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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

Mrzeżyno
Pogorzelica
Niechorze
Rewal
Pobierowo

Sarbinowo
Sianożęty - Ustronie Morskie
Kołobrzeg
Grzybowo
Dźwirzyno
Krzyże

zrealizuj bon turystyczny!

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

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 2021 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 zawiera obiekty zlokalizowane nad morzem, w górach
i na Mazurach.

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
chorzow@janturystyka.pl
biuro@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

4. Świnoujście OrW GRAAL

8. Kołobrzeg Villa Victoria

13. Władysławowo DW Jessica

4. Świnoujście hotel Admirał II

9. Ustronie Morskie OW GWAREK

13. Krynica Morska HOtel*** Neptun

4. Międzyzdroje OW stilo

9. Ustronie Morskie OW Janosik

13. Jastarnia ow Posejdon

4. Łukęcin OW Wielki Błękit

9. Sianożęty Imperiall

13. Krzyże OW Mazury

5. Dziwnówek PORTA MARE

9. Łazy crW fala

14. Zachełmie Hotel*** Concordia

5. Rewal alcest

10. Łazy OWR Universal

14. Kudowa Zdrój HOTEL Adam & SPA***

5. Rewal OW Bartek

10. Mielno Willa Laguna

15. Duszniki Zdrój Hotel Impresja

5. Niechorze VILLA solaris

10. Dąbki OW Maria

15. Lądek Zdrój Hotel Mir-Jan

6. Pogorzelica OW Familijni

10. Dąbki OW carbo

16. Ustroń HOTEL Ziemowit***

6. Pogorzelica OWS baltic inn

11. Darłówko ow kama

16. Szczyrk OSW Beskidek

6. Mrzeżyno ow Merkury

11. Darłowo Hotel Waterside Resort

16. Wisła Apartamenty nad WISŁĄ****

7. Mrzeżyno OW Alga

11. Jarosławiec Król Plaza SPA****

16. Krynica zdrój Hotel*** NAT

7. Mrzeżyno OKW Rutex

11. Ustka hotel Jantar***

17. Krynica zdrój DW BAJKA

7. Dźwirzyno DW Helios

12. Rowy Pensjonat neptun

17. Szczawnica Hotel Smile

7. Dźwirzyno ow ania

12. Łeba dw Bosman

17. Piwniczna Zdrój oLw smrek

8. Grzybowo Róża Wellness&Spa

12. Karwia Pensjonat batory

18. Iwonicz Zdrój Pensjonat AMELIA

8. Grzybowo dw atlantis

12. Władysławowo dW Jasny Brzeg

18. Solina DW Halicz I
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OrW GRAAL

świnoujście

świnoujście

OrW GRAAL

hotel Admirał II

ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd 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, prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek*,
wieczorek zapoznawczy i pożegnalny*, 2x wejścia na kryty basen Ośrodka
(w wymiarze 1h), ubezpieczenie NNW.

ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd w obie strony, zakwaterowanie
w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV, wyżywienie 2x i 3x dziennie
począwszy od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu
odjazdu*, prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

*turnusy 1-5 i 8-11 - wyżywienie 3x dziennie, turnusy 6 i 7 - wyżywienie 2x dziennie.

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

20.05. – 30.05.
30.05. – 12.06.
12.06. – 25.06.
29.08. – 11.09.

osoba dorosła

1580,1950,1970,1895,-

osoba do lat 10

1430,1750,1750,1690,-

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

osoba do lat 3

300,300,300,300,-

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

1. 11 dni / 10
2. 11 dni / 10
3. 12 dni / 11
4. 11 dni / 10
5. 15 dni / 14
6. 15 dni / 14
7. 15 dni / 14
8. 11 dni / 10
9. 11 dni / 10
10. 11 dni / 10
11. 11 dni / 10

03.05. – 13.05.
13.05. – 23.05.
23.05. – 03.06.
02.06. – 12.06.
12.06. – 26.06.
26.06. – 10.07.
10.07. – 24.07.
21.08. – 31.08.
31.08. – 10.09.
10.09. – 20.09.
20.09. – 30.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1830,1930,1975,2050,2630,3150,3150,2050,1995,1975,1830,-

1550,1600,1690,1720,2200,2650,2650,1750,1690,1690,1550,-

osoba do lat 3

300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania. Dopłata do pokoju z balkonem - 200 zł.

OrW GRAAL

Międzyzdroje

Łukęcin

OW stilo

OW Wielki Błękit

ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd w obie strony, zakwaterowanie
w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV, wyżywienie 3x dziennie
(śniadanie, lunch, obiadokolacja) począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu odjazdu, prowiant na drogę powrotną,
wieczorek przy muzyce mechanicznej*, ognisko z pieczeniem kiełbasek*,
ubezpieczenie NNW.

