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informacje praktyczne dla turystów
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wyposażenie ośrodków
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56 ofert krajowych
gwarancja niezmienności ceny

Jak co roku,
przygotowaliśmy
drobne upominki
dla naszych klientów*

*promocja ważna
do wyczerpania
zapasów

Jesteśmy obecni na rynku turystycznym od 1995
roku, a nasze biura w Zabrzu, Sosnowcu, Chorzowie
i Cieszynie prowadzi doświadczony zespół profesjonalistów, dla których najwyższą wartością od samego
początku działalności pozostaje zadowolanie i satysfakcja Państwa z udanego wypoczynku.
Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce katalog
oferujący wypoczynek w roku 2020 w najpiękniejszych
zakątkach naszego kraju. Katalog ten został opracowany z dużą dbałością o detale przez naszych pracowników, którzy osobiście wizytowali każdy z oferowanych
Ośrodków.
Katalog zawiera bardzo szeroką ofertę wypoczynku
i podzielony został na trzy zasadnicze działy: Morze,
Góry oraz Mazury.

W każdym z oferowanych Ośrodków zapewniamy
Państwu komfortowy standard zakwaterowania, znakomite wyżywienie oraz bezpieczny dojazd i powrót klimatyzowanym autokarem. Dopełnieniem naszej oferty
są imprezy towarzysko - integracyjne oraz na życzenie
Państwa wycieczki fakultatywne. Nad sprawnym i niezakłóconym przebiegiem każdego turnusu czuwają nasi
przedstawiciele i właściciele Ośrodków. W czasie całego pobytu pozostają oni do Państwa dyspozycji służąc
wszelką informacją i pomocą.
Dziękując za dotychczasowe zaufanie jakim nas
Państwo darzycie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z niepowtarzalnych
uroków polskich kurortów i wczasowisk.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.

zapraszamy do naszych biur Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00

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

ul. Wolności 251 A
tel./fax 32 271 26 65
zabrze@janturystyka.pl

ul. Wyższa Brama 29
tel./fax 33 813 36 63
tel. 500 089 420
cieszyn@janturystyka.pl
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Mielno - Łazy
Dąbki - Darłówko
Jarosławiec
Ustka

Świnoujście
Międzyzdroje
Dziwnów
Łukęcin

Łeba

mapa polskich miejscowości

Jastrzębia Góra
Władysławowo
Jastarnia
Karwia

Krynica Morska

Rowy

Sarbinowo
Sianożęty - Ustronie Morskie
Mrzeżyno
Kołobrzeg
Pogorzelica
Grzybowo
Niechorze
Dźwirzyno
Rewal
Pobierowo

Krzyże

jak rezerwować?

Poprzez wizytę
bezpośrednio
w naszym biurze
Telefonicznie
oferta dla grup zorganizowanych

rezerwacje grupowe

Od wielu lat, bazując na zaufaniu i dążeniu do ciągłego
podnoszenia poziomu świadczonych usług, organizujemy
wyjazdy dla grup zorganizowanych.

660 548 238
603 585 350

Zadzwoń i dowiedz się, jakie korzyści płyną z organizowanych
przez nas wyjazdów grupowych. Nasi przedstawiciele,
skontaktują się z Państwem w celu stworzenia i przedstawienia
najdogodniejszej oferty.

mail:

Zapraszamy do współpracy Polskie Związki, Stowarzyszenia
oraz Kluby Emerytów i Rencistów. Istnieje możliwość stworzenia
indywidualnej oferty.

biuro@janturystyka.pl

Zapraszamy do kontaktu
Zachełmie

Kudowa Zdrój
Duszniki Zdrój
Lądek Zdrój
Ustroń

Szczyrk
Wisła

Szczawnica

Krynica Zdrój

Piwniczna
Zdrój

Iwonicz Zdrój
Solina

Wybrzeże Bałtyku to miejsce niezwykłe – piaszczyste i szerokie plaże,
bajkowa sceneria spokojnego i wzburzonego morza, urzekające zachody
słońca, żagle, mewy, latarnie, malownicze klify, świeże powietrze,
piękne kompleksy leśne, tętniące życiem miejscowości letniskowe
z tradycjami oraz interesujące imprezy, bogata, zróżnicowana baza
noclegowa i gastronomiczna, przyjaźnie nastawieni ludzie z całego
kraju. Tutaj każdy znajdzie możliwość pełnego wypoczynku. Piesze
i rowerowe szlaki, jazda konno, wędkowanie, żeglowanie, kąpiele
morskie i słoneczne – wszystko to gwarantuje udany i niezapomniany
wypoczynek nad Bałtykiem. Zapraszamy zatem do tej krainy o każdej
porze roku.
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świnoujście

OrW GRAAL

Ośrodek położony jest w cichej i spokojnej części Świnoujścia
naprzeciwko sosnowego lasu w odległości ok. 380 metrów od
morza i około 300 metrów od granicy niemieckiej. Ośrodek składa
się z trzech budynków hotelowych oraz budynku gastronomicznego.
Na terenie Ośrodka jest dużo zieleni i miejsc gdzie można spokojnie
wypocząć. Nowością w Ośrodku jest kryty basen.
Świnoujście położone jest na 44 wyspach, z czego największymi
są Wolin i Uznam. Głównymi atrakcjami Świnoujścia są: najszersza
bałtycka plaża, ozdobna architektura dzielnicy uzdrowiskowej,
wspaniała przyroda parków i zieleńców, miejskie promy oraz
najwyższa w Europie latarnia morska.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• 2x wejścia na kryty basen Ośrodka (w wymiarze 1h)
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13

29.05. – 11.06.
14.06. – 27.06.
01.09. – 14.09.
15.09. – 28.09.

POKOJE

osoba dorosła

1875,1940,1940,1875,-

osoba do lat 10

1590,1680,1680,1590,-

osoba do lat 3

400,400,400,400,-

Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 450 zł/turnus
Limit pojedynczego zakwaterowania - 2 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe oraz pokoje
typu studio z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
bufet szwedzki
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 400 m, apteka ok. 1200 m,
kościół ok. 900 m, szpital ok. 2000 m,
granica z Niemcami ok. 300 m

w obiekcie

jadalnia, kryty basen, plac zabaw
dla dzieci, boisko do siatkówki,
altana z grillem, miejsce na ognisko,
dozorowany płatny parking, WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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nowość 2020’

świnoujście

hotel Admirał II

Hotel Admirał II to unikalny, historyczny obiekt, pochodzący z końca
XIX wieku. Estetyka starannie odrestaurowanego pensjonatu.
Komfort gościom zapewnia między innymi wyposażenie w windę.
Ogólnodostępny taras przy wejściu do budynku, umożliwiający
wypoczynek oraz spotkania towarzyskie na świeżym powietrzu.
Bezpłatny Internet bezprzewodowy na terenie obiektu. Plaża
w Świnoujściu zajmuje corocznie najwyższe pierwsze miejsca
w rankingu plaż polskich. Świnoujście stanowi idealny punkt
wypadowy do położonych w pobliżu niemieckich kurortów
nadmorskich: Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin. Dużą atrakcją jest
dobrze rozbudowana sieć tras rowerowych, prowadzących m.in.
do Jeziora Turkusowego, rezerwatów ptaków na wyspie Karsibór.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie
w
pokoju
z pełnym węzłem sanitarnym
i TV
• wyżywienie 2x dziennie począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu

• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie:
obiadokolacja:

bufet szwedzki
bufet szwedzki

Okolica ośrodka

plaża ok. 70 m, kościół ok. 300 m,
apteka ok. 150 m, promenada 800 m

w obiekcie

jadalnia, recepcja, plac zabaw,
parking, winda, wypozyczalnia
rowerów, Wi-Fi.

POKOJE

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

osoba dorosła

osoba do lat 10

1. 13 dni / 12 27.06. - 09.07.

2160,-

1690,-

.

osoba do lat 3

400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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wycieczka w cenie

Międzyzdroje

OW stilo

Ośrodek Wczasowy „Stilo” znajduje się w zachodniej części
Międzyzdrojów w odległości ok. 50 m od morza. Ośrodek znajduję
się na ponad 2,5 ha terenie i jest to kompleks budynków w stylu
skandynawskim przepięknie wkomponowany w leśną okolicę.
Cały Ośrodek jest monitorowany i ogrodzony.
Międzyzdroje posiadają szczególny mikroklimat, który korzystnie
wpływa na choroby układu oddechowego, tarczycy i układu
krążenia. Atrakcją miejscowości jest wspaniała aleja gwiazd
naszego teatru i filmu, gabinet figur woskowych, a także molo.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• wycieczka kolejką po Międzyzdrojach

• dwie kolacje grillowe podczas
pobytu
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13
5. 14 dni / 13
6. 14 dni / 13
7. 11 dni / 10

14.05. – 24.05.
24.05. – 06.06.
06.06. – 19.06.
19.06. – 02.07.
17.08. – 30.08.
30.08. – 12.09.
12.09. – 22.09.

POKOJE

osoba dorosła

1325,1575,1650,2050,1730,1575,1325,-

osoba do lat 10

1100,1290,1320,1700,1390,1320,1100,-

osoba do lat 3

300,350,350,400,350,350,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: porcjowane
porcjowany
obiad:
porcjowana
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 50 m, centrum, pogotowie
ratunkowe, apteka i kościół ok. 500 m.

w obiekcie

jadalnia, świetlica, boiska sportowe,
tenis stołowy, zadaszony grill,
basen otwarty (czynny od 15 maja
do 15 września, w godz.: 1000-1800),
sklep spożywczy, plac zabaw i bawialnia
dla dzieci, recepcja, parking, Wi-Fi
(w recepcji).

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Pobierowo

villa REZA

Nowoczesna i komfortowa Villa „Reza” położona jest w lesie
sosnowym w odległości ok. 500 m od morza. Obiekt jest całkowicie
ogrodzony i centralnie ogrzewany. Wszystkie pokoje są klasycznie
urządzone, znakomicie wyposażone oraz posiadają balkon. Obiekt
posiada taras, ogród oraz plac zabaw dla dzieci. Miły i udany
wypoczynek zapewniają właściciele Ośrodka, którzy przykładają
wszelkich starań, by każdy wczasowicz czuł się jak w domu.
Pobierowo skrywa się w przepięknym lesie sosnowo-świerkowym.
Piaszczysta, szeroka plaża, czysta woda stanowi największą
atrakcję miejscowości będąc miejscem kąpieli słonecznych
i morskich, a w sezonie letnim spacerów na powietrzu nasyconym
związkami jodu i magnezu.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie
w
pokoju
z pełnym węzłem sanitarnym
i TV
• wyżywienie 2x dziennie począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu

• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

bufet szwedzki
śniadanie:
obiadokolacja: porcjowana +
podwieczorek
z kawą i herbatą

Okolica ośrodka

plaża ok. 500 m, centrum i apteka ok.
500 m, kościół ok. 450 m.

w obiekcie

jadalnia w budynku zakwaterowania,
recepcja, plac zabaw, parking,
rekreacyjny taras, Wi-Fi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

osoba dorosła

osoba do lat 10

1790,1790,-

1390,1390,-

1. 14 dni / 13 18.06. – 01.07.
2. 14 dni / 13 26.08. – 08.09.

.

osoba do lat 3

450,450,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Łukęcin

OW Wielki Błękit

Ośrodek Wypoczynkowy „Wielki Błękit” – usytuowany jest
w sercu jednego z piękniejszych zakątków na Zachodnim Wybrzeżu
Morza Bałtyckiego. Wybudowany w stylu modernistycznym obiekt,
został „wtopiony” w idylliczną, otaczającą przyrodę, a panujący tu
mikroklimat o wybitnych walorach dodatkowo sprzyja wypoczynkowi
oraz ma pozytywne działanie na nasze zdrowie. Obiekt znajduje
się w otoczeniu sosnowego lasu, w sąsiedztwie piaszczystej plaży
i morza, gdzie dojdziemy w około 3 minuty spacerem leśną aleją.
Łukęcin to niewielka, spokojna miejscowość. Do XIX wieku była
to tylko osada rybacka wówczas - Lüchenthin, gdzie dodatkowym
zajęciem tutejszej ludności była obróbka bursztynu.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu

• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• wieczorek przy muzyce mechanicznej*
• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 30 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu

pokoje
typu

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

osoba dorosła

1. 14 dni / 13 24.05. – 06.06.
2. 14 dni / 13 06.06. – 19.06.

1790,1830,-

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13 24.05. – 06.06.
2. 14 dni / 13 06.06. – 19.06.

standard

POKOJE

osoba do lat 10 osoba do lat 43

1600,1650,pokoje
typu

300,350,-

Wyżywienie

komfort

osoba dorosła

osoba do lat 10

2020,2090,-

1800,1850,-

1, 2, 3, 4

-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
i TV. STANDARD: 2-os. oraz pokoje
typu studio 3 i 4-os. KOMFORT: 2 i 3 os.

bufet szwedzki
śniadanie:
danie na ciepło + bufet sałatkowy
lUnch:
obiadokolacja: zupa, główne danie serwowane +
bufety: sałatkowy i dań kolacyjnych

Okolica ośrodka

plaża ok. 200 m,
centrum ok. 300 m.

w obiekcie

jadalnia, recepcja, boiska sportowe,
plac zabaw, bilard, tenis stołowy,
wypożyczalnia rowerów (odpłatnie),
kijki Nordic Walking (odpłatnie),
biblioteka, sala fitness, WiFi.

osoba do lat 4

300,350,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Dziwnów

OW DANKAR

OW „Dankar” jest jednym z nielicznych nadmorskich ośrodków
wypoczynkowych, które oferują gościom pokoje z widokiem na
morze oraz przylegający bezpośrednio do plaży duży, ogrodzony,
niemal hektarowy zielony teren rekreacyjny. Ośrodek usytuowany
jest w bezpośrednim sąsiedztwie morza na wydmie plażowej,
a jednocześnie w pewnym oddaleniu od centrum Dziwnowa, co
gwarantuje prawdziwy wypoczynek. Dziwnów to popularna i lubiana
miejscowość, atrakcyjnie położona na długiej mierzei, otoczona
różnymi akwenami: morzem, Zalewem Kamieńskim i rzeką Dziwną.
Miejscowa plaża należy do najczystszych na wybrzeżu, a ciągnąca
się szczytem wydm kilkukilometrowa promenada spacerowowidokowa stanowi atrakcję dla wypoczywających gości.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: porcjowane
porcjowany
obiad:
porcjowana
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 50 m,
centrum i kościół ok. 600 m,
apteka ok. 1500 m.

w obiekcie

jadalnia w budynku zakwaterowania,
korty tenisowe (odpłatnie), boisko
sportowe, tenis stołowy, plac zabaw,
wypożyczalnia rowerów (odpłatnie),
sala bilardowa (odpłatnie), WiFi na
terenie obiektu.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10 21.05. – 31.05.
2. 14 dni / 13 29.08. – 11.09.

.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1525,1890,-

1360,1620,-

osoba do lat 3

350,400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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wycieczka w cenie

Rewal

OW Bartek

Ośrodek Wczasowy „Bartek” położony w centrum Rewala,
całkowicie ogrodzony, zapewnia ciszę i spokój. Ośrodek położony
w odległości ok. 100 m od morza. Na jego terenie znajduje się dużo
zieleni, która sprzyja udanemu wypoczynkowi. Smaczne posiłki
dla klientów przebywających w tym Ośrodku, przygotowywane
i serwowane są w restauracji Pensjonatu Nawigator.
Rewal zachwyca swoim pięknem, zadbaną zielenią oraz dobrze
utrzymanymi chodnikami i ulicami. Urozmaicona architektura,
zadbane ogródki przydomowe, liczne kawiarenki, kwieciste
place, nastrojowe oświetlenie ulic - to wszystko nadaje Rewalowi
niepowtarzalny charakter.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• posiłki serwowane w restauracji
Pensjonatu „Nawigator”
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• kolacja grillowa z pieczeniem
kiełbasek*
• wycieczka kolejką po Rewalu*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodkaubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13
5. 11 dni / 10

26.05. – 05.06.
05.06. – 18.06.
18.06. – 01.07.
26.08. – 08.09.
08.09. – 18.09.

