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Szanowni Klienci !

Po raz kolejny zapraszamy do spêdzenia wypoczynku z naszym biurem. 
Przygotowaliœmy szerok¹ gamê propozycji wypoczynku nad polskim  morzem, w 
górach, nad jeziorami i za granic¹. Znajdziecie tu Pañstwo ofertê dotycz¹c¹ wczasów 
rodzinnych, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek oraz kolonii i obozów dla dzieci i 
m³odzie¿y. 

Serdecznie  zapraszamy  do  odwiedzenia  prezentowanych  przez nas miejsc 
i ¿yczymy udanego wypoczynku .
                                                                                                   Pracownicy
                                                                                     Biura  Turystyki “HUT PLUS”

Posiadamy wiedzê i wieloletnie doœwiadczenie w organizacji kolonii i obozów, 
a du¿a grupa naszych sta³ych Klientów nadal obdarza nas zaufaniem.

BIURO TURYSTYKI HUT PLUS
Marek Wolak, Teresa Manterys - Wolak
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków
59 1020 2906 0000 1102 0015 3502
77 1750 1048 0000 0000 1140 2558

www.hutplus.com.pl * www.hutplus.turystyka .net

tel / fax    12  644 - 36 - 86 
tel.          12  643 - 55 - 98
tel.          12  644 - 17 - 52

biuro@hutplus.com.pl 
kolonie@hutplus.com.pl, wczasy@hutplus.com.pl                                       

C E N T R A L N A  E W I D E N C J A  O R G A N I Z AT O R Ó W  I  P O Œ R E D N I K Ó W  
TURYSTYCZNYCH MINISTERSTWA  GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT 
TURYSTKI  NR EWIDENCYJNY:  05083

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW I POŒREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 
WOJEWODY MA£OPOLSKIEGO NUMER :  Z/1/2005

POLISA UBEZPIECZENIOWA SIGNAL IDUNA POLSKA NR  M 201825

WA¯NE INFORMACJE:

Integraln¹ czêœci¹ umowy Zg³oszenia z Klientem jest treœæ niniejszego katalogu, jak 
równie¿ warunki uczestnictwa w Imprezach organizowanych BT HUT-PLUS - dostêpne 
w siedzibie Organizatora lub we wszystkich biurach agencyjnych, oraz na stronie 
internetowej 
Klient jest zobowi¹zany zapoznaæ siê z ich treœci¹.

Oferty w katalogu s¹ opracowane zgodnie ze stanem prawnym i kursem walut na dzieñ 
01.12.2013. Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany cen poszczególnych 
imprez oraz orientacyjnych kwot przeznaczonych na bilety wstêpu i realizacjê programu.

 www.hutplus.com.pl.

Proponujemy zakupienie ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej, które 
pomo¿e uchroniæ Ciê przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania 
uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podró¿y.

Ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy nale¿y wykupiæ w dniu podpisania umowy.

UBEZPIECZENIE 
KOSZTÓW IMPREZY TO 
TYLKO 2,6 % WARTOŒCI 

IMPREZY

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

Ceny wycieczek s¹ podane orientacyjnie, na podstawie cen z 2013 roku. Realizowane 
przy minimum 20 osobach chêtnych. Za jakoœæ wycieczek odpowiada miejscowe biuro 
organizuj¹ce. Wszelkie reklamacje nale¿y zg³aszaæ na miejscu. 
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WCZASY KRAJOWE

Jarno³tówek - Wis³a
Busko - Muszyna
Czarna - Pi³a
Busko - L¹dek Zdrój
Wapienne - Jugowice
Inowroc³aw
Krynica Górska
Rabka Zdrój - Kudowa
Ustroñ
Zakopane
Busko - Szczawnica - 
Podd¹bie - Pustkowo - 
Pobierowo - Miêdzyzdroje - 
Busko Zdrój - 
Mrze¿yno - DŸwirzyno
Ko³obrzeg
£eba - Pogorzelica senior
Dar³ówko - Pustkowo
Pogorzelica
Pobierowo - Miêdzywodzie
Ustronie Morskie                        

REHABILITACJA

Wapienne
Krynica Górska
L¹dek Zdrój
Muszyna
Szczyrk
Ustroñ
Wis³a
D¹bki
Ustka
Ustronie Morskie
Ustronie Morskie

                                  

 WCZASY ZAGRANICZNE

Grecja
Hiszpania
Bu³garia
S³owacja SPA
Chorwacja
W³ochy
Wêgry

WYCIECZKI

Grecja
Hiszpania - Pary¿
Amsterdam - Wiedeñ
Norwegia
Turcja Kapadocja
Turcja 
S³owenia
Wêgry
W³ochy  - Praga
W³ochy
Berlin - S³owacja SPA
Lwów - Bieszczady
Podkarpacie - Bieszczady
Sandomierz - Warszawa

KOLONIE I OBOZY

Grecja Stomio
Grecja Nei Pori
Chorwacja
Bu³garia
Hiszpania
Czarnogóra
W³ochy
Podd¹bie
Miêdzyzdroje
Bieszczady
Moszna
Brenna
Szczawnica

autokar

autokar

autokar

autokar
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BU£GARIA
Ambasada RP
Ul. Chan Krum 46, 1000 Sofia
Tel. (003592) 987 26 10, 987 26 60
e-mail: polamba@internet-bg.net

GRECJA
Ambasada RP 
Chryssanthemon 22
154-52 Paleo Psychico
Ateny
Tel. (0030 210) 679 77 00
e-mail: atenyamb@internet.gr

SERBIA 
Ambasada RP
Ul. Kneza Miloœa 38, 11000 Beograd
Tel. (00381 11) 2065 301, 2065 318
e-mail: ambrpfrj@eunet.yu

FRANCJA
Ambasada RP
1 rue de Talleyrand 
75007 PARIS
Tel(0 333) 14 31 73405
e-mail:
106033.3056@compuserve.com 

HISZPANIA
Ambasada RP
c/Guisando 23-bis 
28 035 MADRID
Tel (00 34) 91 3736624
e-mail:madryt@embajada-polonia.org

W£OCHY
Ambasada RP
via P.P.Rubens 20
00197 ROMA
tel(003906)32 24 455
e-mail:polish.embassy@agora.stm.it

UL.UJASTEK

UL.UJASTEK MOGILSKI
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                TEREN HUTY ARCELORMITTAL POLAND S.A. 

MPK KOMBINAT

LOKALIZACJA
      BIURA

   MIEJSCE
   WYJAZDU
I POWROTÓW
AUTOKARÓW

CHORWACJA
Ambasada RP
ul. Krlezin Gvozd 3, 10000 Zagreb 
tel. (0-03851) 489-94-44 
fax. (0-03851) 483 - 45 - 77
E-mail:ambasada-polska@zg.htnet.hr 

WÊGRY
Városligeti Fasor 16, H-1068 Budapest
Telefon: (00-361) 351 13 00 do 02, 351 
18 26
Faks: (00-361) 351 17 22, 351 17 23
E-mail: central@polishemb.hu 

Ka¿dy pasa¿er w ramach jednego miejsca mo¿e przewieŸæ jedn¹ 
torbê/walizkê/plecak oraz 1 sztukê niewielkiego baga¿u podrêcznego o wymiarach 
20x40x40 cm. Za ka¿d¹ dodatkow¹ sztukê baga¿u pobierana jest op³ata 40 €.
Klient zobowi¹zany jest do punktualnoœci, zgodnie z godzinami wyjazdu.

Miejsca w autokarze s¹ przydzielane przez Biuro na podstawie kolejnoœci zg³oszeñ. 
O numerze miejsca pilot informuje przed wejœciem do autokaru docelowego.

Na trasach dojazdowych po³¹czenie antenowe realizowane jest przy minimum 5 
osobach, ró¿nymi œrodkami transportu (auto osobowe, bus, poci¹g, autokar) z 
mo¿liwoœci¹ kilku przesiadek. 

Biuro nie ponosi odpowiedzialnoœci za opóŸnienia wynik³e z przyczyn niezale¿nych od 
Organizatora, jak równie¿ zastrzega sobie prawo do zmiany przystanków i godzin 
odjazdu po wczeœniejszym poinformowaniu Klienta. Œrodki transportu zatrzymuj¹ siê 
tylko w wyznaczonych miejscach. Na trasie dojazdowej toalety s¹ p³atne we w³asnym 
zakresie. 

Opiekê /dla dzieci / w czasie dojazdu do miejsca zbiórki / 
i z powrotem sprawuje kierowca pojazdu. W przypadku przejazdu PKP - konwojent.

TURCJA
Atatürk Bulvari N°241
Kavaklidere, PK-20 06-650 Ankara
Tel.:  (+90 312) 4572000 (centrala) - 
Faks: (+90 312) 4678963
ankara.amb.sekretariat@msz.gov.pl

GODZINY ZBIÓREK - WCZASY ZAGRANICZNE I OBOZY:

Chorwacja................................................21.00
Bu³garia......................................................7.30
Hiszpania.................................................17.30
Grecja - Evia..............................................8.30
Grecja - Riwiera Olimpijska.......................8.30

MIEJSCE ZBIÓRKI:  Kraków, ul. Ujastek 1 - Kombinat.

DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH :
Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; 
Tarnów, Katowice 60 z³.

POTWIERDZENIE DOJAZDÓW ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED 
TERMINEM WYJAZDU.

WYCIECZKI  FAKULTATYWNE (wczasy i obozy zagraniczne)

TURCJA
Efez (ok. 45 EUR), B³êkitny rejs po Morzu Egejskim (blue cruise ok. 25 EUR). 

BU£GARIA
Neseber - 12 EUR; Sozopol - 25 EUR; Ba³czik - 31 EUR; Warna - 28 EUR; Bu³garski 
Wieczór - 19 EUR; Park Wodny - 16 EUR; Istambu³ - 49 EUR + wiza 20 USD (w cenie 
œniadanie i obiad).

CHORWACJA

HISZPANIA
Barcelona 30 EUR (dla chêtnych dodatkowo p³atny wstêp na stadion Camp Nou - 26 
EUR), Rejs statkiem do malowniczej Tossy de Mar 29 EUR, Figures i Girona 40 EUR, 
Montserrat 30 EUR, wieczór hiszpañski ok. 33 EUR.

GRECJA EVIA
Ateny - 25 EUR, Peloponez - Argolida: Kana³ Koryncki, Mykemy, Naplio, Epidaurus 30 
EUR, Chalkidia: stolica wyspy Evia 10 EUR, Kimi: staro¿ytny port - 12 EUR, Skiatos 
rejs statkiem 40 EUR. 

GRECJA RIWIERA OLIMPIJSKA
Ateny 40 EUR, Meteory 30 EUR, Delfy 35 EUR, Olimp 20 EUR, Skiatos 45 EUR; 
Wieczór Grecki 20 EUR; Saloniki 25 EUR. 
Pakiet 3 wycieczek: Ateny, Meteory, Skiatos: 100 EUR.

Wycieczki fakultatywne w cenie jak wy¿ej odbywaj¹ siê przy frekwencji co najmniej 20 
osób.

Pula (z Koloseum) ok. 47 EUR, Jeziora Plitvickie ok. 47 EUR, Jaskinia Postojna ok. 
41,50 EUR, Wenecja ok. 78 EUR, Wyspa KRK ok. 30 EUR.

CZARNOGÓRA
Ambasada RP w Podgoricy
Kozaraèka 79
81000 Podgorica
Tel.: +382 20 608 321, +382 20 608 320
Fax: +382 20 658 581
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OWR Ziemowit

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w pokoju 2-osobowym
* wy¿ywienie 3 x dziennie
* 7 x korzystanie z basenu
* 2 x korzystanie z jacuzzi w basenie
* 2 seanse w ³aŸni parowej z aromaterapi¹ (30 min)
* 2 seanse w ³aŸni fiñskiej
* 5 x gimnastyka w wodzie
* 5 x wycieczka piesza z przewodnikiem
* herbatka zio³owa oczyszczaj¹ca do ka¿dego
   zabiegu w saunie

Cena od osoby                02.01 - 20.12.2014

w pokoju 2-osobowym             690 z³                        

PAKIET SPA 7 DNI

JARNO£TÓWEK - SPA 7 DNI                                           

PO£O¯ENIE: w gminie G³ucho³azy,w dolinie Z³otego Potoku.
POKOJE: 1 i  2 - osobowe, wyposa¿one w ³azienkê, balkon, TV, telefon.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ wyboru diety).
WYPOSA¯ENIE: kryty basen k¹pielowy, ³aŸnia parowa, sauna sucha fiñska, baza zabiegowa lecznicza, zabiegi SPA, 
gabinet masa¿u, winda, platforma dla niepe³nosprawnych, kort tenisowy, tarasy widokowe, kort tenisowy, boisko do siatkówki 
oraz 2 ha zagospodarowanych  terenów rekreacyjnych, miejsce na grilla lub ognisko. 
BAZA ZABIEGOWA: hydroterapia: inhalacje, solux, œwiat³olecznictwo, elektrolecznictwo: magnetostymulacja, bioptron, 
jontoferozy, diadynamiki, aquavibron.

Oferta nie obowi¹zuje w okresie Wielkanocnym 
i podczas weekendu majowego.

Cena od osoby:

885 z³    w pokoju 2 lub 3-osobowym
690 z³    osoba towarzysz¹ca bez zabiegów
570 z³    dziecko do lat 12, 1/2 wy¿.m bez 

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w wybranym typie pokoju
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do œniadania w dniu 
   wyjazdu), mo¿liwoœæ doboru diety 
* 10 zabiegów leczniczych (w tym 1 masa¿ czêœciowy), zleconych po konsultacji
   lekarskiej, tj. 2 zabiegi dziennie w dni robocze
* wizytê lekarsk¹
* 2 seanse w saunie fiñskiej
* dostêp do wifi, miejsce parkingowe
* bilard, tenis sto³owy, plac zabaw dla dzieci
* wieczorek przy grillu z ogniskiem, kolacjê przy lampce wina

Pobyty 7-dniowe od pi¹tku do pi¹tku w terminach: 
09.05-16.05.14, 23.05-30.05.14, 06.06-13.06.14, 
20.06-27.06.14, 04.07-11.07.14, 18.07-25.07.14, 
01.08-08.08.14, 29.08-05.09.14, 26.09-03.10.14.

Oœrodek Geovita

WIS£A

PO£O¯ENIE:  w uroczej dolinie Malinki, 200 m od skoczni narciarskiej im. Adama Ma³ysza.
POKOJE: 1, 2-osobowe oraz apartamenty 2 i 3-osobowe (98 miejsc) z ³azienk¹, TV sat, radiem, telefonem, suszark¹ do 
w³osów.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: sala restauracyjna, taras z grillem, sauna, sala fitness, chata grillowa (100 miejsc), plac zabaw dla dzieci, 
pokój zabaw dla dzieci, bilard, tenis sto³owy, parking, Wi-Fi Free.
BAZA ZABIEGOWA: fizykoterapia: pole magnetyczne, pr¹dy interferencyjne, pr¹dy diadynamiczne, pr¹dy Traberta, pr¹dy 
Kotz'a, jonoforeza, pr¹dy Tens, ultradŸwiêki, fonoforeza, lampa sollux, laseroterapia; aerozoloterapia: inhalacja, inhalacje z 
lekami; termoterapia: ok³ady borowinowe, sauna; masa¿e lecznicze: masa¿ klasyczny ca³ego cia³a, masa¿ 
aromaterapeutyczny, relaksacyjny, masa¿ klasyczny krêgos³upa, koñczyn, masa¿ czêœciowy gor¹cymi kamieniami; 
hydroterapia: k¹piel pere³kowa, k¹piel pere³kowo - borowinowa, k¹piel solankowa (bocheñska), k¹piel solankowo -   
aromatyczna (bocheñska).

Op³ata kimatyczna: 2 z³ / osoba doros³a / doba; 1 z³ / dziecko / doba. Dieta bezglutenowa: 10 z³ / doba.
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Pensjonat Sanato

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów 
* 3 posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ wyboru diety) 
* 5 zabiegów leczniczych w ka¿dy dzieñ 
  zabiegowy
* konsultacjê lekarsk¹
* podatek VAT

Cena od osoby                  05.01 - 19.12.2014

w pokoju 2-osobowym             1327 z³
                                                                        

w pokoju 1-osobowym             1435 z³                        

PAKIET UZDROWISKOWY

BUSKO ZDRÓJ                                            

PO£O¯ENIE:  w centrum uzdrowiska z piêknym widokiem na park zdrojowy.
POKOJE: 1, 2 - osobowe oraz pokoje przystosowane dla osób niepe³nosprawnych. 
Wszystkie pokoje z ³azienkami, wyposa¿one w tv lcd, radio, telefon, czajnik 
bezprzewodowy, lodówkê mini-bar, suszarkê do w³osów.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ wyboru diety).
WYPOSA¯ENIE:  parking, kawiarenka, podrêczna biblioteczka, kameralny salon, miejsce 
do opalania.
BAZA ZABIEGOWA: szeroka gama zabiegów fizykoterapeutycznych (krioterapia, 
ultradŸwiêki, pr¹dy), k¹piele siarczkowe.

Cena od osoby                  05.01 - 19.12.2014

w pokoju 2-osobowym             1251 z³
                                                                        

w pokoju 1-osobowym             1362 z³                        

PAKIET DLA SENIORÓW

Zabiegi odbywaj¹ siê  w dni zabiegowe czyli od poniedzia³ku do soboty.
Zabiegi ordynowane s¹ wg wskazañ lekarskich.
Na pobyt nale¿y zabraæ aktualne wyniki  badañ podstawowych.
Doba hotelowa zaczyna siê  o godz. 12:00 a koñczy o godz. 10:00.              

CENA ZAWIERA:
 *  6 noclegów z pe³nym wy¿ywieniem
*  masa¿ krêgos³upa i karku x 2, hydromasa¿ z aromaterapi¹ x 2
*  seriê 5-ciu zabiegów z zakresu fizykoterapii (do wyboru krioterapia, 
   ultradŸwiêki lub pr¹dy)
*  k¹piel borowinow¹ x 2, 1 konsultacjê  lekarsk¹
*  podatek VAT

Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita

MUSZYNA Z£OCKIE                                           

PO£O¯ENIE: w malowniczej czêœci Z³ockiego, tu¿ na skraju czêœci uzdrowiskowej. Oœrodek dysponuje w³asnym ujêciem doskona³ej wody 
leczniczej "Z³ockie 8". 
POKOJE: 1, 2, 3, 4-osobowe oraz apartamenty (101 miejsc) z ³azienk¹, TV sat, radiem, telefonem, le¿akami, suszark¹, p³aszczem 
k¹pielowym; widok na wzgórza poroœniête lasami; bezprzewodowy Internet.
WY¯YWIENIE: 3 posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: kryty basen z whirpoolem, sauna, dwa korty tenisowe, boisko do siatkówki i koszykówki, bilard, tenis sto³owy, basen letni 
(brodzik), plac zabaw dla dzieci, sala restauracyjna (130 miejsc), kawiarnia, sala kominkowa, chata grillowa, ognisko, cztery sale 
konferencyjne, parking monitorowany.
BAZA ZABIEGOWA: hydroterapia (k¹piel pere³kowa i solankowa, bicze szkockie, masa¿e wirowe), fizykoterapia (diadynamik, interdyn, 
ultradŸwiêki, elektrostymulacja, jonoforeza, galwano-borowina, lampa kwarcowa, lampa Sollux, magnetronik, laseroterapia, k¹piel 4-
komorowa); aerozoloterapia, termoterapia (ok³ady borowinowe), kinezyterapia, masa¿e lecznicze. 

Cena od osoby:

1260 z³    w pokoju studio lub apartamencie

1120 z³    w pokojach z ³azienk¹ standard A

  980 z³    w pokojach z ³azienk¹ standard B

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w wybranym typie pokoju
* wy¿ywienie 3 posi³ki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do œniadania w dniu 
   wyjazdu), mo¿liwoœæ doboru diety 
* korzystanie z basenu 
* 5 masa¿y czêœciowych zleconych po konsultacji lekarskiej
* 10 zabiegów leczniczych zleconych po konsultacji lekarskiej
* kuracjê pitn¹ na bazie wody leczniczej Z³ockie VIII
* dostêp do wifi, miejsce parkingowe
* bilard, tenis sto³owy, plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci
* 25% rabatu na us³ugi Instytutu SPA&Wellness GEOVITA w Krynicy-Zdroju 
  (z wyj¹tkiem masa¿y)

Pobyty 7-dniowe od soboty do soboty w dowolnym 
terminie 2014 roku z wyj¹tkiem œwi¹t Wielkanocnych, 
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz okresu 
sylwestrowo-noworocznego.
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HOTEL PER£A BIESZCZADÓW W CZARNEJ                                
PO£O¯ENIE: Czarna to jedna z najpiêkniejszych miejscowoœci w Bieszczadach Zachodnich, po³o¿ona w pobli¿u doliny górnego Sanu 
i wód Zalewu Soliñskiego, poœród lasów pierwotnej karpackiej g³uszy.
POKOJE:  2-osobowe, wyposa¿one w telefon, tv sat, ³azienkê, lodówkê - zakwaterowanie w Domu Wczasowym.
WY¯YWIENIE: 3 posi³ki dziennie z mo¿liwoœci¹ doboru diety (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
WYPOSA¯ENIE: restauracja (170 miejsc), WiFi Free,3 wyposa¿one sale konferencyjne (120, 30, 15 miejsc), basen kryty z  jacuzzi, sala 
bilardowa, sale klubowe (tenis sto³owy, pi³karzyki), plac zabaw dla dzieci, korty tenisowe, boiska sportowe (siatkówka, koszykówka, pi³ka 
no¿na), wypo¿yczalnia rowerów górskich, ³owisko pstr¹ga.
BAZA ZABIEGOWA: gimnastyka lecznicza, hydroterapia: masa¿ podwodny ca³ego cia³a, k¹piel kwasowo-wêglowa, k¹piel wirowa, 
koñczyn górnych i dolnych, fizykoterapia, œwiat³oterapia, elektroterapia: sonoterapia, magnetoterapia, biosymulacja laserowa, ok³ady 
borowinowe.

Cena od osoby:     osoba doros³a     dziecko do lat 12
                                  

Sezon I                           895 z³                    754 z³
           

Sezon II                          795 z³                    654 z³

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w pokojach 2-osobowych  w Domu Wczasowym
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie z mo¿liwoœci¹ doboru diety 
  (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu)
* kolacja przy ognisku, wieczorek zapoznawczy
* badanie lekarskie na pocz¹tku pobytu
* 10 zabiegów wg wskazañ lekarza (5 dni po 2 zabiegi dziennie)
* codziennie gimnastyka w basenie (z wy³¹czeniem osób  
  poruszaj¹cych siê na wózkach) lub na sali rehabilitacyjnej 
  (5 dni)
* korzystanie z basenu krytego i jacuzzi (z wy³¹czeniem osób     
  poruszaj¹cych siê na wózkach)
* korzystanie z dostêpnych us³ug rekreacyjnych: boiska sportowe, 
  sa le klubowe (pi³karzyki, tenis sto³owy) 
* monitorowany parking, bezprzewodowy internet

Dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ - bezp³atnie.
Doba hotelowa od godz. 15.00 do godz. 11.00.
Dop³ata do pokoju 1-osobowego - 200 z³.
Opiekun/osoba towarzysz¹ca bez zabiegów - cena pomniejszona o 100 z³ .

PI£A - P£OTKI - CKiR GEOVITA - PARK LINOWY !!!

PO£O¯ENIE: P³otki po³o¿one s¹ w Dolinie Gwdy, na pograniczu Pojezierza Wa³eckiego i Krajeñskiego oraz Doliny 
Œrodkowej Noteci, zaledwie 3 km od Pi³y. To prawdziwy raj dla mi³oœników przyrody, wêdkarzy i grzybiarzy. 
POKOJE: 1, 2, 3-osobowe oraz 3 apartamenty (125 miejsc), wszystkie pokoje z ³azienk¹, TV, radiem, telefonem.
WY¯YWIENIE: iloœæ posi³ków do wyboru.
WYPOSA¯ENIE: klimatyzowana sala restauracyjna (150 miejsc), chata grillowa, 5 sal konferencyjnych (140, 60, 30 x2, 20 
miejsc), sauna, jacuzzi, fotel masuj¹cy, wypo¿yczalnia rowerów, kijki do Nordic Walking, boisko wielofunkcyjne, bilard, tenis 
sto³owy, parking strze¿ony, paintball, jazda na quadach czy zjazdy na linie, park linowy znajduj¹cy siê w obiekcie.
Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 10.00.

    Nocleg                           Cena za 7 noclegów BB 

pokój  1 - os.                                    770 z³                  

pokój  2 - os.                                    700 z³

dostawka w pok. 2-os.                    280 z³

CENA OD OSOBY:                    Ca³y rok 2014 CENA ZAWIERA:

* 7 noclegów w wybranym pokoju
* wy¿ywienie: œniadania
* podatek VAT.

Us³ugi gastronomiczne
obiad,  obiadokolacja 30 z³;  kolacja 25 z³.