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,
prowiant na drogę powrotną, kolacja grillowa podczas pobytu*, wieczorek
zapoznawczy i pożegnalny*, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 30 osobach

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

25.05. – 07.06.
07.06. – 20.06.
20.06. – 03.07.
16.08. – 29.08.
29.08. – 11.09.
11.09. – 21.09.

osoba dorosła

1695,1850,2095,1950,1770,1495,-

osoba do lat 10

1450,1470,1490,1690,1470,1250,-

Pokoje typu standard

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

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

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Pokoje typu komfort
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

.

osoba dorosła

osoba do lat 13

1895,1950,-

1650,1690,-

osoba dorosła

osoba do lat 13

2150,2190,-

1890,1950,-

osoba do lat 4

300,350,-

osoba do lat 4

300,350,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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OrW GRAAL

Dziwnówek

Rewal

PORTA MARE

alcest

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,
ognisko z pieczeniem kiełbasek*, organizacja zabawy tanecznej*, prowiant
na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW.

ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd w obie strony, zakwaterowanie
w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV, wyżywienie 2x dziennie
począwszy od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu odjazdu,
prowiant na drogę powrotną, kolacja grillowa z pieczeniem kiełbasek*,
wieczorek taneczny*, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

1. 14 dni / 13 22.08. – 04.09.
2. 14 dni / 13 04.09. – 17.09.
3. 14 dni / 13 17.09. – 30.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

2320,2300,2250,-

1690,1690,1690,-

osoba do lat 3

300,300,300,-

1.
2.
3.
4.
5.

Dni / il. nocy
15 dni / 14
15 dni / 14
15 dni / 14
15 dni / 14
15 dni / 14

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 500 zł / osobę / turmus.
Limit pojedynczego zakwaterowania - 1 pokój / turnus.

Rewal

Termin turnusu ’2021
22.05. – 05.06.
05.06. – 19.06.
19.06. – 03.07.
21.08. – 04.09.
04.09. – 18.09.

osoba dorosła
2750,2770,2950,2950,2750,-

osoba do lat 15
2190,2190,2290,2290,2190,-

osoba do lat 2
500,500,500,500,500,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 300 zł / osobę / turmus.
Limit pojedynczego zakwaterowania - 2 pokój / turnus.

niechorze

OW Bartek

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, posiłki
serwowane w restauracji Pensjonatu „Nawigator”, prowiant na drogę
powrotną, ubezpieczenie NNW.

VILLA solaris

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,
prowiant na drogę powrotną, kolacja grillowa z oprawą muzyczną*,
ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

26.05. – 05.06.
05.06. – 18.06.
18.06. – 01.07.
24.08. – 06.09.
06.09. – 19.09.

osoba dorosła

1520,1870,1950,1870,1790,-

osoba do lat 10

1390,1650,1720,1720,1650,-

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021
I i II piętro

450,450,450,450,450,-

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13
III piętro

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13

osoba dorosła

osoba do lat 10

08.06. – 21.06.
22.06. – 05.07.

1950,1970,-

1600,1625,-

300,300,-

08.06. – 21.06.
22.06. – 05.07.

1770,1795,-

1590,1590,-

300,300,-

2090,1950,-

1690,1600,-

300,300,-

Nowa część - pokoje KOMFORT

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13
Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 300 zł / osobę / turmus.
Limit pojedynczego zakwaterowania - 1 pokój / turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

22.06. – 05.07.
13.09. – 26.09.

osoba do lat 4

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

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

PAKIET
wycieczka
ZABIEGÓW
w cenie
W CENIE
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OrW GRAAL

pogorzelica

Pogorzelica

OW Familijni

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,
prowiant na drogę powrotną, biesiada przy ognisku z muzyką na żywo,
pieczeniem kiełbasek, grochówką i karkówką, korzystanie z basenu
z podgrzewaną wodą pod opieką ratownika, wieczór karaoke, wieczorki
taneczne i karciane, dancingi, zabawy oraz gry ruchowe, ubezpieczenie
NNW.
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

1. 15 dni / 14 20.06. – 04.07.
2. 15 dni / 14 29.08. – 12.09.

osoba dorosła

2090,2050,-

osoba do lat 10

1690,1650,-

OWS baltic inn

ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd 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, prowiant 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),
ubezpieczenie NNW.
* program realizowany przy min. 20 osobach

osoba do lat 3

500,500,-

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

osoba dorosła

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

1450,1950,1950,-

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

osoba do lat 10

1280,1520,1520,-

osoba do lat 3

300,350,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

wielkanoc nad morzem

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,
prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek*, wieczorek
zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce*, wejście na pobliski basen
w turnusie nr 1, 2, 3, 4, 15 (1x w tygodniu), pakiet 10 zabiegów (tylko
w turnusie 1, 3, 4, 13, 14), pakiet 15 zabiegów (w turnusie 2, 15), zajęcia
nordic walking 1x tygodniowom, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

