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   świadczeń
Zakres 

•	 Przejazd	w	obie	strony
•	 Zakwaterowanie	w	pokojach	

z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV
•	 Wyżywienie	3	×	dziennie	

począwszy	od	obiadu	
w	dniu	przyjazdu	do	śniadania	
w	dniu	wyjazdu	(śniadanie	i	kolacja	
w	formie	bufetu	szwedzkiego,	obiad	
porcjowany)

•	 Uroczyste	śniadanie	Wielkanocne
•	 Tradycyjne	menu	świąteczne
•	 Kolacja	grillowa
•	 Ubezpieczenie	NNW	na	czas	

podróży	i	pobytu	

2

Duszniki Zdrój hotel

Hotel*** „Impresja” znajduje	się	w	Parku	Zdrojowym	w	samym	sercu	uzdrowiska	Dusz-
niki-Zdrój,	 	3	minuty	spacerem	od	pompy	wody	mineralnej.	Oferuje	on	zakwaterowa-
nie	w	nowocześnie	urządzonych	pokojach,	które	obejmują	część	wypoczynkową	z	sofą	
i	łazienkę	z	pełnym	węzłem	sanitarnym.	W	każdym	z	nich	znajduje	się	także	telewizor.	
Duszniki Zdrój to	małe,	liczące	ok.	5,5	tysięcy	mieszkańców	miasteczko	uzdrowiskowe,	
położone	w	woj.	dolnośląskim	w	południowo	-	zachodniej	części	Kotliny	Kłodzkiej	nad	
rzeką	Bystrzycą.	Miejscowość	podzielona	jest	wyraźnie	na	część	zdrojową	i	na	„miasto-
wą”.	Duszniki	znane	są	także	nie	tylko	 jako	uzdrowisko,	ale	także	z	odbywających	się	
tutaj	co	roku	w	sierpniu	Festiwali	Chopinowskich	o	międzynarodowej	sławie.	

Impresja

9.04-14.04.2020
dziecko do lat 3 

(bez świadczeń) 
dziecko do lat 10osoba dorosła

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

995,- 795,- 300,-



   świadczeń
Zakres 

3

szczytnaowr

 9.04-14.04.2020
dziecko do lat 3 

(bez świadczeń) 
dziecko do lat 10osoba dorosła

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

995,- 850,- 300,-

Relax

Ośrodek Relax	jest	położony	na	Ziemi	Kłodzkiej,	bogatej	w	walory	przyrodnicze,	atrak-
cyjnej	turystycznie.	Dogodny	dojazd	pozwala	dostać	się	do	ośrodka	zarówno	latem	oraz	
zimą.	Duży,	 ogrodzony	 parking	 z	miejscami	 garażowymi	 ułatwia	 postój	 osobom	pry-
watnym	oraz	grupom	zorganizowanym.	Ośrodek	jest	położony	na	częściowo	zalesionej	
działce	o	powierzchni	powyżej	10	hektarów.	Przez	teren	ośrodka	przepływa	malowni-
czo	wijąca	się	rzeka	-	Bystrzyca	Dusznicka.	
Szczytna	leży	u	podnóża	Gór	Stołowych.	Największą	atrakcją	turystyczną	jest	zamek	na	
górze	Szczytnik.	Do	zabytków	można	już	też	zaliczyć	miejscową	stację	PKP	wybudowa-
ną	ok.	1890	r.	i	całą	linię	kolejową,	której	trasa	jest	wyjątkowo	urozmaicona.

•	 Przejazd	w	obie	strony
•	 Zakwaterowanie	w	pokojach	

z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV
•	 Wyżywienie	3	×	dziennie	

począwszy	od	obiadu	
w	dniu	przyjazdu	do	śniadania	
w	dniu	wyjazdu	(śniadanie	i	kolacja	
w	formie	bufetu	szwedzkiego,	obiad	
porcjowany)

•	 Uroczyste	śniadanie	Wielkanocne
•	 Tradycyjne	menu	świąteczne
•	 Wycieczka	autokarowa	do	Kudowy	

Zdroju
•	 Wyjazd	grupowy	do	kościoła
•	 Ubezpieczenie	NNW	na	czas	

podróży	i	pobytu



   świadczeń
Zakres 
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wisła hotel NAT