Sezon I:     04.05 - 11.05.2014

Sezon II:    7 noclegów pomiêdzy 
                  02.03 - 13.04.2014, 16.11 -  14.12.2014

BB - nocleg + œniadanie.

Dzieci do lat 4 bezp³atnie.
Dzieci 4-12 lat: 20% zni¿ki.
Oœrodek przyjmuje goœci ze  
zwierzêtami.
Powy¿sze ceny nie 
obowi¹zuj¹ podczas Œwi¹t, 
Sylwestra, ferii zimowych, 
wakacji, d³ugich weekendów.

Na terenie Geoparku trzy trasy: trasa linowa czerwona „ORLA PERÆ" - 18 przeszkód od 6 do 10 m nad ziemi¹, trzy zjazdy tyrolskie, zjazd na 
trapezie, siatki, makarony, belki w „V", most tybetañski, itd. d³ugoœæ 290 m; trasa linowa zielona „ŒCIE¯KA POD REGLAMI" - 7 przeszkód 
zawieszonych 3 m nad ziemi¹, wejœcie przez œciankê wspinaczkow¹, most birmañski, k³adka, zjazdy tyrolskie, siatka, œcianka w trawersie, itd. 
d³ugoœæ 130 m; trasa linowa niebieska „ŒCIE¯KA NAD REGLAMI" - 11 przeszkód zawieszonych 3-5 m nad ziemi¹, zjazdy tyrolskie, opony, 
skrzynki, linki, belki w „V", itd. d³ugoœæ 120 m.
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L¥DEK ZDRÓJ - CKiR GEOVITA                            
PO£O¯ENIE: odleg³oœæ od centrum 1800 m, od turystycznego przejœcia granicznego do Czech 4 km, od Opola 110 km, od Wroc³awia 110 
km.
POKOJE:  1, 2-osobowe oraz apartamenty 2- i 3-osobowe (111 miejsc) - wszystkie pokoje z ³azienk¹, TV sat, radiem, telefonem, suszark¹ 
do w³osów.
WY¯YWIENIE: 3 posi³ki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
WYPOSA¯ENIE: sala restauracyjna (111 miejsc), chata grillowa (100 miejsc), kawiarnia z tarasem letnim, sauna z minibasenem, solarium, 
minisi³ownia, kort tenisowy, boisko do siatkówki  /  koszykówki i badmintona, bilard, tenis sto³owy, parking monitorowany.
BAZA ZABIEGOWA: hydroterapia (k¹piel pere³kowa i solankowa, masa¿e podwodne i wirowe); fizykoterapia (diadynamik, interdyn, 
ultradŸwiêki, galwanizacja, jonoforeza); aerozoloterapia, termoterapia (ok³ady parafinowe i borowinowe), kinezyterapia, aquawibron, 
masa¿e lecznicze.

Opcja:                       pokój                       apartament 
                            1, 2-osobowy                2-osobowy
                                  

osoba doros³a            890 z³                            990 z³
           

dziecko 4-12 lat          712 z³                            792 z³

CENA ZAWIERA:

* 7 noclegów w wybranym pokoju 
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do 
  obiadu w dniu wyjazdu)
* wizytê lekarsk¹ oraz zabiegi lecznicze wg wskazañ lekarza
* 1 x masa¿ na fotelu masuj¹cym
* 1 x godzinny relaks w saunie
* salka gimnastyczna, kort tenisowy, tenis sto³owy, mini-
  si³ownia, boisko do siatkówki i koszykówki, pokój zabaw dla 
  dzieci, plac zabaw dla dzieci
* bezprzewodowy internet
* parking
* podatek VAT

Dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ - bezp³atnie.

Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00.

Oferta wa¿na od 07.01 do 19.12.2014 z wy³¹czeniem turnusów 
œwi¹tecznych, d³ugich weekendów.

BUSKO ZDRÓJ
Hotel Gromada

PO£O¯ENIE: w cichej czêœci zdrojowej Buska - Zdroju przy zabytkowym Parku Zdrojowym, obok urokliwego nowego parku z 
licznymi alejkami i piêkn¹ roœlinnoœci¹, w pobli¿u zak³adów przyrodoleczniczych, gdzie mo¿na skorzystaæ z bogatej gamy 
dobroczynnych zabiegów leczniczych oraz zabiegów Medi - Spa.
POKOJE: 1, 2, 3 - osobowe. W ka¿dym pokoju znajduje siê ³azienka z prysznicem, a w apartamentach wanna. Pokoje 
wyposa¿one s¹ w eleganckie i wygodne meble, telewizor, telefon, czajnik. Czêœæ pokoi posiada balkon. 
WY¯YWIENIE: 3 posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: u³atwienia pozwalaj¹ce na pobyt osób niepe³nosprawnych (winda i podjazd), bezp³atne wi-fi, restauracja, 
kawiarnia.

                                                                         01.04 - 19.12.2014

osoba doros³a w pok. 2 -osobowym                       805 z³

osoba doros³a w pok. 1-osobowym                        875 z³

CENA OD OSOBY: CENA ZAWIERA:

* 7 noclegów w wybranym pokoju
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie
* podatek VAT

Cena nie zawiera:
op³aty uzdrowiskowej  3,10 z³ za dzieñ za osobê; op³aty za zabiegi lecznicze (w pobliskich sanatoriach) wg zaleceñ lekarza.

7



WAPIENNE - OŒRODEK WCZASOWO-LECZNICZY                                          

PO£O¯ENIE: 12 km od Gorlic.
POKOJE: zakwaterowanie dla 60 osób w dwóch budynkach hotelowych. Pokoje 2 i 3 - osobowe o wysokim standardzie.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: kawiarnia, bilard, tenis sto³owy, telewizja. W oœrodku dostêpny jest równie¿ Hotspot Wi-Fi. Na terenie jest wiele miejsc na 
wspólne ogniska i grillowanie, tak¿e w zadaszonym pomieszczeniu. Dwa baseny odkryte. Du¿y o wymiarach 25x15m, i g³êbokoœci 1,4-
3,6m i mniejszy o wymiarach 15x10m. Boiska do pi³ki no¿nej, siatkówki, koszykówki i dwa korty tenisowe. Sala gimnastyczna wraz z 
si³owni¹ i jacuzzi; rowery, kijki do Nordic Walking i inne akcesoria sportowe. 
BAZA ZABIEGOWA: zabiegi fizykoterapii, masa¿ klasyczny, hydromasa¿, laseroterapia, ok³ady borowinowe i inne.

Cena od osoby:

739 z³    w pokoju 2-osobowym. z ³azienk¹
           
839 z³    w pokoju 2-osobowym 
              z hydromasa¿ami

CENA ZAWIERA:
* 6 noclegów w pokojach 2 osobowych z ³azienkami lub ³azienkami 
  z hydromasa¿em
* wy¿ywienie 3 posi³ki: œniadania, obiady, kolacje
* konsultacjê lekarsk¹
* pakiet zabiegów zgodnych z ordynacj¹ lekarsk¹:
  4  x k¹piel siarczkowa lub k¹piel pere³kowa; 4 x masa¿ klasyczny 
  krêgos³upa (20 min.); 4 x gimnastyka indywidualna; 4 x zabiegi 
  z fizykoterapii; 2 x seans w grocie solnej
* konsultacjê fizjoterapeuty, ca³odobow¹ opiekê pielêgniarsk¹
* mo¿liwoœæ bezp³atnego wypo¿yczenia kijków do Nordic Walking
* podatek VAT

Pobyt rozpoczyna siê obiadem, a koñczy œniadaniem 
w dniu wyjazdu. W uzdrowisku obowi¹zuje op³ata
klimatyczna w wysokoœci  2 z³ / dzieñ. Op³ata za pobyt nie
obejmuje leczenia farmakologicznego i badañ
diagnostycznych. Op³ata za pobyt jest wielkoœci¹
rycza³tow¹, w zwi¹zku z tym nie stosuje siê zwrotu za
 niewykorzystane us³ugi.

JUGOWICE - GÓRY SOWIE
Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita
PO£O¯ENIE: w malowniczej dolinie Bystrzycy, pomiêdzy Górami Sowimi i Wa³brzyskimi, 3 km od Jeziora Bystrzyckiego.
POKOJE: 1, 2, 3 i 4 - osobowe oraz apartament i pokoje typu studio (98 miejsc) - wszystkie pokoje z ³azienk¹, TV sat, radiem, telefonem,  
suszark¹ do w³osów. 
WY¯YWIENIE: 3 posi³ki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do œniadania w dniu wyjazdu) z mo¿liwoœci¹ diety.
WYPOSA¯ENIE: sala restauracyjna (75 miejsc), grill, dwie sale konferencyjne (120, 20 miejsc), basen letni, boisko do siatkówki 
i koszykówki, asfaltowy kort tenisowy, sauna, bilard, parking strze¿ony.
ZABIEGI: us³ugi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacji z zakresu hydroterapii (masa¿e podwodne, k¹piele pere³kowe i solankowe), 
fizykoterapii (terapia pr¹dami interferencyjnymi, diadynamik, laseroterapia), aerozoloterapii (inhalacje), termoterapii (ok³ady borowinowe) 
oraz masa¿e lecznicze.

osoba doros³a w pok. 2, 3-os.               790 z³

osoba doros³a w pok. 1-os.                   890 z³

osoba towarzysz¹ca bez zabiegów      690 z³

dziecko 4-12 lat, 1/2 wy¿.                       520 z³
bez zabiegów

CENA OD OSOBY: CENA ZAWIERA:

* 7 noclegów w wybranym pokoju
* wy¿ywienie 3 posi³ki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do 
  œniadania w dniu wyjazdu) z mo¿liwoœci¹ diety
* wieczorek przy grillu z ogniskiem
* zabiegi rehabilitacyjne wed³ug wskazañ lekarza (wykonywane w dni 
  robocze - 10 zabiegów w czasie trwania turnusu, tj. 2 zabiegi 
  dziennie wykonywane w dni robocze)
* porann¹ gimnastykê grupow¹ (realizowana przy min. 15 osobach)
* 1 x godzinny relaks w saunie
* bilard, codzienna prasa, pokój zabaw dla dzieci, biblioteczka
* bezprzewodowy internet, parking - w nocy dozorowany
* podatek VAT

Œniadania w formie bufetu, obiady, obiadokolacje i kolacje 
serwowane.  Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00.   
Pobyty od niedzieli do niedzieli.

PAKIET SPRAWNY KRÊGOS£UP

Wskazane jest posiadanie dokumentacji medycznej i stroju do æwiczeñ. Warunkiem pe³nego 
skorzystania z oferty jest brak bezwzglêdnych przeciwwskazañ medycznych. 
W innym przypadku o puli zamiennych zabiegów decyduje lekarz.
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Sanatorium Uzdrowiskowe Przy Tê¿ni

INOWROC£AW                                         

"Przy Tê¿ni" jest jednym z najlepiej rozwijaj¹cych siê oœrodków rehabilitacyjnych na Kujawach. 
Nowoczesna i doskonale wyposa¿ona baza zabiegowa sprawia, ¿e zakres œwiadczonych us³ug dalece wybiega ponad 
standardowe. O dobre samopoczucie oraz poprawê stanu zdrowia goœci ka¿dego dnia dba wykwalifikowany personel przy 
udziale szerokiej gamy zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej. Atutem jest nowoczesna baza 
zabiegowa, która w ca³oœci znajduje siê w obiektach sanatoryjnych wzajemnie po³¹czonych, co daje dodatkowy komfort 
pobytu, bez potrzeby wychodzenia na zewn¹trz. Oprócz walorów leczniczych i wypoczynkowych sanatorium zapewnia 
goœciom: miejsca gara¿owe i parkingowe, basen solankowy, jacuzzi solankowe, saunê, stó³ do pingponga, bilard, sale do 
zajêæ fitness, gimnastyki oraz do gry w siatkówkê i koszykówkê.

Do dyspozycji: ok. 330 miejsc - pokoje w wysokim standardzie, brak przeszkód terenowych dla niesprawnych ruchowo, 
internet w pokojach (bez op³at), monitorowany parking na terenie oœrodka.

CENA ZAWIERA:
 

* 7 noclegów w pokoju z ³azienk¹ zgodnie z rezerwacj¹
* pe³ne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja): œniadania i kolacje 
   w formie szwedzkiego sto³u, obiad serwowany do stolika
* 2 wizyty lekarskie - ocena stanu zdrowia, zaordynowanie 
  zabiegów (pocz¹tek i koniec pobytu)
* 3 zabiegi dziennie zgodnie z ordynacj¹ lekarza
* ca³odobow¹ opiekê medyczno - pielêgniarsk¹
* mo¿liwoœæ bezp³atnego korzystania z kompleksu basenowego 
  (40 min) i groty solnej (30 min)
* bezp³atny internet bezprzewodowy
* do dyspozycji codziennie w godzinach wieczornych: 
  sala  gimnastyczna do gry w siatkówkê, koszykówkê oraz tenisa 
  sto³owego, bilard

Zabiegi wykonywane s¹ przez 6 dni w tygodniu 
z wyj¹tkiem niedziel i œwi¹t.
Cena nie uwzglêdnia op³aty uzdrowiskowej.
Badania lekarskie wykonywane s¹ codziennie 
w wyznaczonych godzinach.
Dzieci od 3 do 10 lat - 25 z³ doba, 1/2 posi³ku, bez 
zabiegów.
Dzieci od 10 do 16 lat - 35 z³ doba, bez zabiegów.
Dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne p³atne wg cennika.
Monitorowany parking p³atny wg cennika.
Niewykorzystanie któregokolwiek elementu
wchodz¹cego w sk³ad pobytu nie powoduje 
zmniejszenia jego wartoœci.
Doba zaczyna siê o godzinie 14:00, a koñczy 
o godzinie 12:00.

Willa Solinka
Zapraszamy do luksusowej willi. "Solinka" to kompleks nowoczesnych, luksusowych apartamentów i pokoi mieszkalnych. 
Apartamenty w wysokim standardzie; obiekt dostosowany dla osób niepelnosprawnych; bezpoœrednie po³¹czenie z g³ównym 
budynkiem; sta³y dostêp do internetu.

                                                                              Pobyt w kompleksie sanatoryjnym ( min. 7dni)

                                                        Sezon jesienno - zimowy - wiosenny                            Sezon letni 
                                                                      01.01 - 30.04.2014
                                                                      01.10 - 24.12.2014                                      01.05 - 30.09.2014

rodzaj pokoju                                                                                               Cena

w pokoju 1-os.                                                      910 z³                                                            980 z³

w pokoju 2-os.                                                      770 z³                                                            840 z³

                                                                                                               Pobyt w Willi Solinka

w pokoju 1-os.                                                      910 z³                                                            980 z³

w pokoju 2-os.                                                      840 z³                                                            910 z³

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tê¿ni" im. dr Józefa Krzymiñskiego w Inowroc³awiu 
prowadzi dzia³alnoœæ od ponad 60 lat. 
Obiekt po³o¿ony jest w samym œrodku malowniczego Parku Solankowego z widokiem na 
Tê¿niê Solankow¹. Niezwykle dynamiczny rozwój sprawia, ¿e Sanatorium Uzdrowiskowe 
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Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda

KRYNICA GÓRSKA                                           

PO£O¯ENIE: przy ulicy Pi³sudskiego na p³askim terenie.
POKOJE: 42 pokoje 1, 2, 3-osobowe oraz rodzinne pokoje typu studio (2+1). Ogó³em pokoje mog¹ pomieœciæ do 80 osób, w tym osoby 
niepe³nosprawne poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pokoje wyposa¿one s¹ w telefon, telewizor, radio, czajnik 
elektryczny; wiêkszoœæ pokoi posiada balkony.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: sala gimnastyczna, biblioteka, stanowisko komputerowe, pi³karzyki, gry planszowe, sala konferencyjna.
BAZA ZABIEGOWA: elektroterapia, hydroterapia, balneoterapia, inhalacje, ultradŸwiêki, magnetoterapia, fototerapia, kinezyterapia i 
inne.

Cena od osoby:

825 z³    w pokoju 2, 3-os. z ³azienk¹
              i 1-os. typu studio

785 z³    w pokoju 2-os. w studio

CENA ZAWIERA
* 7 noclegów w wybranym pokoju
* 3 posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet (cukrzycowa, w¹trobowa,  
  bezglutenowa, lekkostrawna, normalna)
* konsultacjê lekarsk¹
* 2 zabiegi lecznicze dziennie wed³ug wskazañ lekarza (z wy³¹czeniem 
  pierwszego i ostatniego dnia pobytu, a tak¿e niedziel i dni œwi¹tecznych)
* kuracjê pitn¹ w pijalniach wód mineralnych
* gimnastykê grupow¹ (poniedzia³ek - pi¹tek)
* 2 seanse w Jaskini Solnej (300 metrów od sanatorium)
* 1 seans w Kompleksie SPA (300 metrów od sanatorium)
* internet bezprzewodowy
* warsztaty z kosmetologii i wiza¿u dla Seniorek (ka¿da œroda)

Oferta dostêpna jest pomiêdzy 08 stycznia do 
20 grudnia 2014.
Koszt dodatkowy stanowi op³ata klimatyczna, p³atna 
gotówk¹ w Recepcji.
Pobyt rozpoczyna siê obiadokolacj¹ w dniu przyjazdu 
a koñczy œniadaniem w dniu wyjazdu.

KRYNICA GÓRSKA
Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Panorama
PO£O¯ENIE: w centrum "per³y polskich uzdrowisk" na po³udniowym stoku góry Jasiennik. 
POKOJE: 150 miejsc hotelowych w przestronnych 1, 2 i 3 - osobowych pokojach z aneksami wypoczynkowymi (³azienki, telewizja SAT, 
radio, telefon, internet bezprzewodowy).
WY¯YWIENIE: klienci mog¹ korzystaæ w ka¿dym dniu pobytu z trzech lub dwóch posi³ków, co nie ma wp³ywu na cenê pobytu pakietowego. 
Mo¿liwe s¹ równie¿ posi³ki wegetariañskie i dietetyczne. 
WYPOSA¯ENIE: parking, dwie windy, basen (wymiary basenu: 9 m x 18 m, g³êbokoœæ: 90 cm - 190 cm, temperatura wody: 26 st. + / -2 st.), 
sauna, jacuzzi, sundance spa, solarium, bilard, ping-pong, miejsce na ognisko, grill, studio kosmetyczne, plac zabaw dla dzieci, pokój gier 
(slot machine), wypo¿yczalnia rowerów, pokój internetowy, drink bar, pokój bawialny dla dzieci - (happy room) / sezonowo - dzia³aj¹cy w 
ferie i wakacje /, boisko do siatkówki, badmintona, obszerny taras widokowy na ostatniej kondygnacji budynku. 
ZABIEGI: klienci mog¹ w ka¿dym dniu pobytu korzystaæ z us³ug bazy zabiegowej w godzinach 7.00 -15.00. 

marzec, kwiecieñ, maj,                   120 z³

czerwiec:                                         125 z³

lipiec, sierpieñ, wrzesieñ:              130 z³

paŸdziernik:                                     125 z³

listopad, do 20 grudnia:                 120 z³

CENA OD OSOBY ZA 1 DOBÊ CENA ZAWIERA:

* 1 nocleg
* 3 lub 2 posi³ki dziennie: œniadania - 
  bufet szwedzki, obiady i kolacje 
  serwowane do stolika lub œniadania 
  i obiadokolacje
* 2 zabiegi dziennie w ka¿dym dniu 
  pobytu poza niedziel¹
* korzystanie z krytego basenu, sauny, 
  si³owni, bilarda, ping-ponga
* podatek VAT

Baza czynna jest codziennie poza niedzielami i dniami œwi¹tecznymi. 
W cenie pakietu s¹ dwa zabiegi z zakresu fizykoterapii lub jeden zabieg fizykoterapii i jeden 
wodny. 
W przypadku jacuzzi istnieje mo¿liwoœæ za dodatkow¹ op³at¹ zakupienia borowiny do masa¿u 
wodnego w cenie 6 z³ / zabieg lub skorzystanie z zabiegu bez borowiny bez dodatkowych dop³at. 
Masa¿ klasyczny nie jest wkalkulowany w cenê pakietu. 

Na miejscu obowi¹zuje do zap³aty op³ata klimatyczna w cenie: 3,50 z³ /os. za dzieñ pobytu.
Bezp³atnie: internet bezprzewodowy, parking.
Op³ata za zwierzêta: 10 z³ / doba.
Warunkiem korzystania ze œwiadczeñ w cenie kompleksowej (pakietowej) jest zakupienie pobytu 
minimum trzydniowego. 
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Hotel Wiosna

RABKA ZDRÓJ                                           

PO£O¯ENIE: w malowniczej miejscowoœci Rabka-Zdrój. Z okien hotelu rozci¹ga siê zapieraj¹cy dech w piersiach widok na Beskidy, 
obfituj¹ce w przepiêkne szlaki dla pieszych wêdrówek i wycieczek.
POKOJE: 44 miejsca noclegowe w pokojach 1, 2, 3, 4 - osobowych z ³azienkami, tv, telefonem, wiêkszoœæ ze s³onecznymi balkonami.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: sala konferencyjna, si³ownia, pokój i plac zabaw dla dzieci, grill ogrodowy i miejsce na ognisko. Teren oœrodka jest 
ogrodzony, oœwietlony i zamykany na noc.
BAZA ZABIEGOWA: zaplecze SPA and Wellness. Hotelowe SPA oferuje liczne zabiegi na twarz oraz cia³o, które korzystnie wp³ywaj¹ na 
poprawê kondycji skóry, jak te¿ kszta³t sylwetki; nowoczesne zabiegi z wykorzystaniem fal radiowych oraz relaksuj¹ce i odprê¿aj¹ce 
masa¿e; kriokomora, kapsu³a Neo-Qi czy Q-Ferency; sala fitness, jacuzzi oraz sauna fiñska.

 7 dni pomiêdzy:        Cena od osoby:

08.03 - 12.04.2014              460 z³
  

03.05 - 31.05.2014              560 z³

31.05 - 28.06.2014              590 z³

28.06 - 30.08.2014              875 z³

27.09 - 25.10.2014              510 z³

25.10 - 20.12.2014              460 z³

CENA ZAWIERA
* zakwaterowanie w pokojach  1, 2 - osobowych  
  z mo¿liwoœci¹ dostawki i w pokojach typu studio 
  (2+2) z ³azienk¹, TV-sat, lodówk¹, czajnikiem 
  bezprzewodowym
* 3 posi³ki dziennie 
* ognisko z pieczeniem kie³basy
* podatek VAT

Hotel Gwarek

Cena od osoby        22.04 - 30.06.14         01.07 - 31.08.14
                                  01.09 - 20.12.14

w pokoju 1-os.                 861 z³                         910 z³
                                                                        

w pokoju 2-os.                 672 z³                         721 z³

                       

Dop³ata do wy¿ywienia 3x dziennie: 50 za 7 dni.

7 dni pomiêdzy:

KUDOWA ZDRÓJ                                            

PO£O¯ENIE:  w bezpoœrednim s¹siedztwie Parku Zdrojowego i Centrum Rekreacyjno - Leczniczego.
POKOJE: 1, 2 i 3 - osobowe, wyposa¿one w telefon, telewizor, ³azienkê (wc, natrysk, umywalka), balkon (za wyj¹tkiem 
pokojów na parterze).
WY¯YWIENIE:  dwa posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE:  kawiarnia z k¹cikiem internet cafe, jadalnia, bilard (5 z³ 1 h), tenis sto³owy, wypo¿yczalnia rowerów 
(5 z³ /1 h). Baza wyjœciowa dla wycieczek pieszych, rowerowych i samochodowych do licznych atrakcji turystycznych takich 
jak: Kaplica Czaszek, Szopka Ruchoma w Czermnej, Bazylika w Wambierzycach, Skansen w Pstr¹¿nej, Jaskinia 
NiedŸwiedzia 

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów 
* 2 posi³ki dziennie 
  (œniadania i obiadokolacje) 
* podatek VAT

Dzieci do lat 3 (bez samodzielnego miejsca do spania oraz 
posi³ków) bezp³atnie.
Dzieci do lat 10 (dzieciêca porcja wy¿ywienia) - 20 % zni¿ki od 
ceny noclegów i posi³ków.

Hotel przyjmuje zwierzêta 
(op³ata 10 z³/dobê).

Na miejscu pobierana jest 
op³ata klimatyczna.

Doba hotelowa od 14.00 do 
10.00.

Dzieci do lat 3 gratis 
(bez osobnego miejsca 
noclegowego 
i wy¿ywienia).

Dop³ata do pokoju 
1-osobowego 25%.