Mrzeżyno

1. 14 dni / 13
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
ow Merkury 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
15. 14 dni / 13

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

02.04. – 15.04.
15.04. – 28.04.
28.04. – 11.05.
11.05. – 24.05.
24.05. – 06.06.
06.06. – 19.06.
19.06. – 02.07.
02.07. – 15.07.
15.07. – 28.07.
28.07. – 10.08.
10.08. – 23.08.
23.08. – 05.09.
05.09. – 18.09.
18.09. – 01.10.
01.10. – 14.10.

osoba dorosła

osoba do lat 13

1690,1580,1590,1630,1720,1750,1895,1995,1995,1995,1995,1895,1765,1595,1580,-

1370,1370,1370,1370,1440,1690,1690,1690,1690,1690,1690,1550,1490,1370,1370,-

osoba do lat 3

350,350,350,350,350,400,400,500,500,500,500,500,400,350,350,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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OrW GRAAL

Mrzeżyno

Mrzeżyno

OW Alga

OKW Rutex

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,
prowiant na drogę powrotną, wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy
muzyce mechanicznej*, korzystanie z basenu wewnętrznego Ośrodka wg
harmonogramu 2x w turnusie, organizacja kolacji grillowej*, ubezpieczenie
NNW.

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,
prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek*,
ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

1. 14 dni / 13 01.06. – 14.06.
2. 14 dni / 13 04.09. – 17.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1995,1795,-

1720,1690,-

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

550,500,-

1. 14 dni / 13 12.06. – 25.06.
2. 14 dni / 13 29.08. – 11.09.
3. 14 dni / 13 11.09. – 24.09.

osoba do lat 10

1830,1820,1750,-

1490,1490,1450,-

osoba do lat 3

500,500,500,-

Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 600 zł/turnus
Limit pojedynczego zakwaterowania - 2 pokoje/turnus.

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

Dźwirzyno

osoba dorosła

Dźwirzyno

DW Helios

ow ania / budynek górnik

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,
prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek*, wieczorek
zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*, ubezpieczenie
NNW.

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,
prowiant na drogę powrotną, wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy
muzyce mechanicznej*, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

22.05. – 04.06.
05.06. – 18.06.
19.06. – 02.07.
29.08. – 11.09.
12.09. – 23.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1780,1825,1875,1825,1580,-

1390,1390,1420,1390,1270,-

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

450,450,450,450,400,-

Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 400 zł/turnus.
Limit pojedynczego zakwaterowania - 2 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

1. 9 dni / 8
2. 11 dni / 10
3. 14 dni / 13
4. 11 dni / 10

.

08.06. – 16.06.
26.06. – 06.07.
24.08. – 06.09.
07.09. – 17.09.

osoba dorosła

1350,1895,1995,1650,-

osoba do lat 14

1250,1650,1690,1290,-

osoba do lat 3

300,300,300,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd 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 jacuzzi i basenu
krytego Ośrodka wg harmonogramu, prowiant na drogę powrotną, ognisko
z pieczeniem kiełbasek*, wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy
muzyce mechanicznej*, ubezpieczenie NNW.

OrW GRAAL

Grzybowo

* program realizowany przy min. 20 osobach

Róża Wellness&Spa
Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

osoba dorosła

osoba do lat 10

osoba do lat 3

2070,2250,2050,2070,-

1550,1590,1590,1550,-

500,500,500,500,-

2220,2395,2190,2220,-

1690,1720,1720,1690,-

500,500,500,500,-

Pokoje typu STAnDARD

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

05.06. – 18.06.
18.06. – 01.07.
16.08. – 29.08.
29.08. – 11.09.

Pokoje typu lux

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

05.06. – 18.06.
18.06. – 01.07.
16.08. – 29.08.
29.08. – 11.09.

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

Grzybowo

kołobrzeg

dw atlantis

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
w turnusie 1, 2, 5, wyżywienie 2x dziennie począwszy od obiadokolacji
w dniu przyjazdu do śniadania w dniu odjazdu w turnusie 3 i 4, prowiant
na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek przy muzyce
mechanicznej*, ubezpieczenie NNW.

ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd w obie strony, zakwaterowanie
w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV, wyżywienie 3x dziennie
(śniadanie, lunch i obiadokolacja) począwszy od obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu odjazdu, prowiant na drogę powrotną,
organizacja kolacji grillowej*, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

20.05. – 02.06.
06.06. – 19.06.
19.06. – 02.07.
22.08. – 04.09.
04.09. – 17.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1850,1895,1970,1960,1895,-

1490,1490,1520,1520,1490,-

* program realizowany przy min. 20 osobach

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

500,500,500,500,500,-

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

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

Villa Victoria

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

.

11.05. – 24.05.
24.05. – 06.06.
02.07. – 15.07.
15.07. – 28.07.
28.07. – 10.08.
18.09. – 01.10.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1625,1635,2150,2150,2150,1830,-

1295,1295,1650,1650,1650,1450,-

osoba do lat 3

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

Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 500 zł/turnus w turnusie 1, 2, 6.
Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 600 zł/turnus w turnusie 3, 4, 5.
Limit pojedynczego zakwaterowania - 2 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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OrW GRAAL

Ustronie Morskie

Ustronie Morskie

OW GWAREK

OW Janosik

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,
prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek*, wieczorek
zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*, ubezpieczenie
NNW.

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,
prowiant na drogę powrotną, kolacja grillowa podczas pobytu*, wieczorek
zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*, ubezpieczenie
NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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. 14 dni / 13

18.05. – 30.05.
28.06. – 08.07.
08.07. – 18.07.
18.07. – 28.07.
28.07. – 07.08.
07.08. – 17.08.
25.08. – 07.09.

osoba dorosła

1850,2050,2050,2150,2150,2050,2050,-

osoba do lat 14

1590,1750,1750,1750,1750,1750,1725,-

osoba do lat 3

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

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

osoba dorosła

osoba do lat 10

1. 14 dni / 13 17.06. – 30.06.
2. 14 dni / 13 30.06. – 13.07.
3. 14 dni / 13 16.08. – 29.08.

1930,1950,1950,-

1570,1590,1590,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

Sianożęty

osoba do lat 3

400,500,500,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

Łazy

Imperiall Resort & MediSpa

crW fala

ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd 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,
prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek*, korzystanie
ze strefy Wellness (sauna fińska, łaźnia parowa, tężnia solankowa oraz
jacuzzi), korzystanie z Aquaparku, ubezpieczenie NNW.

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,
prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek*, wieczorek
zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*, ubezpieczenie
NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

09.05. – 22.05.
23.05. – 05.06.
06.06. – 19.06.
29.08. – 11.09.
12.09. – 25.09.
26.09. – 09.10.

osoba dorosła

osoba do lat 12

2150,2320,2320,2320,2150,2070,-

1750,1750,1750,1750,1750,1750,-

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

300,300,300,300,300,300,-

Pojedyncze zakwaterowanie w pokoju - dopłata 600 zł/turnus
Limit pojedynczego zakwaterowania - 1 pokój/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

1. 11 dni / 10 06.06. – 16.06.
2. 13 dni / 12 06.09. – 18.09.
3. 11 dni / 10 26.09. – 06.10.

.

osoba dorosła

osoba do lat 15

1550,1590,1350,-

1350,1370,1150,-

osoba do lat 5

300,300,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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OrW GRAAL

Łazy

MIELNO

OWR Universal

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,
prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek*, wieczorek
zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*, ubezpieczenie
NNW.

Willa Laguna

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,
prowiant na drogę powrotną, wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy
muzyce mechanicznej*, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

21.05. – 03.06.
03.06. – 16.06.
16.06. – 29.06.
29.06. – 12.07.
16.08. – 29.08.
29.08. – 11.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1690,1895,1920,2030,2030,1770,-

1490,1630,1650,1700,1700,1490,-

* program realizowany przy min. 20 osobach

osoba do lat 3

400,450,500,500,500,400,-

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

osoba dorosła

osoba do lat 10

1. 14 dni / 13 01.06. – 14.06.
2. 14 dni / 13 16.08. – 29.08.

1650,1695,-

1375,1425,-

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

Dąbki

Dąbki

OW Maria

1. 14 dni / 13 19.06. – 02.07.
2. 14 dni / 13 21.08. – 03.09.

osoba do lat 10

2190,2090,-

1480,1580,-

* program realizowany przy min. 20 osobach

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

800,800,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

OW carbo

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,
prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek*, wieczorek
zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*, ubezpieczenie
NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

osoba dorosła

300,400,-

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

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,
prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek*, wieczorne
animacje, zabawa taneczna, ubezpieczenie NNW.

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

osoba do lat 3

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

.