9.04-14.04.2020
dziecko do lat 3 

(bez świadczeń) 
dziecko do lat 10osoba dorosła

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

950,- 800,- 250,-

•	 Przejazd	w	obie	strony
•	 Zakwaterowanie	w	pokojach	

z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV
•	 Wyżywienie	3	×	dziennie	

począwszy	od	obiadu	
w	dniu	przyjazdu	do	śniadania	
w	dniu	wyjazdu	(śniadanie	i	kolacja	
w	formie	bufetu	szwedzkiego,	obiad	
porcjowany)

•	 Uroczyste	śniadanie	Wielkanocne
•	 Tradycyjne	menu	świąteczne
•	 Wyjazd	grupowy	do	centrum	miasta
•	 Ubezpieczenie	NNW	na	czas	

podróży	i	pobytu

Hotel*** „NAT” położony	jest	nad	potokiem	Malinka,	na	malowniczym	stoku	Cieńkowa,	
w	dzielnicy	Malinka.	Stanowi	on	doskonałe	miejsce	wypoczynku	dla	całej	rodziny.	Po		
wyczerpujących	pieszych	wędrówkach,	zregenerować	siły	pomoże	gabinet	odnowy	bio-
logicznej	znajdujący	się	w	obiekcie.
Wisła położona	jest	w	Beskidzie	Śląskim,	otoczona	pasmami	górskimi	Stożka,	Czantorii	
i	Baraniej	Góry.	Swą	popularność	niewątpliwie	zawdzięcza	mistrzowi	świata	w	skokach	
narciarskich	–	Adamowi	Małyszowi.	 Podczas	pobytu	w	Wiśle	warto	 zobaczyć	Karcz-
mę	z	XVIII	wieku,	która	obecnie	pełni	rolę	muzeum,	klasycystyczny	Kościół	Ewangelicki	
z	XIX	wieku	oraz	Zameczek	Prezydencki	na	Zadnim	Groniu	z	1930	r.	



   świadczeń
Zakres 

•	 Przejazd	w	obie	strony
•	 Zakwaterowanie	w	pokojach	

z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV
•	 Wyżywienie	3	×	dziennie	

począwszy	od	obiadu	w	dniu	
przyjazdu	do	śniadania	w	dniu	
wyjazdu	(śniadanie,	obiad,	kolacja	–	
w	formie	bufetu	szwedzkiego)

•	 Uroczyste	śniadanie	Wielkanocne
•	 Tradycyjne	menu	świąteczne
•	 Kolacja	grillowa	połączona	

z	występem	zespołu	góralskiego
•	 Ubezpieczenie	NNW	na	czas	

podróży	i	pobytu

5

SzczyrkoSw

„Zapalenica”	należy	do	ośrodków	o	charakterze	kameralnym.	Do	Państwa	dyspozycji	jest	
oranżeria	ze	stołem	bilardowym,	wypożyczalnia	rowerów,	kącik	zabaw	dla	dzieci,	taras	
widokowy,	sala	konferencyjna	z	wyposażeniem	audio-video,	internet	bezprzewodowy	
i	parking.	W	pięknym	ogrodzie	otaczającym	ośrodek	jest	również	miejsce	do	grillowania	
z	altanką.	Dla	zwiększenia	bezpieczeństwa	obiekt	jest	monitorowany	całodobowo.
Szczyrk	położony	jest	na	wysokości	od	460	do	600m	n.p.m.,	nad	Żylicą,	potokiem,	sta-
nowiącym	 lewobrzeżny	dopływ	Soły.	Obszar	miasta	przypomina	dość	 regularny	pro-
stokąt,	w	którego	wierzchołkach	leżą:	Malinowska	Skała,	Grabowa,	Klimczok	i	Skaliste.	

 9.04-14.04.2020
dziecko do lat 3 

(bez świadczeń) 
dziecko do lat 10osoba dorosła

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.
Dopłata do apartamentu - 100 zł brutto/os.

950,- 750,- 250,-

Zapalenica



   świadczeń
Zakres 
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zawoja orw Krakus

  8.04-18.04.2020
osoba dorosła

Dopłata do pokoju 
z balkonem - 200 zł/pokój.
Dopłata do pojedynczego 

zakwaterowania  - 300 zł/os.
1350,-

•	 Przejazd	w	obie	strony
•	 Zakwaterowanie	w	pokojach	z	pełnym	

węzłem	sanitarnym	i	TV
•	 Wyżywienie	3	×	dziennie	począwszy	od	

obiadu	w	dniu	przyjazdu	do	śniadania	w	dniu	
wyjazdu	(śniadanie	i	kolacja	w	formie	bufetu	
szwedzkiego,	obiad	porcjowany)