POKOJE

osoba dorosła

1350,1695,1730,1695,1350,-

osoba do lat 10

1230,1495,1530,1495,1290,-

osoba do lat 3

300,350,400,350,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

1, 2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:
w Pensjonacie „Nawigator”

Okolica ośrodka

plaża ok. 100 m, pensjonat położony
w centrum, apteka ok. 300 m,
kościół ok. 100 m.

w obiekcie

recepcja, plac zabaw, zadaszony grill,
parking, Wi-Fi (recepcja).

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; opłaty parkingowej, wycieczek fakultatywnych;
posiłków innych niż wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych
dodatkowych usług nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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wycieczka w cenie

Rewal

Pensjonat Nawigator

Pensjonat „Nawigator” to komfortowy Ośrodek położony w samym
centrum Rewala, w odległości ok. 50 m od plaży. Ośrodek o bardzo
wysokim standardzie zakwaterowania i poziomie świadczonych
usług. Pensjonat posiada 3 kondynacje, windę oraz centrum SPA,
które świadczy usługi kosmetyczne na bardzo wysokim poziomie.
Posiłki serwowane są we własnej restauracji Ośrodka.
Rewal to jedna z najpopularniejszych nadmorskich miejscowości.
Piękne, piaszczyste plaże, klifowy brzeg i czyste powietrze sprzyjają
wypoczynkowi i rekreacji. Do niewątpliwych atrakcji turystycznych
należą: ruiny pobliskiego Kościół w Trzęsaczu oraz latarnia morska
i Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu - ok. 3 km od Rewala.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• kolacja grillowa z pieczeniem
kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• wycieczka kolejką po Rewalu*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3, 4

-osobowe oraz pokoje typu „studio”
z pełnym węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 50 m, apteka ok. 350 m,
kościół ok. 100 m, wypożyczalnia
rowerów - ok. 300 m.

w obiekcie

jadalnia w budynku zakwaterowania,
recepcja, winda, Wi-Fi, kawiarnia, plac
zabaw dla dzieci, winda, SPA (sauna,
masaż, łaźnia parowa - dodatkowo
płatne).

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13
5. 11 dni / 10

26.05. – 05.06.
05.06. – 18.06.
18.06. – 01.07.
26.08. – 08.09.
08.09. – 18.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1490,1820,1850,1820,1490,-

1280,1550,1550,1550,1280,-

osoba do lat 3

300,400,400,400,300,-

W turnusie 1-wszym i 5-tym korzystanie z sauny i siłowni
w cenie skierowania

.

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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wycieczka w cenie

Rewal

ow Jantar

Ośrodek Wczasowy „Jantar” położony jest w centralnej części
Rewala na powierzchni 2000 metrów kwadratowych, całość
jest ogrodzona i oświetlona. Ośrodek oddalony ok. 20 metrów
od morza z dogodnym zejściem na plażę. Obiekt centralnie
ogrzewany i całkowicie ogrodzony. Charakteryzuje się dobrą
kuchnią i profesjonalną obsługą. Bardzo popularny wśród gości
zagranicznych.
Rewal zachwyca swoim pięknem, zadbaną zielenią oraz dobrze
utrzymanymi chodnikami i ulicami. Urozmaicona architektura,
zadbane ogródki przydomowe, liczne kawiarenki, kwieciste
place, nastrojowe oświetlenie ulic - to wszystko nadaje Rewalowi
niepowtarzalny charakter.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• (IV piętro)
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• korzystanie z basenu krytego i jacuzzi w czasie pobytu
w godz. od 10-22

• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• kolacja grillowa przy muzyce mechanicznej
• wycieczka kolejką po Rewalu*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 30 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 13 dni / 12
2. 13 dni / 12
3. 13 dni / 12
4. 12 dni / 11
5. 14 dni / 13
6. 14 dni / 13

11.05. – 23.05.
23.05. – 04.06.
04.06. – 16.06.
16.06. – 27.06.
29.08. – 11.09.
11.09. – 24.09.

POKOJE

osoba dorosła

1650,1675,1695,1595,1795,1750,-

osoba do lat 10

1490,1490,1490,1390,1550,1550,-

osoba do lat 3

550,550,550,500,600,600,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
i TV. W ofercie tylko pokoje na IV piętrze
z oknami skośnymi w dachu.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 20 m, kościół ok. 300 m,
apteka ok. 50 m, sklep spożywczy
ok. 100 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, recepcja, krąg
ogniskowy, basen kryty, winda
widokowa, plac zabaw dla dzieci.
Odpłatne: zabiegi rehabilitacyjne,
sauna i zabiegi SPA, Wi-Fi,
wypozyczalnia rowerów.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; opłaty parkingowej, wycieczek fakultatywnych;
posiłków innych niż wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych
dodatkowych usług nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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niechorze

VILLA solaris

Villa Solaris jest usytuowana w zacisznym miejscu, w odległości
100 m od głównej ulicy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się
centrum sportowe: boiska do gry w piłkę nożną, korty tenisowe itp.
Odległość do morza wynosi 250 m, a do jeziora Liwia Łuża 150 m.
Villa dysponuje ekskluzywnymi pokojami, zaprojektowanymi w 4
różnych aranżacjach, które zapewniają niepowtarzalny klimat, oraz
salą restauracyjną dla 80 osób, która doskonale sprawdza się
również jako sala konferencyjna i bankietowa. Niechorze to dawna
osada rybacka, kąpielisko morskie i znany ośrodek letniskowy. Od
północy – Bałtyk z najczystszą wodą, z piękną piaszczystą plażą,
od południa – Jezioro Liwia Łuża, rezerwat ptactwa wodnego, od
wschodu zaraz przy Villi Solaris boiska do tenisa, koszykówki itd.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu

• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• kolacja grillowa z oprawą muzyczną*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 250 m, jezioro Liwia Łuża ok.
150 m,kościół ok. 300 m, apteka ok. 50 m,
sklep spożywczy ok. 100 m.

w obiekcie

jadalnia w budynku zakwaterowania,
plac zabaw, parking, gabinet masażu
i sauna (odpłatnie).

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13 08.06. – 21.06.

zakwaterowanie i, ii piętro

osoba dorosła

osoba do lat 10

1795,-

1490,-

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13 08.06. – 21.06.

.

osoba do lat 3

450,-

zakwaterowanie iii piętro

osoba dorosła

osoba do lat 10

1695,-

1450,-

osoba do lat 3

400,-

Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 300 zł/turnus (III piętro)
Limit pojedynczego zakwaterowania - 3 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Pogorzelica

OW Familijni

ośrodek posiada
własne pole ogniskowe wyposażone w palenisko, kuchnię
polową, szwedzki stół oraz zadaszone miejsca do spożywania posiłków, daje nam to możliwość urozmaicenia
codziennego jedzenia oraz zorganizowanie wspólnej
biesiady przy palącym się ognisku.

Ośrodek organizuje wieczorki, karaoke, dyskoteki,
wieczorki taneczne i karciane, dancingi na świeżym
powietrzu, projekcje filmowe oraz zabawy ruchowe.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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nowość 2020’

pogorzelica

OW Familijni

Ośrodek Wczasowy „Familijni” jest idealnym miejscem,
w którym można efektywnie wykorzystać czas wolny. Posiada
świadectwo o czystości ekologicznej regionu. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa obiekt jest ogrodzony. Ośrodek położony ok.
150 m od morza.
Pogorzelica to uzdrowiskowa miejscowość położona nad zachodnim brzegiem jeziora Liwia Łuża. Wspaniały leczniczy
klimat, lasy sosnowo - świerkowe, szeroka piaszczysta plaża
sprawia, że Pogorzelica odwiedzana jest bardzo chętnie przez
wielu kuracjuszy i wczasowiczów przez cały rok. Pogorzelica
to prawdziwy raj dla grzybiarzy i miłośników leśnych spacerów.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 2x dziennie począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• biesiada przy ognisku z muzyką
na żywo, pieczeniem kiełbasek,
grochówką i karkówką

POKOJE

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

bufet szwedzki
śniadanie:
obiadokolacja: porcjowany +
bufet szwedzki

Okolica ośrodka

plaża ok. 150 m, centrum ok. 200 m

w obiekcie

jadalnia, siłownia, sala kinowokonferencyjna, stół do bilarda,
kompleks basenowy (z spray parkiem
oraz jacuzzi), sprzęt sportowy, tenis
stołowy, boisko do koszykówki
i siatkówki plażowej, place zabaw.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

• korzystanie z basenu z podgrzewaną wodą, pod opieką ratownika
• wieczór karaoke
• wycieczka autokarowa do Kołobrzegu z przewodnikiem (bez
biletów wstępu)
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2019

osoba dorosła

osoba do lat 10

1. 14 dni / 13 29.08. - 11.09.
2. 14 dni / 13 11.09. - 24.09.

1795,1775,-

1485,1485,-

.

osoba do lat 3

300,300,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 350 zł / osobę / turmus.
Limit pojedynczego zakwaterowania - 2 pokoje / turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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PAKIET
wycieczka
ZABIEGÓW
w cenie
W CENIE

Pogorzelica

OWS baltic inn

Ośrodek Wczasowo - Sanatoryjny „Baltic Inn” to komfortowy
Ośrodek położony w lesie sosnowym na powierzchni 2,5 ha.
Posiada 2 baseny odkryte z podgrzewaną wodą. Ośrodek słynie
z wyśmienitej kuchni oraz z miłej i życzliwej obsługi. Obiekt znajduje
się ok. 150 m od jednej z najczystszych plaż nad polskim morzem,
która posiada odznakę „Błękitnej Flagi”.
Pogorzelica to uzdrowiskowa miejscowość położona nad zachodnim brzegiem jeziora Liwia Łuża. Wspaniały leczniczy klimat,
lasy sosnowo - świerkowe, szeroka piaszczysta plaża sprawia, że
Pogorzelica odwiedzana jest bardzo chętnie przez wielu kuracjuszy
i wczasowiczów przez cały rok. Pogorzelica to prawdziwy raj dla
grzybiarzy i miłośników leśnych spacerów.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 2x dziennie począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• wieczór grillowy raz w tygodniu
• wieczór taneczny raz w tygodniu*

• korzystanie z basenu odkrytego
Ośrodka
• 5 zabiegów rehabilitacyjnych dla
osób dorosłych (elektroterapia,
plastry borowinowe, kąpiel wirowa, lampa sollux, pole magnetyczne)
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10 21.05. – 31.05.
2. 14 dni / 13 31.05. – 13.06.
3. 14 dni / 13 26.08. – 08.09.

POKOJE

osoba dorosła

1450,1890,1890,-

osoba do lat 10

1260,1520,1520,-

osoba do lat 3

300,350,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

bufet szwedzki
śniadanie:
obiadokolacja: bufet szwedzki

Okolica ośrodka

plaża ok. 150 m, kościół ok. 1,3 km,
apteka ok. 2 km, pobliskie Niechorze
ok. 800 m.

w obiekcie

jadalnia, świetlica, kort tenisowy (odpłatnie),
basen odkryty z podgrzewaną wodą,
boisko do siatkówki i kometki, kawiarnia,
plac zabaw, grill, wypożyczalnia
rowerów (odpłatnie).

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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wielkanoc nad morzem

Mrzeżyno

ow Merkury

Ośrodek Wypoczynkowy „Merkury” zajmuje powierzchnię 1,2
ha zielonego, zalesionego i ogrodzonego terenuz m.in. basenem
odkrytym z podgrzewaną wodą, altankami i infrastrukturą
wypoczynkową. W programie atrakcji znajdują się zabawy dla
dzieci i zajęcia dla dorosłych (m. in. wieczorki taneczne, karaoke,
joga, nordic walking, wycieczki rowerowe, warsztaty taneczne, kino,
zabiegi rehabilitacyjne). W turnusie nr 1 w Ośrodku organizowane
jest uroczyste śniadanie Wielkanocne.
Mrzeżyno położone jest u ujścia rzeki Regi do Bałtyku, otoczone
sosnowymi lasami. Znajduje się tu niewielki port, wykorzystywany
jako przystań statków wycieczkowych, co z pewnością dodaje
uroku i kojarzy się z letnim wypoczynkiem.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*

1, 2, 3, 4

POKOJE

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 150 m, port i przystań wodna
ok. 800 m, apteka ok. 500 m, kościół ok.
500 m, przystanek PKS przy Ośrodku

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia z ogródkiem
piwnym, plac zabaw, świetlica z TV,
tenis stołowy, parking, boiska, sprzęt do
nordic walking

PAKIET 10 ZABIEGÓW
REHABILITACYNYCH
PŁATNY DODATKOWO 170 ZŁ/OS./TURNUS W TURNUSACH 5 -13
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu
• wejście na pobliski basen w turnusie nr 1, 2, 3, 4, 14 (1x w tygodniu)
• pakiet 10 zabiegów (tylko w turnusie 1, 2, 3, 4)
• pakiet 15 zabiegów (w turnusie 14)
• zajęcia nordic walking 1x tygodniowo

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

osoba dorosła

osoba do lat 10

10.04. – 23.04.
23.04. – 06.05.
06.05. – 19.05.
19.05. – 01.06.
01.06. – 14.06.
14.06. – 27.06.
27.06. – 10.07.
10.07. – 23.07.
23.07. – 05.08.
05.08. – 18.08.
18.08. – 31.08.
31.08. – 13.09.
13.09. – 26.09.
26.09. – 09.10.

1550,1490,1525,1550,1625,1690,1895,1895,1895,1895,1895,1690,1525,1525,-

1290,1290,1290,1290,1350,1350,1590,1590,1590,1590,1530,1490,1290,1290,-

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13
5. 14 dni / 13
6. 14 dni / 13
7. 14 dni / 13
8. 14 dni / 13
9. 14 dni / 13
10. 14 dni / 13
11. 14 dni / 13
12. 14 dni / 13
13. 14 dni / 13
14. 14 dni / 13

.

osoba do lat 3

350,350,350,350,350,350,450,450,450,450,450,350,350,350,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym - 400 zł
W turnusach 5,6,7,8,9,10,11,12 - brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Mrzeżyno

OKW Rutex

Ośrodek „Rutex” zajmuje powierzchnie ok. 1,5 ha i położony jest
około 300 metrów od samego morza. Część ośrodka jest zalesiona,
ogrodzona i oświetlona, a teren i główne hole są monitorowane przez
24 godziny na dobę. Nie musisz więc martwić się o bezpieczeństwo
swoje i swoich najbliższych. Obiekt składa się z dwóch budynków.
W ośrodku znajduje się również basen z podgrzewaną wodą,
miejsce do zorganizowania ogniska lub grilla.
Mrzeżyno położone jest 18 km od Kołobrzegu u ujścia rzeki Regi
do Bałtyku, otoczone sosnowymi lasami. Znajduje się tu niewielki
port z kutrami rybackimi, wykorzystywany jako przystań statków
wycieczkowych. Czyste, szerokie i piaszczyste plaże zostały
nagrodzone prestiżowym znakiem „Błękitna Flaga”.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13 12.06. – 25.06.
2. 14 dni / 13 26.08. – 08.09.
3. 11 dni / 10 08.09. – 18.09.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1775,1750,1450,-

1430,1430,1430,-

osoba do lat 3

450,450,450,-

Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 450 zł/turnus
Limit pojedynczego zakwaterowania - 2 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV,
internet.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 300 m, centrum ok. 250 m,
kościół ok. 600 m, port i przystań
wodna ok. 900 m

w obiekcie

jadalnia, 2 świetlice, basem letni, sala
disco, boisko trawiaste i wielofunkcyjne
(siatkówka, koszykówka, piłka ręczna),
rowery (odpłatnie), sprzęt sportowy,
grill z tarasem, WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Mrzeżyno

OW Alga

Ośrodek Wczasowy „Alga” znajduje się 80 metrów od morza,
w zalesionym terenie, przy promenadzie prowadzącej na szeroką,
piaszczystą plażę. Na terenie Ośrodka znajdują się 2 baseny:
odkryty i kryty z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, sauną oraz sala
fitness, bilard, tenis stołowy, taras widokowy.
Mrzeżyno, jedno z najbardziej malowniczych miejscowości pomorza
zachodniego, którego czyste, szerokie i piaszczyste plaże zostały
nagrodzone prestiżowym znakiem „Błękitna Flaga”. Specyficzny
mikroklimat charakte- rystyczny dla tej malowniczej miejscowości
jest zalecany w leczeniu alergii i chorób dróg oddechowych.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• korzystanie z basenu wewnętrznego Ośrodka wg harmonogramu 2x w turnusie
• organizacja kolacji grillowej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 80 m, centrum ok. 100 m,
kościół ok. 500 m, port i przystań wodna
ok. 850 m, przystanek PKS ok. 50 m

w obiekcie

2 baseny: zewnętrzny z brodzikiem
dla dzieci i kryty z atrakcjami wodnymi,
multiboisko, kort tenisowy (odpłatnie),
ściana treningowa (odpłatnie), mega
szachy na tarasie widokowym, kawiarnię
z dyskoteką, tenis stołowy, plac i pokój
zabaw dla dzieci, WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

osoba dorosła

10
osoba do lat 13

1. 14 dni / 13 29.08. – 11.09.
2. 11 dni / 10 11.09. – 21.09.

