiekt Willa Modra położona jest 1,2 
km od wyciągu narciarskiego Ku Dolinie. 
Oferuje ogród, bezpłatne WiFi, wspólny 
salon, taras, przechowalnię sprzętu nar-
ciarskiego, zakwaterowanie z łazienką 
oraz telewizorem z dostępem do kana-
łów satelitarnych. Okolica stwarza do-
godne warunki dla miłośników spacerów 
i białego szaleństwa. W pobliżu obiektu 
usytuowany jest park wodny Terma Bu-
kowina, wyciąg narciarski Przy Kolibie 
oraz ośrodek narciarski Budzyński.

buKoWinA TATrZAŃSKA

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

WiLLA

Modra

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

1250,- 980,- 300,-

22. 12.2020 - 27. 12.2020

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

Bukowina Tatrzańska - miejscowość w woj. małopolskim na pogórzu Spisko-Gubałowskim,poło-
żona na wysokości 750-1000 m n.p.m. Wyjątkowe walory krajobrazowe i klimatyczne sprawiły, że 
miejscowość ta uzyskała status górskiej stacji klimatycznej i zaliczona została do polskich uzdro-
wisk. Uzdrowiskowy charakter nadają Bukowinie również bogate zasoby wód geotermalnych, któ-
rych złoża wykorzystane są w powstałym kompleksie wodnym. Miejscowość ta jest doskonałą 
bazą wypadową do pobliskiego Zakopanego oraz w malownicze pasmo Tatr.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 

4-osob. z pełnym węzłem sanitarnym 
i TV każdy

* Wyżywienie 3x dziennie począwszy od 
obiadu w dniu przyjazdu do śniadania 
w dniu wyjazdu

* Uroczysta kolacja wigilijna
* Tradycyjne menu świąteczne
* Kolacja grillowa połączona z występem 

regionalnego zespołu góralskiego
* Wycieczka autokarowa do Zakopanego
* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas 

podróży i pobytu.
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Hotel „Ziemowit” położony jest na Skar-
pie Wiślanej, w uzdrowiskowej części 
Ustronia – Zawodziu, niedaleko od 
centrum oraz od głównych obiektów 
uzdrowiskowych (zakładów przyrodo-
leczniczych). Smaczna kuchnia, duży 
ogród i doskonała atmosfera pozwolą 
poczuć  się jak w domu. Bardzo dobrze 
wyposażone gabinety: odnowy  biolo-
gicznej i rehabilitacyjnej czynią z Hotelu 
„Ziemowit” świetne  miejsce na wczasy 
profilaktyczno-lecznicze oraz wczasy wy-
poczynkowe.

Znane uzdrowisko i centrum wczasowe położone pośród malowniczych zboczy Równicy i Czantorii 
w Beskidzie Śląskim. Naturalnym bogactwem Ustronia są lasy, a także niedawno odkryte wyso-
kostężone solanki termalne wykorzystywane do celów leczniczych. Dzięki licznym, oznakowanym 
szlakom turystycznym i spacerowym (o łącznej długości 28,5 km) stwarza doskonałe warunki do 
uprawiania górskiej turystyki pieszej. Jedną z atrakcji Ustronia jest kolej linowo-krzesełkowa oraz 
letni tor saneczkowy na Czantorii. Będąc w Ustroniu warto zobaczyć m.in. muzeum etnograficzne – 
Stara Zagroda, Leśny Park Niespodzianek czy „eXtreme” – Rodzinny Park Rozrywki.

* Przejazd w obie strony
* Zakwaterowanie w pokojach 

2, 3, 4-osob. z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV każdy

* Wyżywienie 3x dziennie począwszy 
od obiadu w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu

* Uroczysta Bal Sylwestrowy
* Upominek dla każdego uczestnika
* Ubezpieczenie od NNW na czas 

podróży i pobytu.

uSTroŃ

ZAKrES ŚWiADCZEŃ

HoTEL

Ziemowit

dziecko do lat 3dziecko do lat 10osoba dorosła

1595,- 1300,- 400,-

28. 12.2020 - 2.01.2021

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.Turnus Sylwestrowy
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Ag

encjA TurysTycznA jAn

ul. Kazimierza Wielkiego 2
tel./ fax (32) 241 68 20
tel./ fax (32) 249 30 52
biuro@janturystyka.pl

chorzow@janturystyka.pl

ul. Modrzejowska 36
tel./fax (32) 733 14 58

sosnowiec@janturystyka.pl

Chorzów Zabrze
ul. Wolności 251 A

tel./fax (32) 271 26 65
zabrze@janturystyka.pl

Sosnowiec

Rezerwacje przyjmujemy w naszych biurach od momentu 
ukazania się tego katalogu do wyczerpania miejsc.

Biura czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00.

Życzymy 
Miłego pobytu

Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego 
Nowego Roku