07.06. – 19.06.
26.06. – 05.07.
05.07. – 15.07.
15.07. – 25.07.
25.07. – 04.08.
04.08. – 14.08.
14.08. – 24.08.
04.09. – 17.09.

osoba dorosła

osoba do lat 14

1850,1830,2050,2050,2050,2050,2050,1995,-

1590,1550,1750,1750,1750,1750,1750,1690,-

osoba do lat 3

400,400,400,400,400,400,400,400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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OrW GRAAL

Darłówko

darłowo

ow kama

Hotel Waterside Resort

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,
prowiant na drogę powrotną, ognisko z pieczeniem kiełbasek*, wieczorek
zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*, ubezpieczenie
NNW.

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,
prowiant na drogę powrotną, kolacja grillowa z pieczeniem kiełbasek*,
zabawa taneczna*, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

1. 14 dni / 13 04.09. – 17.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1995,-

1670,-

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

500,-

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

14.05. – 24.05.
24.05. – 06.06.
06.06. – 19.06.
19.06. – 02.07.
29.08. – 11.09.
12.09. – 25.09.

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 600 zł/osobę/turnus
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus

Jarosławiec

osoba dorosła

osoba do lat 10

1790,2150,2190,2220,2190,2190,-

1490,1830,1830,1850,1830,1830,-

osoba do lat 4

500,500,500,500,500,500,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

Ustka

Król Plaza SPA****

hotel Jantar***

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,
prowiant na drogę powrotną, korzystanie z basenu krytego, jacuzzi i sauny,
ubezpieczenie NNW.

ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd 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, prowiant 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, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

04.05. – 14.05.
14.05. – 24.05.
24.05. – 03.06.
06.06. – 19.06.
04.09. – 17.09.
19.09. – 02.10.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1650,1750,1950,2390,2350,2090,-

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

osoba do lat 4

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

400,400,400,400,400,400,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 500 zł/osobę

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

1. 14 dni / 13 06.06. – 19.06.
2. 14 dni / 13 29.08. – 11.09.
3. 11 dni / 10 12.09. – 22.09.

.

osoba dorosła

osoba do lat 12

2350,2350,1850,-

1850,1850,1550,-

osoba do lat 4

300,300,300,-

Dopłata do pokoju z klimatyzacją i balkonem 200 zł/pokój.
Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 600 zł/osobę/turnus.
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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OrW GRAAL

rowy

Łeba

Pensjonat neptun

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, ognisko z pieczeniem
kiełbasek*, korzystanie z basenu Ośrodka wg harmonogramu1, korzystanie
z groty solnej oraz zabiegów drenażu limfatycznego i masażu klasycznego,
wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*, prowiant
na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW.

ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd w obie strony, zakwaterowanie
w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV, wyżywienie 2x i 3x dziennie
począwszy od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu odjazdu,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek zapoznawczy z muzyką na
żywo*, wieczorek pożegnalny przy muzyce mechanicznej*, występ aktorski
1x w turnusie*, prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW.
* program realizowany przy min. 20 osobach
wyżywienie 3x dziennie w turnusach 1-3, 5-6. 2x dziennie w turnusie 4.

* w turnusie 1, 2, 3, 4, 8, 9 przy min. 20 osobach 1 przy grupie min. 30 osób

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

21.05. – 31.05.
01.06. – 14.06.
15.06. – 28.06.
29.06. – 10.07.
11.07. – 24.07.
25.07. – 07.08.
08.08. – 21.08.
22.08. – 04.09.
05.09. – 18.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1495,1950,1990,1895,2350,2350,2350,2150,1950,-

1280,1590,1610,1550,1890,1890,1890,1750,1590,-

dw Bosman

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

400,400,400,500,500,500,500,400,400,-

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

osoba do lat 10

1695,1740,1850,1895,1850,1740,-

1400,1420,1450,1500,1450,1400,-

20.05. – 02.06.
06.06. – 19.06.
19.06. – 02.07.
02.07. – 15.07.
22.08. – 04.09.
04.09. – 17.09.

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 300 zł/osobę/turnus w turnusie 1-4, 8-9;
400 zł w turnusach: 5-7. Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus.
Dopłata do apartamentu z aneksem kuchennym - 200 zł/turnus.

karwia

osoba dorosła

osoba do lat 3

400,400,450,500,450,400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

władysławowo

Pensjonat batory

ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd 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,
prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW.

dW Jasny Brzeg

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,
prowiant na drogę powrotną, kolacja grillowa z pieczeniem kiełbasek*,
wieczorek taneczny*, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

20.05. – 02.06.
06.06. – 19.06.
19.06. – 02.07.
30.08. – 12.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1590,1630,1650,1620,-

1290,1320,1320,1290,-

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

400,400,400,400,-

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

osoba do lat 10

osoba do lat 3

1895,2150,-

1570,1650,-

500,500,-

2050,2290,-

1690,1790,-

500,500,-

Pokoje typu CLASSIC

1. 14 dni / 13 18.06. – 01.07.
2. 15 dni / 14 01.07. – 15.07.
Pokoje typu DE LUX

1. 14 dni / 13 18.06. – 01.07.
2. 15 dni / 14 01.07. – 15.07.