Dzieci 3-12 lat - koszt 
pobytu 75% ceny. Turnusy rozpoczynaj¹ siê obiadem w dniu 

przyjazdu, koñcz¹ œniadaniem w dniu wyjazdu.
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POKOJE
75 przytulnych pokoi z ³azienkami, telewizorami i telefonami.
WY¯YWIENIE
3 posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ diet).
WYPOSA¯ENIE
jacuzzi, fitness centrum, sauna, gabinet masa¿u, sale konferencyjne, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego (w tym rowerów 
górskich), sto³y do gry w bilarda i tenisa sto³owego, boiska wielofunkcyjne, stylowa bacówka z paleniskiem i grillem,
parking.
BAZA ZABIEGOWA:
ok³ady borowinowe, k¹piel wirowa, masa¿e wielostrumieniowe, gimnastyka indywidualna (UGUL) i grupowa, si³ownia, Nordic 
Walking, sauna sucha, krioterapia miejscowa, inhalacje, masa¿e lecznicze: klasyczny, limfatyczny, aquavibron, diadynamik, 
jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja, tonoliza, interdyn, TENS, pr¹dy Kotza i Trauberta, laser podczerwieni, lampa 
Sollux, ultradŸwiêki, magnoterapia, gabinet SPA.

USTROÑ

Sanatorium Ustroñ - Oœrodek Magnolia
Oœrodek Magnolia jest usytuowany w uzdrowiskowej dzielnicy Ustroñ Zawodzie, w odleg³oœci ok. 1 km od centrum miasta, 
stacji PKP i dworca PKS, co eliminuje wszelkie problemy zwi¹zane z dotarciem do obiektu, bez wzglêdu na wybrany przez 
Pañstwa sposób podró¿owania. 
Zagospodarowany ogromny ogród wokó³ Oœrodka, otoczenie lasów iglastych i liœciastych daj¹ naszym Goœciom mo¿liwoœæ 
wypoczynku i relaksu z dala od zgie³ku i ha³asu, jaki towarzyszy mieszkañcom miast na co dzieñ. 

    Pobyt 7-dniowy         820 z³
   
    Pobyt 14-dniowy     1480 z³ 

CENA ZAWIERA:

* 7 lub 14 noclegów w pokoju 2-osobowym 
   z ³azienk¹
*  wy¿ywienie 3 x dziennie
* 1 x wizytê lekarsk¹, ocenê stanu zdrowia  
   i zlecenie zabiegów (na pocz¹tku pobytu)
* 3 zabiegi dziennie (w dni robocze)
   - 15 zabiegów - pobyt 7 dniowy 
   - 30 zabiegów - pobyt 14 dniowy
* piesz¹ wycieczkê po okolicy z opiekunem 
* dostêp do bezprzewodowego internetu 
* parking
* wstêp na salê fitness

Wpis do rejestru oœrodków na poni¿sze dysfunkcje: 
ortopedyczno - urazowe schorzenia narz¹dów ruchu, schorzenia 
reumatyczne, schorzenia dróg oddechowych, schorzenia uk³adu 
nerwowego, schorzenia uk³adu kr¹¿enia, schorzenia kardiologiczne, 
cukrzyca, osteoporoza, oty³oœæ.

POBYTY SANATORYJNE

Op³ata uzdrowiskowa: 3 z³ / osoba / doba.
Dop³ata do pokoju 1-osobowego: 10 z³ / doba.
Dop³ata do pokoju o podwy¿szonym standardzie: 
5 z³ / osoba / doba.
Pobyt rozpoczyna siê w sobotê od kolacji i koñczy 
w sobotê œniadaniem.
Dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ - bezp³atnie.
Dzieci do lat 12 - zni¿ka 30% (1/2 wy¿ywienia).

ZDROWY KRÊGOS£UP
Z TERAPI¥ MANUALN¥

    Pobyt 7-dniowy         1080 z³

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w pokoju 2-osobowym 
   z ³azienk¹
*  wy¿ywienie 3 x dziennie
* 1 x wizytê lekarsk¹, ocenê stanu zdrowia  
   i zlecenie zabiegów (na pocz¹tku pobytu)
* 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie (10  
   zabiegów w turnusie w tym 2 masa¿e 
   klasyczne krêgos³upa (15 min)
* 5 x terapia manualna
* piesz¹ wycieczkê po okolicy z opiekunem 
* dostêp do bezprzewodowego internetu 
* parking
* wstêp na salê fitness

DOSTÊPNE TERMINY: CA£Y ROK.

Oœrodek po ca³odziennym szkoleniu proponuje relaks w saunie i jacuzzi oraz gabinecie 
masa¿u. Dbaj¹c o zdrowie i kondycjê fizyczn¹ naszych Goœci zachêcamy do æwiczeñ w 
Sali Fitness, wyposa¿onej w wysokiej klasy sprzêt firmy KETTLER. Zmotoryzowanym 
Goœciom zapewniamy bezp³atne miejsca parkingowe. Dla celów rekreacyjnych na terenie 
oœrodka znajduje siê oryginalna bacówka na oko³o 100 osób z paleniskiem i miejscem do 
biesiadowania, ponadto boisko do siatkówki, koszykówki, pi³ki no¿nej oraz wypo¿yczalnia 
rowerów górskich.
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Oœrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy Hyrny

CENA ZAWIERA:
 

* 7 noclegów (pokoje z ³azienkami i  oddzielnymi ³ó¿kami)
* 2 posi³ki dziennie (œniadania i obiady w godzinach wieczornych)
* 1 godzina dziennie: basen, sala aerobowa, si³ownia, bilard, mini-golf
* parking
* podatek VAT

ZAKOPANE                                           

PO£O¯ENIE:  w centrum Zakopanego.
POKOJE:  283 miejsca noclegowe w pokojach 1, 2 - osobowych i apartamentach. Pokoje z ³azienkami, wyposa¿one w TV-
sat, telefony, internet; czêœæ z balkonami.
WY¯YWIENIE:  dwa lub trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: jadalnia, kawiarnia, basen, sala konferencyjna na 280 osób, klimatyzowana, oraz cztery salki - ka¿da dla 
oko³o 30 osób.
CENTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ: basen, sala do æwiczeñ z urz¹dzeniami aeorobowymi - cardio, si³ownia, solarium, 
sauna fiñska, sauna na podczerwieñ, trzy jacuzzi, gabinet fizykoterapii. 

Oferta 50+
Oferta dla dwóch osób, z których jedna ukoñczy³a 50 lat - druga w dowolnym wieku.

Dzieci od 1 lat  6 - bezp³atny nocleg. 1/2 wy¿ywienia - dzieci do lat 6. 
Wy¿ywienie: œniadanie: 20 z³, obiad: 22 z³, kolacja: 18 z³.
Doba hotelowa od godz. 18.00 do godz. 16.00.

                                              04.05 - 15.07.14         15.07 - 15.09.14         15.09 - 31.10.14
                                  

osoba doros³a          
w pokoju  2-os.                           714 z³                           774 z³                         714 z³

osoba doros³a          
w pokoju  1-os.                           864 z³                           918 z³                         864 z³

dziecko 6-16 lat                          504 z³                           534 z³                         504 z³

Oœrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy Hyrny

                                              28.02 - 04.05.14              04.05 - 15.07.14            15.07 - 15.09.14            15.09 - 31.10.14
                                  

pokój  2-osobowy                       1491 z³                             1330 z³                          1400 z³                         1330 z³

apartament 2-osobowy              1652 z³                             1505 z³                          1568 z³                         1505 z³ 

Cena za 7 - dniowy turnus dla 2 osób

CENA ZAWIERA:
 

* 7 noclegów w pokoju z ³azienk¹ lub apartamencie
* 3 posi³ki dziennie 
* 1 godzina dziennie: basen, sala aerobowa, si³ownia, bilard
* parking
* podatek VAT

Cena za 7-dniowy turnus dla 1 osoby

Op³ata miejscowa p³atna gotówk¹ w recepcji.

W oœrodku znajduj¹ siê: kawiarnia, drink bar, sala gier (mini 
golf, bilard), zadaszony grill ogrodowy - doskona³e miejsce 
na imprezê grupow¹. 

W oœrodku istnieje mo¿liwoœæ korzystania z internetu 
bezprzewodowego.
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SZCZAWNICA -                         
Sanatorium Uzdrowiskowe Budowlani                         

WIELKANOC         DOJAZD AUTOKAREM   
          

Budowlani to najpiêkniejszy architektonicznie obiekt wypoczynkowy Pienin, po³o¿ony w centrum uzdrowiskowej czêœci Szczawnicy na 
s³onecznym, po³udniowym stoku góry Bryjarka ze wspania³ym widokiem na ca³¹ Szczawnicê oraz Pieniny. Kompleks sk³ada siê z oœrodka 
sanatoryjnego oraz nowootwartego skrzyd³a hotelowego o standardzie ***. Oœrodek sanatoryjno - wypoczynkowy Budowlani dysponuje 
pokojami: 1, 2, 3 - osobowymi. Wszystkie pokoje z pe³nym wêz³em higieniczno - sanitarnym, wyposa¿one w telewizor (tv sat), radio, telefon. 
Z niemal ka¿dego pokoju roztacza siê piêkny, panoramiczny widok na góry. Wszystkie pokoje (za wyj¹tkiem pokoi 3-osobowych) oraz 
apartamenty posiadaj¹ balkon. Sanatorium dysponuje krytym basenem o wymiarach 8 x 16 m. 
Do dyspozycji goœci: sauna sucha i parowa, jacuzzi; gabinety zabiegowe: inhalacje, fizykoterapia, hydroterapia; gabinet masa¿u, salon 
SPA, salon fryzjerski, solaria, kawiarnia, stó³ do ping ponga, bilard, dart. Kawiarnia codziennie organizuje wieczorki taneczne przy muzyce 
mechanicznej; zadaszony grill, boisko do siatkówki, œcie¿ka zdrowia, ogródek letni, plac zabaw dla dzieci.

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem: Kraków - Szczawnica - Kraków
* 4 lub 7 noclegów w pokoju 1, 2-osobowym w zale¿noœci od terminu
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja)
* korzystanie z basenu
* ubezpieczenie NNW
* taksê klimatyczn¹
* podatek VAT

UWAGI:
Zbiórka: godz. 07.00, ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od kolacji do kolacji.

BUSKO ZDRÓJ -                               
Pensjonat Sanato -

PO£O¯ENIE: w centrum uzdrowiska z piêknym widokiem na park zdrojowy.
POKOJE: 1, 2 - osobowe oraz pokoje przystosowane dla osób niepe³nosprawnych. Wszystkie pokoje z ³azienkami, 
wyposa¿one w tv lcd, radio, telefon, czajnik bezprzewodowy, lodówkê mini-bar, suszarkê do w³osów. Pokoje na I piêtrze z 
balkonami, czêœæ z ³ó¿kami ma³¿eñskimi; pokoje na II piêtrze bez balkonów, czêœæ pokoi z ³ó¿kami ma³¿eñskimi; 1 pokój typu 
studio (3 pokoje ze wspóln¹ ³azienk¹)
WYPOSA¯ENIE:
trzy posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ wyboru diety).
BAZA ZABIEGOWA:
szeroka gama zabiegów fizykoterapeutycznych (krioterapia, ultradŸwiêki, pr¹dy), k¹piele siarczkowe. 

WIELKANOC DOJAZD AUTOKAREM
 pobyt z zabiegami

CENA ZAWIERA:
* transport autokarem: Kraków - Busko Zdrój - 
  Kraków
* 4 lub 7 noclegów w pokoju 2-osobowym w zale¿noœci 
  od terminu
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja)
* trzy zabiegi dziennie
* konsultacjê lekarsk¹
* ubezpieczenie NNW, taksê klimatyczn¹
* podatek VAT

15.04 - 22.04.2014
1290 z³ - osoba doros³a

UWAGI:
Zbiórka: godz. 07.00, ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od obiadu do œniadania.

18.04 - 25.04.2014
1380 z³ - osoba doros³a

18.04 - 22.04.2014
845 z³ - osoba doros³a

Œniadania i kolacje serwowane s¹ w formie bufetu, obiad podawany jest 
do stolika. Pobyt rozpoczyna siê od godz. 14.00 (pierwszy posi³ek obiad), 
a koñczy o godz. 10.00 (ostatni posi³ek œniadanie).
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PUSTKOWO                                                           
OWR  ZEM - TOURIST                          

   DOJAZD AUTOKAREM   
          

Pustkowo to niewielka, spokojna, nadmorska miejscowoœæ wypoczynkowa, le¿¹ca pomiêdzy Pobierowem a Trzêsaczem w gminie Rewal 
w woj. zachodniopomorskim. Przez przewodniki turystyczne okreœlane jest jako k¹pielisko morskie ze œwietnie zachowanym wybrze¿em 
klifowym i szerok¹, czyst¹ pla¿¹. 
Oœrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny ZEM - TOURIST
po³o¿ony jest w centrum Pustkowa, w odleg³oœci 100 m od zejœcia na pla¿ê. Usytuowany jest na 2,5 ha ogrodzonym terenie. Dysponuje 380 
miejscami w 2 budynkach, w pokojach 2, 3, 4 - osobowych z ³azienkami. W budynku A z wind¹, po³¹czonym ze sto³ówk¹, znajduj¹ siê pokoje 
i gabinety: lekarski i  zabiegowe. W budynku B znajduj¹ siê pokoje i œwietlica. 
Na wyposa¿eniu pokoi: telewizor, tapczany i wersalki, stolik, foteliki, szafa wnêkowa, szafka nocna, sprzêt pla¿owy (wiatrochron, le¿aki, 
koce), naczynia (szklanki, talerzyki, sztuæce). Wiêkszoœæ pokoi posiada balkony. Istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia czajnika. Czêœæ pokoi 
jest przystosowana dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

CENA ZAWIERA:

*  transport autokarem Kraków - Pustkowo - Kraków
*  7 noclegów w pokojach z ³azienkami
*  wy¿ywienie 3 x dziennie - œniadanie i kolacja - bufet, obiad 
   porcjowany
*  wieczorek taneczny z poczêstunkiem i muzyk¹ na ¿ywo
*  ognisko z pieczeniem kie³basek i muzyk¹ biesiadn¹
*  op³atê klimatyczn¹
*  suchy prowiant na drogê powrotn¹
*  ubezpieczenie NNW

Doba hotelowa 
od godz. 18.00 
(od kolacji) 
do godz. 10.00 
(do œniadania).

Wyjazd: Kraków, 
ul. Ujastek 1
Kombinat,
18.07.2014 
godz. 07.00.

PODD¥BIE                                                              DOJAZD AUTOKAREM
ORW  S³owiniec
Podd¹bie to sympatyczna nadmorska miejscowoœæ zagubiona poœród piêknych, tajemniczych lasów, pomiêdzy Ustk¹ a Rowami. 
Odleg³oœæ od pla¿y: 250 metrów - dojœcie przez las œwierkowy. Wysokie brzegi klifowe oraz lasy bukowo-sosnowe to g³ówne atrakcje wsi i 
okolic. Nad morzem wyznaczono letnie k¹pielisko o ³¹cznej d³ugoœci linii brzegowej 100 metrów.

OŒRODEK REHABILITACYJNO - WCZASOWY S£OWINIEC 
Budynek hotelowy "Maraton" o bardzo dobrym standardzie. W budynku sto³ówka (na parterze z podjazdami dla wózków) gabinety 
rehabilitacyjne, basen, sala gimnastyczna, si³ownia, winda, pokoje 1-2-3/4 osobowe, wszystkie wyposa¿one w ³azienki, TV, czajnik, 
parawany - wiêkszoœæ pokojów z balkonami. Na szczycie budynku taras. Na terenie obiektu znajduj¹ siê: boisko do siatkówki, 
badmintona, sto³y do tenisa sto³owego, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla, zadaszona wiata drewniana na imprezy i zajêcia 
plenerowa, parking (bezpieczny  bramy zamykane na noc), pi³karzyki, œwietlica z mini bibliotek¹ i zestawem gier. Posiadamy w³asne 
rowery.

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem: Kraków - Podd¹bie - Kraków
* noclegi w pokoju 2,3 -osobowym z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja)
* wycieczkê do Ustki z rejsem statkiem
* popo³udnie rycerskie,ognisko z kie³baskami, wystêp
   zespo³u szantowego Kubryk
* Nordic Walking z instruktorem + po 2 zabiegi dla ka¿dego 
  uczestnika
* ubezpieczenie NNW, taksê klimatyczn¹
* podatek VAT.

18.07 - 25.07.2014

1160 z³ - osoba doros³a

1000 z³ - dziecko do lat 10
       

380 z³ - dziecko o lat 3 
bez œwiadczeñ

UWAGI:

Zbiórka: godz. 
07.00, ul. Ujastek 
1, Kraków.

Pobyt od kolacji 
do kolacji.

22.06 - 30.06.2014

29.06 - 07.07.2014

1010 z³ - osoba doros³a
870 z³ - dziecko 9-12 lat
800 z³ - dziecko 4-8 lat

1110 z³ - osoba doros³a
960 z³ - dziecko 9-12 lat
880 z³ - dziecko 4-8 lat
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MIÊDZYZDROJE                                                   
Oœrodek Wypoczynkowy Stilo                        

   DOJAZD AUTOKAREM   
             

PO£O¯ENIE:  w zachodniej czêœci Miêdzyzdrojów nad samym morzem, przy zejœciu na pla¿ê.
POKOJE:  2, 3 i 4 - osobowe z pe³nym wêz³em sanitarnym w piêciu pawilonach dwukondygnacyjnych. Wszystkie pokoje 
wyposa¿one s¹ w telewizory, lodówki i czajniki bezprzewodowe.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: jadalnia, œwietlica, boiska sportowe, tenis sto³owy, zadaszony grill, sklep spo¿ywczy, plac zabaw i bawialnia 
dla dzieci, recepcja, parking.

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem: Kraków - Miêdzyzdroje - Kraków
* 7 noclegów w pokoju 2 lub 3-osobowym z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja)
* kolacjê grillow¹
* wieczorek taneczny
* korzystanie z infrastruktury obiektu
* mo¿liwoœæ bezp³atnego wypo¿yczenia sprzêtu pla¿owego (koce 
  i  parawany)
* ubezpieczenie NNW
* taksê klimatyczn¹
* podatek VAT

UWAGI:
Zbiórka: godz. 07.00, ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od kolacji do kolacji.

POBIEROWO                                                            
Oœrodek Wczasowy Kala

PO£O¯ENIE: w centrum Pobierowa, w odleg³oœci ok. 200 m od pla¿y.
POKOJE: pokoje 2, 3, 4 - osobowe, studia 2+2 os. z aneksami kuchennym w budynku hotelowym. Wyposa¿enie pokoi: stolik, 
krzes³a, ³ó¿ka, szafa ubraniowa z czêœci¹ na baga¿e, lustro, wieszak, szafki nocne, lampki nocne, telewizor, zestaw pla¿owy 
(koc, parawan, le¿ak), czajnik bezprzewodowy, podstawowe naczynia(szklanka, talerz, sztuæce, itp.). 
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE:
zadaszone miejsce do grillowania, sto³y do ping - ponga, plac zabaw dla dzieci, sto³ówka - serwuj¹ca smaczne, domowe 
posi³ki; ogrodzony, monitorowany parking na terenie oœrodka, punkt medyczny, wypo¿yczalnia rowerów, wi-fi.

DOJAZD AUTOKAREM

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem: Kraków - Pobierowo - Kraków
* 7 noclegów w pokoju 2-osobowym z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja)
* wejœcie na basen x 2
* kolacjê przy muzyce mechanicznej
* grillowan¹ kie³basê
* ubezpieczenie NNW
* taksê klimatyczn¹
* podatek VAT

06.07 - 14.07.2014

1280 z³ - osoba doros³a
1080 z³ - dziecko do lat 12

UWAGI:
Zbiórka: godz. 07.00, ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od obiadokolacji do œniadania + suchy prowiant 
na drogê.

27.08 - 03.09.2014

1150 z³ - osoba doros³a
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BUSKO -        DOJAZD  AUTOKAREM
Sanatorium S³owacki Medical SPA***
Busko Zdrój jest jednym z g³ównych uzdrowisk polskich. Znajduje siê w po³udniowej czêœci woj. œwiêtokrzyskiego, 
w odleg³oœci 50 km na po³udnie od Kielc i 80 km na pó³noc od Krakowa. Le¿y na wysokoœci 220-250 m n.p.m. w regionie 
zwanym Ponidzie i rozci¹ga siê na zboczach Garbu Wójczañsko-Piñczowskiego. Bioklimat charakteryzuje siê najwiêksz¹ 
liczb¹ dni s³onecznych. Bogactwem uzdrowiska s¹ unikatowe wody siarczkowo - siarkowodorowe, solanki i borowiny 
stosowane w leczeniu wielu schorzeñ reumatycznych, goœæcowych i uk³adu kr¹¿enia.

SANATORIUM S£OWACKI MEDICAL SPA***

PO£O¯ENIE: 
komfortowy obiekt hotelowy zlokalizowany w centrum Uzdrowiska, przy Parku Zdrojowym z w³asnym ogrodzonym  
kompleksem parkowym.
POKOJE:
komfortowe pokoje z balkonami wyposa¿one s¹ w lodówkê, klimatyzacjê (wybrane pokoje), telefon, czajnik, suszarkê do 
w³osów, szlafrok, RTV i bezp³atne ³¹cze internetowe.
WY¯YWIENIE:
3 x dziennie w formie szwedzkiego sto³u.
WYPOSA¯ENIE: 
winda, ogród, altana do grilla, huœtawka, trampolina  oraz p³atny parking. Us³ugi kosmetyczne i fryzjerskie w Studiu 
Pielêgnacji Urody, zabiegi Spa, kawiarnia i restauracja z dancingiem. 
BAZA ZABIEGOWA:
nowoczesna baza lecznicz¹ i rehabilitacyjna. Zabiegi na bazie wód siarczkowych i borowiny 7 dni w tygodniu. Leczymy 
choroby stawów, krêgos³upa, uk³adu nerwowego, stany pourazowe. Basen z hydromasa¿ami (wymiary: 16x8 m), sauny, 
jacuzzi oraz dostêp do sali fitness, sto³u bilardowego i sto³u do ping-ponga. Wszystkie zabiegi wykonywane na terenie 
obiektu. Ca³odobowa opieka medyczna.

BO¯E NARODZENIE I SYLWESTER

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem Kraków - Busko Zdrój - Kraków
* noclegi w pokoju 2-osobowym z ³azienk¹
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (œniadania i kolacje 
  w formie bufetu szwedzkiego, obiady
  podawane do sto³u, do wyboru z proponowanych dañ )
* dostêp do basenu z hydromasa¿ami, saun i jacuzzi
* uroczyst¹ kolacjê wigilijn¹ 
* taksê klimatyczn¹
* ubezpieczenie NNW
* podatek VAT

23.12 - 27.12.2014

690 z³ - osoba doros³a

BO¯E NARODZENIE

Wyjazd: 23.12.2014 godz. 10.00; 
miejsce zbiorki: Kombinat  - ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od obiadu  do œniadania.

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem Kraków - Busko Zdrój - Kraków
* noclegi w pokoju 2-osobowym z ³azienk¹
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (œniadania i kolacje 
   w formie bufetu szwedzkiego, obiady
   podawane do sto³u, do wyboru z proponowanych dañ )
* dostêp do basenu z hydromasa¿ami, saun i jacuzzi
* taksê klimatyczn¹
* ubezpieczenie NNW
* podatek VAT

27.12 - 02.01.2015

988 z³ - osoba doros³a

SYLWESTER

Wyjazd: 27.12.2014 godz. 08.00;
miejsce zbiorki: Kombinat  - ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od obiadu  do œniadania.
Mo¿liwoœæ uczestnictwa w zabawie sylwestrowej przy 
muzyce na ¿ywo  - p³atna dodatkowo 50 z³ / osoba.
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Oœrodek  Geovita

CENA ZAWIERA:

*  7 noclegów w pokoju 2, 3 lub 4-osobowym
*  wy¿ywienie 3 x dziennie 
*  10 zabiegów wed³ug wskazañ lekarza, 
*  wykonywanych w dni robocze od 
   poniedzia³ku do pi¹tku

*  kijki nordic walking 
*  korzystanie z sauny suchej i parowej, basenu
*  parking monitorowany
*  bezprzewodowy internet
*  podatek VAT

Letni pobyt zdrowotny - 7 dni pomiêdzy:

MRZE¯YNO                                                                                   

PO£O¯ENIE: nieopodal pla¿y, poœród dorodnego sosnowego starodrzewu.
POKOJE: kompleks 4 budynków z pokojami 2-osobowymi, 4-osobowymi typu studio oraz 
apartamentami (114 miejsc), wszystkie pokoje z ³azienk¹, TV, radiem, telefonem oraz 
sprzêtem pla¿owym, bezprzewodowy internet.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: baza odnowy biologicznej: hydroterapia, fizykoterapia, termoterapia, 
aerozoloterapia, basen letni, sauna sucha i parowa, solarium, kort tenisowy, boisko do 
siatkówki i koszykówki, bilard - plac zabaw dla dzieci, bawialnia dla dzieci w lipcu i sierpniu.

CENA NIE ZAWIERA:
* op³aty klimatycznej p³atnej na miejscu: 2 z³/os/doba
* dop³aty do pokoju 1-osobowego: 300 z³.

Pobyt rozpoczyna siê obiadem w dniu przyjazdu, koñczy œniadaniem w dniu wyjazdu.