1795,1490,-

1595,1290,-

.

osoba do lat 3

500,400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

22

Dźwirzyno

ow ania / budynek górnik

Ośrodek Wczasowy „Ania” usytuowany jest w odległości 200m
od morza, na rozległym prawie 2,6 ha terenie, ogrodzonym,
oświetlonym, z dużą ilością zieleni. Wszystkie pokoje posiadają
telewizory, radia, czajniki, sprzęt plażowy, ręczniki.
W Dźwirzynie plaża jest piaszczysta i szeroka, z wydzielonym
strzeżonym latem kąpieliskiem, oddzielona od lądu malowniczymi
wydmami z lasem sosnowym. Jezioro połączone z morzem
żeglownym kanałem to wymarzone miejsce dla chętnych do
uprawiania sportów wodnych czy wędkarzy.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13
3. 13 dni / 12
4. 12 dni / 11

14.06. – 27.06.
14.07. – 27.07.
27.07. – 08.08.
29.08. – 09.09.

POKOJE

osoba dorosła

1795,2095,1995,1495,-

osoba do lat 10 osoba do lat 3

1390,1650,1550,1290,-

350,400,400,350,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV,
z balkonem.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

w centrum miejscowości,
plaża ok. 400 m, apteka ok. 800 m,
kościół ok. 750 m.

w obiekcie

recepcja, korty tenisowe,
tenis stołowy, boiska sportowe,
wypożyczalnia rowerów (odpłatnie),
siłownia (odpłatnie), sauna (odpłatnie),
plac zabaw, Wi-Fi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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Dźwirzyno

DW Helios

Dom Wypoczynkowy „Helios” położony tuż przy plaży w samym
centrum Dźwirzyna. Atrakcją Ośrodka jest znajdujący się na jego
terenie odkryty basen z podświetlanym dnem (czynny od początku
czerwca do 29 sierpnia). Ośrodek oferuje swoim gościom również
możliwość korzystania z boisk sportowych do koszykówki i siatkówki
plażowej, kortu tenisowego, placu zabaw dla dzieci, miejsca na
ognisko a wewnątrz budynku korzystanie z sali bilardowej, siłowni,
solarium oraz sauny. Dźwirzyno leży nad rzeką Starą Błotnicą
na Wybrzeżu Trzebiatowskim, położone ok. 10 km na zachód
od Kołobrzegu. Miejsce to szczególnie upodobali sobie zwolennicy
tzw. cichego wypoczynku, turyści i wędkarze gatunków ryb, takich
jak łosoś, pstrąg, sandacz, okoń, węgorz.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• ognisko z pieczeniem kiełbasek*

• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3, 4

-osobowe oraz pokoje
typu „studio” z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
porcjowana
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 50 m,
apteka i kościół ok. 800 m.

w obiekcie

jadalnia, recepcja, krąg ogniskowy,
plac zabaw, boiska sportowe,
świetlica, nowoczesna, przeszklona
winda, parking oraz basen kąpielowy
(odpłatnie).

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13 03.09. – 16.09.

.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1625,-

1290,-

osoba do lat 3

400,-

Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 300 zł/turnus.
Limit pojedynczego zakwaterowania - 2 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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nowość 2020’

Grzybowo

dw atlantis

Dom Wczasowy ATLANTIS zlokalizowany jest w Grzybowie,
w spokojnej i urokliwej okolicy. Obiekt posiada malowniczy ogród,
zaledwie ok. 500 metrów od piaszczystej plaży. Na przyjezdnych
czekają tutaj komfortowe łóżka, nowoczesne meble oraz wygodne
zestawy wypoczynkowe.
Grzybowo to piękna i cicha miejscowość letniskowa położona
w bezpośrednim sąsiedztwie morza. Usytuowane jest dość
niezwykle, bo na terenie tzw. depresji grzybowskiej (0,30 - 1,00
p.p.m.). Morze Bałtyckie w jego okolicach tworzy akwen zwany
Zatoką Grzybowską. Ta nieregularność linii brzegowej sprawia, że
woda jest tu cieplejsza niż w Kołobrzegu.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13
5. 14 dni / 13

19.05. – 01.06.
01.06. – 14.06.
14.06. – 27.06.
31.08. – 13.09.
13.09. – 26.09.

POKOJE

osoba dorosła

1650,1675,1695,1675,1650,-

osoba do lat 10 osoba do lat 3

1390,1425,1425,1425,1390,-

500,500,500,500,500,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV,
z balkonem.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

centrum ok. 250 m, kościół ok. 1 km
plaża ok. 500 m, apteka ok. 800 m

w obiekcie

recepcja, restauracja, miejsce do
grillowania, Wi-Fi, plac zabaw.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Grzybowo

Róża Wellness&Spa

„Róża” Wellness&Spa położony jest w odległości ok. 500 m
od morza. Cisza miejscowości, kameralność i wysoki komfort
zakwaterowania pozwala na spędzenie udanych wakacji. Wielka
zaletą tego Obiektu jest znakomita kuchnia oraz niepowtarzalny
klimat, o który starają się właściciele Obiektu.
Grzybowo to piękna i cicha miejscowość letniskowa położona
w bezpośrednim sąsiedztwie morza. Usytuowane jest dość
niezwykle, bo na terenie tzw. depresji grzybowskiej (0,30 - 1,00
p.p.m.). Morze Bałtyckie w jego okolicach tworzy akwen zwany
Zatoką Grzybowską. Ta nieregularność linii brzegowej sprawia, że
woda jest tu cieplejsza niż w Kołobrzegu.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie (turnus
1, 4) począwszy od kolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu lub 2x dziennie (turnus
2, 3) począwszy od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania
w dniu odjazdu
• korzystanie z basenu krytego
Ośrodka wg harmonogramu

POKOJE
Wyżywienie

2, 3

-osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym i TV typu standard i typu
LUX (lodówka + suszarka do włosów).

śniadanie:
obiad:
kolacja:
obiadokolacja:

porcjowane + bufet szwedzki
porcjowany
porcjowana + bufet szwedzki
porcjowana + bufet szwedzki

Okolica ośrodka

plaża ok. 500 m, centrum ok. 300 m,
apteka ok. 600 m, kościół ok. 800 m.

w obiekcie

jadalnia, plac zabaw, krąg
ogniskowy, parking, kawiarnia, kryty
basen, masaże lecznicze i zabiegi
rehabilitacyjne (odpłatnie).

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13

.

13.06. – 26.06.
26.06. – 09.07.
17.08. – 30.08.
30.08. – 12.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1895,2050,1850,1895,-

1390,1420,1420,1390,-

osoba do lat 3

400,400,400,400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.
Dopłata do zakwaterowania w pokoju typu LUX: 150 zł / turnus / osobę.
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kołobrzeg

Villa Victoria

Villa Victoria oferuje noclegi w słonecznych, przytulnych,
komfortowych pokojach z balkonami, oraz bardzo smaczne
posiłki serwowane przy dźwiękach nastrojowej muzyki. Pokoje są
wygodne, jasne i słoneczne. W każdym jest niezbędne wyposażenie
oraz balkon i łazienka z kabiną natryskową. Do dyspozycji Gości
jest tv naziemna oraz tv sat w języku niemieckim, internet
bezprzewodowy, mała biblioteka, czajnik bezprzewodowy, sprzęt
plażowy. Kołobrzeg to 50-tysięczne, prężnie rozwijające się miasto.
Uzdrowisko z licznymi sanatoriami i domami wypoczynkowymi,
leżące przy ujściu rzeki Parsęty do Bałtyku. Tu znajduje się morski
port handlowy, rybacki, pasażerski i wojenny, siedziba Starostwa
Kołobrzeskiego.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu

• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• organizacja kolacji grillowej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13
5. 14 dni / 13
6. 14 dni / 13
7. 14 dni / 13
8. 14 dni / 13
9. 14 dni / 13

19.05. – 01.06.
01.06. – 14.06.
14.06. – 27.06.
27.06. – 10.07.
10.07. – 23.07.
05.08. – 18.08.
18.08. – 31.08.
31.08. – 13.09.
13.09. – 26.09.

2, 3

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1650,1795,1825,2150,2150,2150,2150,1825,1650,-

1290,1390,1390,1650,1650,1650,1650,1390,1290,-

osoba do lat 3

300,300,300,350,350,350,350,300,300,-

Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 450 zł/turnus w turnusie 1, 9.
Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 550 zł/turnus w turnusie 2 - 8.
Limit pojedynczego zakwaterowania - 2 pokoje/turnus.
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Wyżywienie

.

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

śniadanie:
lunch:

bufet szwedzki
porcjowany (danie ciepłe
jednodaniowe)
obiadokolacja: bufet sałatkowy, zupa, danie główne

Okolica ośrodka

plaża ok. 300 m, apteka ok. 900 m,
centrum ok. 1500 m,
wypożyczalnia rowerów ok. 50 m

w obiekcie

jadalnia, gabinet masażu (odpłatne),
WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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Ustronie Morskie

OW Janosik

Ośrodek Wczasowy „Janosik II” to obiekt, posiadający pokoje
2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Prowadzony
jest w formie rodzinnego biznesu, co zapewnia domową atmosferę
podczas pobytu. Ośrodek położony jest w centrum miejscowości
w odległości ok. 300 m od plaży.
Ustronie Morskie jest miejscowością wczasową o największym
nasłonecznieniu w kraju, i znakomitych walorach zdrowotnych.
Specyficzną cechą bioklimatu Ustronia Morskiego jest występujący
w powietrzu aerozol morski, który wykazuje lecznicze właściwości
szczególnie w terapii schorzeń dróg oddechowych, alergii, chorób
wieńcowych.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• grupowe wyjście na pobliski
Aquapark 1x w turnusie
• kolacja grillowa podczas pobytu*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: porcjowane
porcjowany
obiad:
porcjowana
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 300 m, centrum ok. 150 m,
apteka ok. 200 m, kościół ok. 150 m.

w obiekcie

jadalnia, siłownia, bilard, tenis
stołowy, tereny zielone, plac zabaw,
wypożyczalnia rowerów (odpłatne),
WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

osoba dorosła

osoba do lat 10

1790,1850,-

1450,1500,-

1. 14 dni / 13 13.06. – 26.06.
2. 14 dni / 13 26.06. – 09.07.

.

osoba do lat 3

350,400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.
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Ustronie Morskie

OW GWAREK

Ośrodek Wypoczynkowy Gwarek położony jest na klifie morskim
tuż przy linii brzegowej 30 metrów od plaży w malowniczej
okolicy Ustronia Morskiego. Obiekt usytuowany jest na skraju
miasteczka w pobliżu parku, co stanowi doskonałe miejsce do
spacerów i wycieczek rowerowych. Ośrodek posiada pokoje 2-,
3- i 4-osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę,
tv, balkon z widokiem na morze. W Ośrodku znajduje się m. in.
własny teren do plażowania z boiskiem do siatkówki plażowej, kort
tenisowy, kawiarnia i miejsce na organizację grilla. Specyficzną
cechą bioklimatu Ustronia Morskiego jest występujący w powietrzu
aerozol morski, który wykazuje lecznicze właściwości szczególnie
w terapii schorzeń dróg oddechowych, alergii, chorób wieńcowych.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• bilet wstępu na pobliski Aquapark
(tylko w turnusie 1, 4)
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 13 dni / 12
2. 11 dni / 10
3. 11 dni / 10
4. 13 dni / 12

28.05. – 09.06.
09.08. – 19.08.
19.08. – 29.08.
29.08. – 10.09.

POKOJE

osoba dorosła

1690,1950,1950,1750,-

osoba do lat 10
14

1350,1630,1630,1370,-

osoba do lat 43

300,400,400,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.
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.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 30 m, centrum ok. 700m,
kościół ok. 900 m.

w obiekcie

jadalnia, własny teren do plażowania
z boiskiem do siatkówki,
kort tenisowy, kawiarnia, grill, plac
zabaw, salon gier: piłkarzyki, bilard.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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Sianożęty

Imperiall Resort & MediSpa

Imperiall Resort & MediSpa położony jest w pasie nadmorskim
50m od szerokiej piaszczystej plaży. Posiada kompleks
o powierzchni ponad 3000 m2, w którym znajduje się m.in.
przestronna restauracja, sale konferencyjne, strefa wellness
(z sauną fińską, łaźnią parową, tężnią solankową), centrum
spa i rehabilitacji, sala zabaw dla dzieci, klub nocny, siłownia,
sala gimnastyczna. Na ogrodzonym i bogatym w zieleń terenie
2,4 h powierzchni znajduje się zespół basenów zewnętrznych
z podgrzewaną wodą, jacuzzi oraz boiska przystosowane pod
różne dyscypliny sportowe. Sianożęty gwarantują komfort, spokój
oraz bezpieczny wypoczynek w pełnym słońcu na plażach Gminy
Ustronie Morskie wyróżnionych certyfikatem „Błękitnej Flagi”.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony** (w turnusie 4, 5, 6, 7, 8)
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 2x dziennie począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• korzystanie ze strefy Wellness
(sauna fińska, łaźnia parowa, tężnia solankowa oraz jacuzzi)
• korzystanie z Aquaparku
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE
Wyżywienie
Okolica ośrodka
w obiekcie

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym
i TV, WiFi.

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

śniadanie: bufet szwedzki
obiadobufet szwedzki
kolacja:

1. 13 dni / 12
2. 13 dni / 12
3. 13 dni / 12
4. 13 dni / 12
plaża ok. 50 m, apteka ok. 3 km,
5. 13 dni / 12
kościół ok. 3 km, centrum ok. 400 m.
6. 13 dni / 12
7. 13 dni / 12
8. 13 dni / 12
restauracja, kawiarnia, strefa wellness,
centrum spa i rehabilitacji, sala i plac zabaw
9. 13 dni / 12
dla dzieci, klub nocny, siłownia, baseny,
10. 13 dni / 12
jacuzzi, wypożyczalnia rowerów, boisko do

15.03. – 27.03.*
29.03. – 10.04.*
19.04. – 01.05.*
03.05. – 15.05.
17.05. – 29.05.
31.05. – 12.06.
30.08. – 11.09.
13.09. – 25.09.
27.09. – 09.10.*
11.10. – 23.10.*

osoba dorosła

osoba do lat 10
12

1595,1630,1690,1995,2150,2200,2150,2050,1630,1595,-

1400,1400,1400,1600,1650,1700,1700,1650,1400,1400,-

osoba do lat 3

200,200,200,300,300,300,300,300,200,200,-

siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne,
kort tenisowy, miejsce na ognisko, Nordic
Walking, bilard, gry video, WiFi

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

*

.