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

osoba dorosła

.

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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OrW GRAAL

władysławowo

Krynica Morska

DW Jessica

HOtel*** Neptun

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
(w turnusie 2, 3, 4). Wyżywienie 2x dziennie począwszy od obiadokolacji
w dniu przyjazdu do śniadania w dniu odjazdu (w turnusie 1); prowiant
na drogę powrotną, kolacja grillowa z pieczeniem kiełbasek*, wieczorek
taneczny*, ubezpieczenie NNW.

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,
ognisko z pieczeniem kiełbasek*, wieczorek zapoznawczy i pożegnalny
przy muzyce mechanicznej*, prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie
NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

1. 9 dni / 8
2. 14 dni / 13
3. 14 dni / 13
4. 14 dni / 13

29.04. – 07.05.
31.05. – 13.06.
26.06. – 09.07.
31.08. – 13.09.

osoba dorosła

1350,1950,2150,1850,-

osoba do lat 10

1170,1550,1700,1550,-

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

450,450,450,450,-

1. 14 dni / 13 30.05. – 12.06.
2. 12 dni / 11 04.09. – 16.09.

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

Jastarnia

osoba dorosła

osoba do lat 14

2375,2290,-

1990,1950,-

osoba do lat 3

500,500,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

Krzyże

ow Posejdon

OW Mazury

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,
prowiant na drogę powrotną, kolacja grillowa z pieczeniem kiełbasek*,
wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*,
ubezpieczenie NNW.

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, prowiant
na drogę powrotną, wieczorek pożegnalny połączony z kolacją i muzyką
mechaniczną*, kolacja rybna, kolacja grillowa z muzyką mechaniczną*,
rejs statkiem do Mikołajek, przejazd bryczkami, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

1. 15 dni / 14 12.06. – 26.06.
2. 15 dni / 14 28.08. – 11.09.

osoba dorosła

osoba do lat 14

2350,2350,-

1990,1990,-

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

400,400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

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.

osoba dorosła

osoba do lat 12

1870,1890,1920,1950,1950,1950,1950,1920,1890,-

1490,1490,1520,1520,1520,1520,1520,1490,1490,-

osoba do lat 3

300,300,300,300,300,300,300,300,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

14

Zachełmie

Hotel*** Concordia

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 sauny i łaźni solankowej, ognisko z pieczeniem kiełbasek*,
wycieczka do „Doliny Pałaców” (bez biletów wstępu), prowiant na drogę
powrotną, ubezpieczenie NNW.
* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

osoba dorosła

19.03. – 29.03.
06.04. – 16.04.
10.05. – 20.05.
08.08. – 18.08.
18.08. – 28.08.
17.09. – 27.09.
17.10. – 27.10.
27.10. – 06.11.
06.11. – 16.11.

1590,1620,1650,1780,1780,1650,1620,1590,1590,-

osoba do lat 10

1390,1420,1450,1560,1560,1450,1450,1390,1390,-

osoba do lat 4

300,300,300,300,300,300,300,300,300,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 450 zł/osobę.
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus.

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

OrW GRAAL

Kudowa Zdrój

HOTEL Adam & SPA***

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, prowiant na drogę powrotną, pakiet
10 zabiegów rehabilitacyjnych (dla osób dorosłych) w turnusach: 9, 10,
11, 12, 13, 14, kolacja grillowa (w turnusach: 10, 11, 12, 13, 14), pakiet 15
zabiegów rehabilitacyjnych (dla osób dorosłych) w turnusach: 1 - 8 i 15 23, ubezpieczenie NNW.
* program realizowany przy min. 20 osobach

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

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

19.03. – 29.03.
06.04. – 16.04.
16.04. – 26.04.
10.05. – 20.05.
20.05. – 30.05.
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.
17.09. – 27.09.
27.09. – 07.10.
07.10. – 17.10.
17.10. – 27.10.
27.10. – 06.11.
06.11. – 16.11.
16.11. – 26.11.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1550,1550,1595,1750,1775,1775,1795,1825,1925,1950,1950,1950,1950,1950,1925,1925,1825,1795,1725,1725,1595,1550,1550,-