   TERMINY                 os. doros³a            dziecko do lat 12
                                            w pok. 2, 3, 4-os            1/2 wy¿., w³asne ³ó¿ko   
                                                                                  z 2 os. pe³nop³atnymi

22.06 - 18.08.14               1082 z³                         866 z³

18.08 - 27.09.14                 885 z³                         708 z³

Dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ bezp³atnie.

Oœrodek  Geovita

CENA ZAWIERA:

*  7 noclegów w pokoju 2-osobowym
*  wy¿ywienie 3 x dziennie 
*  pakiet 10 zabiegów rehabilitacyjnych 
*  wykonywanych w dni robocze od 
   poniedzia³ku do pi¹tku
*  korzystanie z basenu rekreacyjno-
   Rehabilitacyjnego
*  konsultacjê fizjoterapeutyczn¹ 

*  kijki nordic walking 
*  gimnastykê w basenie (przy min. 15 osobach)
*  parking monitorowany
*  bezprzewodowy internet w okreœlonych strefach

Letni pobyt zdrowotny - 7 dni pomiêdzy:

D•WIRZYNO                                                                                  

PO£O¯ENIE: znajduje siê w pasie nadmorskich wydm - 200 metrów od morza i 1500 metrów od jeziora.
POKOJE: 2-osobowe z ³azienkami, TV sat, telefonem oraz sprzêtem pla¿owym, pokoje od strony po³udniowej z balkonem.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie .
WYPOSA¯ENIE: basen rekreacyjno - rehabilitacyjny, hydroterapia, fizykoterapia (terapia pr¹dami interferencyjnymi, 
diadynamik, laseroterapia), aerozoloterapia, ok³ady borowinowe, zabiegi kosmetyczne, masa¿e, sala gimnastyki, plac 
zabaw dla dzieci,  sala restauracyjna (130 miejsc), kawiarnia, pawilon grillowy,parking strze¿ony.

CENA NIE ZAWIERA:
* op³aty klimatycznej p³atnej na miejscu: 2 z³ / os. /doba
* dop³aty do pokoju 1-osobowego: 300 z³

Pobyt rozpoczyna siê obiadem w dniu przyjazdu, koñczy œniadaniem w dniu wyjazdu.

Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 10.00.

   TERMINY                 os. doros³a            dziecko do lat 12
                                                w pok. 2os            1/2 wy¿., w³asne ³ó¿ko   
                                                                                  z 2 os. pe³nop³atnymi

22.06 - 18.08.14               1131 z³                         905z³

18.08 - 27.09.14                 856 z³                         685 z³

Dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ bezp³atnie.
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Oœrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy Dozamel 

CENA ZAWIERA:

* 1 nocleg z pe³nym wy¿ywieniem 
* 1 badanie lekarskie
* 3 zabiegi dziennie w dni robocze od
  poniedzia³ku do pi¹tku wg wskazañ
  lekarza (nie przys³uguje zwrot kosztów
  ani zabiegów nie wykonanych w dni 
  wolne od pracy)
* podatek VAT

rodzaj pokoju               02.01 - 29.03.14     29.03 - 14.06.14     14.06 - 23.08.14
                                      25.10 - 20.12.14      23.08 - 25.10.14

w pokoju 1-os.                       105 z³                    165 z³                      195 z³

w pokoju 2-os.                         88 z³                    143 z³                      160 z³  
                                                                        

dostawka - os. dor.                  75 z³                    105 z³                      130 z³                        

CENA OSOBODNIA - wczasy z odnow¹ biologiczn¹

Wykupienie pobytu z odnow¹ biologiczn¹ jest mo¿liwe przy pobycie minimum 7-dniowym.
Cena pobytu jest cen¹ noclegu z podatkiem VAT i zawiera pe³ne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja), 1 badanie lekarskie 
oraz 3 zabiegi odnowy biologicznej dziennie w dni robocze.
Masa¿ klasyczny jest zabiegiem dodatkowo p³atnym.
Przy pobycie w oœrodku poni¿ej 50 osób wy¿ywienie serwowane przy stolikach
Doba hotelowa rozpoczyna siê o godzinie 14:00 (od obiadu) a koñczy o godzinie 10:00 (do œniadania) dnia nastêpnego.
Dodatkowe koszty: op³ata uzdrowiskowa, p³atna gotówk¹ w recepcji.

KO£OBRZEG                                             

CENA ZAWIERA:

* 1 nocleg w wybranym pokoju 
   z ³azienk¹
*  ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie,
   obiad, kolacja)
*  podatek VAT

       rodzaj                     02.01 - 29.03.14     29.03 - 14.06.14     14.06 - 23.08.14
      pokoju                     25.10 - 20.12.14     23.08 - 25.10.14

w pokoju 1-os.                        95 z³                    140 z³                      170 z³

w pokoju 2-os.                        78 z³                    118 z³                      135 z³  
                                                                        

                                               

dostawka os. doros³a            60 z³                      80 z³                      105 z³ 
  i dziecko pow. 7 lat

dziecko 4-7 lat                        50 z³                      55 z³                        75 z³
dziecko do 4 lat                    gratis                    gratis                      gratis
 bez œwiadczeñ                

CENA OSOBODNIA - wczasy pobytowe

PO£O¯ENIE: w uzdrowiskowej czêœci Ko³obrzegu, 150 metrów od pla¿y.
POKOJE: 1, 2 - osobowe z ³azienkami, wyposa¿one w telewizor, radio, 
telefon oraz akcesoria pla¿owe. 
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: parking niestrze¿ony, wypo¿yczalnia rowerów, kijków do 
nordic walking-u, sauna, sala fitness i bilard.
BAZA ZABIEGOWA: aquavibron, BOA, diadynamik, fotel masuj¹cy, 
hydromasa¿, inhalacje, interdyn, jonoforeza, k¹piel solankowa, wirowa; 
krioterapia, bioptron, laseroterapia, magnetoterapia, TENS, sauna, ok³ady 
borowinowe, sollux, ultradŸwiêki.

Cena pobytu jest cen¹ noclegu z podatkiem VAT i zawiera pe³ne wy¿ywienie 
(œniadanie, obiad, kolacja).
Doba hotelowa rozpoczyna siê o godzinie 14:00 (od obiadu) a koñczy o godzinie 
10:00 (do œniadania) dnia nastêpnego.
Przy pobycie w oœrodku poni¿ej 50 osób - wy¿ywienie serwowane przy stolikach.
Dodatkowe koszty: op³ata uzdrowiskowa, p³atna gotówk¹.

Zastrzega siê mo¿liwoœæ zmiany cen w przypadku zmiany podatku VAT lub wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych 
powy¿ej 4% w stosunku do cen na dzieñ 31.12.13, zgodnie z komunikatami GUS.
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Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Mira-Mar

POGORZELICA                                        

LECH Resort & Spa

£EBA                                                                                                      

PO£O¯ENIE: w odleg³oœci zaledwie 300 m od pla¿y w dzielnicy sanatoryjno - wczasowej.
POKOJE: 1, 2, 3, 4 - osobowe z ³azienkami i suszarkami do w³osów, wyposa¿one w telewizjê satelitarn¹, radio, telefon, 
ch³odziarkê, zestaw pla¿owy (le¿ak, koc pla¿owy, parawan). 
WY¯YWIENIE: dwa posi³ki: œniadania i obiadokolacje - szwedzki bufet w okresie sezonu letniego, poza sezonem letnim 
posi³ki serwowane.
WYPOSA¯ENIE: MediSPA - gabinety: masa¿u, magnetoterapii, elektroterapii, laseroterapii, œwiat³olecznictwa, 
aerozoloterapii, hydroterapii, kinezyterapii, Centrum Odnowy Biologicznej - sauna, jacuzzi, solarium, gabinet kosmetyczny, 
gabinety zabiegowe, Body Space, basen odkryty z podgrzewan¹ wod¹, brodzikiem dla dzieci i z przeciwpr¹dem 
(czynny od V do IX), Klub „Art Cafe”, bilard, sala kominkowa, pi³karzyki, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego i wodnego 
(rowery, kajaki, ³ódki), biblioteka, parking dozorowany, du¿y teren rekreacyjno - sportowy z boiskami do pi³ki: siatkówki 
pla¿owej, koszykówki, kometki, pi³ki no¿nej.

Cena od osoby

 7 dni pomiêdzy       os. doros³a      os. doros³a        os. doros³a 
                                 w pok. 1-os      w pok. 2-os.     w pok. 3,4-os.

25.05-21.06.2014         1260 z³             1120 z³           1085 z³

22.06-23.08.2014         1610 z³             1225 z³                1190 z³

24.08-13.09.2014         1260 z³             1120 z³                1085 z³

14.09-31.12.2014         1120 z³             1015 z³                  980 z³

CENA ZAWIERA:
*  7 noclegów w wybranym pokoju
*  wy¿ywienie 2 x dziennie
*  podatek VAT

Przy wykupieniu pobytu z wy¿ywieniem: w okresie do 15.05 i od 
15.09 posi³ki serwowane, w pozosta³ym okresie: œniadania, 
obiadokolacje - szwedzki bufet, obiady serwowane przez 
kelnerów.
Napoje gazowane do obiadokolacji - p³atne dodatkowo.
Dostawka z HP: osoba doros³a - 80% ceny, dziecko - 60% ceny.
Dzieci do lat 3  w pokoju z dwiema pe³nop³atnymi osobami bez 
zapewnienia miejsca do spania i wy¿ywienia, op³ata sta³a za 
media: 110 z³ do 7 dni, 220 z³ - powy¿ej 7 dni.
Dzieci od 4 do 10 lat - zni¿ka 20 %.
Parking p³atny -  6 z³ / doba.
Dop³ata do trzech posi³ków - 15 z³/doba.
Op³ata za psa, kota: 20 z³/doba. Zwierzêta domowe akceptowane 
s¹ w domkach i w pokojach na parterze w budynku Zefir. 
W³aœciciel powinien posiadaæ œwiadectwo szczepienia psa i 
kaganiec oraz w³asny kojec.

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w pokoju z ³azienk¹ (TV, telefon, rêczniki, parawan, koc pla¿owy)
* wy¿ywienie: 2 posi³ki dziennie (œniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja w formie 
   bufetu, danie obiadowe serwowane: zupa, 2 zestawy do wyboru, deser)
* 10 zabiegów: - gimnastyka zdrowotna x 5, masa¿ mechaniczny ; x 3, magnetoterapia x 1, 
   hydromasa¿ x 1
* 10% zni¿ki na dodatkowe zabiegi
* mo¿liwoœæ korzystania z basenu krytego
* ognisko z pieczeniem kie³basek; karaoke, wieczorki taneczne
* parking na terenie Oœrodka gratis
* dostêp do internetu gratis

PO£O¯ENIE: oko³o 20 minut od morza i pla¿y, na terenie poroœniêtym wysokim lasem sosnowym, z dala od ha³asu i miejskiego ruchu, nawet w 
szczycie sezonu.
Magnolia: pokoje z pe³nym wêz³em sanitarnym i balkonami na I piêtrze. Wyposa¿enie pokoju: telewizor, radiobudzik, telefon, parawan, koc pla¿owy, 
naczynia (szklanki, talerzyki), suszarka do w³osów, mo¿liwoœæ pod³¹czenia do internetu. Czajnik elektryczny, lodówka na korytarzu. £¹czna iloœæ 
miejsc 23 (10 pokoi 1, 2, 3 i 4 - osobowych).
Orchidea: budynek g³ówny, pokoje o podwy¿szonym standardzie, w tym pokoje Lux oraz apartamenty dwupokojowe z balkonem. Pe³en wêze³ 
sanitarny (WC, umywalka, prysznic).Wyposa¿enie pokoju: telewizor, radiobudzik, telefon, parawan, koc pla¿owy, naczynia (szklanki, talerzyki), 
mo¿liwoœæ pod³¹czenia do internetu. Czajnik elektryczny, lodówka na korytarzu.
WY¯YWIENIE: 2 posi³ki dziennie, œniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja: zupa, 2 zestawy do wyboru, zimna p³yta w formie bufetu, 
deser. 
WYPOSA¯ENIE: kryty basen z podgrzewan¹ wod¹ (basen w budynku Orchidea), boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, bogato wyposa¿ona 
sala ze sprzêtem sportowo- rehabilitacyjnym,  mo¿liwoœæ  wypo¿yczenia kijków do Nordic Walkingu. 
BAZA ZABIEGOWA: ozonoterapia, kinezyterapia, presoterapia, fizykoterapia, hydroterapia, krioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, 
elektroterapia, ciep³olecznictwo, œwiat³olecznictwo, klimatoterapia, inhalacje oraz wiele innych.

    7 noclegów             Orchidea
      pomiêdzy              Magnolia
18.01-19.04.2014 770 z³

19.04-03.05.2014 910 z³

03.05-31.05.2014 840 z³

31.05-14.06.2014 875 z³

14.06-28.06.2014 910 z³

28.06-23.08.2014 945 z³

23.08-06.09.2014 910 z³

06.09-04.10.2014 875 z³

04.10-18.10.2014 840z³

18.10-13.12.2014 805 z³

13.12-27.12.2014 980 z³

Pakiet dla Seniora

Doba hotelowa od godz. 16.00 do 
godz. 11.00.
Pobyt od obiadokolacji do 
œniadania.
Niewykorzystane œwiadczenia nie 
s¹ refundowane.
Dop³ata do pokoju 1-os. i pokoju 
typu studio 20 z³ od osoby za ka¿dy 
dzieñ.
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CENA ZAWIERA:

* 7 noclegów w pokoju 2, 3 - osobowym lub typu studio z ³azienk¹ 
  w pawilonie klasy wczasowej
* ca³odzienne wy¿ywienie w postaci bufetu szwedzkiego: 
  od obiadokolacji w dzieñ przyjazdu do œniadania w dzieñ wyjazdu
* NOWOŒÆ: zewnêtrzny kompleks basenowy z podgrzewan¹ 
  wod¹ (termin 05.05-17.05 dostêp p³atny)
* podatek VAT

Oœrodek  Wczasowy Ró¿a Wiatrów

DAR£ÓWKO                                                                                                

PO£O¯ENIE: 250 metrów od pla¿y.
POKOJE: pawilon klasy wczasowej; pokoje z ³azienkami, wyposa¿one w tv, lodówkê, czajnik, zestaw pla¿owy. 
Jadalnia i recepcja w budynku oddalonym o 150 m.
WY¯YWIENIE:  3 x dziennie w postaci bufetu szwedzkiego: od obiadokolacji w dzieñ przyjazdu do œniadania w dzieñ 
wyjazdu. 
WYPOSA¯ENIE: zewnêtrzny kompleks basenowy z podgrzewan¹ wod¹, plac zabaw, bawialnia, basen letni, bezp³atny, 
niestrze¿ony parking, sala bilardowa oraz do gry w ping-ponga, pawilon odnowy biologicznej.

7 noclegów z wy¿ywieniem pomiêdzy:

  TERMINY        w pok.  2 os.    w pok.  3 os.   w pok. studio

05.05 - 17.05          595 z³               560 z³               840 z³

17.05 - 14.06          735 z³               700 z³             1050 z³    

14.06 - 28.06          805 z³               735 z³             1050 z³

28.06 - 23.08          875 z³               770 z³             1155 z³

23.08 - 06.09          805 z³               735 z³             1050 z³

06.09 - 27.09          700 z³               665 z³               945 z³         

ZNI¯KI I DOP£ATY :

Dzieci do lat 3 - pobyt 
bezp³atny przy 2 osobach 
pe³nop³atnych (dotyczy 
jednego dziecka).

Dzieci w wieku 4-6 lat: 
zni¿ka: 30 z³ dziennie.

Dzieci w wieku 6-10 lat: 
zni¿ka: 15 z³ dziennie.

Taksa klimatyczna p³atna na 
miejscu - 2,15 z³ / doba.

Pobyt zwierz¹t domowych: 
25 z³ za dobê.

Miejsce parkingowe: 10 z³ / 
doba - parking niestrze¿ony.Doba hotelowa: w godz. 15.00-

10.00 (17.05-28.06.2014 i od 
23.08.2014); w godz. 16.00-11.00 
(28.06-23.08.2014).

Oœrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny Zem - Tourist

CENA ZAWIERA:
*  7 noclegów
*  wy¿ywienie 3 x dziennie 
*  podatek VAT

PUSTKOWO                                                                                            

PO£O¯ENIE: w centrum Pustkowa w odleg³oœci 100 m od zejœcia na pla¿ê.
POKOJE: 2, 3, 4 - osobowe  z ³azienkami. 
Budynek A z wind¹ po³¹czony ze sto³ówk¹: pokoje i gabinety: lekarski i zabiegowe. Budynek B: pokoje i œwietlica. Na wyposa¿eniu pokoi: 
telewizor, tapczany i wersalki, stolik, foteliki, szafa wnêkowa, szafka nocna, sprzêt pla¿owy (wiatrochron, le¿aki, koce), naczynia 
(szklanki, talerzyki, sztuæce). Wiêkszoœæ pokoi posiada balkony. Istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia czajnika. Czêœæ pokoi jest przystosowana dla 
potrzeb osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: sto³ówka, œwietlica, miejsce na ognisko, winda (w jednym z budynków), odkryty basen p³ywacki (16 x 13 m), brodzik dla dzieci z 
mini parkiem wodnym, boisko do siatkówki, asfaltowy kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci z dmuchan¹ trampolin¹, wypo¿yczalnia rowerów, 
prasowalnia, bezp³atny parking niestrze¿ony, ogrodzony, salka do æwiczeñ (rowerek, bie¿nia), gabinety zabiegowe i odnowy biologicznej.

Wczasy
z odnow¹
biologiczn¹:

dodatkowo
10 zabiegów
wykonywanych
w dni
robocze

w cenie
120 z³
za pakiet !

    7 noclegów          pe³ne         dzieci do lat 10     pe³ne wy¿.      dzieci z 1/2 wy¿.
    pomiêdzy        skierowanie       z 1/2 wy¿.           + wsp. spanie       + wsp.  spanie

17.05 - 31.05.14      550 z³              470 z³           390 z³                    295 z³

31.05 - 07.06.14      600 z³              490 z³           425 z³                    325 z³

07.06 - 14.06.14      670 z³              550 z³           455 z³                    335 z³

14.06 - 21.06.14      700 z³              590 z³           485 z³                    365 z³

21.06 - 28.06.14      750 z³              620 z³           525 z³                    395 z³

28.06 - 05.07.14      820 z³              670 z³           555 z³                    420 z³

05.07 - 16.08.14      890 z³              730 z³           595 z³                    490 z³
 

16.08 - 23.08.14      780 z³              630 z³           535 z³                    420 z³

23.08 - 30.08.14      670 z³              540 z³           455 z³                    365 z³

30.08 - 06.09.14      600 z³              490 z³           425 z³                    325 z³

06.09 - 20.09.14      550 z³              470 z³           390 z³                    295 z³
  

20.09 - 11.10.14      525 z³              440 z³           390 z³                    280 z³

Œwiadczenia rozpoczynaj¹ siê kolacj¹, a koñcz¹ 
œniadaniem + suchy prowiant za obiad.
Doba hotelowa od godz. 17.00 do godz. 10.00.
1/2 wy¿ywienia dla dzieci do lat 10 (decyduje rok 
urodzenia).
Dzieci do lat 3 (decyduje rok urodzenia) - BEZ 
ŒWIADCZEÑ - op³ata 15 z³ za dobê.

W pierwszym dniu pobytu pobierana jest op³ata klimatyczna.
Osoby zakwaterowane w oœrodku otrzymuj¹ w dniu przyjazdu identyfikator (kolorowa opaska na rêkê), bez 
którego nie jest mo¿liwe przebywanie na terenie oœrodka.
Oœrodek nie przyjmuje zwierz¹t. W pokojach nie ma rêczników.
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CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w pokoju z ³azienk¹ (TV, telefon, rêczniki, parawan, koc pla¿owy)
* wy¿ywienie: 2 posi³ki dziennie (œniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja 
  w formie bufetu, danie obiadowe serwowane: zupa, 2 zestawy do wyboru, deser)
* 23 zabiegi: masa¿ gor¹cymi kamieniami x 3, masa¿ mechaniczny x 2, masa¿ twarzy x 1, 
  sto³y izokinetyczne x 3,  Power Max x 1, Trena¿er Core x 2, ok³ady borowinowe x 2,  
  kapsu³a z vibroozonosaun¹ x 2, sauna fiñska x 2, jacuzzi x 2,  Vacuactiv x 3
* mo¿liwoœæ korzystania z basenu krytego
* ognisko z pieczeniem kie³basek; karaoke, wieczorki taneczne, dyskoteki
* parking na terenie Oœrodka gratis; dostêp do internetu gratis

WCZASY WYPOCZYNKOWE

Oœrodek zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Mira-Mar

POGORZELICA                                        

PO£O¯ENIE: oko³o 20 minut od morza i pla¿y, na terenie poroœniêtym wysokim lasem sosnowym, z dala od ha³asu i miejskiego ruchu, 
nawet w szczycie sezonu.
Magnolia: pokoje z pe³nym wêz³em sanitarnym i balkonami na I piêtrze. Wyposa¿enie pokoju: telewizor, radiobudzik, telefon, parawan, koc 
pla¿owy, naczynia (szklanki, talerzyki), suszarka do w³osów, mo¿liwoœæ pod³¹czenia do internetu. Czajnik elektryczny, lodówka na 
korytarzu. £¹czna iloœæ miejsc 23 (10 pokoi 1, 2, 3 i 4 - osobowych).
Orchidea: budynek g³ówny, pokoje o podwy¿szonym standardzie. Pe³en wêze³ sanitarny (WC, umywalka, prysznic). Wyposa¿enie pokoju: 
telewizor, radiobudzik, telefon, parawan, koc pla¿owy, naczynia (szklanki, talerzyki), mo¿liwoœæ pod³¹czenia do internetu. Czajnik 
elektryczny, lodówka na korytarzu.
WY¯YWIENIE: 2 posi³ki, œniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja: zupa, 2 zestawy do wyboru, zimna p³yta w formie bufetu, 
deser.
WYPOSA¯ENIE: kryty basen z podgrzewan¹ wod¹ (basen w budynku Orchidea), boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, bogato 
wyposa¿on¹ salê ze sprzêtem sportowo- rehabilitacyjnym,  mo¿liwoœæ wypo¿yczenia kijków do Nordic Walkingu. 
BAZA ZABIEGOWA: ozonoterapia, kinezyterapia, presoterapia, fizykoterapia, hydroterapia, krioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, 
elektroterapia, ciep³olecznictwo, œwiat³olecznictwo, klimatoterapia, inhalacje oraz wiele innych.

    7 noclegów             Orchidea
      pomiêdzy              Magnolia
18.01-19.04.2014 840 z³

19.04-03.05.2014 980 z³

03.05-31.05.2014 945 z³

31.05-14.06.2014 980 z³

14.06-28.06.2014         1050 z³

28.06-23.08.2014         1120 z³

23.08-06.09.2014         1050 z³

06.09-04.10.2014 980 z³

04.10-18.10.2014 945 z³

18.10-13.12.2014 910 z³

13.12-27.12.2014         1050 z³

POBYT Z ODNOW¥ BIOLOGICZN¥

Doba hotelowa  od godz. 16.00 do godz. 11.00.
Pobyt rozpoczyna siê obiadokolacj¹ i koñczy 
œniadaniem.
Niewykorzystane œwiadczenie nie s¹
refundowane.
Dop³ata do pokoju 1 - os. i pokoju typu studio: 20 z³ 
od osoby za ka¿dy dzieñ.

Zni¿ki od podanych cen przys³uguj¹:
dzieci 3-10 lat z oddzielnym spaniem, 
1/2 wy¿ywienia i z zabiegami - 20 % zni¿ki;
dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ na wspólnym spaniu, 
przy dwóch pe³nop³atnych osobach - pobyt gratis;
dzieci do lat 3  z 1/2 wy¿ywienia i na wspólnym spaniu 
- 45 z³ za dobê.

    7 noclegów             Orchidea
      pomiêdzy              Magnolia
18.01-19.04.2014 700 z³

19.04-03.05.2014* 840 z³

03.05-31.05.2014* 805 z³

31.05-14.06.2014 840 z³

14.06-28.06.2014           875 z³

28.06-23.08.2014           980 z³

23.08-06.09.2014           875 z³

06.09-04.10.2014 840 z³

04.10-18.10.2014 805z³

18.10-13.12.2014 770 z³

13.12-27.12.2014           910 z³

*ceny nie dotycz¹ Œwi¹t Wielkanocnych, 
 majowego weekendu

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w pokoju z ³azienk¹ (TV, telefon, rêczniki, parawan, koc pla¿owy)
* wy¿ywienie: 2 posi³ki dziennie (œniadanie w formie bufetu szwedzkiego
   obiadokolacja  w formie bufetu, danie obiadowe serwowane: zupa, 2 zestawy do 
   wyboru, deser)
* mo¿liwoœæ korzystania z basenu krytego
* ognisko z pieczeniem kie³basek; karaoke, wieczorki taneczne, dyskoteki
* parking na terenie Oœrodka gratis; dostêp do internetu gratis

Zni¿ki od podanych cen przys³uguj¹:
dzieci 3-10 lat z oddzielnym spaniem, 1/2 wy¿ywienia - 20 % zni¿ki;
dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ na wspólnym spaniu, przy dwóch pe³nop³atnych osobach - 
pobyt gratis;
dzieci do lat 3 z 1/2 wy¿ywienia i na wspólnym spaniu - 45 z³ za dobê.