•	 Śniadanie	Wielkanocne	i	tradycyjne	menu	
świąteczne

•	 Ognisko	z	pieczeniem	kiełbasek	i	piosenką	
biesiadną	w	szałasie	regionalnym

•	 Wieczorek	integracyjny	z	poczęstunkiem,	
muzyka	na	żywo

•	 Wyjazd	na	baseny	termalne	w	Chochołowie	
(bez	biletów	wstępu)

•	 8	zabiegów	zdrowotnych	(4x	masaż	
klasyczny,	4x	grota	solna)

•	 Ubezpieczenie	NNW	na	czas	podróży	
i	pobytu

ORW	„Krakus”	to	komfortowy	obiekt,	usytuowany	na	skraju	lasu	nad	potokiem	Jawo-
rzynka.	W	jego	pobliżu	przebiega	większość	szlaków	turystycznych	rejonu	Beskidu	Wy-
sokiego.	Niedaleko	znajdują	się	wyciągi	narciarskie.	Ośrodek	cieszy	się	znakomitą	opinią	
przebywających	tam	gości,	na	co	wpływ	mają	smaczne	i	urozmaicone	posiłki.	Zawoja	to	
malownicza	miejscowość	położona	u	północnych	podnóży	Babiej	Góry	na	wysokości	
480-700	m	n.p.m.	Jest	największą	pod	względem	powierzchni	wsią	w	Polsce.	Niezwy-
kle	piękne	krajobrazy,	walory	klimatyczne,	ciekawa	kultura	i	gościnność	mieszkańców,	
a	także	rozbudowana	baza	noclegowa	i	gastronomiczna	sprawiają,	że	Zawoja	jest	obec-
nie	jedną	z	najatrakcyjniejszych	miejscowości	wypoczynkowych	na	południu	Polski.



   świadczeń
Zakres 

•	 Przejazd	w	obie	strony
•	 Zakwaterowanie	w	pokojach	

z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV
•	 Wyżywienie	3	×	dziennie	

począwszy	od	obiadu	w	dniu	
przyjazdu	do	śniadania	w	dniu	
wyjazdu	(śniadanie	w	formie	
bufetu	szwedzkiego,	obiad	i	kolacja	
porcjowane)

•	 Uroczyste	śniadanie	Wielkanocne
•	 Tradycyjne	menu	świąteczne
•	 Kolacja	grillowa	połączona	

z	występem	zespołu	góralskiego
•	 Bon	na	masaż	na	fotelu	masującym
•	 Ubezpieczenie	NNW	na	czas	

podróży	i	pobytu

7

ZakopanePenSjonat

Pensjonat Halny	to	położony	w	centrum	miasta	kompleks	2	budynków	z	pięknym	wi-
dokiem	na	panoramę	Tatr	 i	Giewont.	Zlokalizowany	 jest	przy	Równi	Krupowej,	 która	
jest	wspaniałym	miejscem	dla	Gości	lubiących	spacery	i	piękne	widoki.	To	idealny	punkt	
startowy	na	wycieczki	górskie	i	zwiedzanie	okolicy.	Do	stacji	kolejowej	i	dworca	PKS/
bus	jest	zaledwie	200	metrów.	Od	Krupówek	-	głównej	ulicy	Zakopanego	dzieli	nas	tyl-
ko	5	min	drogi	spacerem,	a	wszystkie	atrakcje		kurortu	są	w	zasięgu	ręki.
Zakopane	leży	na	wysokości	750	-	1126m	n.p.m..	Na	północ	od	Zakopanego	rozciąga	
się	pasmo	Gubałówki,	a	nad	południową	częścią	miasta	góruje	Giewont.	

 9.04-14.04.2020
dziecko do lat 3 

(bez świadczeń) 
dziecko do lat 10osoba dorosła

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

1270,- 800,- 300,-

Halny



   świadczeń
Zakres 

•	 Przejazd	w	obie	strony
•	 Zakwaterowanie	w	pokojach	

z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV
•	 Wyżywienie	3	×	dziennie	

począwszy	od	obiadu	w	dniu	
przyjazdu	do	śniadania	w	dniu	
wyjazdu	(śniadanie,	obiad,	kolacja	-	
porcjowane)

•	 Uroczyste	śniadanie	Wielkanocne
•	 Tradycyjne	menu	świąteczne
•	 Kolacja	grillowa	połączona	

z	występem	zespołu	góralskiego
•	 Ubezpieczenie	NNW	na	czas	

podróży	i	pobytu
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Zakopane PenSjonat