Oferta z własnym dojazdem. Transport na zapytanie.
Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 500 zł/turnus
Limit pojedynczego zakwaterowania - 2 pokoje/turnus.
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nowość 2020’

Łazy

OWR Universal

Ośrodka Wczasów Rodzinnych „Universal” to obiekt położony
przy samym wejściu na plażę morską. Takie usytuowanie ma
znakomity wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie gości,
wymarzone miejsce do wypoczynku dla rodzin z dziećmi i seniorów.
OWR „Universal” to dwa duże budynki o standardzie hotelowym,
oraz domki (bungalowy) w 4 kompleksach szeregowych. Goście
mają do dyspozycji bogate zaplecze rekreacyjne i gastronomiczne.
Kawiarnia z pięknym słonecznym tarasem zaprasza od rana do
późnego wieczoru. W naszym ogródku oferujemy kolacje grillowe
oraz spotkania z muzyką przy ognisku. W odległości 300m. od
ośrodka znajduje się jezioro „Jamno”.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13

04.06. – 17.06.
17.06. – 30.06.
30.06. – 13.07.
17.08. – 30.08.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1675,1750,1875,1795,-

1350,1390,1420,1420,-

osoba do lat 3

300,300,400,400,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 350 zł/osobę
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3

-osobowe oraz studia (4-6 os.) z pełnym
węzłem sanitarnym. Domki (1-3 pokojowe),
z łazienkami, z balkonem i małą werandą.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 100 m

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, duży teren zielony
z miejscem na ognisko i własne
przejście na plaże, bardzo szerokiej,
do której wiedzie utwardzona
promenada i schody, sprzęt plażowy
plac zabaw.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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Łazy

crW fala

Centrum Fala1 to całoroczny kompleks rekreacyjnowypoczynkowy, na którego 3 ha zielonej przestrzeni znajdują się
nowoczesne pawilony hotelowe, kort tenisowy czy nieodpłatny
parkingi dla gości. Jasne wnętrza pokoi i apartamentów utrzymane
są w ciepłych kolorach. W części usługowej czeka na Państwa
wiele atrakcji, posiadamy salon masażu, saunę parową, salon
kosmetyczny i gabinet lekarski. Na dzieci oprócz placu zabaw,
czeka sala zabaw - bogato wyposażona w zabawki i kino bajkowe.
Łazy to niewielka, nadmorska miejscowość położona na mierzei
pomiędzy Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno. Łazy posiadają
swoisty mikroklimat szczególnie wskazany dla dzieci i osób
z schorzeniami górnych dróg oddechowych.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 300 m, centrum ok. 100 m,
kościół ok. 200 m, apteka ok. 10 km
(Mielno).

w obiekcie

jadalnia, recepcja, plac zabaw, pokój gier,
kino bajkowe, siłownia, sala gimnastyczna
do jogi, parking, WiFi.

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

osoba dorosła

osoba do lat 10
15

1625,1895,1625,-

1290,1500,1290,-

1. 14 dni / 13 24.05. – 06.06.
2. 12 dni / 11 04.07. – 15.07.
3. 14 dni / 13 06.09. – 19.09.

osoba do lat 53

300,400,300,-

Odpłatne: tenis stołowy, bilard, kort
tenisowy, salon masażu, sauna parowa,
salon kosmetyczny, gabinet lekarski.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Mielno

Willa Laguna

Willa „Laguna” to komfortowy Ośrodek położony ok. 100 m od
morza w spokojnej dzielnicy Mielna. Ośrodek słynie ze znakomitej
kuchni oraz miłej i sympatycznej obsługi, co od wielu lat znajduje
uznanie u licznej rzeszy wypoczywających tam wczasowiczów.
Mielno położone jest na mierzei pomiędzy Bałtykiem a jeziorem
Jamno, w odległości 10km od Koszalina. Na turystów czekają tutaj
piaszczyste, szerokie plaże, zróżnicowana i bogata roślinność
oraz wspaniały morski klimat. W Mielnie wzdłuż wybrzeża wiedzie
wspaniała promenada. Przy zejściu na plażę z ul. Kościuszki
znajduje się na niej kładka szerokości kilku metrów oraz 400 m2
tarasów, które czynią z tego miejsca wspaniały punkt widokowy na
morze.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13 01.06. – 14.06.
2. 14 dni / 13 15.06. – 28.06.
3. 14 dni / 13 17.08. – 30.08.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1625,1675,1695,-

1320,1340,1350,-

osoba do lat 3

350,350,400,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 350 zł/osobę
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym,
TV i lodówką.

Wyżywienie

śniadanie: porcjowane
porcjowany
obiad:
porcjowana
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 100 m, kościół ok. 900 m,
apteka i centum ok. 500 m.

w obiekcie

aneks kuchenny na korytarzu, plac
zabaw, grill, jadalnia
w budynku zakwaterowania.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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nowość 2020’

MIELNO

OW bałtyk

Ośrodek Wypoczynkowy Bałtyk zlokalizowany jest w otoczeniu
pięknej zieleni, na działce o powierzchni 1 ha, położony tuż
za wydmami nadmorskimi, w spokojnej okolicy, jednak blisko
do wszelkich rozrywek i atrakcji, gastronomii i handlu. Cały
teren Ośrodka jest dobrze zagospodarowany pod względem
rekreacyjnym, ogrodzony i monitorowany. Ośrodek w odległości
ok. 100 m od plaży.
Mielno - to wspaniale położona miejscowość wczasowa nad
polskim morzem, na mierzei pomiędzy Bałtykiem a jeziorem
Jamno. Promenada spacerowa, ciągnąca się wzdłuż wybrzeża,
to także miejsce, gdzie każdy turysta spędzi miło czas w jednej
z licznych kawiarni, restauracji czy smażalni ryb.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• wejście na kryty basen Ośrodka
2x w turnusie

• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
bufet szwedzki
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 100 m, centrum ok. 900 m,
kościół ok. 600 m.

w obiekcie

jadalnia, recepcja, plac zabaw,
basen kryty, ognisko, grill, teren
spacerowy, tenis stołowy, boisko do
siatkówki plażowej, koszykówki, tereny
spacerowe, parking.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

osoba dorosła

osoba do lat 10

1. 15 dni / 14 05.09. - 19.09.

1795,-

1590,-

.

osoba do lat 3

400,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 500 zł/osobę / turnus
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Dąbki

OW Maria

Ośrodek Wczasowy „Maria” jest położony w samym centrum
miejscowości pomiędzy jeziorem a morzem. Każdy pokój posiada
pełen węzeł sanitarny, TV, przedpokój i balkon. Cały Obiekt jest
ogrodzony, oświetlony i centralnie ogrzewany. Dużą atrakcją
Ośrodka są przepiękne tarasy ogrodowe z bardzo malowniczą
kompozycją kwiatową, która pozwala na doskonały wypoczynek
i relaks.
Dąbki to miejscowość położona w województwie zachodniopomorskim w powiecie sławieńskim w gminie Darłowo, posiadająca
status uzdrowiska. Na miłośników wodnych uciech w Dąbkach
czekają dwa rozległe jeziora: Bukowo i Kopań oraz dwie rzeki Wieprza i Grabowa.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

•
•
•
•

ognisko z pieczeniem kiełbasek*
kolacja rybna
wieczorne animacje
butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13

06.06. – 19.06.
20.06. – 03.07.
15.08. – 28.08.
29.08. – 11.09.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1820,2050,1895,1650,-

1360,1690,1490,1320,-

osoba do lat 3

500,550,550,500,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju w turnusie 1, 2, 3.
Dopłata do pojedynczego zakwaterowania w turnusie 4 - 600 zł/osobę.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcja + bufet szwedzki
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 150 m, jezioro ok. 100 m,
apteka ok. 50 m, kościół ok. 200 m,
przychodni lekarska ok. 800 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, recepcja, świetlica,
plac zabaw, tarasy ogrodowe,
basen otwarty (sezonowy, zależny od
warunków pogodowych), parking.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Dąbki

OW carbo

Ośrodek Wypoczynkowy „Carbo” usytuowany jest na ogrodzonej
posesji w odległości ok. 100 m od morza i ok. 30 m od jeziora Bukowo.
W Obiekcie znajdują się 2 pawilony wczasowe oraz stołówka
z zapleczem dyskotekowo-rozrywkowym. Wielkim atutem Ośrodka
jest smaczna i obfita kuchnia serwowana w postaci szwedzkiego
stołu (śniadanie i kolacja). Obiekt całkowicie ogrodzony i centralnie
ogrzewany. Rozległe obszary leśne i brak przemysłu w promieniu
kilkudziesięciu km dają gwarancję czystego powietrza. Dzięki
korzystnym prądom morskim przybrzeżne wody Bałtyku również
są czyste. Na miłośników wodnych uciech w Dąbkach czekają
dwa rozległe jeziora: Bukowo i Kopań oraz dwie rzeki - Wieprza
i Grabowa. Miejscowość posiada status uzdrowiska.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 100 m, jezioro ok. 30 m,
apteka ok. 800 m, kościół ok. 800 m,
przychodnia lekarska ok. 800 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, sala disco, sale
TV SAT i video, świetlica, boisko do
koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej,
plac zabaw, krąg ogniskowy.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 13 dni / 12
2. 11 dni / 10
3. 11 dni / 10
4. 11 dni / 10
5. 11 dni / 10
6. 11 dni / 10
7. 11 dni / 10
8. 14 dni / 13

.

osoba dorosła

osoba do lat 14
10

1650,1890,1890,1890,1890,1890,1890,1725,-

1450,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1450,-

08.06. – 20.06.
29.06. – 09.07.
09.07. – 19.07.
19.07. – 29.07.
29.07. – 08.08.
08.08. – 18.08.
18.08. – 28.08.
28.08. – 10.09.

osoba do lat 43

350,400,400,400,400,400,400,350,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Darłówko

ow kama

Ośrodek Wczasowy KAMA to nowowybudowany, nowoczesny
trzy piętrowy obiekt położony ok. 300m w linii prostej od plaży
i mostu rozsuwanego łączącego Darłówko Wschodnie z Zachodnim. Pokoje dodatkowo posiadają własne balkony lub loggie wyposażone w stolik i krzesła. Ośrodek posiada windę. Cały teren jest
ogrodzony oraz wyposażony m.in. w miejsce na ognisko oraz grill.
Darłówko odznacza się korzystnym mikroklimatem charakteryzującym się dużym nasłonecznieniem i sporą wilgotnością powietrza
nasyconego leczniczymi cząsteczkami jodu. Atrakcją miejscowości jest możliwość uczestnictwa w rejsie katamaranem na duńską
Wyspę Bornholm. Co roku w ostatnich dniach czerwca odbywa się
największy w Europie zlot historycznych pojazdów wojskowych.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 15 dni / 14
2. 15 dni / 14
3. 15 dni / 14
4. 15 dni / 14
5. 15 dni / 14

15.05. – 29.05.
30.05. – 13.06.
14.06. – 28.06.
22.08. – 05.09.
06.09. – 20.09.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1795,1950,1975,1975,1795,-

1590,1790,1790,1790,1590,-

osoba do lat 3

400,400,400,400,400,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 500 zł/osobę/turnus
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
bufet szwedzki
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 300 m, centrum ok. 300 m,
kościół ok. 2 km,

w obiekcie

jadalnia, recepcja, miejsce na ognisko,
grill, zewnętrzna siłownia, winda, plac
zabaw, parking.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Darłówko

OW Słowianka

Ośrodek Wypoczynkowy „Słowianka” usytuowany jest w spokojnej
części Darłówka Wschodniego, będącego niegdyś wioską rybacką.
Zlokalizowany jest zaledwie ok. 100 m od morza a odległość tą
wyznacza porośnięte sosnami wysokie pasmo wydm. W odległości
ok. 300 m na terenie Hotelu „Jan” znajduje się atrakcyjny park wodny.
Pokoje wyposażone są w telewizor, lodówkę, sprzęt plażowy (leżaki,
parawany), naczynia śniadaniowe, czajnik bezprzewodowy.
Darłówko odznacza się korzystnym mikroklimatem charakteryzującym
się dużym nasłonecznieniem i sporą wilgotnością powietrza
nasyconego leczniczymi cząsteczkami jodu. Atrakcją miejscowości
jest możliwość uczestnictwa w rejsie katamaranem na duńską Wyspę
Bornholm.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3

-osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym i TV, balkonami
z kompletem mebli ogrodowych.

Wyżywienie

śniadanie: porcjowane
porcjowany
obiad:
porcjowana
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 100 m,
aqua park ok. 300 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, sala do tenisa
stołowego, siłownia, plac zabaw,
boisko sportowe, parking, WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

osoba dorosła

osoba do lat 10

1750,1850,1875,-

1590,1625,1650,-

1. 14 dni / 13 17.06. – 30.06.
2. 14 dni / 13 01.07. – 14.07.
3. 14 dni / 13 07.08. – 20.08.

.

osoba do lat 3

450,500,500,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Jarosławiec

Król Plaza SPA****

„Król Plaza”**** SPA to hotel o niepowtarzalnej atmosferze,
w którym miło można spędzić czas, wypocząć oraz zregenerować
ciało i duszę. Centrum SPA charakteryzuje kameralny klimat a jasne
kolory wnętrz działają kojąco na zmysły. Każdy pokój ma bezpłatny
dostęp do internetu i telewizji sat. Obiekt oddaje do dyspozycji
swoim wczasowiczom dostęp do własnego SPA, basenu krytego,
jacuzzi, sauny suchej i parowej oraz groty solnej. Restauracja
hotelu serwuje w charakterze bufetu szwedzkiego tradycyjne dania
kuchni polskiej, jak i finezyjne dania z różnych zakątków świata.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu

• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• korzystanie z basenu krytego, jacuzzi i sauny
• butelka wody 0,5l w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10
2. 11 dni / 10
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13
5. 11 dni / 10

03.05. – 13.05.
13.05. – 23.05.
14.06. – 27.06.
31.08. – 13.09.
13.09. – 23.09.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1650,1720,2200,2200,1690,-

1390,1420,1690,1690,1420,-

osoba do lat 34

300,300,300,300,300,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 500 zł/osobę

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
bufet szwedzki
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 250 m, apteka ok. 150 m,
kościół ok. 300 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, recepcja, sala
taneczna, plac zabaw, lobby-bar, basen
kryty, jacuzzi, sauna, winda,
własne SPA (odpłatne), WiFI.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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Jarosławiec

hotel*** nat

Hotel*** „NAT” jest położony ok. 450 m od morza, na ogrodzonej
posesji w pobliżu przystani rybackiej. Warto w nim spędzić letni
wypoczynek, rozkoszować się czystym powietrzem i wodą morską, spokojem oraz aktywnie wypocząć, korzystając z wielu przygotowanych dla wczasowiczów atrakcji. Polecany jest dla gości
indywidualnych (zwłaszcza dla seniorów) na wczasy spędzone
w spokojnej atmosferze. Hotel po generalnym remoncie. Pierwszych gości przywitał w maju 2017.
Jarosławiec otoczony jest pięknymi lasami i dwoma jeziorami.
Główną atrakcję turystyczną Jarosławca stanowi wzniesiona
z czerwonej cegły w 1829 roku latarnia morska o wysokości
33,3 m.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 2x dziennie począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie:
obiadokolacja:

bufet szwedzki
bufet szwedzki

Okolica ośrodka

plaża ok. 50 m, centrum, pogotowie
ratunkowe, apteka i kościół ok. 500 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, bilard, stół
tenisowy, piłkarzyki, boiska, plac
zabaw, parking, wypożyczalnia
rowerów (odpłatne), krąg ogniskowy.

POKOJE

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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osoba dorosła

osoba do lat 10
14

1690,-

1360,-

1. 11 dni / 10 19.06. – 29.06.