Doba hotelowa  od godz. 16.00 do godz. 11.00.
Pobyt rozpoczyna siê obiadokolacj¹, koñczy œniadaniem.
Niewykorzystane œwiadczenie nie s¹ refundowane.
Dop³ata do pokoju 1 - os. i pokoju typu studio 20 z³ od osoby za ka¿dy dzieñ.
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POBIEROWO

Oœrodek Wczasów Rodzinnych Polo
PO£O¯ENIE: oko³o 150 metrów od morza, w starym lesie sosnowo-œwierkowym.
DOMKI:  jedno, dwu, trzypokojowe. We wszystkich domkach s¹ ³azienki, wiêkszoœæ posiada aneksy kuchenne. 
Do wyposa¿enia domków nale¿¹: le¿aki, parawany, radio, czajnik elektryczny, naczynia, sztuæce, lodówki, grzejniki olejowe, 
czêœæ domków  ma TV.
WY¯YWIENIE: œniadania i obiady (dodatkowo p³atne).
WYPOSA¯ENIE: parking, sto³ówka, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego, wypo¿yczalnia rowerów, internet bezprzewodowy,  
boisko do siatkówki i koszykówki,  plac zabaw dla dzieci, barek - bilard, TV, pi³karzyki, pralnia samoobs³ugowa.

CENA ZAWIERA:

* wynajem wybranego domku na 1 dobê 
  dla maksymalnie  4 osób
* parking
* podatek VAT

Cena za domek za dobê     domek z aneksem        nowy domek
           pomiêdzy                       kuchennym           wysoki standard

   28.06 - 12.07.2014                      190 z³                         250 z³

   13.07 - 02.08.2014                      250 z³                         300 z³

   02.08 - 16.08.2014                      240 z³                         300 z³

   16.08 - 30.08.2014                      170 z³                         210 z³
Doba hotelowa zaczyna siê o godzinie 15.00, 
koñczy o godzinie 10.00.
Op³ata za ka¿d¹ osobê powy¿ej 4: 20 z³ / doba.
Op³ata klimatyczna p³atna na miejscu.
Wy¿ywienie: œniadanie: 16 z³, obiad 19 z³.

Dzieci od 3 do 10 lat: 65% ceny (dotyczy domków z aneksem kuchennym).

Dzieci do lat 3 bezp³atnie (œpi¹ z rodzicem).

CENA ZAWIERA:

*  7 noclegów w domku z ³azienk¹ zgodnie 
   z dokonan¹ rezerwacj¹  
*  wy¿ywienie 3 x dziennie do 31.08.2014
*  miejsce parkingowe
*  podatek VAT

Oœrodek  Wczasowy Portus
PO£O¯ENIE: 

WY¯YWIENIE: 3 posi³ki dziennie: od kolacji pierwszego dnia pobytu do œniadania w ostatni dzieñ. 
WYPOSA¯ENIE: 

na rozleg³ym terenie, tu¿ za wydmami, w sosnowym lesie, bezpoœrednio przy szerokiej, piaszczystej pla¿y.
Domki Standard (dawny Kampinos) - 2 pokoje, ³azienka, tv. Wyposa¿enie dodatkowe: parawan, le¿aki, czajnik, szklanki. Domki 
Standard s¹ domkami z belek drewnianych (domki starsze nie maj¹ jeszcze wymienionych mebli). 
Domki Standard Plus (dawna Jagoda) - nowe: 2 pokoje, ³azienka, tv, parawan, le¿aki, czajnik, szklanki. W mniejszym pokoju 
2 tapczany 1 - osobowe, w drugim kanapa.

sto³ówka, kawiarnia, sala tv oraz urz¹dzenia rekreacyjne, umo¿liwiaj¹ce aktywny wypoczynek. Samochody 
parkuje siê przy domkach. 

CENA OD OSOBY:

   TERMINY                  Domek Standard  Domek Standard Plus
      cena                   4, 5  osób      3 osoby         3, 4 osoby       2 osoby
   od osoby              w domku       w domku         w domku       w domku

28.06 - 12.07.14          630 z³            700 z³         840 z³            1050 z³

12.07-  17.08.14          700 z³            840 z³      980 z³            1260 z³

17.08 - 31.08.14          560 z³            630 z³           700 z³              910 z³

31.08 - 30.09.14*         210 z³           210 z³          280 z³              280 z³

Dla dzieci 3 - 7 lat z prawem do po³owy porcji ¿ywieniowej 
cena skierowania ulega obni¿eniu o 25 %.
Taksa klimatyczna p³atna na miejscu.
Doba hotelowa od godz. 15.00 do godz. 10.00.
Dzieci do lat 3 - gratis.

MIÊDZYWODZIE                                                                         

* od 31.08.2014 pobyt bez wy¿ywienia
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USTRONIE MORSKIE                                

WCZASY DLA SENIORA - OŒRODEK LEŒNA POLANA I ALKA

Oœrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny Leœna Polana

PO£O¯ENIE
w nadmorskim parku, zaledwie 300 m od piaszczystej pla¿y.
POKOJE 
1, 2, 3 - osobowe, studia rodzinne 4 - osobowe (2 pokoje 2 - osobowe) - wszystkie z  ³azienkami, TV-Sat  i balkonem. 
WY¯YWIENIE
3 posi³ki dziennie. 
WYPOSA¯ENIE
baza rehabilitacyjna, kawiarnia, sto³ówka, plac zabaw dla dzieci, park krajobrazowy, œcie¿ki zdrowia, fontanny, grill, letnia 
scena taneczna, boisko sportowe, szachownica plenerowa, parking samochodowy. Obiekt oraz czêœæ pokoi dostosowana 
jest do osób poruszaj¹cych siê na wózkach.
BAZA ZABIEGOWA
hydroterapia - hydromasa¿ solankowy, k¹piel pere³kowa, jacuzzi, wirówka; œwiat³olecznictwo - lampa sollux, bioptron, laser; 
magnetoterapia, mata magnetyczna; elektroterapia - diadynamik, pr¹dy galwaniczne, elektrostymulacja, jonoforeza; 
krioterapia; sauna; balneoterapia - ok³ady borowinowe, inhalacje solankowe; kiznezyterapia.

      TERMIN                                      ALKA LUB LEŒNA POLANA
                                         7 dni                        10 dni                    14 dni
                            
     

04.01 - 30.04.14  499 z³                         749 z³                    1049 z³

01.05 - 13.06.14  599 z³                         899 z³                    1299 z³

14.06 - 04.07.14  699 z³                       1049 z³                    1449 z³

23.08 - 12.09.14   699 z³                       1049 z³                    1449 z³

13.09 - 03.10.14  599 z³                         899 z³                    1299 z³

04.10 - 12.12.14  549 z³                         799 z³                    1099 z³

CENA ZAWIERA:

* 6, 9 lub 13 noclegów w pokoju 2-osobowm z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja), mo¿liwoœæ diet
* gimnastykê porann¹ lub Nordic Walking
* podatek VAT

                                                MAJ, WRZESIEÑ                CZERWIEC            LIPIEC, SIERPIEÑ 
                                                  
                                                   7 dni      14 dni             7 dni      14 dni               7 dni        14 dni

             MAMA I JA
(1os. doros³a + 1 dziecko)     1164 z³     2444 z³ 1218 z³   2496 z³             1440 z³ 2839 z³

             RODZINA
(2 os. doros³e + 1 dziecko)     1908 z³    3991 z³ 2016 z³  4095 z³             2340 z³ 4638 z³
         
             RODZINA
  (2 os. doros³e + 2 dzieci)      2328 z³    4882 z³ 2436 z³  4992 z³             2880 z³ 5678 z³

             RODZINA
         (2 os. doros³e)                1488 z³    3094 z³ 1596 z³  3198 z³              1800 z³ 3598 z³

             RODZINA
         (3 os. doros³e)                2232 z³    4641 z³ 2394 z³  4797 z³              2700 z³ 5397 z³

             RODZINA
(3 os. doros³e + 1 dziecko)     2652 z³    5538 z³ 2814 z³  5694 z³              3240 z³ 6437 z³  

  dostawka - dz. do 8 lat           409 z³      845 z³          409 z³       845 z³                 409 z³      845 z³  
       
 dostawka - os. doros³a           540 z³     1040 z³          540 z³     1040 z³                540 z³    1040 z³

CENA OD OSOBY - wczasy pobytowe  - 7 dni / 6 nocy oraz 14 dni / 13 nocy

W cenniku ujêto dzieci do lat 8, powy¿ej tego wieku traktowane cenowo s¹ jak osoby doros³e. 

CENA ZAWIERA:

* noclegi z ca³odziennym 
  wy¿ywieniem (œniadanie i kolacja: 
  stó³ szwedzki, obiad i deser: 
  serwowany)
* pakiet rodzinnych zabiegów: 
   codzienna gimnastyka poranna, 1 
   wspólna kapiel w jacuzzi
* opiekê pielêgniarsk¹
* program animacyjny m.in. : zajêcia 
   z animatorkami na weso³o, pokój 
   zabaw dla dzieci, plac zabaw, 
   wieczorki taneczne, dyskoteki, 
   ognisko z pieczeniem kie³basek 
   lub grill, Nordic Walking 
   z instruktorem i  inne
* podatek VAT

Pobyt rozpoczyna siê obiadem 
i koñczy œniadaniem.
Cennik za rodzinê, pobyt 7 dni / 
6 nocy lub 14 dni/13 nocy. 
Dodatkowo p³atne: op³ata 
klimatyczna, parking, zabiegi 
rehabilitacyjne, dop³ata do 
Œwi¹t Wielkanocnych: 100 z³ / 
osoba / pobyt.

Dop³ata do pokoju 1-osobowego: 120 z³ (7 dni), 180 z³ (10 dni), 250 z³ (14 dni). Doba hotelowa rozpoczyna siê o godzinie 14:00 (od obiadu) a koñczy o 
godzinie 10:00 (do œniadania). Œwiêta Wielkanocne (19.04-21.04.2014) - dop³ata 150 z³ / pobyt. Parking: 10 z³ / doba.  Op³ata klimatyczna p³atna na miejscu.
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5
ul. Ujastek 5b 31-752 Kraków 

tel. 12 644 36 86, 643 55 98, 644 17 52

www.hutplus.com.pl

     TURNUSY             w pok. 2-os.          w pok. 3-os.               w pok. 2-os.
                                                                                                         z hydromasa¿em

01.03 - 14.03.14                 1200 z³                 1100 z³                  1400 z³

15.03 - 28.03.14                 1200 z³                 1100 z³                  1400 z³

29.03 - 11.04.14                 1250 z³                 1150 z³                  1450 z³

12.04 - 25.04.14                 1300 z³                 1200 z³                  1500 z³

26.04 - 09.05.14                 1350 z³                 1250 z³                  1550 z³

10.05 - 23.05.14                 1400 z³                 1250 z³                  1600 z³

24.05 - 06.06.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

07.06 - 20.06.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

21.06 - 04.07.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

05.07 - 18.07.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³
 

19.07 - 01.08.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

02.08 - 15.08.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

16.08 - 29.08.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

30.08 - 12.09.14                 1350 z³                 1250 z³                  1550 z³

13.09 - 26.09.14                 1350 z³                 1250 z³                  1550 z³

27.09 - 10.10.14                 1250 z³                 1150 z³                  1450 z³

11.10 - 24.10.14                 1150 z³                 1050 z³                  1350 z³

08.11 - 21.11.14                 1100 z³                 1000 z³                  1300 z³

22.11 - 05.12.14                 1100 z³                 1000 z³                  1300 z³

20.12 - 02.01.15                 1500 z³                 1500 z³                  1700 z³             

CENA OD OSOBY:

CENA ZAWIERA:
* zakwaterowanie w pokojach z ³azienkami, TV, 
  radiem, telefonem w jednym z dwóch 
  g³ównych budynków,
* pe³ne wy¿ywienie (3 posi³ki dziennie),
* badanie lekarskie na pocz¹tku i na koñcu 
  turnusu,
* 30 zabiegów wg wskazañ lekarza,
* mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji 
  lekarskich,
* ca³odobow¹ opiekê pielêgniarki,
* kuracjê pitn¹ wodami leczniczymi,
* program kulturalny (dwa wieczorki 
  integracyjne przy muzyce z odtworzenia oraz 
  kawie i cieœcie, ognisko z pieczeniem 
  kie³basek, spotkanie edukacyjne z zakresu 
  prawid³owego od¿ywiania i inne),
* wstêp na basen odkryty w miesi¹cach lipiec i 
  sierpieñ.

Wpis do rejestru oœrodków na poni¿sze dysfunkcje: 
z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu, z wy³¹czeniem osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich; z upoœledzeniem 
umys³owym, z padaczk¹, ze schorzeniami uk³adu kr¹¿enia, kobiety po mastektomii, z alergi¹, z chorobami narz¹dów 
wydzielania wewnetrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami uk³adu 
krwiotwórczego, z chorobami k³adu moczowo p³ciowego, z chorobami uk³adu pokarmowego, z cukrzyc¹, z mózgowym 
pora¿eniem dzieciêcym, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami krêgos³upa, ze schorzeniami 
laryngologicznymi, ze schorzeniami uk³adu oddechowego, ze skoliloz¹, z przewlek³ymi chorobami w¹troby, z wadami 
postawy, z przewlek³ym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami g³osu i mowy, z zaburzeniami psycho-ruchowymi (ADHD).

WYMAGANE ZAŒWIADCZENIE O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI

WAPIENNE - OŒRODEK WCZASOWO-LECZNICZY                                          
PO£O¯ENIE: 
12 km od Gorlic.
POKOJE: 
Zakwaterowanie dla 60 osób w dwóch budynkach hotelowych. 
Pokoje 2 i 3 osobowe o wysokim standardzie.
WY¯YWIENIE: 
trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: 
kawiarnia, bilard, tenis sto³owy, telewizja. W oœrodku dostêpny jest równie¿ Hotspot Wi-Fi. Na terenie jest wiele miejsc na 
wspólne ogniska i grillowanie, tak¿e w zadaszonym pomieszczeniu. Dwa baseny odkryte. Du¿y o wymiarach 25x15m, i 
g³êbokoœci 1,4-3,6m i mniejszy o wymiarach 15x10m. Boiska do pi³ki no¿nej, siatkówki, koszykówki i dwa korty tenisowe. Sala 
gimnastyczna wraz z si³owni¹ i jacuzzi; rowery, kijki do Nordic Walking i inne akcesoria sportowe. 
BAZA ZABIEGOWA: 
zabiegi fizykoterapii, masa¿ klasyczny, hydromasa¿, laseroterapia, ok³ady borowinowe i inne.

W przypadku osób nie posiadaj¹cych 
orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci 
(grupy) do powy¿szych cen nale¿y doliczy 8% 
VAT.

Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi minus 
150 z³ od ceny skierowania w ka¿dym terminie.

W Uzdrowisku obowi¹zuje op³ata klimatyczna 
2 z³ / dzieñ pobytu.

Turnus rozpoczyna siê obiadem, a koñczy 
œniadaniem.
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Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda

CENA ZAWIERA:
* 14 noclegów 
* 3 posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet 
* 2 zabiegi lecznicze dziennie 
* góralskie ognisko z kapel¹ regionaln¹
* wycieczkê autokarow¹ z przewodnikiem
* spacer z przewodnikiem po Krynicy
* ca³odobow¹ opiekê medyczn¹
* konsultacjê lekarsk¹
* internet bezprzewodowy 

KRYNICA GÓRSKA                                            

PO£O¯ENIE:  przy ulicy Pi³sudskiego na p³askim terenie.
POKOJE: 42 pokoje 1, 2, 3-osobowe oraz rodzinne pokoje typu studio (2+1). Ogó³em pokoje mog¹ pomieœciæ do 80 osób, 
w tym osoby niepe³nosprawne, poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pokoje wyposa¿one s¹ w telefon, 
telewizor, radio, czajnik elektryczny, wiêkszoœæ pokoi posiada balkony.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: sala gimnastyczna, biblioteka, stanowisko komputerowe, pi³karzyki, gry planszowe, sala konferencyjna.
BAZA ZABIEGOWA: elektroterapia, hydroterapia, balneoterapia, inhalacje, ultradŸwiêki, magnetoterapia, fototerapia, 
kinezyterapia i inne.

        TERMIN                Cena                  Cena
                               w pok. 2, 3-os.    w pok. 2-os 
                              i 1-os. w studio z przedpokojem

02.04 - 16.04.14           1414 z³              1512 z³
16.04 - 30.04.14           1470 z³              1568 z³
30.04 - 14.05.14           1484 z³              1582 z³
14.05 - 28.05.14         1512 z³              1610 z³
28.05 - 11.06.14         1512 z³              1610 z³
11.06 - 25.06.14         1596 z³              1694 z³  
25.06 - 09.07.14         1596 z³              1694 z³  
09.07 - 23.07.13         1596 z³              1694 z³  
24.07 - 07.08.13         1638 z³              1736 z³
08.08 - 22.08.13         1638 z³              1736 z³
23.08 - 06.09.14         1568 z³              1666 z³
07.09 - 21.09.14         1540 z³              1638 z³
22.09 - 06.10.14         1470 z³              1568 z³ 
07.10 - 21.10.14         1428 z³              1526 z³  
22.10 - 05.11.14           1358 z³              1456 z³
06.11 - 20.11.14           1358 z³              1456 z³
20.11 - 04.12.14         1358 z³              1456 z³
04.12 - 18.12.13           1358 z³              1456 z³
19.12 - 02.01.15           1708 z³              1806 z³

Turnusy zaczynaj¹ siê obiadokolacj¹, a koñcz¹ 
œniadaniem w dniu wyjazdu.
W cenê turnusu wkalkulowane s¹ 2 zabiegi 
dziennie z wy³¹czeniem pierwszego i ostatniego 
dnia pobytu, a tak¿e niedziel i Œwi¹t.
Op³ata uzdrowiskowa na miejscu w Recepcji.

WSKAZANIA:
schorzenia przewodu pokarmowego, uk³adu 
kr¹¿enia, cukrzycy, chorób kobiecych, narz¹du 
wydzielania wewnêtrznego, neurologiczne, 
reumatyczne, narz¹du wzroku.

KRYNICA GÓRSKA                                                  
Oœrodek Wczasowo - Szkoleniowy Daglezja

CENA ZAWIERA:
* 14 noclegów
*  wy¿ywienie 3 x dziennie
*  2 badania lekarskie
*  zabiegi medyczne 
   odpowiednie do schorzeñ

      TERMIN                CENA

01.04 - 15.04.14         1 250 z³
16.04 - 30.04.14         1 250 z³
01.05 - 15.05.14         1 300 z³
16.05 - 30.05.14         1 300 z³
01.06 - 15.06.14         1 350 z³
16.06 - 30.06.14         1 350 z³
01.07 - 15.07.14         1 450 z³
16.07 - 30.07.14         1 450 z³
01.08 - 15.08.14         1 450 z³
16.08 - 30.08.14         1 450 z³
01.09 - 15.09.14         1 350 z³
16.09 - 30.09.14         1 350 z³
01.10 - 15.10.14         1 300 z³
16.10 - 30.10.14         1 300 z³
03.11 - 17.11.14         1 200 z³
18.11 - 02.12.14         1 200 z³
15.12 - 29.12.14         1 500 z³

OŒRODEK SPECJALIZUJE SIÊ 
W LECZENIU NASTÊPUJ¥CYCH SCHORZEÑ:

choroby uk³adu oddechowego, upoœledzenie 
umys³owe, choroby psychiczne, epilepsja,  
schorzenia uk³adu kr¹¿enia, uk³adu pokarmowego, 
uk³adu moczowego, cukrzyca, schorzenia osób 
starszych z ogólnego stanu zdrowia, neurologiczne.

Op³ata uzdrowiskowa p³atna na miejscu: 3,50 z³ / doba.

PO£O¯ENIE:  na zboczu Góry Krzy¿owej.
POKOJE: 26 komfortowych pokoi do wykorzystania przez 2 lub 3 osoby ka¿dy, oraz jedno studio, mieszcz¹ce 8 osób. 
Wszystkie pokoje z ³azienkami i telewizorami.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: sala gimnastyczna z mini-si³owni¹, bufet, jadalnia, miejsce do opalania, plac zabaw, wiata ogniskowa.
BAZA ZABIEGOWA: aquavibron, wirówka, inhalacje, magnetronik, diadynamic, interdyn, masa¿ podwodny, masa¿ i k¹piel 
pere³kowa, bicze szkockie, laseroterapia, lampa Bio.

WYMAGANE ZAŒWIADCZENIE O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI.

Turnusy rozpoczynaj¹ siê kolacj¹, a koñcz¹ œniadaniem.
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Oœrodek Geovita

L¥DEK ZDRÓJ

PO£O¯ENIE:  odleg³oœæ od centrum 1800 m, od turystycznego przejœcia granicznego do Czech 4 km, od Opola 
110 km, od Wroc³awia 110 km.
POKOJE: 1, 2-osobowe oraz apartamenty 2 i 3-osobowe (111 miejsc), z ³azienk¹, TV sat, radiem, telefonem, 
suszark¹ do w³osów.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: sala restauracyjna, Chata grillowa, kawiarnia z tarasem letnim, trzy sale konferencyjne, sauna 
z minibasenem, solarium, minisi³ownia, kort tenisowy, boisko do siatkówki / koszykówki i badmintona, bilard, tenis 
sto³owy, parking monitorowany.
BAZA ZABIEGOWA: baza zabiegowa odnowy biologicznej, hydroterapia (k¹piel pere³kowa i solankowa, masa¿e 
podwodne i wirowe), fizykoterapia (diadynamik, interdyn, ultradŸwiêki, galwanizacja, jonoforeza), 
aerozoloterapia, termoterapia (ok³ady parafinowe i borowinowe), kinezyterapia, aquawibron, masa¿e lecznicze.

CENA ZAWIERA:
* 14 noclegów w pokoju 2-osobowym
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie z mo¿liwoœci¹ 
   doboru diety (od kolacji w dniu przyjazdu do 
   obiadu  w dniu wyjazdu)
* 2 wizyty lekarskie (na pocz¹tku i na koñcu 
   turnusu)
* opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹
* zabiegi rehabilitacyjne wg wskazañ lekarza 
   (z wy³¹czeniem niedzieli i œwi¹t) 
* 1 x masa¿ na fotelu masuj¹cym
* 1 x godzinny relaks w saunie
* kuracjê pitn¹ w Zdroju „Wojciech”
* zajêcia indywidualne i grupowe
* tenis sto³owy, mini-si³ownia, boisko do 
   siatkówki,koszykówki i kometki, plac zabaw i 
   pokój zabaw dla dzieci
* wieczorek taneczny
* parking
* bezprzewodowy internet

PROFIL LECZENIA:
choroby reumatyczne, choroby narz¹dów ruchu, uk³adu trawiennego i moczowego.
Mo¿liwoœæ wyboru diety wegetariañskiej, niskokalorycznej dla osób z cukrzyc¹ oraz diety bezglutenowej.

Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00.
Pobyt od kolacji do obiadu.

DODATKOWO P£ATNE:    
* op³ata klimatyczna
* sauna, kort tenisowy, bilard
* wycieczki autokarowe i piesze (turystyczne przejœcie 
  graniczne Lutynia - Travna w odl. 4 km od Centrum), 
  stadniny koni, oœrodki narciarskie, Twierdza K³odzka, 
  Jaskinia NiedŸwiedzia w Kletnie, Kopalnia Z³ota w 
  Z³otym Stoku.

        TERMIN              uczestnik             opiekun    
                                w pok. 1, 2-os.         
                              

28.03 - 11.04.14           1290 z³                 1190 z³

30.05 - 13.06.14           1490 z³                 1390 z³

13.06 - 27.06.14           1490 z³                 1390 z³  

15.08 - 29.08.14           1490 z³                 1390 z³  

12.09 - 26.09.14           1490 z³                 1390 z³  

26.09 - 10.10.14           1290 z³                 1190 z³  

10.10 - 24.10.14           1290 z³                 1190 z³  

28.11 - 12.12.14           1290 z³                 1190 z³  

L¹dek Zdrój jest malowniczo po³o¿ony na zboczach Gór Z³otych w dolinie œrodkowego biegu Bia³ej L¹deckiej - przepiêkne 
górskie krajobrazy zachêcaj¹ do spacerów i turystycznych wêdrówek. Uzdrowisko jest jednym z najstarszych w Europie - 
l¹deckie wody termalne znane s¹ kuracjuszom ju¿ od ponad 750 lat. Bywali tu Goethe, cesarzowa Katarzyna II czy królowie 
pruscy. W uzdrowiskowej czêœci miasta znajduje siê piêkny park, a w nim - zabytkowy dom zdrojowy z drugiej po³owy XVII 
wieku. Czêœæ miejska zachowa³a oryginalny rynek z zespo³em barokowych i renesansowych kamieniczek. 