1220,1220,1220,1250,1250,1275,1275,1295,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1375,1275,1275,1250,1250,1250,1220,1220,1220,-

osoba do lat 3

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

Dopłata do pokoju Lux z balkonem 150 zł/osobę.
Dopłata do pojedynczego zakwaterowania 600 zł/osobę.
Limit pojedynczego zakwaterowania 2 pokoje/turnus.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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OrW GRAAL

Duszniki Zdrój

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

Hotel Impresja

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

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 odjazdu1,
kolacja przy lampce wina i deserze*, 10% rabatu do Cafe Impresja, zabawa
taneczna w parku zdrojowym 1x w turnusie, prowiant na drogę powrotną,
ubezpieczenie NNW.
* program realizowany przy min. 20 osobach
1

Poniżej 10 osób w turnusie - obiad serwowany w restauracji
Pod Złotym Kasztanem, oddalonej od Hotelu o 100m.

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

19.03. – 29.03.
06.04. – 16.04.
16.04. – 26.04.
10.05. – 20.05.
20.05. – 30.05.
09.06. – 19.06.
19.06. – 29.06.
29.06. – 09.07.
28.08. – 07.09.
07.09. – 17.09.
17.09. – 27.09.
27.09. – 07.10.
07.10. – 17.10.
17.10. – 27.10.
27.10. – 06.11.
06.11. – 16.11.
16.11. – 26.11.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1330,1350,1375,1450,1475,1550,1650,1675,1650,1620,1550,1375,1375,1350,1350,1330,1330,-

1150,1170,1190,1190,1190,1220,1220,1250,1220,1220,1190,1190,1190,1190,1170,1150,1150,-

osoba do lat 3

400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

OrW GRAAL

lądek zdrój

Hotel Mir-Jan

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, korzystanie z basenu, sauny i jacuzzi Hotelu, wieczorek
zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*, pakiet 10
zabiegów w cenie skierowania, ubezpieczenie NNW.

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

19.03. – 29.03.
06.04. – 16.04.
16.04. – 26.04.
10.05. – 20.05.
20.05. – 30.05.
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.
17.09. – 27.09.
27.09. – 07.10.
07.10. – 17.10.
17.10. – 27.10.
27.10. – 06.11.
06.11. – 16.11.
16.11. – 26.11.

osoba dorosła
1550,1570,1570,1590,1590,1630,1650,1850,1850,1850,1850,1850,1850,1850,1850,1650,1630,1620,1590,1590,1570,1570,1570,-

osoba do lat 10
1370,1370,1370,1370,1370,1420,1420,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1420,1370,1370,1370,1370,1370,1350,1350,-

osoba do lat 3
300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,-

* program realizowany przy min. 20 osobach

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl
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OrW GRAAL

Ustroń

Szczyrk

HOTEL Ziemowit***

OSW Beskidek

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*, ubezpieczenie NNW.

ZAKRES śWIADCZEŃ W CENIE: przejazd w obie strony, 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*, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

29.05. – 08.06.
08.06. – 18.06.
18.06. – 28.06.
28.06. – 08.07.
08.07. – 18.07.
18.07. – 28.07.
28.07. – 07.08.
07.08. – 17.08.
17.08. – 27.08.
27.08. – 06.09.
06.09. – 16.09.

osoba dorosła

osoba do lat 14

1695,1750,1775,1990,1990,1990,1990,1990,1990,1750,1750,-

1425,1425,1450,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1425,1425,-

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

1. 11 dni / 10 18.06. – 28.06.
2. 11 dni / 10 17.08. – 27.08.
3. 11 dni / 10 27.08. – 06.09.

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*, ubezpieczenie NNW.

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

29.05. – 08.06.
08.06. – 18.06.
18.06. – 28.06.
28.06. – 08.07.
08.07. – 18.07.
18.07. – 28.07.
28.07. – 07.08.
07.08. – 17.08.
17.08. – 27.08.
27.08. – 06.09.
06.09. – 16.09.

1470,1520,1550,1620,1620,1620,1650,1650,1650,1550,1520,-

osoba do lat 10

1250,1270,1290,1320,1350,1350,1350,1350,1350,1290,1270,-

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,-

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

300,300,300,-

Hotel*** NAT

* program realizowany przy min. 20 osobach

osoba do lat 4

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

1075,1100,1075,-

osoba do lat 3

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,
wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*,
prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

osoba dorosła

1350,1395,1350,-

Krynica zdrój

Apartamenty nad WISŁĄ****

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

osoba do lat 10

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

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). Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

wisła

osoba dorosła

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

.