.

osoba do lat 43

300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.
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Ustka

hotel Jantar***

Hotel „Jantar”*** to Obiekt o wysokim standardzie zakwaterowania
i poziomie świadczonych usług. Położony jest w otoczeniu lasu
sosnowego w odległości ok. 250 m od morza. Hotel oferuje
możliwość wspaniałego wypoczynku w luksusowo wyposażonych
pokojach, korzystania ze znakomitego wyżywienia a profesjonalna
obsługa Hotelu spełni wszelkie wymagania gości. Do dyspozycji
gości kryty basen, jacuzzi i sauna. Ustka to niewielkie, lecz bardzo
urokliwe miasto, słynące z panujących tu warunków krajobrazowych
i mikroklimatycznych. Bogaty w zdrowotny jod powietrze, obfite
złoża borowinowe oraz źródła solankowe sprawiają, że od ponad
150 lat przyjeżdża się tu także w celach leczniczych.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w budynku hotelowym w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 2x dziennie począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• ognisko z pieczeniem kiełbasek*

• spotkanie powitalne z poczęstunkiem
• korzystanie z basenu krytego,
sauny, jacuzzi i brodzika dla najmłodszych
• spacer z animatorem po okolicy
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Hotelu
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 12 dni / 11
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13
5. 12 dni / 11

17.05. – 28.05.
28.05. – 10.06.
14.06. – 27.06.
13.09. – 26.09.
26.09. – 07.10.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1775,2050,2200,2050,1775,-

1390,1550,1790,1550,1390,-

osoba do lat 34

300,350,350,350,300,-

Wyżywienie

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

bufet szwedzki w godz. 8.00 - 10.00
śniadanie:
obiadokolacja: bufet szwedzki w godz. 17.00 - 19.00
lunch:

Dopłata do pokoju z klimatyzacją 150 zł/pokój.
Dopłata do pokoju z balkonem 150 zł/pokój.
Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 550 zł/osobę/turnus.
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus.

ALL INCLUSIVE

2, 3

serwowany
w godz. 13.00 - 14.00
(dotyczy opcji all inclusive)

Okolica ośrodka

centrum i apteka ok. 350 m,
kościół i szpitala ok. 500 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, restauracja, sauna,
recepcja, plac zabaw, kryty basen, jacuzzi
i brodzik kąpielowy dla najmłodszych, pokój
zabaw, tarasy rekreacyjne, WiFi.

600

zł/osobę
bezpłatne napoje: kawa, herbata, soki, napoje gazowane w godzinach:
12.00 - 21.00; bezpłatne alkochole: wybrane wódki, wina, piwa, drinki
(ok. 5 rodzai) lunch serwowany w godzinach 13.00 - 14.00
aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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rowy

Pensjonat neptun

Pensjonat „Neptun” położony jest w centrum miejscowości
w odległości ok. 400 m od morza. Pokoje w obiekcie posiadają
pełen węzeł sanitarny, TV, przedpokój i balkon. Podczas pobytu
goście mogą bezpłatnie korzystać z basenu, jacuzzi oraz siłowni.
Przygotowaliśmy również dla Państwa saunę fińską (suchą).
Dodatkowo na terenie obiektu znajduje się kręgielnia oraz świetlica.
Rowy to mała, rybacka, spokojna wieś nadmorska, położona wśród
sosnowych lasów i jednocześnie lubiane, nadbałtyckie letnisko.
Turystyce sprzyja położenie tuż obok Jeziora Gardno i Słowińskiego
Parku Narodowego, liczne szlaki piesze oraz rowerowe. W Rowach,
u ujścia rzeki Łupawy do morza, wybudowano niewielki port rybacki
– w którym można z łatwością zaopatrzysz się w świeżą rybę.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• korzystanie z basenu Ośrodka
wg harmonogramu1, 2
• korzystanie z sauny, groty solnej
oraz zabiegów drenażu limfatycznego i elektrostymulacji

POKOJE

1, 2, 3

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 400 m, centrum ok. 100 m,
kościół ok. 300 m, apteka ok. 300 m.

w obiekcie

jadalnia, basen kryty, plac zabaw, WiFi,
kręgielnia (odpłatnie), sauna, grota
solna.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
* program realizowany przy min. 20 osobach
1
przy grupie min. 30 osób 2 w turnusie 1, 4
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10
2. 12 dni / 11
3. 11 dni / 10
4. 14 dni / 13

.

21.05. – 31.05.
29.06. – 10.07.
20.08. – 30.08.
31.08. – 13.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1450,1830,1720,1875,-

1360,1690,1590,1725,-

osoba do lat 3

400,500,450,450,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 300 zł/osobę/turnus.
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus.
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Łeba

dw Bosman

Dom Wypoczynkowy „Bosman” usytuowany jest blisko centrum,
parku i deptaku miejskiego, w odległości około 350 m od głównej
plaży, jednak z dala od miejskiego zgiełku. Domowa atmosfera,
smaczne posiłki oraz życzliwość właścicieli i personelu powodują
iż goście wypoczywają w pełni komfortowo oraz wracają pełni
wrażeń z udanego turnusu.
Łeba posiada specyficzny klimat i szerokie piaszczyste plaże
z bezustannie usypywanymi wydmami. Pomiędzy jeziorem Łebsko
a morzem znajdują się wydmy ruchome, zjawisko niespotykanie
rzadkie w Europie. Wydmy ruchome wchodzą w obszar
Słowińskiego Parku Narodowego, który został uznany przez
UNESCO za światowy rezerwat biosfery.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• wieczorek zapoznawczy z muzyk na żywo*

• wieczorek pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• występ aktorski 1x w turnusie*
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13
5. 11 dni / 10

27.05. – 06.06.
06.06. – 19.06.
19.06. – 02.07.
23.08. – 05.09.
05.09. – 15.09.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1395,1680,1775,1625,1325,-

1090,1260,1280,1260,1090,-

osoba do lat 3

350,350,400,400,350,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.
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2, 3

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: porcjowane + bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
porcjowana + bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 350 m, centrum ok. 100 m,
apteka ok. 50 m, kościół ok. 100 m.

w obiekcie

jadalnia w budynku zakwaterowania,
kawiarnia, bilard, siłownia, kącik
grillowy, plac zabaw, piłkarzyki,
sauna (odpłatnie), fotel do masażu
relaksacyjnego (odpłatnie),
wypożyczalnia rowerów (odpłatnie).

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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karwia

Pensjonat batory

Pensjonat „Batory” położony zaledwie 150 m od morza, z piękną,
dużą, czystą i piaszczystą plażą. Położony jest w sąsiedztwie
lasu, obfitego pod jesień w grzyby. Jego umiejscowienie jest
atrakcyjną bazą wypadową na spacery czy wycieczki rowerowe
w kierunku pobliskich miejscowości, takich jak Ostrowo, Chłapowo,
Władysławowo czy Jastrzębia Góra, gdzie pojawia się stopniowo
wybrzeże klifowe. Karwia, dawna osada rybacka, położona jest
na zachód od Jastrzębiej Góry i Ostrowa. Atrakcyjne, szerokie,
piaszczyste plaże (klifowy brzeg pojawia się bliżej Jastrzębiej
Góry) już przed wojną przyciągały turystów. Wtedy też powstała
holenderska tama chroniąca pobliskie łąki przed zalewem wód
morskich w czasie sztormów.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 2x dziennie począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu

• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: porcjowane
obiadoporcjowana
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 150 m, centrum ok. 100 m,
kościół ok. 700 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, parking, plac
zabaw, grill.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 11 dni / 10

.

27.05. – 06.06.
06.06. – 19.06.
23.08. – 05.09.
05.09. – 15.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1310,1575,1575,1310,-

1080,1250,1250,1080,-

osoba do lat 3

300,350,350,300,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania w pokoju - 350 zł/turnus.
Limit pojedynczego zakwaterowania 1 pokój/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

44

wycieczka w cenie

Jastrzębia Góra

ow KLIF

Ośrodek Wczasowy „Klif” to oaza spokoju i relaksu. Trzypiętrowy
murowany budynek położony jest w odległości ok. 350 m od morza
w terenie częściowo zalesionym. Część socjalna Ośrodka, w tym
jadalnia oraz świetlica, sala TV sat i disco, usytuowana jest obok
budynku hotelowego. Cały Ośrodek jest ogrodzony i centralnie
ogrzewany. Wielką zaletą tego Obiektu są wyjątkowo smaczne
i urozmaicone posiłki.
Jastrzębia Góra charakteryzuje się piękną, czystą plażą
i malowniczym położeniem na wysokim klifie. Wspaniała okolica
z głębokimi jarami i wąwozami przyciąga rzesze turystów.
Dodatkowymi atutami miejscowości są także odkryte niedawno
źródła mineralne i błota lecznicze.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• ognisko z pieczeniem kiełbasek*

• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• wycieczka autokarowa na Hel
(bez biletów wstępu)*
• występ zespołu kaszubskiego
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
* program realizowany przy min. 25 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 14 dni / 13 13.06. – 26.06.
2. 14 dni / 13 31.08. – 13.09.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1680,1650,-

1470,1470,-

osoba do lat 3

550,550,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 400 zł/osobę.
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 4

-osobowe oraz pokoje typu
studio (2+3) z pełnym węzłem
sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 350 m, centrum i apteka ok. 200 m,
kościół ok. 1200 m, kaplica ok. 500 m,
przychodnia lekarska ok. 300 m.

w obiekcie

jadalnia, recepcja, świetlica, sala
taneczna, plac zabaw, boiska sportowe,
tenis stołowy oraz krąg ogniskowy.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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wycieczka w cenie

władysławowo

dW Jasny Brzeg

Dom Wczasowy „Jasny Brzeg” położony jest w letniskowej
dzielnicy Władysławowa - Cetniewie. Niedaleko znajduje się
Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich oraz słynna
Aleja Gwiazd Sportu. Obiekt znajduje się w odległości ok. 300
m od morza, posiada centralne ogrzewanie, parking oraz jest
całkowicie ogrodzony. Kulturalny i miły personel to dodatkowe
atuty podnoszące standard Ośrodka. Wczasowicze przyjeżdżają
do Władysławowa dla morskiego klimatu charakteryzującego
się dużym nasłonecznieniem oraz bogatym w jod powietrzem,
piaszczystej i szerokiej plaży. Władysławowo to raj dla sportowców
wyczynowych. Wśród największej atrakcji miejscowości jest Aleja
Gwiazd Sportu.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• wycieczka autokarowa na Hel
(bez biletów wstępu)*

• kolacja grillowa z pieczeniem
kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 300 m, kościół ok. 100 m,
przychodnia lekarska ok. 100 m,
apteka ok. 200 m.

w obiekcie

jadalnia, recepcja, plac zabaw, salka
świetlicowa, sala disco, parking.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

pokoje
typu

osoba dorosła

osoba do lat 10

1615,1640,1680,-

1420,1420,1420,-

1. 14 dni / 13 16.05. – 29.05.
2. 14 dni / 13 01.06. – 14.06.
3. 14 dni / 13 14.06. – 27.06.

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

pokoje
typu

osoba do lat 3

350,350,350,-

de lux

osoba dorosła

osoba do lat 10

1670,1770,1810,-

1520,1550,1550,-

1. 14 dni / 13 16.05. – 29.05.
2. 14 dni / 13 01.06. – 14.06.
3. 14 dni / 13 14.06. – 27.06.

.

classic

osoba do lat 3

400,400,400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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wycieczka w cenie
majówka nad morzem

władysławowo

DW Jessica

Dom Wczasowy „Jessica” to kameralny Ośrodek o bardzo
wysokim standardzie, położony jest na niewielkim, ogrodzonym
terenie w pobliżu słynnej Alei Gwiazd Sportu w Cetniewie. Odległość
od morza około 250 m. Wyjątkowo sympatyczni i dbający o gości
właściciele, dokładają wszelkich starań by wypoczynek w tym
Ośrodku pozostał niezapomniany.
Władysławowo, miasto położone u nasady Mierzei Helskiej na
Kępie Swarzewskiej, w odległości 48 km od Gdyni i 33 km od
Helu. Urok tej miejscowości przyciąga co roku tysiące turystów.
Wczasowicze przyjeżdżają do Władysławowa dla morskiego
klimatu charakteryzującego się dużym nasłonecznieniem oraz
bogatym w jod powietrzem, piaszczystej i szerokiej plaży.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu odjazdu
(w turnusie 2, 3, 5). Wyżywienie
2x dziennie począwszy od obiadokolacji w dniu przyjazdu do
śniadania w dniu odjazdu (w turnusie 1 i 4).
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• kolacja grillowa z pieczeniem
kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• wycieczka autokarowa na Hel
(bez biletów wstępu)*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 8 dni / 7
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 15 dni / 14
5. 14 dni / 13

27.04. – 04.05.
31.05. – 13.06.
13.06. – 26.06.
27.06. – 11.07.
02.09. – 15.09.

POKOJE

osoba dorosła

1195,1750,1795,2090,1695,-

osoba do lat 10

990,1420,1420,1670,1420,-

osoba do lat 3

400,400,400,450,400,-

Wyżywienie

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

1, 2, 3, 4
śniadanie:
obiad:
kolacja:
obiadokolacja:

-osobowe oraz typu studio
(2+3) z pełnym węzłem
sanitarnym każdy.

bufet szwedzki
porcjowany
bufet szwedzki
porcjowana + bufet szwedzki

Okolica ośrodka

plaża ok. 250 m, położony w centrum,
kościół ok. 20 m, przychodnia lekarska
ok. 100 m, apteka ok. 100 m.

w obiekcie

jadalnia, sala disco, TV SAT i video,
plac zabaw.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Krynica Morska

HOtel*** Neptun

Hotel*** NEPTUN położony jest na dużym, zalesionym terenie,
zaledwie 100 m od morza. Na terenie znajdują się 4 pawilony
wczasowe, po generalnym remoncie o wysokim standardzie, oraz
nowoczesne domki campingowe. Okolica sprzyja letnim spacerom
i relaksowi na pięknej, dzikiej plaży. Na terenie Krynicy i ośrodka
spotkać można dziki, które nie zaczepiane, nie są groźne dla ludzi.
Ośrodek polecany dla gości indywidualnych na wczasy i pobyty
weekendowe oraz na pobyty grupowe, zwłaszcza dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji i dla seniorów po sezonie. W Krynicy
Morskiej znajduje się „Wielbłądzi Garb” będący najwyższym
szczytem Mierzei Wiślanej (49,5 m) i najwyższą w Europie stałą
wydmą, rezerwat „Buki Mierzei Wiślanej” oraz inne atrakcje.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• ognisko z pieczeniem kiełbasek*

• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
bufet szwedzki
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 100 m, centrum ok. 800,
apteka ok. 1500 m, kościół ok. 1500 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia z salą dyskotekową,
świetlica, siłownia, sauna (odpłatnie),
kompleks boisk sportowych, korty
tenisowe (odpłatnie), tenis stołowy,
wypożyczalnia rowerów (odpłatnie), plac
zabaw dla dzieci, amfiteatr, sala TV,
biblioteka, miejsce na ognisko, WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

osoba dorosła

osoba do lat 14
10

1940,1995,-

1590,1590,-

1. 14 dni / 13 24.05. – 06.06.
2. 14 dni / 13 29.08. – 11.09.