Dziecko do lat 12 - zni¿ka 20%; dziecko do lat 4 bez œwiadczeñ - 
bezp³atnie.  
Opiekun: 1 zabieg dziennie wg wskazañ lekarza z wy³¹czeniem 
masa¿u klasycznego.
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Oœrodek Geovita

MUSZYNA Z£OCKIE                                        

PO£O¯ENIE:  
w malowniczej czêœci Z³ockiego, tu¿ na skraju czêœci uzdrowiskowej. 
Dysponuje w³asnym ujêciem doskona³ej wody leczniczej „Z³ockie 8”.
POKOJE: 
pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe oraz apartamenty (101 miejsc) z ³azienk¹, TV sat, 
radiem, telefonem, le¿akami, suszark¹, p³aszczem k¹pielowym i widokiem na 
wzgórza poroœniête lasami, bezprzewodowy internet.
WY¯YWIENIE:  
trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: 
kryty basen z whirpoolem, sauna, dwa korty tenisowe, boisko do siatkówki i 
koszykówki, bilard, tenis sto³owy, basen letni (brodzik), plac zabaw dla dzieci, 
sala restauracyjna (130 miejsc), kawiarnia, sala kominkowa, chata grillowa, 
ognisko, cztery sale konferencyjne, parking monitorowany.
BAZA ZABIEGOWA: 
hydroterapia (k¹piel pere³kowa i solankowa, bicze szkockie, masa¿e wirowe), 
fizykoterapia (diadynamik, interdyn, ultradŸwiêki, elektrostymulacja, 
jonoforeza, galwano-borowina, lampa kwarcowa, lampa Sollux, magnetronik, 
laseroterapia, k¹piel 4-komorowa); aerozoloterapia, termoterapia (ok³ady 
borowinowe), kinezyterapia, masa¿e lecznicze.

CENA ZAWIERA:
* 14 noclegów w pokojach 2, 3, 4-osobowych
*  wy¿ywienie 3 posi³ki dziennie, z mo¿liwoœci¹
   doboru diety (od kolacji w dniu przyjazdu do 
   œniadania w dniu wyjazdu)
* biesiadê przy ognisku z pieczeniem kie³basek
* opiekê lekarsko-pielêgniarsk¹
* 20 zabiegów leczniczych zleconych po konsultacji 
   lekarskiej
* 10 gimnastyk w basenie 
* codziennie korzystanie z basenu 
* rabat 10% na us³ugi gabinetu masa¿u
* rabat 25% na us³ugi Instytutu SPA & Wellness 
   w Krynicy-Zdroju (z wyj¹tkiem masa¿u)
* kuracjê pitn¹ na bazie wody leczniczej Z³ockie VIII
* dostêp do wifi 
* miejsce parkingowe
* korzystanie z bogatego zaplecza rekreacyjnego-
   korty tenisowe, boisko do siatkówki/koszykówki, 
   bilard, tenis sto³owy

PROFIL LECZENIA:
osoby niepe³nosprawne ze schorzeniami krêgos³upa, uk³adu kr¹¿enia, uk³adu oddechowego, pokarmowego, moczowo-
p³ciowego, ze schorzeniami laryngologicznymi,  z chorobami neurologicznymi, reumatycznymi, osoby z cukrzyc¹, alergi¹, 
kobiety po mastektomii.

Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00.
Pobyt od kolacji do obiadu.

Dop³ata do pokoju 1-osobowego: 180 z³ o osoby.

        TERMIN              w pokoju            w pokoju   
                                  standard A          standard B  
                              

15.03 - 29.03.14           1510 z³                 1410 z³

29.03 - 12.04.14           1510 z³                 1410 z³

17.05 - 31.05.14           1740 z³                 1560 z³  

30.05 - 13.06.14           1740 z³                 1560 z³  

14.06 - 28.06.14           1740 z³                 1560 z³  

13.09 - 27.09.14           1740 z³                 1560 z³  

11.10 - 25.10.14           1510 z³                 1410 z³  

08.11 - 22.11.14           1510 z³                 1410 z³  

06.12 - 20.12.14           1510 z³                 1410 z³

Zni¿ka dla opiekuna bez zabiegów leczniczych wynosi 
140 z³ w ka¿dym terminie.
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Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy  Adam

SZCZYRK                                            

PO£O¯ENIE:  w centrum, jednak z dala od ci¹gu komunikacyjnego, na równym terenie przy deptaku wzd³u¿ rzeki ̄ ylicy. Najbli¿sze 
sklepy znajduj¹ siê w odleg³oœci 100 m, dworzec PKS w odleg³oœci 350 m.  
POKOJE: 67 pokoi 1, 2, 3 - osobowych oraz pokoje typu studio, dla 4, 5 - osobowych rodzin. Wszystkie pokoje wyposa¿one s¹ 
w ³azienki, telewizory, 40% posiada balkony. Wiêkszoœæ pokoi jest przystosowana dla osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: winda, centrum rehabilitacyjne.
BAZA ZABIEGOWA: kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, balneoterapia.

SZCZYRK                                                  
Hotel Orle Gniazdo

CENA ZAWIERA:
* 14 noclegów w pokoju zgodnie z rezerwacj¹
*  wy¿ywienie 3 x dziennie
*  2 x dziennie zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym masa¿ (10 dni  
   zabiegowych w dni robocze) - warunkiem zaordynowania
   zabiegów dla kuracjuszy jest dostarczenie przed badaniem
   lekarskim informacji o stanie zdrowia, podpisanej przez lekarza 
   kieruj¹cego z miejsca zamieszkania
* 2 badania lekarskie
* ca³odobow¹ opiekê lekarsk¹

  CENA                       standard               standard plus

w pokoju 2-os.            1199 z³                       1399 z³

w pokoju 1-os.            1299 z³                       1499 z³ 

OŒRODEK SPECJALIZUJE SIÊ 
W LECZENIU NASTÊPUJ¥CYCH SCHORZEÑ:
dysfunkcje narz¹du ruchu, w tym osoby poruszaj¹ce siê na 
wózkach; choroby neurologiczne, cukrzyca, choroby uk³adu 
oddechowego (tylko leczenie klimatyczne); upoœledzenie 
umys³owe, choroby psychiczne (osoby przyjmowane s¹ 
z opiekunem).

Op³ata uzdrowiskowa p³atna na miejscu.

PO£O¯ENIE:  najwy¿ej po³o¿ony w tej czêœci Beskidów kompleks hotelowy.
POKOJE: 3 segmenty A - B - C. Segmenty A, B (standard): 136 pokoi: standardy hotelowe okreœlone dla hoteli **. Pokoje 1, 2, 
3, 4 - osobowe. Segment C (standard plus): 131 pokoi: standardy hotelowe okreœlone dla hoteli***. Pokoje 1, 2-osobowe, 
2-osobowe dla niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: restauracja, kawiarnia, drink bar, si³ownia, sauny, jacuzzi, solaria, gabinet masa¿u, miejsce na grilla, basen 
letni, parking.
BAZA ZABIEGOWA: fizykoterapia, elektroterapia, œwiat³olecznictwo, ultradŸwiêki, magnetoterapia, kinezyterapia, masa¿e.

WYMAGANE ZAŒWIADCZENIE 
  O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI.

Turnusy rozpoczynaj¹ siê obiadem i koñcz¹ œniadaniem.

       Termin          pok. 2 os.     pok 3 os.    pok. 1 os
                                                                      typu studio

01.05 - 15.05.14      1330 z³         1210 z³         1630 z³

17.05 - 31.05.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

02.06 - 16.06.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

18.06 - 02.07.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

04.07 - 18.07.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

21.07 - 04.08.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

06.08 - 20.08.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

23.08 - 06.09.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

08.09 - 22.09.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

24.09 - 08.10.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

10.10 - 24.10.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

03.11 - 17.11.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

18.11 - 02.12.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

04.12 - 18.12.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

19.12 - 02.01.15      1780 z³         1610 z³         2080 z³

CENA  ZAWIERA:
* 14 noclegów w pokoju z balkonem 
   zgodnie z dokonan¹ rezerwacj¹
*  ca³odzienne wy¿ywienie 
   z uwzglêdnieniem koniecznej diety 
*  konsultacjê medyczn¹, 
*  ca³odobow¹ opiekê pielêgniarsk¹,
*  codzienn¹ opiekê lekarsk¹
*  2 zabiegi dziennie indywidualne, jak
   równie¿ 2 zabiegi zbiorowe je¿eli
   dysfunkcja narz¹du ruchu na to 
   zezwala

Turnusy przeznaczone s¹ dla osób:
z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu w tym osoby 
poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich,  
narz¹du s³uchu, wzroku, z chorob¹ 
psychiczn¹, upoœledzeniem umys³owym, 
padaczk¹, schorzeniami uk³adu kr¹¿enia, 
neurologicznymi, uk³adu oddechowego, 
reumatologicznymi, metabolicznymi, 
chorobami uk³adu  pokarmowego.

DOP£ATY:
Op³ata klimatyczna 2,19 z³ / osoba /doba p³atna na 
miejscu.

ZNI¯KI:
Pokoje na III piêtrze: zni¿ka 50 z³ (od ceny turnusu).

                   28.06 - 12.07.2014           12.07 - 26.07.2014
                   10.08 - 24.08.2014           24.08 - 07.09.2014
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POKOJE
75 przytulnych pokoi z ³azienkami, telewizorami i telefonami.
WY¯YWIENIE
3 posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ diet).
WYPOSA¯ENIE
jacuzzi, fitness centrum, sauna, gabinet masa¿u, sale konferencyjne, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego (w tym rowerów 
górskich), sto³y do gry w bilarda i tenisa sto³owego, boiska wielofunkcyjne, stylowa bacówka z paleniskiem i grillem
parking.
BAZA ZABIEGOWA:
ok³ady borowinowe, k¹piel wirowa, masa¿e wielostrumieniowe, gimnastyka indywidualna (UGUL) i grupowa, si³ownia, Nordic 
Walking, sauna sucha, krioterapia miejscowa, inhalacje, masa¿e lecznicze: klasyczny, limfatyczny, aquavibron, diadynamik, 
jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja, tonoliza, interdyn, TENS, pr¹dy Kotza i Trauberta, laser podczerwieni, lampa 
Solux, ultradŸwiêki, magnoterapia.

USTROÑ
Sanatorium Ustroñ - Oœrodek Magnolia

Oœrodek Magnolia jest usytuowany w uzdrowiskowej dzielnicy Ustroñ Zawodzie, 
w odleg³oœci ok. 1 km od centrum miasta, stacji PKP i dworca PKS, co eliminuje 
wszelkie problemy zwi¹zane z dotarciem do obiektu, bez wzglêdu na wybrany przez 
Pañstwa sposób podró¿owania. Zagospodarowany ogromny ogród wokó³ Oœrodka, 
otoczenie lasów iglastych i liœciastych daj¹ naszym Goœciom mo¿liwoœæ wypoczynku i 
relaksu z dala od zgie³ku i ha³asu, jaki towarzyszy mieszkañcom miast na co dzieñ. 

    Pobyt 7-dniowy         965 z³
   
    Pobyt 14-dniowy     1710 z³ 

CENA ZAWIERA:

* 7 lub 14 noclegów w pokoju 2-osobowym 
   z ³azienk¹, TV, radio
*  wy¿ywienie 3 x dziennie
* 1 x wizytê lekarsk¹, ocenê stanu zdrowia  
   i zlecenie zabiegów (na pocz¹tku pobytu)
* 3 zabiegi dziennie (w dni robocze)
   - 15 zabiegów - pobyt 7 dniowy 
   - 30 zabiegów - pobyt 14 dniowy
* kuracjê preparatami zio³owymi Ojca 
  Grzegorza Sroki wed³ug wskazañ lekarza
  balneoklimatologa
* piesz¹ wycieczkê po okolicy z opiekunem 
* dostêp do bezprzewodowego internetu 
* parking
* wstêp na salê fitness

Wpis do rejestru oœrodków na poni¿sze dysfunkcje: 
ortopedyczno – urazowe schorzenia narz¹dów ruchu, schorzenia reumatyczne, schorzenia dróg oddechowych, schorzenia 
uk³adu nerwowego, schorzenia uk³adu kr¹¿enia, schorzenia kardiologiczne, cukrzyca, osteoporoza, oty³oœæ.

POBYTY SANATORYJNE Z KURACJ¥ ZIO£AMI OJCA GRZEGORZA SROKI

7 lub 14 - dniowe pobyty w Sanatorium Ustroñ 

z pakietem zabiegów rehabilitacyjnych 
oraz specjalnie dobran¹ przez lekarza balneoklimatologa 
kuracj¹ preparatami zio³owymi Ojca Grzegorza Sroki 

obejmuj¹c¹ nastêpuj¹ce schorzenia: 

problemy uk³adu kr¹¿enia, uk³adu nerwowego, uk³adu 
moczowego, uk³adu pokarmowego, uk³adu oddechowego, 
problemy ze stawami i krêgos³upem, z cukrzyc¹ oraz oty³oœæ. 

W ramach kuracji zio³ami Ojca Grzegorza Sroki aplikujemy 
niezbêdne preparaty zio³owe zgodnie ze wskazaniami lekarza 
przyjmuj¹cego i pod jego kontrol¹. Dobór preparatów zio³owych do 
kuracji nastêpuje podczas pierwszej wizyty lekarskiej po 
przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego, badaniu oraz analizie 
wyników.  Po zakoñczeniu pobytu w uzdrowisku kuracjusz otrzymuje 
wykaz przyjmowanych preparatów oraz zalecenia do stosowania na 
przysz³oœæ.

Zalecamy przyjazd do sanatorium z aktualnymi wynikami 
podstawowymi: OB, morfologia, mocz, cholesterol. trójglicerydy i 
cukier. 

Op³ata uzdrowiskowa: 3 z³ / osoba / doba.
Dop³ata do pokoju 1-osobowego: 10 z³ / doba.
Pobyt rozpoczyna siê w sobotê od kolacji i koñczy 
w sobotê œniadaniem.
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Oœrodek Geovita

WIS£A

PO£O¯ENIE:  w uroczej dolinie Malinki, 200 m od skoczni narciarskiej im. Adama Ma³ysza.
POKOJE: 1, 2-osobowe oraz apartamenty 2 i 3-osobowe (98 miejsc), z ³azienk¹, TV sat, radiem, telefonem, 
suszark¹ do w³osów.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: sala restauracyjna, taras z grillem, sauna, sala fitness, chata grillowa (100 miejsc), plac zabaw 
dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci, bilard, tenis sto³owy, parking, Wi-Fi Free.
BAZA ZABIEGOWA: fizykoterapia: pole magnetyczne, pr¹dy interferencyjne, pr¹dy diadynamiczne, pr¹dy 
Traberta, pr¹dy Kotz'a, jonoforeza, pr¹dy Tens, ultradŸwiêki, fonoforeza, lampa sollux, laseroterapia, 
aerozoloterapia: inhalacja, inhalacje z lekami, termoterapia: ok³ady borowinowe, sauna; masa¿e lecznicze: 
masa¿ klasyczny ca³ego cia³a, masa¿ aromaterapeutyczny, relaksacyjny, masa¿ klasyczny krêgos³upa, koñczyn, 
masa¿ czêœciowy gor¹cymi kamieniami.

CENA ZAWIERA:
* 14 noclegów w wybranym typie pokoju
* wy¿ywienie 3 posi³ki dziennie (od kolacji w dniu 
  przyjazdu do œniadania w dniu wyjazdu) 
  mo¿liwoœæ doboru diety
* 20 zabiegów leczniczych (w tym 1 masa¿ 
  czêœciowy) zleconych po konsultacji lekarskiej, 
  tj. 2 zabiegi dziennie w dni robocze 
* opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹ 
* 2 seanse w saunie suchej 
* kijki  nordic walking
* wieczorek przy grillu z ogniskiem 
* kolacjê przy lampce wina
* bezp³atny dostêp do internetu 
   bezprzewodowego
* bezp³atny monitorowany parking
* bilard, tenis sto³owy, plac zabaw

PROFIL LECZENIA:·
kobiety po mastektomii, choroby narz¹dów wydzielania wewnêtrznego, choroby neurologiczne, choroby 
uk³adu krwiotwórczego, choroby uk³adu moczowo-p³ciowego, choroby uk³adu pokarmowego, cukrzyca, ze 
schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami krêgos³upa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze 
schorzeniami uk³adu oddechowego, ze skolioz¹, z przewlek³ymi chorobami w¹troby, z wadami postawy, 
z zaburzeniami g³osu i mowy.

Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00.
Pobyt od kolacji do obiadu.

Osoba towarzysz¹ca bez zabiegów: 1325 z³.
Dziecko do lat 12, 1/2 wy¿ywienia bez zabiegów: 1100 z³.
Dziecko do lat 4 bez œwiadczeñ: bezp³atnie.
Dieta bezglutenowa: 10 z³ / doba.

        TERMIN              uczestnik            uczestnik    
                                  w pok. 1-os.     w pok. 2, 3-os.    
                              

09.05 - 23.05.14           1625 z³                 1485 z³

23.05 - 06.06.14           1625 z³                 1485 z³

06.06 - 20.06.14           1625 z³                 1485 z³  

20.06 - 04.07.14           1625 z³                 1485 z³  

04.07 - 18.07.14           1625 z³                 1485 z³  

18.07 - 01.08.14           1625 z³                 1485 z³  

01.08 - 15.08.14           1625 z³                 1485 z³

15.08 - 29.09.14           1625 z³                 1485 z³  

29.08 - 12,09.14           1625 z³                 1485 z³ 

26.09 - 10.10.14           1625 z³                 1485 z³ 

Oœrodek po³o¿ony jest w uroczej dolinie Malinki, 200 m od 
skoczni narciarskiej im. Adama Ma³ysza. Po powrocie z zabawy 
na stoku lub po intensywnym dniu spêdzonym w jednej z sal 
konferencyjnych ogrzejemy siê w przytulnych, wype³nionych 
goœcinn¹ atmosfer¹ pokojach. Wieczór mo¿emy spêdziæ przy 
grillu lub ognisku, pod gwieŸdzistym niebem.

Wis³a po³o¿ona jest w samym sercu Beskidu Œl¹skiego, tu¿ przy 
czeskiej granicy. To w³aœnie st¹d, ze Ÿróde³ na Baraniej Górze 
wyp³ywaj¹ potoki Czarna i Bia³a Wise³ka, które po po³¹czeniu siê 
z wodami potoku Malinka, tworz¹ rzekê Wis³ê. Ze wzglêdu na 
walory turystyczne i bogactwo imprez kulturalnych, w Wiœle 
przez ca³y rok nie brakuje atrakcji. Na amatorów pieszych 
wêdrówek czekaj¹ malownicze, górskie szlaki turystyczne, na 
mi³oœników bia³ego szaleñstwa - kilkanaœcie doskonale 
przygotowanych, zró¿nicowanych nartostrad. Warto wyruszyæ 
na organizowane przez oœrodek wycieczki do Ustronia, aby 
wjechaæ górsk¹ kolejk¹ na Czantoriê lub do Koniakowa - 
granicznego miasta, gdzie powstaj¹ s³ynne koronki.
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Oœrodek Geovita

D¥BKI

PO£O¯ENIE:  ca³oroczny obiekt, otoczony sosnowo - brzozowym lasem, znajduje siê zaledwie 100  metrów od 
brzegu morza.
POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z ³azienk¹, lodówk¹, TV sat, radiem, telefonem, dostêpem do internetu oraz sprzêtem 
pla¿owym.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: sala restauracyjna, Chata grillowa, kawiarnia z tarasem letnim, dwie sale konferencyjne, bilard, 
tenis sto³owy, kort tenisowy, boisko do siatkówki, koszykówki, badmintona, plac zabaw dla dzieci, parking 
strze¿ony, solarium, sauna z minibasenem, si³ownia i sala gimnastyczna; salon kosmetyczny, gabinet masa¿u: 
masa¿ gor¹cymi kamieniami Sabai, masa¿e relaksacyjne, lecznicze i pielêgnacyjne.
BAZA ZABIEGOWA: basen rekreacyjno - rehabilitacyjny, zabiegi wodne i balneologiczne, fizykoterapia, 
aerozoloterapia, termoterapia, kinezyterapia, masa¿e lecznicze.

CENA ZAWIERA:
* 14 noclegów w pokoju 2-osobowym
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie z mo¿liwoœci¹ 
  doboru diety (od kolacji w dniu przyjazdu do 
   obiadu  w dniu wyjazdu)
* 2 wizyty lekarskie (na pocz¹tku i na koñcu 
   turnusu)
* opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹
* zabiegi rehabilitacyjne wg wskazañ lekarza 
  (z wy³¹czeniem niedzieli i œwi¹t) - 20 zabiegów
* gimnastykê grupowa
* gimnastykê w basenie (realizowana przy 
   minimum 15 osobach)
* basen rekreacyjno - rehabilitacyjny
* parking
* bezprzewodowy internet

Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00.
Pobyt od kolacji do obiadu.

        TERMIN              w pokoju            w pokoju   
                                2-os. standard     2-os. komfort    
                              

22.03 - 05.04.14           1470 z³                 1610 z³

05.04 - 19.04.14           1470 z³                 1610 z³

10.05 - 24.05.14           1610 z³                 1750 z³  

24.05 - 07.06.14           1610 z³                 1750 z³  

07.06 - 21.06.14           1610 z³                 1750 z³  

13.09 - 27.09.14           1540 z³                 1680 z³  

27.09 - 11.10.14           1400 z³                 1540 z³  

11.10 - 25.10.14           1400 z³                 1540 z³  

Odleg³oœæ do pla¿y 100 m, do centrum 500 m, do jeziora 650 m.
Odleg³oœæ od Dar³owa - 8 km, Koszalina - 27 km, S³upska - 58 km, Gdañska  - 180 km.
Oœrodek otrzyma³ Certyfikat Bezpieczeñstwa na lata 2009-2011 za stworzenie wysokiego poziomu bezpieczeñstwa 
Goœciom korzystaj¹cym z jego us³ug.

Mo¿liwoœæ wyboru diety niskokalorycznej, wegetariañskiej, w¹trobowej, dla osób z cukrzyc¹ oraz diety bezglutenowej.
Teren ogrodzony, strze¿ony.

Idealne miejsce zarówno na d³u¿sze pobyty wczasowe, wakacje rodzinne, weekendowe wypady we dwoje.

Dop³ata do pokoju 1-osobowego: 300 z³.
Obiekun bez zabiegów: cena pomniejszona o 140 z³.
Dziecko do lat 12, 1/2 wy¿ywienia: cena pomniejszona o 15%.
Op³ata uzdrowiskowa: 4,20 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu - p³atna 
w recepcji.

WSKAZANIA:
choroby uk³adu ruchu, choroby uk³adu oddechowego, choroby uk³adu kr¹¿enia w stadium wydolnoœci, choroby uk³adu 
wydzielania wewnêtrznego.

Oœrodek jest czêœciowo przystosowany dla osób niepe³nosprawnych.
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PO£O¯ENIE
Oœrodek usytuowany jest na najwy¿szym wybrze¿u klifowym, w najbardziej malowniczej czêœci Ustki, w dzielnicy 
turystyczno - wypoczynkowej, a jednoczeœnie w niedalekiej odleg³oœci od centrum miasta. Ca³oœæ otoczona jest 
lasem sosnowym z urokliwymi œcie¿kami spacerowymi. Oœrodek posiada zejœcie na szerok¹ i piaszczyst¹ pla¿ê.
POKOJE
W trzypiêtrowym budynku z wind¹ znajduj¹ siê komfortowe pokoje 2 i 3 - osobowe z ³azienkami, balkonami, 
telewizorem i telefonem. 
WY¯YWIENIE
trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE
kawiarnia z sal¹ kominkow¹ i bilardem oraz miejsce do grillowania. Teren ogrodzony, posiada w³asny parking. 
BAZA ZABIEGOWA
stymulacja Tens (przez skórna stymulacja nerwów), pr¹dy interferencyjne - statyczne, dynamiczne 
i jednokana³owe, stymulator Kotza (odbudowa struktury miêœniowej), tonoliza (stymulacja pora¿eñ 
spastycznych),  stymulacja pora¿eñ wiotkich, jonofreza, galwanizacja, biostymulacja laserowa, magnetoterapia, 
inhalacje indywidualne, zabiegi wodne: k¹piel pere³kowa, masa¿ wirowy koñczyn dolnych i koñczyn górnych, 
hydromasa¿, krioterapia punktowa, masa¿ limfatyczny. 

USTKA

Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy W³ókniarz

Ustka po³o¿ona u ujœcia rzeki S³upi do Morza Ba³tyckiego jest miastem portowym, 
k¹pieliskiem morskim oraz uzdrowiskiem. To jedna z wiêkszych i najbardziej znanych 
miejscowoœci wypoczynkowych w Polsce. 