26.06. – 29.05.
06.07.
16.05.
06.07. – 11.06.
16.07.
29.05.
16.07. – 24.06.
26.07.
11.06.
26.07. – 29.08.
05.08.
16.08.
05.08. – 11.09.
15.08.
29.08.
15.08. – 25.08.
25.08. – 04.09.
11.09. – 21.09.

osoba dorosła

1990,1990,1990,1990,1990,1990,1990,1750,-

osoba do lat 14

1690,1150,1690,1175,1690,1250,1690,1275,1690,1150,1690,1690,1490,-

osoba do lat 4

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

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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OrW GRAAL

Krynica zdrój

DW BAJKA

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,
prowiant na drogę powrotną, wycieczka autokarowa do Muszyny*, kolacja
grillowa z pieczeniem kiełbasek*, wieczorek pożegnalny przy muzyce
mechanicznej*, ubezpieczenie NNW.

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

27.05. – 06.06.
06.06. – 16.06.
16.06. – 26.06.
26.06. – 06.07.
06.07. – 16.07.
16.07. – 26.07.
26.07. – 05.08.
05.08. – 15.08.
15.08. – 25.08.
25.08. – 04.09.
11.09. – 21.09.
21.09. – 01.10.
01.10. – 11.10.

osoba dorosła

1395,1425,1450,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1550,1450,1425,1395,-

osoba do lat 10

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

osoba do lat 3

400,400,400,500,500,500,500,500,500,400,400,400,400,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

szczawnica

piwniczna Zdrój

Hotel Smile

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,
ubezpieczenie NNW.

oLw smrek

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,
prowiant na drogę powrotną, kolacja grillowa z pieczeniem kiełbasek*,
wieczorek zapoznawczy i pożegnalny przy muzyce mechanicznej*,
ubezpieczenie NNW.
* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

27.05. – 29.05.
06.06.
16.05.
06.06. – 11.06.
16.06.
29.05.
16.06. – 24.06.
26.06.
11.06.
11.09. – 21.09.
16.08.
29.08.
21.09. – 11.09.
01.10.
29.08.
01.10. – 11.10.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1550,1350,1575,1420,1595,1525,1575,1575,1575,1420,1550,-

1150,1150,1170,1175,1190,1250,1170,1275,1170,1150,1150,-

osoba do lat 3

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

aktualne oferty i promocje na www.janturystyka.pl

1. 11 dni / 10 22.05. – 01.06.
2. 12 dni / 11 01.06. – 12.06.

.

osoba dorosła

osoba do lat 14

1795,1895,-

1530,1590,-

osoba do lat 3

300,300,-

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania.

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

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

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

Pensjonat AMELIA

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*, ubezpieczenie NNW.

19.05. – 29.05.
29.05. – 08.06.
08.06. – 18.06.
18.06. – 28.06.
28.06. – 08.07.
08.07. – 18.07.
18.07. – 28.07.
28.07. – 07.08.
07.08. – 17.08.
17.08. – 27.08.
27.08. – 06.09.
06.09. – 16.09.
16.09. – 26.09.

osoba dorosła

osoba do lat 10

1450,1475,1525,1550,1595,1650,1650,1650,1650,1650,1595,1550,1525,-

1150,1150,1150,1150,1200,1230,1230,1230,1230,1230,1200,1150,1150,-

osoba do lat 3

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

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

* program realizowany przy min. 20 osobach

Dni / il. nocy Termin turnusu ’2021

OrW GRAAL

Solina

DW Halicz I

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

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*, wycieczka autokarowa do Sanoka (bez biletów
wstępu)*, ubezpieczenie NNW.

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

19.05. – 29.05.
29.05. – 08.06.
08.06. – 18.06.
18.06. – 28.06.
28.06. – 08.07.
08.07. – 18.07.
18.07. – 28.07.
28.07. – 07.08.
07.08. – 17.08.
17.08. – 27.08.
27.08. – 06.09.
06.09. – 16.09.
16.09. – 26.09.

osoba dorosła

1550,1575,1595,1595,1650,1650,1650,1650,1650,1650,1595,1575,1550,-

osoba do lat 10

1350,1375,1395,1395,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1395,1375,1350,-

osoba do lat 3

400,400,400,400,450,450,450,450,450,450,400,400,400,-

Dopłata do pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym - 350 zł/osobę.
Limit pojedynczego zakwaterowania - 3 pokoje/turnus.

* program realizowany przy min. 20 osobach

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
31.09.2021 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 2021r. 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).
Cena za dzieci obowiązuje przy 2
osobach dorosłych w pokoju.

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
i Zabrza. Wyjątek stanowią zorganizowane grupy wczasowiczów, które obsługujemy z dowolnie wyznaczonych
przez nie miejsc zbiórek.

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 2021 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. 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.

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
chorzow@janturystyka.pl
biuro@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

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