.

osoba do lat 43

350,350,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Jastarnia

ow Posejdon

Ośrodek Wypoczynkowy „Posejdon” - położony bezpośrednio
przy plaży od strony Zatoki Puckiej, niedaleko morza (250 m) i centrum
miejscowości. Niepodważalnym atutem ośrodka jest własne molo
i niewielka plaża ze szkółką windsurfingu i kitesurfingu. Część pokoi
na parterze przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Układ
wszystkich pokoi ma charakter galeriowy – wejście z otwartego
korytarza. W ośrodku działa baza rehabilitacyjno-zabiegowa. To
doskonałe miejsce wypadowe do zwiedzania Trójmiasta i Helu
oraz dla amatorów sportów wodnych. Liczne imprezy kulturalno rozrywkowe organizowane na terenie gminy sprawiają, że Jastarnia
jest urokliwym i przyjaznym miejscem, którego klimat sprzyja
leczeniu schorzeń układu oddechowego i układu krążenia.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• kolacja grillowa z pieczeniem
kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 15 dni / 14 06.06. – 20.06.
2. 14 dni / 13 05.09. – 18.09.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10
14

1980,1875,-

1550,1500,-

osoba do lat 43

400,400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

plaża ok. 250 m, centrum ok. 900 m,
kościół ok. 1,5 km, apteka ok. 900 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, świetlica, baza
zabiegowa (odpłatnie), sala do ćwiczeń
z bieżnią elektryczną (odpłatnie),
bilard, tenis stołowy, plac zabaw
dla dzieci, boisko do piłki siatkowej,
koszykowej, miejsce na grilla, szkółka
windsurfingowa (odpłatnie), WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Wielkie Jeziora Mazurskie to jeden z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i turystycznie regionów Polski. Jest to największy w Polsce
zespół połączonych kanałami jezior, które tworzą szlak wodny
o niepowtarzalnym uroku. Bogactwo fauny i flory sprawia, że krajobraz
tego regionu wyróżnia się na tle pozostałych regionów Polski. Wielkie
Jeziora Mazurskie leżą we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego,
ograniczone są kompleksami Puszczy Piskiej (od południa) i Puszczy
Boreckiej (od wschodu). Na północy obszar graniczy z Krainą
Węgorapy a od zachodu z Pojezierzem Mrągowskim.

50

bogaty program pobytu

Krzyże

OW Mazury

Ośrodek Wypoczynkowy „Mazury” położony ok. 300 m od
jeziora, otoczony malowniczym lasem. Przystań żeglarska z bazą
campingową, polem namiotowym i wypożyczalnią sprzętu wodnego
pozwala na doskonały, aktywny wypoczynek nad brzegiem jeziora.
Życzliwy personel Ośrodka oraz mnogość imprez i wycieczek
uatrakcyjni każdy pobyt. Krzyże położone są nad Jeziorem Nidzkim,
na skraju Puszczy Piskiej, w odległości ok. 55 km od Mrągowa
i 25 km od Mikołajek. Jest to miejsce wypoczynku wielu znanych
ludzi, w tym artystów, naukowców i dziennikarzy. Większość gości
stanowią osoby wracające tutaj od lat, ceniące sobie lokalny klimat.
Warto zobaczyć: Świętą Lipkę – Sanktuarium Maryjne, Rezerwat
Konika Polskiego w Popielnie, Leśniczówkę „Pranie”.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd w obie strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• wieczorek pożegnalny połączony z kolacją i muzyką mechaniczną*

• kolacja rybna
• kolacja grillowa z muzyką mechaniczną*
• rejs statkiem do Mikołajek
• przejazd bryczkami
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 13 dni / 12
2. 13 dni / 12
3. 13 dni / 12
4. 13 dni / 12
5. 13 dni / 12
6. 13 dni / 12
7. 13 dni / 12
8. 13 dni / 12
9. 13 dni / 12

01.06. - 13.06.
14.06. - 26.06.
27.06. - 09.07.
10.07. - 22.07.
23.07. - 04.08.
05.08. - 17.08.
18.08. - 30.08.
31.08. - 12.09.
13.09. - 25.09.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1750,1750,1775,1795,1795,1795,1775,1750,1750,-

1450,1450,1550,1550,1550,1550,1550,1450,1450,-

osoba do lat 3

300,300,350,350,350,350,350,300,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
i TV w budynku głównym Ośrodka oraz
domki murowane typu „Bungalow” 4-os.,
składające się z 2 sypialni, pokoju dziennego z TV oraz zadaszonej werandy.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, pomieszczenie
świetlicowe z kominkiem, basen zewnętrzny,
sala wielofunkcyjna, sala gier, bilard,
tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, kort
tenisowy, boisko do piłki nożnej, siatkowej
i koszykowej, wypożyczalnia rowerów,
krąg ogniskowy, kominek zewnętrzny,
własna plaża, kąpielisko, basen, przystań
żeglarska, wypożyczalnia sprzętu wodnego
m.in.: jachty, kajaki, rowery wodne, łodzie,
surfing (odpłatnie).

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Góry w Polsce są dobrym wyborem dla turystów, którzy swój urlop
traktują jako okazję do wypoczynku i przeżycia wspaniałej przygody.
Przemierzając górskie ścieżki możemy podziwiać niepowtarzalne
widoki (malownicze wodospady, charakterystyczne dla danego
rejonu gór skały i grupy skalne), rozkoszować się ciszą i czystością
przyrody. Góry dają również możliwość uprawiania różnych sportów
zarówno latem, jak i zimą.
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Kudowa Zdrój

HOTEL Adam & SPA***

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10

05.03. – 15.03.
15.03. – 25.03.
25.03. – 04.04.
14.04. – 24.04.
24.04. – 04.05.
04.05. – 14.05.
14.05. – 24.05.
24.05. – 03.06.
03.06. – 13.06.
25.06. – 05.07.
05.07. – 15.07.
15.07. – 25.07.
25.07. – 04.08.
04.08. – 14.08.
14.08. – 24.08.
24.08. – 03.09.
03.09. – 13.09.
13.09. – 23.09.
23.09. – 03.10.
03.10. – 13.10.
13.10. – 23.10.
02.11. – 12.11.
12.11. – 22.11.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1450,1450,1450,1490,1520,1675,1675,1695,1695,1850,1850,1850,1850,1850,1850,1850,1850,1725,1695,1675,1595,1450,1450,-

1170,1170,1170,1170,1170,1170,1170,1200,1200,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1300,1200,1200,1170,1170,1170,1170,1170,-

osoba do lat 3

250,250,250,250,250,250,250,250,250,300,300,300,300,300,300,300,250,250,250,250,250,250,250,-

Dopłata do pokoju Lux z balkonem 150 zł/osobę.
Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 550 zł/osobę.
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

wysoki standard
Basen * jacuzzi * sauna
w cenie pobytu

.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Kudowa Zdrój

HOTEL Adam & SPA***

Trzygwiazdkowy Hotel „Adam & SPA”*** w Kudowie Zdrój to
luksusowy i kameralny Obiekt, usytuowany w jednym z najstarszych
i najpiękniejszych sudeckich i dolnośląskich uzdrowisk. Hotel
położony jest ok. 300 m od Parku Zdrojowego, w otulinie lasu
świerkowego z pięknym widokiem na Górę Parkową i jej okolice,
rozpościerającym się z górnego tarasu obiektu. Hotel „Adam
& SPA” zapewnia swoim gościom podczas pobytu możliwość
korzystania z krytego basenu (w którym znajdują się bicze wodne,
wodospady, łóżka do hydromasażu), jacuzzi, łaźni parowej, sali
relaksu, sali kominkowej, hotelowego centrum SPA, baru, tarasu
widokowego i patia grillowego.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• 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 odjazdu
• korzystanie z basenu, jacuzzi,
łaźni parowej, łóżka do hydromasażu, bilarda, sali kominkowej
i sali relaksu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• pakiet 10 zabiegów rehabilitacyjnych (dla osób dorosłych) w turnusach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
• kolacja grillowa (w turnusach: 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16)
• pakiet 15 zabiegów rehabilitacyjnych (dla osób dorosłych) w turnusach: 1 - 9 i 17 - 23
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

centrum ok. 200 m, apteka ok. 300 m,
kościół ok. 150 m.

w obiekcie

kryty basen (bicze wodne, wodospady,
łóżka do hydromasażu), jacuzzi, łaźnia
parowa, sala relaksu, sala kominkowa,
hotelowe centrum SPA (odpłatnie), bar,
taras widokowy i patio grillowe, WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; opłaty parkingowej,
posiłków innych niż wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych
dodatkowych usług nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg
Kudowa
- Zdrój
turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020
osoba dorosła
osoba do lat 10 osoba do lat 3
jest uzdrowiskiem podgórskim (od 200 do 400 m n.p.m.). Miejscowość
jest oparta o Góry Stołowe i Wzgórza Lewińskie, których zbocza stanowią naturalną barierę przed północnymi i północno - wschodnim wiatrem.
Właściwości klimatu wpływają bardzo korzystnie na szereg procesów
ustrojowych: krążenie krwi, oddychanie, trawienie, sprawność układu
mięśniowego i nerwowego. Podstawowym bogactwem uzdrowiska są
naturalne źródła wód mineralnych. Obiekty uzdrowiskowe skupiają się
głównie w Parku Zdrojowym. W centrum Kudowy Zdrój znajduje się
zabytkowy budynek Sanatorium „Zameczek” Naprzeciw wznosi się budynek Pijalni, która jest najładniejszą i największą pijalnią na Dolnym
Śląsku.

.
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Duszniki Zdrój

Hotel Impresja

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
13 dni / 12
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10

05.03. – 15.03.
15.03. – 25.03.
25.03. – 04.04.
24.04. – 04.05.
04.05. – 14.05.
14.05. – 24.05.
24.05. – 03.06.
03.06. – 13.06.
13.06. – 25.06.
25.06. – 05.07.
24.08. – 03.09.
03.09. – 13.09.
13.09. – 23.09.
23.09. – 03.10.
03.10. – 13.10.
13.10. – 23.10.
02.11. – 12.11.
12.11. – 22.11.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1230,1230,1230,1350,1350,1350,1375,1395,1695,1525,1525,1495,1395,1375,1350,1350,1320,1230,-

1090,1090,1090,1090,1090,1090,1090,1120,1230,1120,1120,1090,1090,1090,1090,1090,1090,1090,-

osoba do lat 3

350,350,350,350,350,350,350,350,350,350,350,350,350,350,350,350,350,350,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.
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Duszniki Zdrój

Hotel Impresja

Hotel „Impresja” znajduje się w Parku Zdrojowym w samym
sercu uzdrowiska Duszniki-Zdrój, 3 minuty spacerem od pompy
wody mineralnej. Oferuje on zakwaterowanie w nowocześnie
urządzonych pokojach, które obejmują część wypoczynkową z sofą
i łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym. W każdym z nich znajduje
się także telewizor.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• 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 odjazdu
• kolacja przy lampce wina i deserze*

• 10% rabatu do Cafe Impresja
• wstęp na pobliski basen (1h/turnus)
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

1, 2, 3

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym,
lodówką i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

położony w Parku Zdrojowym,
centrum ok. 1500, apteka ok. 1300 m,
kościół ok. 200 m.

w obiekcie

jadalnia w budynku zakwaterowania,
recepcja, kawiarnia, bezprzewodowy
Internet w Ośrodku, parking.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; opłaty parkingowej,
posiłków innych niż wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych
dodatkowych usług nie ujętych w zakresie świadczeń.
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Cennik wgZdrój
Duszniki
turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020
osoba dorosła
osoba do lat 10 osoba do lat 3
Duszniki Zdrój to małe, liczące około 5,5 tysięcy mieszkańców miasteczko uzdrowiskowe. Położone w województwie dolnośląskim w południowo - zachodniej części Kotliny Kłodzkiej nad rzeką Bystrzycą.
Miejscowość podzielona jest wyraźnie na część zdrojową i na „miastową”. Duszniki znane są także nie tylko jako uzdrowisko ale także
z odbywających się tutaj co roku w sierpniu Festiwali Chopinowskich
o międzynarodowej sławie. W samych Dusznikach warto szczególnie
zwiedzić część zdrojową (Park Zdrojowy i zabytkowe budowle), oraz
stare miasto (rynek i okolice) w części miejskiej.

.
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wycieczka w cenie

Zachełmie

Hotel*** Concordia

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. Jest
to obszar o największej w Polsce gęstości górskich tras i ścieżek
spacerowych, co daje doskonałą bazę wypadową dla miłośników
trekkingu, Nordic Walkingu czy spacerów (szlaki spod drzwi
wejściowych Hotelu). W obiekcie znajduje się bar oraz restauracja
serwująca dania kuchni polskiej. Z okien hotelu oraz ogrodu
rozciągają się niezwykłe widoki na Kotlinę Jeleniogórską, zamek
Chojnik i najwyższe pasmo Karkonoszy, w tym Śnieżkę. 15 minut
jazdy samochodem od centrum Jeleniej Góry.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• wycieczka do „Doliny Pałaców”
(bez biletów wstępu)
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

• 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 odjazdu
• korzystanie z sauny i jacuzzi
• ognisko z pieczeniem kiełbasek*

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10
2. 11 dni / 10
3. 11 dni / 10
4. 11 dni / 10
5. 11 dni / 10
6. 11 dni / 10
7. 11 dni / 10
8. 11 dni / 10
9. 11 dni / 10
10. 11 dni / 10
11. 11 dni / 10
12. 11 dni / 10

05.03. – 15.03.
15.03. – 25.03.
25.03. – 04.04.
14.04. – 24.04.
05.07. – 15.07.
15.07. – 25.07.
14.08. – 24.08.
13.09. – 23.09.
23.09. – 03.10.
03.10. – 13.10.
02.11. – 12.11.
12.11. – 22.11.

osoba dorosła

1490,1490,1490,1490,1550,1550,1550,1490,1490,1490,1490,1490,-

POKOJE
osoba do lat 10

1290,1290,1290,1290,1350,1350,1350,1290,1290,1290,1290,1290,-

osoba do lat 34

300,300,300,300,350,350,350,300,300,300,300,300,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 400 zł/osobę.
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus.
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.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

położony na szczycie góry, Karkonoski
Park Narodowy 2,3 km

w obiekcie

jadalnia, recepcja (24h), bar, kawiarnia,
SPA (odpłatnie), pokój gier,
sala zabaw dla dzieci, plac zabaw,
miejsce na ognisko, grill, sauna
(odpłatnie), bilard, parking.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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nowość 2020’

lądek zdrój

Hotel Mir-Jan

1

Hotel “Mir-Jan” położony jest na skraju części zdrojowej Lądka-Zdroju, nad brzegiem rzeki Biała Lądecka. Otaczają go leśne
górskie trasy spacerowe, piękne drzewostany i skałki widokowe.
Do przyrody nie może być już bliżej. W każdym pokoju łazienka,
TV, bezpłatne WiFi, parking oraz wellens & spa (basen, jacuzzi,
sauna, siłownia). Lądek Zdrój położony jest na Ziemi Kłodzkiej
pomiędzy Górami Złotymi a Krowiarkami w dolinie rzeki Białej
Lądeckiej. Uważane jest za najstarsze uzdrowisko w Polsce,
gdyż według źródeł historycznych już w 1241 istniały tu urządzenia kąpielowe zniszczone przez Mongołów wracających spod
bitwy pod Legnicą.

pakiet 10 zabiegów w cenie skierowania
m. in. zabieg elektromagnetyczny, SAUS, SALUS URO, kąpiele
perełkowo-borowinowe, perełkowo-magnezowa, gimnastyka na
basenie, okłady borowinowe, laser, prądy TENS).

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd w obie strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
(typu standard)
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od obiadu w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• wycieczka piesza z przewodnikiem po Lądku Zdroju
• korzystanie z basenu Hotelu

• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• pakiet 10 zabiegów w cenie skierowania1
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
POKOJE

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV
(typu standard).

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

centrum ok. 1000 m,
baseny geotermalne ok. 500 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, bezpłatne WiFi,
parking oraz wellens & spa (basen,
jacuzzi, sauna, siłownia), tenis stołowy,
biblioteka, wypożyczalnia rowerów,
taras słoneczny, bilard, plac zabaw.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

.