CENA OD OSOBY:
CENA ZAWIERA:

*  zakwaterowanie w pokoju 2 lub 3-osobowym typu studio
*  pe³ne wy¿ywienie - trzy posi³ki dziennie
*  opiekê pielêgniarsk¹ i lekarsk¹
*  2  zestawy zabiegów wg zaleceñ lekarza
   (z wy³¹czeniem sobót, niedziel i dni  œwi¹tecznych)
*  realizacjê programu turnusu rehabilitacyjnego
*  wieczorki integracyjne
*  wspólne grillowanie

Wpis do rejestru oœrodków na poni¿sze dysfunkcje:
dysfunkcje narz¹du ruchu - z wy³¹czeniem osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich, dysfunkcje narz¹du s³uchu, 
padaczka, upoœledzenie umys³owe, schorzenia uk³adu kr¹¿enia, oddechowego, pokarmowego, moczowo - p³ciowego, 
schorzenia neurologiczne, laryngologiczne, metaboliczne, choroby uk³adu krwiotwórczego, choroby dermatologiczne, 
narz¹dów wydzielania wewnêtrznego, kobiety po  mastektomii.

Gabinety wyposa¿one w:
elektrostymulator, aparat do terapii wolnozmiennym polem 
magnetycznym "Magnetronik", stymulator do pora¿eñ 
spastycznych i wiotkich "Pulsatronik", biostymulator laserowy, 
lampy nagrzewaj¹ce, Bioptron, sala gimnastyczna wyposazona w 
UGUL, sollaris, Lympha-Tron.

12.04 - 26.04.2014          1372 z³

26.04 - 10.05.2014          1540 z³

10.05 - 24.05.2014          1624 z³

24.05 - 07.06.2014          1680 z³

07.06 - 21.06.2014          1820 z³

21.06 - 05.07.2013          1988 z³

05.07 - 19.07.2014          2184 z³  

19.07 - 02.08.2014          2184 z³
 

02.08 - 16.08.2014          2184 z³

16.08 - 30.08.2014          1974 z³

30.08 - 13.09.2014          1750 z³ 

13.09 - 27.09.2014          1568 z³

27.09 - 11.10.2014          1386 z³

11.10 - 25.10.2014          1288 z³
Turnusy rozpoczynaj¹ siê kolacj¹ w dniu przyjazdu, a koñcz¹ 
œniadaniem w dniu wyjazdu. 
Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 10.00.
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PO£O¯ENIE
zaledwie 120 m od piaszczystej pla¿y.
POKOJE 
1, 2, 3 - osobowe,  wszystkie z  ³azienkami, TV-Sat. Ekspozycja pokoi od strony pó³nocnej (morza) i po³udniowej (s³oneczna). 
Tylko niektóre pokoje od strony po³udniowej posiadaj¹ balkony.
WY¯YWIENIE
3 posi³ki dziennie. 
WYPOSA¯ENIE
sto³ówka, kawiarenka, komfortowa sala szkoleniowo - konferencyjna (idealna tak¿e dla grup tanecznych), nowoczesne 
gabinety zabiegowe, parking samochodowy, plac zabaw oraz boiska sportowe (koszykówka, siatkówka), a w oœrodku k¹cik 
malucha. Internet WiFi - bezp³atnie na terenie obiektu.
BAZA ZABIEGOWA
gabinet masa¿u, hydroterapia solankowa, k¹piele borowinowe, pere³kowe i SPA, fizykoterapia, inhalacje solankowe, mata 
magnetyczna, lampa sollux i inne.

USTRONIE MORSKIE

Oœrodek Wypoczynkowy Alka

     TURNUSY          w pok. 2,3,4-os.          w pok. 1-os.         dziecko do lat 8
                                                                                                                1/2  wy¿.

26.04 - 09.05.14                 1399 z³                 1549 z³                  1119 z³

03.05 - 16.05.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

10.05 - 23.05.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

17.05 - 30.05.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

24.05 - 06.06.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

31.05 - 13.06.14                 1499 z³                 1699 z³                  1249 z³

07.06 - 20.06.14                 1499 z³                 1699 z³                  1249 z³

14.06 - 27.06.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

21.06 - 04.07.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

28.06 - 11.07.14                 1699 z³                 1899 z³                  1300 z³

05.07 - 18.07.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³
 

12.07 - 25.07.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³

19.07 - 01.08.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³

26.07 - 08.08.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³

02.08 - 15.08.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³

09.08 - 22.08.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³

16.08 - 29.08.14                 1699 z³                 1899 z³                  1300 z³

23.08 - 05.09.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

30.08 - 12.09.14                 1449 z³                 1649 z³                  1249 z³

06.09 - 19.09.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

13.09 - 26.09.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

20.09 - 03.10.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

CENA OD OSOBY:

CENA ZAWIERA:
* 13 noclegów w wybranym pokoju z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie: œniadanie i kolacja 
  - stó³ szwedzki, obiad serwowany
* konsultacjê lekarsk¹ / rehabilitacyjn¹
* opiekê pielêgniarsk¹
* pakiet 20 zabiegów rehabilitacyjnych
* 10 x porann¹ gimnastykê
* program animacyjny

Wpis do rejestru oœrodków na poni¿sze dysfunkcje: 
choroby uk³adu kr¹¿enia, uk³adu odechowego, cukrzyca, kobiety po mastektomii, upoœledzenie umys³owe, choroby 
psychiczne, epilepsja, z ogólnego stanu zdrowia.

WYMAGANE ZAŒWIADCZENIE O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI

Pobyt rozpoczyna siê obiadem i koñczy œniadaniem.

Osoba nie posiadaj¹ca orzeczenia 
o niepe³nosprawnoœci (pobyt prywatny z 8% VAT) - 
dop³ata 100 z³ / turnus.

Opiekun osoby niepe³nosprawnej (tylko 
z dokumentem potwierdzaj¹cym), bez zabiegów 
(minus) - 50 z³.

Cennik wa¿ny od dnia  25.09.2013. 
Cennik mo¿e ulec zmianie.
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PO£O¯ENIE
w nadmorskim parku, zaledwie 300 m od piaszczystej pla¿y.
POKOJE 
1, 2, 3 - osobowe, studia rodzinne 4 - osobowymi (2 pokoje 2 - osobowe) - wszystkie z  ³azienkami, TV-Sat  i balkonem. 
WY¯YWIENIE
3 posi³ki dziennie. 
WYPOSA¯ENIE
baza rehabilitacyjna, kawiarnia, sto³ówka, plac zabaw dla dzieci, park krajobrazowy, œcie¿ki zdrowia, fontanny, grill, letnia 
scena taneczna, boisko sportowe, szachownica plenerowa, parking samochodowy. Obiekt oraz czêœæ pokoi dostosowana 
jest dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach.
BAZA ZABIEGOWA
hydroterapia - hydromasa¿ solankowy, k¹piel pere³kowa, jacuzzi, wirówka; œwiat³olecznictwo - lampa sollux, bioptron, laser; 
magnetoterapia, mata magnetyczna; elektroterapia - diadynamik, pr¹dy galwaniczne, elektrostymulacja, jonoforeza; 
krioterapia; sauna; balneoterapia - ok³ady borowinowe, inhalacje solankowe; kiznezyterapia; masa¿e (dodatkowo p³atne); 
korzystanie z basenu  w hotelu Wodnik (dodatkowo p³atne). 

USTRONIE MORSKIE

Oœrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny Leœna Polana

     TURNUSY          w pok. 2,3,4-os.          w pok. 1-os.         dziecko do lat 8
                                                                                                                1/2  wy¿.

26.04 - 09.05.14                 1399 z³                 1549 z³                  1119 z³

03.05 - 16.05.14                 1499 z³                 1690 z³                  1249 z³

10.05 - 23.05.14                 1499 z³                 1690 z³                  1249 z³

17.05 - 30.05.14                 1499 z³                 1690 z³                  1249 z³

24.05 - 06.06.14                 1499 z³                 1690 z³                  1249 z³

31.05 - 13.06.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

07.06 - 20.06.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

14.06 - 27.06.14                 1699 z³                 1899 z³                  1249 z³

21.06 - 04.07.14                 1699 z³                 1899 z³                  1249 z³

28.06 - 11.07.14                 1799 z³                 1999 z³                  1300 z³

05.07 - 18.07.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³
 

12.07 - 25.07.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³

19.07 - 01.08.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³

26.07 - 08.08.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³

02.08 - 15.08.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³

09.08 - 22.08.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³

16.08 - 29.08.14                 1799 z³                 1999 z³                  1300 z³

23.08 - 05.09.14                 1699 z³                 1899 z³                  1240 z³

30.08 - 12.09.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

06.09 - 19.09.14                 1449 z³                 1649 z³                  1249 z³

13.09 - 26.09.14                 1449 z³                 1649 z³                  1249 z³

20.09 - 03.10.14                 1449 z³                 1649 z³                  1249 z³

CENA OD OSOBY:

CENA ZAWIERA:
* 13 noclegów w wybranym pokoju z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie: œniadanie i kolacja 
  - stó³ szwedzki, obiad serwowany
* konsultacjê lekarsk¹ / rehabilitacyjn¹
* opiekê pielêgniarsk¹
* pakiet 20 zabiegów rehabilitacyjnych
* 10 x poranna gimnastyka
* program animacyjny

Wpis do rejestru oœrodków na poni¿sze dysfunkcje: 
narz¹du ruchu, z wy³¹czeniem osób poruszaj¹cych siê na wózkach; narz¹du wzroku, s³uchu, z upoœledzeniem umys³owym, z chorob¹ 
psychiczn¹, z padaczk¹, schorzenia uk³adu kr¹¿enia, oddechowego, z cukrzyc¹, z chorobami neurologicznymi, kobiety po mastektomii.

WYMAGANE ZAŒWIADCZENIE O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI

Pobyt rozpoczyna siê obiadem i koñczy œniadaniem.

Piêkne po³o¿enie oœrodka w nadmorskim parku 
zaledwie 300 m od piaszczystej pla¿y, mikroklimat, 
du¿a zawartoœæ jodu w powietrzu to naturalne 
warunki sprzyjaj¹ce leczeniu i rehabilitacji. 
Nowoczesna baza rehabilitacyjna pomo¿e w leczeniu 
schorzeñ. Profesjonalna kadra medyczna zaopiekuje 
siê klientem podczas pobytu w oœrodku 
a indywidualny tok rehabilitacji zostanie ustalony 
podczas pierwszej wizyty lekarskiej.
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STOMIO

PLATAMONAS

SALONIKI

PARALIA

LEPTOKARIA

NEI PORI

AMARYNTHOS

EVIA

CHALKIDIKI
RIWIERA

OLIMPIJSKA

GRECJA

METEORY

DELFY

MORZE 
EGEJSKIE

RAMOWY PROGRAM POBYTU - GRECJA - RIWIERA OLIMPIJSKA:
Nei Pori, Stomio, Leptokaria, Platamonas, Paralia

1 dzieñ:
O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat bud."S"). Przejazd przez S³owacjê, Wêgry, 
Serbiê, Macedoniê, Grecjê. 
2 dzieñ:
Przyjazd do hotelu w godzinach porannych, zakwaterowanie w godzinach po³udniowych, obiadokolacja, 
nocleg. 
3 - 8/10 dzieñ:
Wypoczynek. Mo¿liwoœæ uczestnictwa w p³atnych wycieczkach fakultatywnych. 
Po³udniowo - wieczorna wycieczka autokarem wzd³u¿ Riwiery Olimpijskiej: Nei Pori - Platamonas - 
Leptokaria - Paralia Katerini z poczêstunkiem greckim winem Retzina*.
* nie dotyczy Paralii
9/11 dzieñ:
Œniadanie. Wykwaterowanie z pokoi w godzinach porannych i wyjazd do Polski, przejazd przez Macedoniê, 
Serbiê. 
10/12 dzieñ:
Przejazd przez Wêgry, S³owacjê (dla chêtnych posi³ek tranzytowy na S³owacji za ok. 5 EUR). Przyjazd do 
Polski (do Krakowa) w godzinach wieczornych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Ateny 40 EUR, Meteory 30 EUR, Delfy 35 EUR, Olimp 20 EUR, Skiatos 45 EUR; Wieczór Grecki 20 EUR; 
Saloniki 25 EUR, Waterland 35 EUR.
Dzieci do lat 3 z rodzicami - gratis. Pakiet (Ateny, Skiatos, Meteory) - cena 100 EUR. 
Cena nie obejmuje biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów. Na czas wycieczki prowiant, po powrocie ciep³a 
obiadokolacja. Wycieczki fakultatywne w cenie jak wy¿ej odbywaj¹ siê przy frekwencji co najmniej 20 osób.

WYJAZDY AUTOKARU:
Kraków, ul. Ujastek 1 - Kombinat (budynek S), godz. 8.30.

DOP£ATY DO TRAS ANTENOWYCH:
Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; Tarnów, Katowice 60 z³.
Na trasach dojazdowych mo¿liwy jest transport samochodem osobowym lub busem. Po³¹czenia antenowe realizowane bêd¹ przy 
minimum 5 uczestnikach imprezy. Miejsca w autokarze docelowym s¹ numerowane i przydzielane przez biuro wed³ug kolejnoœci 
zg³oszeñ. POTWIERDZENIE DOJAZDÓW ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM WYJAZDU.

ul. Ujastek 5b 31-752 Kraków 

tel. 12 644 36 86, 643 55 98, 644 17 52

www.hutplus.com.pl

Oficjalna nazwa:   Republika Grecka
Stolica:                   Ateny
Powierzchnia:       131 940 km2
Ludnoœæ:               10 700 000
Waluta:                   1 EUR = 100 centów
Strefa czasowa:     CET + 1 godzina
S¹siedzi:                 Albania, Bu³garia,                
                                Macedonia, Turcja
Sk³ad etniczny:      Grecy 98%, inni 2%
Ustrój:                    republika parlamentarna

Obywatele polscy korzystaj¹ z prawa do 
swobodnego przep³ywu osób w ramach Unii 
Europejskiej.
 
Dokumentem podró¿y uprawniaj¹cym do 
bezwizowego wjazdu i pobytu (niezale¿nie od 
jego celu) na terytorium Republiki Greckiej do 
90 dni jest paszport b¹dŸ dowód osobisty 
nowego wzoru. 

Przed wyjazdem nale¿y siê upewniæ, czy 
dokument jest wa¿ny i w wystarczaj¹co dobrym 
stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie 
to¿samoœci.



CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 / 9 noclegów w zale¿noœci od terminu
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje 
* napoje do posi³ków zgodnie z ofert¹
* realizacjê programu
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Nei Pori to najbardziej znana i atrakcyjna miejscowoœæ na Riwierze Olimpijskiej w Grecji; kurort z piaszczyst¹, 
szerok¹ pla¿¹, po³o¿ony w odleg³oœci 150 km od Salonik. To wyœmienite miejsce na wypoczynek u podnó¿a 
Olimpu, którego masyw nawet w upalne lato bywa pokryty œniegiem: piaszczyste pla¿e, przejrzyste, b³êkitne 
Morze Egejskie, œwietne restauracje, sieæ sklepów, dyskotek i tawern, czêsto otwartych do godzin rannych.

PO£O¯ENIE
ok. 50 m od szerokiej, piaszczystej pla¿y i promenady nadmorskiej.
WYPOSA¯ENIE
restauracja hotelowa i bar, pomieszczenia  jadalni klimatyzowane.
POKOJE
2, 3 - osobowe z ³azienkami i balkonami; klimatyzacja (dodatkowo p³atna), telewizor, lodówka. 
WY¯YWIENIE
2 posi³ki dziennie: œniadanie - bufet; 2 - daniowa obiadokolacja; napoje do posi³ków: œniadanie - kawa, herbata, sok; obiad - 
woda;  kuchnia grecka. 
Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzeda¿y banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu 
dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto 
kurs 1 EUR = ok.  4,20 z³.

ZNI¯KI:

* dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ:
  450 z³ - przejazd + ubezpieczenie

* dzieci 3-12 lat z 2 osobami pe³nop³atnymi: 
   25% zni¿ki od kwoty w EUR

* dojazd w³asny: cena ni¿sza o 250 z³ od osoby.

  TERMIN                      osoba doros³a           Iloœæ dni

05.06 - 16.06.2014  629 z³ + 153 EUR      12
                                                     razem ok. 1297 z³

11.06 - 22.06.2014  629 z³ + 153 EUR      12
                                               razem ok. 1297 z³

13.06 - 22.06.2014  694 z³ + 133 EUR      10
                                                     razem ok. 1253 z³

14.06 - 25.06.2014  629 z³ + 153 EUR              12
                                                     razem ok. 1297 z³ 

29.06 - 08.07.2014  774 z³ + 175 EUR       10
                                                     razem ok. 1509 z³

06.07 - 17.07.2014  761 z³ + 225 EUR      12
                                                     razem ok. 1706 z³ 

15.07 - 24.07.2014  774 z³ + 175 EUR      10
                                                     razem ok. 1509 z³

22.07 - 02.08.2014  761 z³ + 225 EUR      12
                                                     razem ok. 1706 z³

31.07 - 09.08.2014  774 z³ + 196 EUR      10
                                                     razem ok. 1597 z³

07.08 - 18.08.2014  761 z³ + 252 EUR      12
                                                     razem ok. 1820 z³

16.08 - 25.08.2014  774 z³ + 196 EUR      10
                                                     razem ok. 1597 z³

23.08 - 01.09.2014  774 z³ + 196 EUR      10
                                                     razem ok. 1597 z³

30.08 - 08.09.2014  691 z³ + 119 EUR      10
                                                     razem ok. 1190 z³

09.09 - 20.09.2014  629 z³ + 153 EUR       12
                                                     razem ok. 1297 z³

18.09 - 29.09.2014  629 z³ + 153 EUR      12
                                               razem ok. 1297 z³

CENA NIE ZAWIERA:
* op³aty za klimatyzacjê: 4 EUR / pokój / 
  doba
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
*  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
   z imprezy
*  dop³aty do po³¹czeñ  antenowych

HOTEL SIOKAS*** (kategoria lokalna)
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CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 / 9 noclegów w zale¿noœci od terminu
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje 
* napoje do posi³ków zgodnie z ofert¹
* realizacjê programu
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Nei Pori to najbardziej znana i atrakcyjna miejscowoœæ na Riwierze Olimpijskiej w Grecji; kurort z piaszczyst¹, 
szerok¹ pla¿¹, po³o¿ony w odleg³oœci 150 km od Salonik. To wyœmienite miejsce na wypoczynek u podnó¿a 
Olimpu, którego masyw nawet w upalne lato bywa pokryty œniegiem: piaszczyste pla¿e, przejrzyste, b³êkitne 
Morze Egejskie, œwietne restauracje, sieæ sklepów, dyskotek i tawern, czêsto otwartych do godzin rannych.

PO£O¯ENIE
ok. 150 m od szerokiej, piaszczystej pla¿y i promenady nadmorskiej.
WYPOSA¯ENIE
restauracja hotelowa, jadalnia, sala tv.
POKOJE
2, 3 - osobowe z ³azienkami i balkonami; klimatyzacja (dodatkowo p³atna), telewizor, lodówka. 
WY¯YWIENIE
2 posi³ki dziennie: œniadanie - bufet; 2 - daniowa obiadokolacja w hotelu Siokas - ok. 300 m; napoje do posi³ków: œniadanie - 
kawa, herbata, sok; obiad - woda;  kuchnia grecka. Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzeda¿y banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu 
dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto kurs 
1 EUR = ok.  4,20 z³.

ZNI¯KI:

* dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ:
  450 z³ - przejazd + ubezpieczenie

* dzieci 3-12 lat z 2 osobami pe³nop³atnymi: 
   25% zni¿ki od kwoty w EUR

* dojazd w³asny: cena ni¿sza o 250 z³ od osoby.

  TERMIN                      osoba doros³a           Iloœæ dni

05.06 - 16.06.2014  629 z³ + 171 EUR      12
                                                     razem ok. 1347 z³

11.06 - 22.06.2014  629 z³ + 171 EUR      12
                                                     razem ok. 1347 z³

13.06 - 22.06.2014  694 z³ + 133 EUR      10
                                                     razem ok. 1253 z³

14.06 - 25.06.2014  629 z³ + 171 EUR      12
                                                     razem ok. 1347 z³

29.06 - 08.07.2014  691 z³ + 161 EUR       10
                                                     razem ok. 1367 z³

06.07 - 17.07.2014  702 z³ + 207 EUR      12
                                                     razem ok. 1571 z³ 

15.07 - 24.07.2014  691 z³ + 161 EUR       10
                                                     razem ok. 1367 z³

22.07 - 02.08.2014  702 z³ + 207 EUR      12
                                                     razem ok. 1571 z³ 

31.07 - 09.08.2014  691 z³ + 161 EUR       10
                                                     razem ok. 1367 z³

07.08 - 18.08.2014  702 z³ + 207 EUR      12
                                                     razem ok. 1571 z³ 

16.08 - 25.08.2014  691 z³ + 161 EUR       10
                                                     razem ok. 1367 z³

23.08 - 01.09.2014  691 z³ + 161 EUR       10
                                                     razem ok. 1367 z³

30.08 - 08.09.2014  691 z³ + 119 EUR      10
                                                     razem ok. 1190 z³

09.09 - 20.09.2014  629 z³ + 171 EUR       12
                                                     razem ok. 1347 z³

18.09 - 29.09.2014  629 z³ + 171 EUR       12
                                                     razem ok. 1347 z³

CENA NIE ZAWIERA:
* op³aty za klimatyzacjê: 4 EUR / pokój / 
  doba
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
*  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
   z imprezy
*  dop³aty do po³¹czeñ  antenowych

HOTEL ADONIS** (kategoria lokalna)
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CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 / 9 noclegów w zale¿noœci od terminu
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje 
* napoje do posi³ków zgodnie z ofert¹
* realizacjê programu
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Stomio to niewielkie miasteczko rybackie z tawernami i kafejkami, po³o¿one na po³udnie od Riwiery Olimpijskiej, 
ok. 180 km od Salonik. Piaszczysta, d³uga pla¿a, czysta woda morska, spokojna i wolna od t³umów turystów 
miejscowoœæ umo¿liwia urozmaicony wypoczynek nie tylko spragnionym ciszy i spokoju. Nadmorskie tawerny 
po³o¿one przy samej pla¿y zapewniaj¹ œwie¿e ryby i owoce morza wraz z ch³odnym winem greckim Retzin¹. 

PO£O¯ENIE
ok. 150 m od szerokiej, piaszczystej pla¿y i promenady nadmorskiej.
WYPOSA¯ENIE
restauracja hotelowa, jadalnia, sala tv.
POKOJE
2, 3 - osobowe z ³azienkami i balkonami; klimatyzacja (dodatkowo p³atna), telewizor, lodówka. 
WY¯YWIENIE
2 posi³ki dziennie: œniadanie - bufet; 2 - daniowa obiadokolacja; napoje do posi³ków: œniadanie - kawa, herbata, sok; 
obiadokolacja - woda;  kuchnia grecka. Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej 
wg kursu sprzeda¿y banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania 
ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Pozycje w 
tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = ok.  
4,20 z³.

ZNI¯KI:

* dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ:
  450 z³ - przejazd + ubezpieczenie

* dzieci 3-12 lat z 2 osobami pe³nop³atnymi: 
   25% zni¿ki od kwoty w EUR

* dojazd w³asny: cena ni¿sza o 250 z³ od osoby.

  TERMIN                      osoba doros³a           Iloœæ dni

05.06 - 16.06.2014  564 z³ + 153 EUR      12
                                                     razem ok. 1207 z³

11.06 - 22.06.2014  564 z³ + 153 EUR      12
                                                     razem ok. 1207 z³

14.06 - 25.06.2014  564 z³ + 153 EUR      12
                                                     razem ok. 1207 z³

29.06 - 08.07.2014  691 z³ + 126 EUR       10
                                                     razem ok. 1090 z³

06.07 - 17.07.2014  702 z³ + 162 EUR      12
                                                     razem ok. 1386 z³ 

15.07 - 24.07.2014  691 z³ + 126 EUR       10
                                                     razem ok. 1220 z³

22.07 - 02.08.2014  702 z³ + 162 EUR      12
                                                     razem ok. 1386 z³  

31.07 - 09.08.2014  691 z³ + 126 EUR       10
                                                     razem ok. 1220 z³

07.08 - 18.08.2014  702 z³ + 162 EUR      12
                                                     razem ok. 1386 z³ 

16.08 - 25.08.2014  691 z³ + 126 EUR       10
                                                     razem ok. 1220 z³

23.08 - 01.09.2014  691 z³ + 126 EUR       10
                                                     razem ok. 1220 z³

09.09 - 20.09.2014  702 z³ + 153 EUR       12
                                                     razem ok. 1207 z³

18.09 - 29.09.2014  702 z³ + 153 EUR       12
                                                     razem ok. 1207 z³

CENA NIE ZAWIERA:
* op³aty za klimatyzacjê: 15 EUR 
  za pokój za turnus - p³atne na miejscu
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
*  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
   z imprezy
*  dop³aty do po³¹czeñ  antenowych

HOTEL ALEXIOU** (kategoria lokalna)
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CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 / 9 noclegów w zale¿noœci od terminu
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje 
* napoje do posi³ków zgodnie z ofert¹
* realizacjê programu
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Platamonas to niewielkie miasteczko na zboczach masywu Olimpu, otoczone gajami oliwnymi i oœrodek turystyczny 
z ³agodnie schodz¹c¹ do morza piaszczyst¹ pla¿¹. Znajduje siê tu niewielki ryneczek z koœcio³em prawos³awnym i platanami 
oraz port rybacki. Nad miastem góruje œredniowieczny zamek krzy¿owców, który kontrolowa³ drogê l¹dow¹ i morsk¹. 
W mieœcie dzia³a sporo tawern, pubów, barów i dyskotek. Szczególnie polecamy wizytê w ouzeriach, tradycyjnych lokalach, 
gdzie serwuje siê najs³ynniejsz¹ greck¹ wódkê ouzo ,oraz licznych tawernach oferuj¹cych regionalne przysmaki.