Pensjonat „Brzoza” położony	 jest	 w	 CENTRUM	 Zakopanego	 (do	 Krupówek	 ok	 500	
m)	-	oferuje	spokój,	 luksusowy	wypoczynek,	miłą	atmosferę,	oraz	bliskość	wszystkich	
atrakcji	miejscowości.	Ośrodek	posiada	50	miejsc	noclegowych	w	pokojach	2,	3,	4,	oso-
bowych.	Wszystkie	pokoje	wyposażone	są	w	dużą	łazienkę,	TV	LCD,	Internet.	Do	dys-
pozycji	gości	są	lodówki	umieszczone	na	korytarzach	oraz	istnieje	możliwość	skorzysta-
nia	z	suszarki	i	żelazka.	Ośrodek	posiada	monitorowany	parking	oraz	własną	restauracje,	
serwującą	smaczne	oraz	domowe	posiłki.
Zakopane	położone	u	podnóża	Tatr	to	najsłynniejsze	z	polskich	uzdrowisk,	centrum	kul-
tury	narodowej	oraz	największy	w	Polsce	ośrodek	turystyki	górskiej.

 9.04-14.04.2020
dziecko do lat 3 

(bez świadczeń) 
dziecko do lat 10osoba dorosła

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

995,- 750,- 250,-

Brzoza



   świadczeń
Zakres 

•	 Przejazd	w	obie	strony
•	 Zakwaterowanie	w	pokojach	

z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV
•	 Wyżywienie	3	×	dziennie	

począwszy	od	obiadu	w	dniu	
przyjazdu	do	śniadania	w	dniu	
wyjazdu	(śniadanie	w	formie	
bufetu	szwedzkiego,	obiad	i	kolacja	
porcjowane)

•	 Uroczyste	śniadanie	Wielkanocne
•	 Tradycyjne	menu	świąteczne
•	 Kolacja	grillowa	połączona	

z	występem	zespołu	góralskiego
•	 Ubezpieczenie	NNW	na	czas	

podróży	i	pobytu
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Zakopanewilla

Willa Znana to	kameralny,	komfortowy	Ośrodek	usytuowany	w	centrum	Zakopanego.	
Od	słynnych	Krupówek	dzieli	go	kilkadziesiąt	metrów.	Ośrodek	posiada	własną	stołów-
kę	i	serwuje	smaczne	posiłki	w	postaci	szwedzkiego	stołu	(śniadania	 i	kolacje).	Każdy	
pokój	ma	pełny	węzeł	sanitarnym	i	TV	SAT,	a	także	dostęp	do	Internetu.	Do	dyspozycji	
gości	pozostaje	sala	z	kominkiem	oraz	sauna. 
Zakopane	to	miasto	u	podnóża	Tatr,	najsłynniejsze	z	polskich	uzdrowisk,	centrum	kultu-
ry	narodowej	oraz	największy	w	Polsce	ośrodek	turystyki	górskiej,	jaskiniowej	i	sportów	
zimowych.	Miasto	leży	na	wysokości	750	-	1126m	n.p.m.,	zaś	centralny	punkt	Zakopa-
nego	-	skrzyżowanie	ul.	Krupówki	i	Kościuszki	leży	na	wysokości	838m	n.p.m..

 9.04-14.04.2020
dziecko do lat 3 

(bez świadczeń) 
dziecko do lat 10osoba dorosła

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

1095,- 850,- 300,-

Znana



   świadczeń
Zakres 

•	 Przejazd	w	obie	strony
•	 Zakwaterowanie	w	pokojach	

z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV
•	 Wyżywienie	3	×	dziennie	

począwszy	od	obiadu	w	dniu	
przyjazdu	do	śniadania	w	dniu	
wyjazdu	(śniadanie,	obiad,	kolacja	-	
porcjowane)

•	 Uroczyste	śniadanie	Wielkanocne
•	 Tradycyjne	menu	świąteczne
•	 Kolacja	grillowa	połączona	