Dni / il. nocy
11 dni / 10
11 dni / 10
Dnidni
/ il./ nocy
11
10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10

Termin turnusu ’2020
05.03. – 15.03.
15.03. – 25.03.
Termin
’2020
25.03.turnusu
– 04.04.
14.04. – 24.04.
14.05. – 24.05.
24.05. – 03.06.
25.06. – 05.07.
15.07. – 25.07.
25.07. – 04.08.
04.08. – 14.08.
24.08. – 03.09.
03.09. – 13.09.
13.09. – 23.09.
23.09. – 03.10.
03.10. – 13.10.
13.10. – 23.10.
02.11. – 12.11.
12.11. – 22.11.

osoba dorosła
1495,1495,osoba1495,dorosła
1495,1525,1525,1695,1695,1695,1695,1695,1695,1525,1495,1495,1495,1495,1495,-

Cennik wg turnusu

osoba do lat 10 osoba do lat 3
1290,300,1290,300,osoba 1290,do lat 10 osoba300,do lat 3
1290,300,1290,300,1290,300,1450,300,1450,300,1450,300,1450,300,1450,300,1450,300,1290,300,1290,300,1290,300,1290,300,1290,300,1290,300,-
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Ustroń

HOTEL Ziemowit***

Hotel „Ziemowit”*** położony jest na Skarpie Wiślanej, w uzdrowiskowej części Ustronia – Zawodziu, niedaleko od centrum oraz
od głównych obiektów uzdrowiskowych (zakładów przyrodoleczniczych). Smaczna kuchnia, duży ogród i doskonała atmosfera
pozwolą poczuć się jak w domu. Bardzo dobrze wyposażone
gabinety: odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej czynią z Hotelu
„Ziemowit” świetne miejsce na wczasy profilaktyczno-lecznicze
oraz wczasy wypoczynkowe. Ustroń - znane uzdrowisko i centrum wczasowe położone pośród malowniczych zboczy Równicy
i Czantorii w Beskidzie Śląskim. Naturalnym bogactwem Ustronia są lasy, a także niedawno odkryte wysokostężone solanki termalne wykorzystywane do celów leczniczych.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd w obie strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV (III
piętro)
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od obiadu w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu odjazdu
• kolacja grillowa z pieczeniem
kiełbasek*

• korzystanie z basenu Hotelu wg
harmonogramu
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1.1. 11 dni / 10
2. 11 dni / 10
3. 11 dni / 10
4. 11 dni / 10
5. 11 dni / 10
6. 11 dni / 10
7. 11 dni / 10
8. 11 dni / 10
9. 11 dni / 10
10. 11 dni / 10
11. 11 dni / 10

30.05. – 09.06.
09.06. – 19.06.
19.06. – 29.06.
29.06. – 09.07.
09.07. – 19.07.
19.07. – 29.07.
29.07. – 08.08.
08.08. – 18.08.
18.08. – 28.08.
28.08. – 07.09.
07.09. – 17.09.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10

1395,1425,1450,1550,1575,1595,1595,1575,1575,1475,1450,-

1195,1225,1250,1350,1350,1350,1350,1350,1350,1250,1250,-

osoba do lat 3

300,300,300,300,350,350,350,350,350,300,300,-

Pokoje na III piętrze oferowane są w standardzie Hostelu.
Dopłata do zakwaterowania na I i II piętrze - 50 zł/turnus/osobę (w miarę dostępności pokoju).
Dopłata do pojedynczego zakwaterowania - 300 zł/turnus/osobę.
Limit pojedynczego zakwaterowania - 1 pokój/turnus.
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.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

centrum ok. 1000 m,
baseny geotermalne ok. 500 m.

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, sala disco, TV
sat i video, boisko do siatkówki, kort
tenisowy (odpłatnie), plac zabaw, tenis
stołowy, zadaszony krąg ogniskowy,
tereny zielone wokół Ośrodka, WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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Szczyrk

OSW Beskidek

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy „Beskidek” położony
w centrum Szczyrku. Do dyspozycji 19 pokoi oraz bezpłatny,
niestrzeżony parking. Większość z pokoi posiada tarasy widokowe.
W Ośrodku dostępny jest bezprzewodowy Internet, bilard, jadalnia,
sala konferencyjna oraz bar. Dzięki temu możliwa jest organizacja
konferencji, szkoleń oraz imprez okolicznościowych. Nasza kuchnia
oferuje Państwu smaczne, domowe posiłki w miłej i rodzinnej
atmosferze. Szczyrk leży w północno-wschodniej części Beskidu
Śląskiego, nad Żylicą. Szczególnie korzystnymi cechami klimatu są:
czyste górskie powietrze, duże nasłonecznienie i dobra wilgotność
powietrza. Klimat sprzyja rekonwalescencji przy chorobach dróg
oddechowych i serca.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• 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 odjazdu
• kolacja regionalna w chacie góralskiej

• ognisko z duszonkami beskidzkimi*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

centrum ok. 200 m, apteka ok. 400 m,
kościół ok. 300 m.

w obiekcie

jadalnia, chata grillowa, sauna,
siłownia (odpłatnie), bilard, boiska,
sala dyskotekowa, parking,
wypożyczalnia rowerów (odpłatnie)
i Nordic Walking (odpłatnie).

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.
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Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10 18.08. – 28.08.
2. 11 dni / 10 28.08. – 07.09.

.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1300,1300,-

1050,1050,-

osoba do lat 3

300,300,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 250 zł/osobę.
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

60

wisła

Apartamenty nad WISŁĄ****

Apartamenty nad WISŁĄ**** są idealnym miejscem, stworzonym
specjalnie z myślą o komfortowym wypoczynku, nawet dla
najbardziej wymagających Gości. Znajdują się w dzielnicy Jawornik,
1,5 km od centrum Wisły. Obiekt usytuowany jest u podnóża góry
Czantoria, bezpośrednio przy rzece Wisła. Przestronne pokoje oraz
nowoczesne wyposażenie to atuty Apartamentów. Bliskość rzeki
Wisła, a także otaczająca zieleń, to oaza prawdziwego spokoju,
co szczególnie sprzyja pobytom w gronie rodziny czy przyjaciół.
Wisła tętni życiem ze względu na piękne okolice, ciekawe szlaki
turystyczne i infrastrukturę narciarską. Warto zobaczyć malownicze
wodospady Białej Wisełki - Kaskady Rodła, czy malownicze Jezioro
Czerniańskie.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• 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 odjazdu

• kolacja grillowa z pieczeniem
kiełbasek*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.
* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10
2. 11 dni / 10
3. 11 dni / 10
Dni dni
/ il. nocy
4. 11
/ 10
5. 11 dni / 10
6. 11 dni / 10
7. 11 dni / 10
8. 11 dni / 10
9. 11 dni / 10
10. 11 dni / 10
11. 11 dni / 10

osoba dorosła

30.05. – 09.06.
1420,09.06. – 19.06.
1450,19.06. – 29.06.
1490,Termin
turnusu
’2020
osoba1550,dorosła
29.06.
– 09.07.
09.07. – 19.07.
1595,19.07. – 29.07.
1595,29.07. – 08.08.
1595,08.08. – 18.08.
1595,18.08. – 28.08.
1550,28.08. – 07.09.
1490,1450,07.09. – 17.09.

Cennik wg turnusu

osoba do lat 10

osoba do lat 43

1200,250,1200,250,1200,250,osoba1250,do lat 10 osoba250,do lat 3
1250,250,1250,250,1250,250,1250,250,1250,250,1200,250,1200,250,-

POKOJE

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4, 5

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

centrum ok. 1,5 km,
Muzeum Narciarstwa ok. 1,2 km,
sklep spożywczy (Lidl) ok. 200 m

w obiekcie

jadalnia, restauracja, sala
konferencyjna, plac zabaw dla dzieci,
wiata grillowa, Ośrodek monitorowany,
parking, WiFi, bliblioteka.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Krynica zdrój

Hotel*** NAT

Hotel*** NAT 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 Ośrodka,
który pozwoli na regenerację ciała po całodziennych wędrówkach
i zwiedzaniu okolic.
Krynica-Zdrój 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.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem 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 odjazdu

• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

1, 2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

centrum i kościół ok. 300 m,
park zdrojowy ok. 500 m.

w obiekcie

jadalnia, winda, własna baza
zabiegowa (odpłatnie), internet, bilard,
tenis stołowy, taras widokowy, parking.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1.1. 14
11 dni / 10
13
2.2. 14
11 dni / 10
13
3.3. 14
11 dni / 10
13
4.4. 14
11 dni / 10
13
5.5. 14
11 dni / 10
13
6. 11 dni / 10
7. 11 dni / 10
8. 11 dni / 10
9. 11 dni / 10
10. 11 dni / 10

.

30.05. – 29.05.
09.06.
16.05.
09.06. – 11.06.
19.06.
29.05.
19.06. – 24.06.
29.06.
11.06.
29.06. – 29.08.
09.07.
16.08.
09.07. – 11.09.
19.07.
29.08.
19.07. – 29.07.
29.07. – 08.08.
08.08. – 18.08.
18.08. – 28.08.
28.08. – 07.09.

osoba dorosła

1325,1350,1500,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1500,-

osoba do lat 14
10

1125,1150,1150,1175,1300,1250,1450,1275,1450,1150,1450,1450,1450,1450,1300,-

osoba do lat 43

350,200,350,200,350,200,400,200,400,200,400,400,400,400,350,-

Dopłata do pokoju komfort - 100 zł/osobę.
Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Krynica zdrój

DW BAJKA

Dom Wypoczynkowy „Bajka” oferuje 15 komfortowo
wyposażonych i przytulnie urządzonych pokoi, w których każdy
z Państwa będzie mógł wypocząć i zrelaksować się. Ośrodek
położony jest w centrum u podnóża góry, a do recepcji Ośrodka
prowadzi 10 schodów. W Krynicy znajdują się liczne sanatoria,
a w Parku Zdrojowym ogólnodostępne źródła lecznicze wód
mineralnych. Krynica Zdrój jest znanym uzdrowiskiem o szczególnych walorach klimatycznych, leczniczych, turystycznych
i re-kreacyjno-sportowych. Głównymi atrakcjami miejscowości są:
Park Zdrojowy, kolejka na Górę Parkową, kolejka gondolowa na
Jaworzynę Krynicką oraz doroczny festiwal operowo-operetkowy
im. Jana Kiepury.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• wycieczka autokarowa do Muszyny
• kolacja grillowa z pieczeniem
kiełbasek*
• wieczorek pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

• 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 odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10

30.05. – 09.06.
09.06. – 19.06.
19.06. – 29.06.
29.06. – 09.07.
09.07. – 19.07.
19.07. – 29.07.
29.07. – 08.08.
18.08. – 28.08.
28.08. – 07.09.
12.09. – 22.09.
22.09. – 02.10.

POKOJE

osoba dorosła

1295,1325,1375,1450,1450,1450,1450,1450,1375,1375,1325,-

osoba do lat 10

1095,1125,1175,1250,1250,1250,1250,1250,1175,1175,1125,-

osoba do lat 3

350,350,350,400,400,400,400,400,350,350,350,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

centrum i kościół ok. 200 m,
Park Zdrojowy ok. 300 m.

w obiekcie

jadalnia, recepcja, restauracja.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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nowość 2020’

szczawnica

Hotel Smile

Hotel Smile to ośrodek położony w malowniczej, uzdrowiskowej
miejscowości Szczawnica. Znajduje się on na południowym zboczu
stoku Wysokiej Góry (527 m. n.p.m.) przy wjeździe do Szczawnicy
od strony Krościenka. Dzięki swojemu położeniu Smile to doskonała
baza wypadowa na całą okolicę, zarówno w stronę centrum miasta
i dalej w kierunku Jaworek, Wąwozu Homole i Białej Wody, jak i na
zachód w kierunku Czorsztyna, Niedzicy, Kluszkowiec. Szczawnica
to jedna z najpiękniejszych polskich miejscowości górskich. Tutaj
spotykają się ze sobą Popradzki Park Krajobrazowy z Pienińskim
Parkiem Narodowym, chroniąc naturalne skarby przyrody. Spływ
Przełomem Dunajca to jedna z największych atrakcji na skalę
europejską regionu.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• piesza wycieczka z przewodnikiem do Szczawnicy
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

• 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 odjazdu

** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

POKOJE

2, 3

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
porcjowana
kolacja:

Okolica ośrodka

centrum ok. 2,5 km, rzeka Dunajec
ok. 100 m, kościół ok. 2,5 km,
Palenica ok. 2,1 km.

w obiekcie

jadalnia, recepcja, restauracja,
taras słoneczny, tenis stołowy, bilard,
plac zabaw dla dzieci, chata grillowa,
zaplecze odnowy biologicznej,
parking, WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1.1. 14
11 dni / 10
13
2.2. 14
11 dni / 10
13
3.3. 14
11 dni / 10
13
4.4. 14
11 dni / 10
13
5. 14 dni / 13

.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1350,1350,1395,1420,1425,1525,1395,1575,1420,-

1090,1150,1090,1175,1090,1250,1090,1275,1150,-

14.04. – 29.05.
24.04.
16.05.
04.05. – 11.06.
14.05.
29.05.
30.05. – 24.06.
09.06.
11.06.
22.09. – 29.08.
02.10.
16.08.
29.08. – 11.09.

osoba do lat 3

300,200,300,200,300,200,300,200,200,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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piwniczna Zdrój

oLw smrek

Ośrodek Leczniczo - Wypoczynkowy „SMREK” jest przepięknie
położony wśród lasów, w dolinie potoku Czercz, w Piwnicznej
Kosarzyskach. Atrakcją ośrodka są zabiegi lecznicze (m.in.
hydromasaże, bicze szkockie, masaże ręczne i podwodne, kąpiele
perełkowe, siarczkowe czy w piwie; kinezyterapia, solux, interdyn,
ultradźwięki, jonoforeza, diadynamik), i odnowa biologiczna
(m.in. aparat „BOA”, błoto lecznicze, kąpiele lecznicze, zabiegi
borowinowe czy kapsuła „NEOQI”). piwniczna Zdrój położona jest
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.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• 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 odjazdu
• paczka żywnościowa na drogę
powrotną

• kolacja grillowa z pieczeniem
kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10 30.05. – 09.06.
2. 11 dni / 10 09.06. – 19.06.

POKOJE

osoba dorosła

osoba do lat 10
14

1650,1675,-

1450,1475,-

osoba do lat 43

300,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

2, 3, 4

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

centrum ok. 3,5 km

w obiekcie

jadalnia, kawiarnia, WiFi, basen kryty,
sala gimnastyczna do ćwiczeń, taras,
siłownia zewnętrzna.
Odpłatnie: gabinety zabiegowe i odnowy
biologicznej, zajęcia ruchowe, mini
siłownia, sauna, łaźnia parowa, parking
monitorowany, ogrodzony, rowery.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Iwonicz Zdrój

Pensjonat AMELIA

Pensjonat „Amelia” znajduje się ok. 200 m od centrum
uzdrowiska, przy cichej, spokojnej ulicy, niedaleko Zakładu
Przyrodoleczniczego i kompleksu sanatoriów. Obiekt posiada około
60 miejsc. Na miejscu znajduje się biblioteka z książkami i filmami,
jak również sprzęt do gry w bilard i tenisa stołowego. W ogrodzie
czeka na gości altana, miejsce na ognisko oraz zadaszony taras ze
sprzętem do grillowania. Pozostałe udogodnienia obejmują saunę
i wypożyczalnię rowerów. Iwonicz-Zdrój położony jest w dolinie
Iwonickiego Potoku. Na jego atrakcyjność wpływa malownicze
położenie wśród wzniesień porośniętych zielonymi lasami
jodłowo - bukowymi, bogate złoża wód leczniczych oraz klimat
o potwierdzonych właściwościach leczniczych.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd w obie strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od obiadu w dniu przyjazdu
do obiadu w dniu odjazdu
• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*

• piesza wycieczka z przewodnikiem po Iwoniczu Zdrój*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

atrakcyjne pakiety zabiegowe
Szczegóły w biurze podróży

POKOJE

2, 3

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym,
balkonem i TV.

Wyżywienie

śniadanie: bufet szwedzki
porcjowany
obiad:
bufet szwedzki
kolacja:

Okolica ośrodka

centrum ok. 200 m, apteka ok. 100 m,
kościół ok. 500 m.

w obiekcie

jadalnia, recepcja, chata grillowa,
sauna (odpłatnie), WiFi.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

.

11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10
11 dni / 10

18.05. – 28.05.
28.05. – 07.06.
07.06. – 17.06.
17.06. – 27.06.
27.06. – 07.07.
07.07. – 17.07.
17.07. – 27.07.
27.07. – 06.08.
06.08. – 16.08.
16.08. – 26.08.
26.08. – 05.09.
05.09. – 15.09.
15.09. – 25.09.

osoba dorosła

1375,1395,1425,1450,1495,1595,1595,1595,1595,1595,1495,1450,1425,-

osoba do lat 10

1090,1090,1090,1090,1120,1190,1190,1190,1190,1190,1120,1090,1090,-

osoba do lat 3

350,350,350,350,400,400,400,400,400,400,350,350,350,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 400 zł/osobę. Limit pojed. zakw. 2 pokój/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Solina

DW Halicz I

Dom Wczasowy „Halicz” położony jest ok. 400 metrów od tamy
na Jeziorze Solińskim. Pokoje w obiekcie charakteryzują się
klasycznym wystrojem w ciepłych kolorach. Na miejscu goście
mogą zagrać w bilard lub w tenisa stołowego. DW Halicz oferuje
także boisko do siatkówki i piłki nożnej, wypożyczalnię rowerów oraz
sprzęt do grillowania. Personel Obiektu może zorganizować piesze
i autokarowe wycieczki w Bieszczady, spływy kajakowe, kuligi
i ogniska. Na miejscu znajduje się restauracja Kaskada. Największy
walor przyrodniczy, który wyróżnia i stanowi niewątpliwie zaletę
tego Soliny, jest górskie pasmo Bieszczady. Obecność wspaniałej
przyrody potwierdza znajdujący się tam Wschodniobeskidzki
Obszar Chronionego Krajobrazu.

ZAKRES Świadczeń w Cenie
• przejazd autokarem w obie
strony**
• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV
• wyżywienie 3x dziennie począwszy od obiadu w dniu przyjazdu
do obiadu w dniu odjazdu
• ognisko z pieczeniem kiełbasek*
• wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*

• wycieczka autokarowa do Sanoka (bez biletów wstępu)*
• wycieczka autokarowa „Duża
• Pętla Bieszczadzka” (bez biletów
wstępu)*
• butelka wody mineralnej 0,5l
w czasie podróży do Ośrodka
• ubezpieczenie NNW na czas podróży i pobytu.

* program realizowany przy min. 20 osobach
** przejazd z Cieszyna - dopłata 50 zł / osobę

Cennik wg turnusu
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2020

1. 11 dni / 10
2. 11 dni / 10
3. 11 dni / 10
4. 11 dni / 10
5. 11 dni / 10
6. 11 dni / 10
7. 11 dni / 10
8. 11 dni / 10
9. 11 dni / 10
10. 11 dni / 10
11. 11 dni / 10
12. 11 dni / 10
13. 11 dni / 10

18.05. – 28.05.
28.05. – 07.06.
07.06. – 17.06.
17.06. – 27.06.
27.06. – 07.07.
07.07. – 17.07.
17.07. – 27.07.
27.07. – 06.08.
06.08. – 16.08.
16.08. – 26.08.
26.08. – 05.09.
05.09. – 15.09.
15.09. – 25.09.

osoba dorosła

1395,1395,1425,1450,1495,1495,1495,1495,1495,1495,1475,1450,1425,-

POKOJE
osoba do lat 10 osoba do lat 3

1090,1090,1120,1150,1190,1190,1190,1190,1190,1190,1170,1150,1120,-

350,350,350,350,400,400,400,400,400,400,350,350,350,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 300 zł/osobę. Limit 3 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

1, 2, 3

-osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym i TV.

Wyżywienie

śniadanie: porcjowane
porcjowany
obiad:
porcjowana
kolacja:

Okolica ośrodka

zapora ok. 300 m,
kościół ok. 600 m.

w obiekcie

jadalnia, recepcja, wypożyczalnia
rowerów (odpłatnie), bilard, tenis
stołowy, WiFi w pomieszczeniach
ogólnodostępnych oraz parking.

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej; wycieczek fakultatywnych; posiłków innych niż
wymienionych w wyżywieniu; innych wydatków własnych oraz innych dodatkowych usług
nie ujętych w zakresie świadczeń.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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Praktyczne informacje dla turystów
Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami praktycznymi,
które POZWOLĄ Państwu NA SPOKOJNY I UDANY WYPOCZYNEK.

Katalog
Wszelkie
informacje
zawarte
w tym katalogu zawierają dane na
dzień 31.08.2019 r. Dane te z uwagi
na upływ czasu, sezonowość, działania
siły wyższej, decyzje właścicieli
Ośrodków mogą ulec zmianie. Agencja
Turystyczna JAN z góry przeprasza
Państwa za wynikające z tego tytułu
niedogodności.

Zdjęcia
Wszystkie zdjęcia w tym katalogu są
autentyczne i przedstawiają faktyczny stan
Ośrodka. Zdjęcia pokoi w tych Ośrodkach
mają charakter przykładowy, co oznacza,
że pozostałe pokoje nie muszą wyglądać
jak ten prezentowany na zdjęciu.

Dzieci
Informujemy, iż naliczanie opłat za
dzieci na sezon 2020r. przedstawia się
następująco:
• Dzieci do lat 10 (decyduje wiek
dziecka na dzień wyjazdu, zakończenia turnusu) – cena obejmuje
cały zakres świadczeń (z wyłączeniem zabiegów rehabilitacyjnych)
• Dzieci do lat 3 – cena obejmuje:
przejazd, zakwaterowanie (wspólna spanie z rodzicami, brak osobnego łóżka), udział w programie
towarzyszącym (ognisko, wycieczki oferowane w cenie). Dziecko do
lat 3 nie ma wykupionego wyżywienia (bez świadczeń żywieniowych).

Terminy imprezy
14-dniowy turnus wczasowy oznacza
w każdym przypadku 13 dób hotelowych; 11-dniowy turnus oznacza odpowiednio 10 dób hotelowych. W obu
przypadkach czas liczony jest od
godziny zbiórki w dniu wyjazdu do
momentu powrotu w ostatnim dniu
imprezy. Orientacyjny czas przejazdu do
i z ośrodków nadmorskich wynosi ok.
8-12 godzin w każdą stronę.

Zbiórka
Data, godzina i miejsce zbiórki zawarte
w umowie gwarantują terminowe
rozpoczęcie i zakończenie imprezy.
Spóźnienie się na zbiórkę (odjazd,
powrót, wycieczki fakultatywne) może
spowodować zakłócenie przebiegu
turnusu, a w skrajnym wypadku starty
finansowe dla spóźniającego się lub
całej grupy. A.T. JAN nie bierze na siebie
z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Świadczenia
Świadczenia w Ośrodkach nadmorskich rozpoczynają się kolacją,
a kończą śniadaniem, natomiast
w Ośrodkach górskich pobyt trwa
od obiadu do śniadania, lub obiadu.

Wyjazd
Wyjazd do ośrodków jak i powrót z nich
następuje z i do Sosnowca, Chorzowa,
Zabrza i Cieszyna. Wyjątek stanowią
zorganizowane grupy wczasowiczów,
które obsługujemy z dowolnie wyznaczonych przez nie miejsc zbiórek.
Wyjazd z Cieszyna podlega dodatkowej opłacie w wysokości 50 zł / osobę.

Autokar
Przejazd klimatyzowanym autokarem
odbywa się zawsze w dzień w obie
strony**, a kierowcy w czasie jazdy
robią 2, 3 przerwy. Agencja Turystyczna
JAN dopuszcza możliwość łączenia
przejazdu jednym autokarem do kilku
ośrodków. W przypadku małej ilości
zgłoszeń na dany turnus możliwy
jest przejazd klimatyzowanym mikrobusem. O trasie przejazdu zawsze
decyduje kierowca. Limit bagażu na
sezon 2020 wynosi 20 kg/osobę.

Opieka
W czasie trwania turnusu Goście
(Wczasowicze) otoczeni są opieką
przedstawicieli Agencji Turystycznej
JAN lub właścicieli poszczególnych
ośrodków. Przedstawiciel nie zawsze

będzie mieszkał z Klientem w jednym
Ośrodku. Zadaniem tych osób jest
czuwanie nad realizacją postanowień
zawartych w umowie z Klientem.
Osoby te służą też Państwu radą,
pomocą i do nich właśnie należy
kierować wszelkie uwagi i życzenia.

Posiłki
Godziny posiłków ustala Ośrodek
i informuje o tym Klientów w dniu
przejazdu. Sposób podawania posiłków określony jest w opisie każdego
Ośrodka. Ilość serwowanych posiłków
określona jest w umowie zawartej
pomiędzy A.T. JAN a Klientem. Posiłki
serwowane w postaci tzw. bufetu
(szwedzki stół) są rozłożone w czasie
(od 1-2 godzin), co sprzyja komfortowi
ich konsumpcji. Nie zaleca się zatem
spożywać ich całą grupą w jednym
czasie. Wynoszenie jedzenia na
zewnątrz jadalni przy tym sposobie
żywienia jest niedopuszczalne pod
rygorem poniesienia konsekwencji
finansowych.

Hałas
Pragniemy zwrócić uwagę na możliwość niezapewnienia kompletnej ciszy
w czasie trwania Państwa wypoczynku.
Bogata infrastruktura miejscowości
(restauracje, dyskoteki, bary), zwiększona liczba turystów, letnia pogoda,
atmosfera urlopu – wszystko to sprzyja
aktywnemu wypoczynkowi, a tym
samym wzmaga hałas. Ponadto
w niektórych Ośrodkach mogą przebywać różne grupy wiekowe, za których
zachowanie A.T. JAN nie bierze
odpowiedzialności.

Remonty
Informujemy, że w czasie trwania
Państwa wypoczynku w Ośrodkach lub
w ich pobliżu mogą być prowadzone
prace remontowe i budowlane.
Zastrzegamy, że na ich prowadzenie
nie mamy żadnego wpływu, jednakże
będziemy się starali o tym fakcie
Państwa informować.

kOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Naszych klientów przewozimy bezpiecznie i wygodnie autokarami lub busami, które są wyposażone w klimatyzację, WC, TV,
DVD. Autokary są regularnie serwisowane w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów. Autokary prowadzą doświadczeni
kierowcy, którzy dowiozą Państwa szybko i bezpiecznie do miejsca przeznaczenia.

Świnoujście
OrW GRAAL
Świnoujście
hotel Admirał II
Międzyzdroje
OW stilo
Pobierowo
villa REZA
Łukęcin
OW Wielki Błękit
Dziwnów
OW DANKAR
Rewal
OW Bartek
Rewal
Pensjonat Nawigator
Rewal
ow Jantar
Niechorze
VILLA solaris
Pogorzelica
OW Familijni
Pogorzelica
OWS baltic inn
Mrzeżyno
ow Merkury
Mrzeżyno
OKW Rutex
Mrzeżyno
OW Alga
Dźwirzyno
ow ania
Dźwirzyno
DW Helios
Grzybowo
dw atlantis
Grzybowo
Róża Wellness&Spa
Kołobrzeg
Villa Victoria
Ustronie Morskie
OW Janosik
Ustronie Morskie
OW GWAREK
Resort &
Sianożęty
Imperiall MediSpa
Łazy
OWR Universal
Łazy
crW fala
Mielno
Willa Laguna
Mielno
OW Bałtyk
Dąbki
OW Maria
Dąbki
OW carbo
Darłówko
ow kama
Darłówko
OW Słowianka
Jarosławiec
Król Plaza SPA****
Jarosławiec
hotel*** nat
***
Ustka
hotel Jantar
Rowy
Pensjonat neptun
Łeba
dw Bosman

plac zabaw

kawiarnia w Ośrodku

ogrodzenie obiektu

internet

winda

zakw. zwierząt (odpłatnie)

deska do prasowania

żelazko

miska

tabele szczegółowe

wieszaki na ubrania

radio

szufelka i zmiotek

nocne lampki

talerze

koc

lodówka (pokój / korytarz)

stolik i krzesła (fotele)

TV

leżak

parawan

czajnik elektryczny

ręcznik

morze

(pokój / korytarz)

WAŻNE!
Poniższe tabele nie stanowią informacji handlowej. Wyposażenie może ulec zmianie
z przyczyn niezależnych od Agencji Turystycznej JAN. Wszelkie uwagi odnośnie wyposażenia,
prosimy zgłaszać w trakcie trwania turnusu naszemu przedstawicielowi lub w recepcji Ośrodka.

jadalnia w budynku zakw.
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OW Mazury
parawan
leżak
TV
stolik i krzesła (fotele)
lodówka (pokój / korytarz)
koc
talerze
nocne lampki
szufelka i zmiotek
radio
wieszaki na ubrania
miska
żelazko
deska do prasowania
zakw. zwierząt (odpłatnie)
winda
internet
ogrodzenie obiektu
kawiarnia w Ośrodku
plac zabaw

leżak
TV
stolik i krzesła (fotele)
lodówka (pokój / korytarz)
koc
talerze
nocne lampki
szufelka i zmiotek
radio
wieszaki na ubrania
miska
żelazko
deska do prasowania
zakw. zwierząt (odpłatnie)
winda
internet
ogrodzenie obiektu
kawiarnia w Ośrodku
plac zabaw

(pokój / korytarz)

parawan

(pokój / korytarz)

czajnik elektryczny

góry
czajnik elektryczny

Krzyże

ręcznik

mazury

ręcznik

Pensjonat batory
ow KLIF
dW Jasny Brzeg
DW Jessica
HOtel*** Neptun
ow Posejdon

jadalnia w budynku zakw.

(pokój / korytarz)

HOTEL Adam & SPA*** Kudowa Zdrój
Hotel Impresja
Duszniki Zdrój
***
Hotel Concordia
Zachełmie
Hotel Mir-Jan
Lądek Zdrój
HOTEL Ziemowit***
Ustroń
OSW Beskidek
Szczyrk
****
Apartamenty nad WISŁĄ Wisła
Hotel*** NAT
Krynica zdrój
DW BAJKA
Krynica zdrój
Hotel Smile
Szczawnica
oLw smrek
Piwniczna Zdrój
Pensjonat AMELIA
Iwonicz Zdrój
DW Halicz I
Solina

uwaga podróżujący z cieszyna!

Wyjazd z Cieszyna podlega dodatkowej opłacie w wysokości 50 zł / osobę.

W niektórych Ośrodkach pobierana
jest opłata za wypożyczenie.
Szczegóły w recepcji Ośrodka.

plac zabaw

kawiarnia w Ośrodku

ogrodzenie obiektu

internet

winda

zakw. zwierząt (odpłatnie)

deska do prasowania

żelazko

miska

wieszaki na ubrania

do
wypożyczenia

radio

szufelka i zmiotek

legenda: tak nie

nocne lampki

talerze

koc

lodówka (pokój / korytarz)

stolik i krzesła (fotele)

TV

leżak

parawan

czajnik elektryczny

ręcznik

jadalnia w budynku zakw.

morze
c.d.

jadalnia w budynku zakw.

wyposażenie ośrodków
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Karwia

Jastrzębia Góra

Władysławowo

Władysławowo

Krynica Morska

Jastarnia

serdecznie zapraszamy
do naszych biur:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00

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

ul. Wolności 251 A
tel./fax 32 271 26 65
zabrze@janturystyka.pl

ul. Modrzejowska 36
tel./fax 32 733 14 58
sosnowiec@janturystyka.pl

ul. Wyższa Brama 29
tel. 33 813 36 63
tel. 500 089 420
cieszyn@janturystyka.pl

www.JanTurystyka.pl

znajdź nas na

NIP: 627-273-19-62

.

REGON: 242902264

Konto bankowe: PKO S.A. 68 1020 2368 0000 2902 0388 4715
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru
Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego nr 947
Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

projekt i druk: www.media-drukarnia.pl

Agencja Turystyczna Jan - Zgajewski i Kopczyńscy Spółka Jawna