z	występem	zespołu	góralskiego
•	 Ubezpieczenie	NNW	na	czas	

podróży	i	pobytu
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willa

Willa Modra	oferuje	ogród,	bezpłatne	WiFi,	wspólny	salon,	przechowalnię	sprzętu	nar-
ciarskiego,	a	także	zakwaterowanie	z	łazienkę	oraz	tv	i	dostępem	do	kanałów	satelitar-
nych.	W	wolnej	chwili	Goście	mogą	zrelaksować	się	na	tarasie.	Okolica	stwarza	dogodne	
warunki	dla	miłośników	spacerów	i	białego	szaleństwa.	W	pobliżu	obiektu	usytuowany	
jest	park	wodny	Terma	Bukowina,	wyciąg	narciarski	Przy	Kolibie	oraz	ośrodek	narciarski	
Budzyński.	Bukowina Tatrzańska	 -	miejscowość	w	woj.	małopolskim	na	pogórzu	Spi-
sko-Gubałowskim,	położona	na	wysokości	750-1000	m	n.p.m.	Uzdrowiskowy	charakter	
nadają	Bukowinie	bogate	zasoby	wód	geotermalnych,	których	złoża	wykorzystane	są	
w	powstałym	kompleksie	wodnym.	

 9.04-14.04.2020
dziecko do lat 3 

(bez świadczeń) 
dziecko do lat 10osoba dorosła

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

1075,- 850,- 250,-

Modrabukowina tatrzańska



   świadczeń
Zakres 

•	 Przejazd	w	obie	strony
•	 Zakwaterowanie	w	pokojach	

z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV
•	 Wyżywienie	3	×	dziennie	

począwszy	od	obiadu	
w	dniu	przyjazdu	do	śniadania	
w	dniu	wyjazdu	(śniadanie	i	kolacja	
w	formie	bufetu	szwedzkiego,	obiad	
porcjowany)

•	 Uroczyste	śniadanie	Wielkanocne
•	 Tradycyjne	menu	świąteczne
•	 Ubezpieczenie	NNW	na	czas	

podróży	i	pobytu	
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Krynica Zdrójhotel

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	jest	dodatkowym	atutem	ośrodka,	który	pozwoli	na	regene-
rację	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,	określana	jest		mianem	
„Perły	 Polskich	 Uzdrowisk”.	 Lecznicze	wody	 mineralne	wspomagają	 kuracje	 licznych	
schorzeń,	a	przepiękny	Park	Zdrojowy	stanowi	miejsce	spotkań	i	wydarzeń	kulturalnych.	

 9.04-14.04.2020
dziecko do lat 3 (bez świadczeń) dziecko do lat 10osoba dorosła

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

1050,- 895,- 250,-

NAT

Pokój 
Komfort  1195,- 990,- 300,-
Pokój 
Standart  



   świadczeń
Zakres 

•	 Przejazd	w	obie	strony
•	 Zakwaterowanie	w	pokojach	

z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV
•	 Wyżywienie	3	×	dziennie	

począwszy	od	obiadu	w	dniu	
przyjazdu	do	śniadania	w	dniu	
wyjazdu	(śniadanie	w	formie	
bufetu	szwedzkiego,	obiad	i	kolacja	
porcjowane)

•	 przejazd	autokarem	w	I	dniu	świąt
•	 Uroczyste	śniadanie	Wielkanocne
•	 Tradycyjne	menu	świąteczne
•	 Korzystanie	z	basenu	krytego	

Ośrodka
•	 Ubezpieczenie	NNW	na	czas	

podróży	i	pobytu

12

olw

Ośrodek Leczniczo - Wypoczynkowy „SMREK” jest	przepięknie	położony	wśród	lasów,	
w	dolinie	potoku	Czercz,	w	Piwnicznej	Kosarzyskach	(3,5	km	do	centrum	miejscowo-
ści).	Atrakcją	ośrodka	są	zabiegi	lecznicze	i	odnowa	biologiczna.	Do	dyspozycji	gości	są:	
basen	kryty	(6	m	x	12	m),	gabinety	zabiegowe	(hydromasaże,	bicz	szkocki,	masaże	ręcz-
ne,	masaże	podwodne,	 kąpiele	 perełkowe,	 siarczkowe,	w	piwie,	 kinezyterapia,	 solux,	
interdyn,	ultradźwięki,	 jonoforeza,	diadynamik),	gabinety	odnowy	biologicznej	 (aparat	
„BOA”,	błoto	lecznicze,	kąpiele	lecznicze,	zabiegi	borowinowe,	kapsuła	„NEOQI”),	sala	
gimnastyczna	do	ćwiczeń,	mini	siłownia,	sauna,	łaźnia	parowa,	parking	monitorowany,	
ogrodzony,	płatny.

 9.04-14.04.2020
dziecko do lat 3 

(bez świadczeń) 
dziecko do lat 10osoba dorosła

Brak możliwości pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym.

1130,- 970,- 300,-

SmrekPiwniczna Zdrój