PO£O¯ENIE
ok. 150 m od szerokiej, piaszczystej pla¿y i promenady nadmorskiej. 
Niewielki, kameralny hotel (winda) w pobli¿u portu, 
w centrum miasteczka. Bezpieczny i zamkniêty plac zabaw dla dzieci.
WYPOSA¯ENIE
restauracja hotelowa, jadalnia, sala tv.
POKOJE
2, 3 - osobowe z ³azienkami i balkonami; klimatyzacja (dodatkowo p³atna), telewizor, lodówka. 
WY¯YWIENIE
2 posi³ki dziennie: œniadanie - bufet; 2 - daniowa obiadokolacja; napoje do posi³ków: œniadanie - kawa, herbata, sok; obiad - 
woda;  kuchnia grecka. Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzeda¿y banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu 
dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto kurs 
1 EUR = ok.  4,20 z³.

ZNI¯KI:

* dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ:
  450 z³ - przejazd + ubezpieczenie

* dzieci 3-12 lat z 2 osobami pe³nop³atnymi: 
   25% zni¿ki od kwoty w EUR

* dojazd w³asny: cena ni¿sza o 250 z³ od osoby.

CENA NIE ZAWIERA:
* op³aty za klimatyzacjê: 4 EUR / pokój / 
  doba
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
*  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
   z imprezy
*  dop³aty do po³¹czeñ  antenowych

HOTEL DIAS** (kategoria lokalna)

  TERMIN                      osoba doros³a           Iloœæ dni

05.06 - 16.06.2014  629 z³ + 171 EUR      12
                                                     razem ok. 1347 z³

11.06 - 22.06.2014  629 z³ + 171 EUR      12
                                                     razem ok. 1347 z³

13.06 - 22.06.2014  694 z³ + 133 EUR      10
                                                     razem ok. 1253 z³

14.06 - 25.06.2014  629 z³ + 171 EUR      12
                                                     razem ok. 1347 z³

29.06 - 08.07.2014  691 z³ + 161 EUR       10
                                                     razem ok. 1367 z³

06.07 - 17.07.2014  702 z³ + 207 EUR      12
                                                     razem ok. 1571 z³ 

15.07 - 24.07.2014  691 z³ + 161 EUR       10
                                                     razem ok. 1367 z³

22.07 - 02.08.2014  702 z³ + 207 EUR      12
                                                     razem ok. 1571 z³ 

31.07 - 09.08.2014  691 z³ + 161 EUR       10
                                                     razem ok. 1367 z³

07.08 - 18.08.2014  702 z³ + 207 EUR      12
                                                     razem ok. 1571 z³ 

16.08 - 25.08.2014  691 z³ + 161 EUR       10
                                                     razem ok. 1367 z³

23.08 - 01.09.2014  691 z³ + 161 EUR       10
                                                     razem ok. 1367 z³

30.08 - 08.09.2014  691 z³ + 119 EUR      10
                                                     razem ok. 1190 z³

09.09 - 20.09.2014  629 z³ + 171 EUR       12
                                                     razem ok. 1347 z³

18.09 - 29.09.2014  629 z³ + 171 EUR       12
                                                     razem ok. 1347 z³
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CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 / 9 noclegów w zale¿noœci od terminu
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje 
* napoje do posi³ków zgodnie z ofert¹
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Katerini to greckie miasteczko z piêkn¹, czyst¹ pla¿¹, po³o¿one pomiêdzy Morzem Egejskim a Masywem Olimpu. 
Sklepy, kafejki, nocne kluby i bary, w których rozbrzmiewa tak¿e grecka muzyka, boiska do koszykówki, pola do 
minisoccera, korty tenisowe, œcie¿ki rowerowe stwarzaj¹ wiele mo¿liwoœci ciekawego spêdzenia wolnego czasu. 
B³êkitem morza mo¿na równie¿ rozkoszowaæ siê poprzez uprawianie sportów wodnych.

PO£O¯ENIE
elegancki trzygwiazdkowy hotel, oddalony zaledwie 10 metrów od pla¿y w miejscowoœci Paralia Katerini.
WYPOSA¯ENIE
przechowalnia baga¿u, recepcja, biuro informacji turystycznej, które s³u¿y pomoc¹ przy wypo¿yczaniu 
samochodu.Wszystkie pomieszczenia s¹ dostêpne dla osób niepe³nosprawnych. Bezprzewodowy dostêp do internetu. 
POKOJE
2, 3-osobowe z balkonem, klimatyzowane. Wyposa¿enie: telewizja satelitarna, ³azienka, suszarka do w³osów, lodówka, 
sejf, telewizor, balkon, ogrzewanie, telefon, przybory toaletowe. 
WY¯YWIENIE
2 posi³ki dziennie: œniadanie; 2 - daniowa obiadokolacja; napoje do posi³ków: œniadanie - kawa, herbata, soki.  
Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej 
wg kursu sprzeda¿y banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania 
ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Pozycje w 
tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = ok.  
4,20 z³.

ZNI¯KI:

* dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ:
  450 z³ - przejazd + ubezpieczenie

* trzecia osoba w pokoju: zni¿ka 10 EUR

* dojazd w³asny: cena ni¿sza o  250 z³ od osoby.

  TERMIN                      osoba doros³a           Iloœæ dni

05.06 - 16.06.2014  662 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1783 z³

11.06 - 22.06.2014  662 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1783 z³

14.06 - 25.06.2014  662 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1783 z³

29.06 - 08.07.2014  762 z³ + 210 EUR       10
                                                     razem ok. 1644 z³

06.07 - 17.07.2014  762 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1883 z³ 

15.07 - 24.07.2014  762 z³ + 210 EUR       10
                                                     razem ok. 1644 z³

22.07 - 02.08.2014  762 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1883 z³  

31.07 - 09.08.2014  762 z³ + 210 EUR       10
                                                     razem ok. 1644 z³

07.08 - 18.08.2014  762 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1883 z³ 

16.08 - 25.08.2014  762 z³ + 210 EUR       10
                                                     razem ok. 1644 z³

23.08 - 01.09.2014  762 z³ + 210 EUR       10
                                                     razem ok. 1644 z³

09.09 - 20.09.2014  662 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1783 z³

18.09 - 29.09.2014  662 z³ + 270 EUR       12
                                                     razem ok. 1783 z³

CENA NIE ZAWIERA:
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
*  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
   z imprezy
*  dop³aty do po³¹czeñ  antenowych

HOTEL REGINA MARE*** (kategoria lokalna)
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CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 / 9 noclegów w zale¿noœci od terminu
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Leptokaria to jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej, po³o¿ony u podnó¿y Olimpu. ̄ wirkowo - 
piaszczysta pla¿a i ciep³e wody Morza Egejskiego stwarzaj¹ wspania³e warunki do wypoczynku. Leptokaria to 
typowa miejscowoœæ turystyczna - w dzieñ panuje tu spokój i cisza, a wieczorem w licznych tawernach, 
restauracjach, barach i dyskotekach rozkwita prawdziwe greckie, nocne ¿ycie. 
Kurort ten zapewnia wszystko co niezbêdne do pe³nego relaksu: liczne restauracje (tawerny) ze wspania³ymi 
potrawami kuchni greckiej, kawiarnie z pyszn¹ lodow¹ kaw¹ frape, sklepy spo¿ywcze, bogat¹ ofertê wyrobów 
z³otniczych i futrzarskich. We wszystkich tych placówkach mo¿na porozumiewaæ siê po polsku, poniewa¿ 
zatrudniony tam personel to najczêœciej Polacy lub osoby znaj¹ce jêzyk polski.

PO£O¯ENIE
w centrum Leptokarii (obok parku piniowego), w odleg³oœci ok. 450 m od pla¿y.
APARTAMENTY
w przestronnych apartamentach z klimatyzacj¹ znajduje siê sypialnia (³ó¿ko podwójne i pojedyncze), balkon z meblami 
pla¿owymi (stolik i krzes³a), aneks kuchenny (lodówka, kuchenka 2-palnikowa, podstawowe naczynia kuchenne), ³azienka 
(natrysk z brodzikiem, umywalka, wc).

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej 
wg kursu sprzeda¿y banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania 
ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Pozycje w 
tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = ok.  
4,20 z³.

ZNI¯KI:
* trzecia osoba w apartamencie: cena sta³a
  pomiêdzy 05.06-08.07.14 i 16.08-29.09.2014:
  400 z³, czwarta osoba bez œwiadczeñ p³aci   
   tylko za transport i ubezpieczenie: 200 z³;
* pozosta³e terminy:
  turnusy 12 dniowe - trzecia osoba: 450 z³,
  czwarta osoba bez œwiadczeñ p³aci tylko za 
  transport i ubezpieczenie: 250 z³;
  turnusy 10-dniowe: trzecia osoba: 400 z³,
  czwarta osoba bez œwiadczeñ p³aci tylko za 
  transport i ubezpieczenie: 200 z³

* dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ:
  200 z³ / 10 dni, 250 z³ / 12 dni - przejazd 
  +  ubezpieczenie
* dojazd w³asny: cena ni¿sza o 200 z³ od osoby.
* zni¿ka za zakupiony nastêpny turnus 150 z³.

  TERMIN                        pierwsza i druga         Iloœæ dni
                                          osoba doros³a 
05.06 - 16.06.2014  500 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1162 z³

11.06 - 22.06.2014  500 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1162 z³

14.06 - 25.06.2014  500 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1162 z³

29.06 - 08.07.2014  665 z³ + 123 EUR       10
                                                     razem ok. 1170 z³

06.07 - 17.07.2014  666 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1328 z³ 

15.07 - 24.07.2014  665 z³ + 123 EUR       10
                                                     razem ok. 1170 z³

22.07 - 02.08.2014  666 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1328 z³   

31.07 - 09.08.2014  665 z³ + 123 EUR       10
                                                     razem ok. 1170 z³

07.08 - 18.08.2014  666 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1328 z³ 

16.08 - 25.08.2014  665 z³ + 123 EUR       10
                                                     razem ok. 1170 z³

23.08 - 01.09.2014  665 z³ + 123 EUR       10
                                                     razem ok. 1170 z³

09.09 - 20.09.2014  500 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1162 z³

18.09 - 29.09.2014  500 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1162 z³

CENA NIE ZAWIERA:
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
*  ubezpieczenia od kosztów   rezygnacji 
   z imprezy
*  dop³aty do po³¹czeñ  antenowych

APARTAMENTY STELLA
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CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 9 noclegów
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje
* napoje do posi³ków zgodnie z ofert¹
* serwis hotelowy: korzystanie z basenu, 
   le¿aków, parasoli
* opiekê pilota
* opiekê rezydenta 
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Evia - druga co do wielkoœci wyspa Grecji rozci¹ga siê na Morzu Egejskim wzd³u¿ wybrze¿y Grecji Centralnej i Attyki na 
d³ugoœci 175 km. Na wyspie znajdziemy wysokie góry pokryte lasami sosnowo - kasztanowymi, rozleg³e pla¿e w 
zachodniej czêœci i ma³e zatoki od strony otwartego morza. Evia dostêpna jest przez dwa mosty w Chalkidii - stolicy 
wyspy i kilka linii promowych. Amarynthos to jedno z wielu miasteczek na wyspie, z licznymi sklepami i tawernami.

PO£O¯ENIE
nad samym morzem, 600 m od centrum miasteczka Amarynthos. 
WYPOSA¯ENIE
restauracja, bar, tawerna, basen, bar przy basenie, sala TV, 
sklep z pami¹tkami, dostêp do internetu, stó³ ping-ponga, kort tenisowy,
 boiska do koszykówki i siatkówki, bilard, gry wideo itp. 
POKOJE
Pokoje 2, 3, 4-osobowe z ³azienkami, balkonami i widokiem na morze; 
Sejf, telefon, TV, klimatyzacja, suszarka do w³osów.
WY¯YWIENIE
2 posi³ki dziennie: œniadanie - bufet; 2 - daniowa obiadokolacja; napoje do posi³ków: œniadanie - kawa, herbata, soki.  
Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

ZNI¯KI:
* dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ:
  450 z³ - przejazd + ubezpieczenie
* dojazd w³asny: cena ni¿sza o  250 z³ 
   od osoby.

CENA NIE ZAWIERA:
* ubezpieczenia od chorób 
   przewlek³ych
*  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
    z imprezy
*  dop³aty do po³¹czeñ  antenowych

HOTEL STEFANIA RESORT

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzeda¿y 
banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata 
w PLN lub w EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto kurs 1 
EUR = ok.  4,20 z³.

        TERMIN                     osoba                         dziecko 3 - 12 lat        
                                         doros³a                          przy 2 os. pe³n.                       
                                                                                                                                  

  06.07 - 17.07.14       990 z³ + 234 EUR          990 z³ + 176 EUR                
                                                      razem ok. 1976 z³                         razem ok. 1730 z³  

  22.07 - 02.08.14       990 z³ + 234 EUR          990 z³ + 176EUR                 
                                                      razem ok. 1976 z³                          razem ok.  1730 z³  

  07.08 - 18.08.14       990 z³ + 234 EUR          990 z³ + 176EUR                 
                                                      razem ok. 1976 z³                          razem ok.  1730 z³  

1 dzieñ: 
O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat). 
Przejazd przez S³owacjê, Wêgry, Serbiê (dla chêtnych ciep³y posi³ek 
tranzytowy w cenie ok. 5 EUR), Macedoniê, Grecjê.
2 dzieñ:  
Przyjazd do Amarynthos w godzinach popo³udniowych, zakwaterowanie. 
Obiadokolacja, nocleg.
3 - 12 dzieñ: 
Wypoczynek. Mo¿liwoœæ uczestnictwa w p³atnych wycieczkach  
fakultatywnych. Popo³udniowa wycieczka do Eretrii, s³yn¹cej 
z wykopalisk z piêknymi mozaikami i Wysepki Marzeñ; spacer po 
miejscowoœci, mo¿liwoœæ zakupów.
13 dzieñ: 
Po œniadaniu wykwaterowanie. Wyjazd do Polski. Krótki postój na granicy, 
zakupy w strefie wolnoc³owej. Przejazd przez Macedoniê, Serbiê (dla 
chêtnych ciep³y posi³ek tranzytowy w cenie ok. 5 EUR).
14 dzieñ: 
Przejazd przez Wêgry, S³owacjê. Przyjazd do Krakowa w godzinach 
popo³udniowych.
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Tossa de Mar - miasteczko nazywane przez poetów i malarzy "b³êkitnym rajem" jest jednym z najpiêkniejszych miejsc na Costa Brava. 
Po³o¿one jest w pobli¿u kurortów La Foca, Playa de Aro, Lloret de Mar i Malgrat. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ kurortu jest Zamek w Tossie - 
œredniowieczna budowla obronna, pochodz¹ca z XII i XIV wieku. Jest obecnie jednym z niewielu zachowanych w dobrym stanie obiektów 
obronnych na wybrze¿u Katalonii. Na szczycie klifu w œredniowieczu wybudowano czêœæ starego miasta - La Vila Vella Tossa - do dnia 
dzisiejszego zachowa³o siê kilka starych domów i ruiny koœcio³a. Dzielnicê otaczaj¹ mury obronne z dobrze zachowanymi trzema wie¿ami 
widokowymi. Atutem miejscowoœci s¹ piaszczyste, z³ociste pla¿e zapraszaj¹ce do beztroskiego leniuchowania i czyste, wiecznie ciep³e 
morze - raj dla zwolenników k¹pieli i sportów wodnych. Dodatkow¹ form¹ rozrywki s¹ rejsy statkiem ze szklanym dnem wzd³u¿ Costa Brava, 
w czasie których mo¿na podziwiaæ bogactwo podwodnej przyrody.

PO£O¯ENIE: 
300 metrów od pla¿y i 200 metrów od centrum miasteczka.
Hotel Neptuno odnowiony w 2003 roku dysponuje du¿ym ogrodem i stanowi 
doskona³e miejsce na relaksuj¹cy wypoczynek. Ten komfortowy obiekt 
po³o¿ony jest w pobli¿u Starego Miasta oraz zabytkowych murów Muralla de 
Tossa i jest idealny na pobyt dla osób, które chc¹ odpocz¹æ w tradycyjnym 
kataloñskim miasteczku i spêdzaæ mi³e wieczory w romantycznym 
otoczeniu. 
WYPOSA¯ENIE: 
Klimatyzacja, basen zewnêtrzny z czêœci¹ dla dzieci, park dla dzieci, mini 
club (15.06-15.09), ogród, salon telewizyjny, le¿aki przy basenie, WiFi, snack 
bar, bar przy basenie, biliard za dop³at¹, ping pong. 
POKOJE: 
z ³azienkami (suszarka), balkonami, klimatyzacj¹, telefonem, telewizj¹ 
satelitarn¹ oraz sejfem (4,50 EUR/dzieñ), lodówk¹ (3,00 EUR/dzieñ).  
WY¯YWIENIE: 
Œniadania i kolacje w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji dodatkowo 
p³atne. W hotelu mieœci siê restauracja bufetowa z kuchni¹ pokazow¹.
ODLEG£OŒCI:
Centrum 200 m, pla¿a 300 m, centrum medyczne 800 m, przystanek 
autobusowy 300 m, supermarket 100 m, mury miasta 300 m.

HOTEL NEPTUNO ***

TERMINY I CENY OD OSOBY:

26.04 - 03.05.2014         246 EUR od osoby w pokoju 2-osobowym
Cena zawiera:
Transfer lotnisko Girona / Barcelona El Prat - Hotel - Girona / Barcelona El Prat; 7 noclegów 
w Hotelu Oasis Tossa 4* w Tossa de Mar w pokoju dwuosobowym ze œniadaniem i kolacj¹, 
taksê klimatyczn¹, podatek VAT.

14.06 - 21.06.2014         336 EUR od osoby w pokoju 2-osobowym
Cena zawiera:
Transfer lotnisko Girona / Barcelona El Prat - Hotel - Girona / Barcelona El Prat; 7 noclegów 
w Hotelu Neptuno 3* w Tossa de Mar w pokoju dwuosobowym ze œniadaniem i kolacj¹, 
taksê klimatyczn¹, podatek VAT.

19.07 - 26.07.2014         443 EUR od osoby w pokoju 2-osobowym
Cena zawiera:
Transfer lotnisko Girona / Barcelona El Prat - Hotel - Girona / Barcelona El Prat; 7 noclegów 
w Hotelu Neptuno 3* w Tossa de Mar w pokoju dwuosobowym ze œniadaniem i kolacj¹, 
taksê klimatyczn¹, podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
przelotu, ubezpieczenia, napojów 
do obiadokolacji, œwiadczeñ nie 
zawartych w ofercie.

Bilety lotnicze mo¿na zakupiæ we 
w³asnym zakresie lub w Biurze 
Turystyki HUT-PLUS.

HOTEL OASIS ****

PO£O¯ENIE: 
500 metrów od pla¿y, 15 minut spacerem od zabytkowych miejskich murów, 
5 minut spacerem od centrum miejscowoœci. Hotel Oasis Tossa odnowiony 
zosta³ w 2003 roku. 
WYPOSA¯ENIE: 
Hotel oferuje du¿y odkryty basen oraz bezp³atne spa - kryty basen z 
podgrzewan¹ wod¹, ³aŸniê tureck¹ i wannê z hydromasa¿em. Do 
dyspozycji podgrzewane le¿aki i si³ownia. Za dodatkow¹ op³at¹ mo¿na 
korzystaæ z masa¿y. Klimatyzacja, basen zewnêtrzny z czêœci¹ dla dzieci, 
park dla dzieci, mini club (15.06-15.09), ogród, salon telewizyjny, rêczniki na 
basen (depozyt), le¿aki przy basenie, solarium 5 EUR/10 min, WiFi, snack 
bar, bar przy basenie, sala gier, biliard za dop³at¹, ping pong. 
POKOJE: 
z ³azienkami (suszarka), balkonami, klimatyzacj¹, telefonem, telewizj¹ 
satelitarn¹ oraz sejfem (4,70 EUR/dzieñ), lodówk¹ (3,60 EUR/dzieñ).
WY¯YWIENIE: 
Œniadania i kolacje w formie bufetu. Napoje do obiadokolacji dodatkowo 
p³atne.W hotelu Oasis Tossa znajduje siê restauracja bufetowa z kuchni¹ 
pokazow¹. Do dyspozycji Goœci jest równie¿ bar i taras ogrodowy.
ODLEG£OŒCI:
Centrum 400 m, pla¿a 500 m, centrum medyczne 400 m, przystanek 
autobusowy 800 m, supermarket 100 m, mury miasta 500 m.
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Malgrat de Mar to miejscowoœæ wypoczynkowa, oddalona od Barcelony o oko³o 60 km ze wspania³a, d³ug¹ pla¿¹ i 
nadbrze¿n¹ promenad¹, przy której znajduj¹ siê liczne sklepy, bary i restauracje. Wieczorem warto wybraæ siê na spacer po 
XV-wiecznej starówce, gdzie panuje typowo œródziemnomorska atmosfera. W pobli¿u miejscowoœci znajduje siê park atrakcji 
dla dzieci Marineland.

PO£O¯ENIE: 
w centrum Malgrat de Mar, ok. 400 m od pla¿y. 
WYPOSA¯ENIE: 
pomieszczenia ogólnodostêpne klimatyzowane. Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia sejfu za 
dodatkow¹ op³at¹. Basen dla doros³ych i dla dzieci; taras z le¿akami (gratis); salon, bar; 
przechowalnia baga¿u; recepcja 24 h.
POKOJE: 
2, 3, 4 - osobowe z ³azienkami, tv, klimatyzacj¹ (codzienne sprz¹tanie i wymiana 
rêczników), z widokiem na morze, na basen i na wzgórze.  
WY¯YWIENIE: 
2 lub 3 posi³ki dziennie w formie bufetu.  Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzeda¿y banku 
PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w 
EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = ok.  4,20 PLN.

   WYJAZD                POBYT                POWRÓT                        osoba                            
                                                                                                     doros³a             
                                                                                                                                  

  

  
  19.08.2014         21.08 - 28.08         30.08.2014            990 z³ + 255 EUR
                                                                                                                                                              razem ok. 2061 z³

02.07.2014         04.07 - 11.07         14.07.2014            990 z³ + 295 EUR
                                                                                                                                                              razem ok. 2229 z³

CENA ZAWIERA:

*  transport komfortowym autokarem 
*  7 noclegów w pokojach z ³azienkami 
   i klimatyzacj¹ w hotelu  w Hiszpanii
*  wy¿ywienie 2 x dziennie 
*  opiekê pilota / rezydenta na miejscu
*  ubezpieczenie KL + NNW + baga¿ 
*  podatek VAT 

dodatkowo 
w  terminie 02.07-14.07.14: 
*  2 noclegi w hotelu w okolicach Pary¿a
*  2 x œniadanie kontynentalne
*  2 x kolacja

ZNI¯KI:

* dziecko do 2 lat bez œwiadczeñ: op³ata 
  za przejazd  i ubezpieczenie: 400 z³
* 1. dziecko (2-10 lat) przy 2 osobach
  pe³nop³atn.: 300 z³ zni¿ki od kwoty w z³
* 2. dziecko (2-10 lat) przy 2 osobach 
  pe³nop³atn.: 400 z³ zni¿ki od kwoty w z³

DOP£ATY:
* do wy¿ywienia 3 x dziennie: 16 EUR.

HOTEL FERGUS MARIPINS ***

CENA NIE ZAWIERA:

* w terminie 02.07-14.07.14 
  obowi¹zkowej dop³aty za 1 nocleg 
  tranzytowy 24 EUR od osoby
 * w terminie 19.08-30.08.14 
  obowi¹zkowej dop³aty za 2 noclegi 
  tranzytowy 48 EUR od osoby
* posi³ków podczas noclegów 
  tranzytowych
* napojów do  obiadów i kolacji w hotelu 
  w Hiszpanii
* taksy klimatycznej dla osób powy¿ej
  16 roku ¿ycia: 0,50 EUR / osoba /
  doba (emeryci taksa gratis)
* ubezpieczenia od chorób
  Przewlek³ych
* ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
  z imprezy
* dop³aty do po³¹czeñ antenowych 

PROGRAM POBYTU : 

1 dzieñ: 
O godz. 17.30 zbiórka i wyjazd z 
Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat). 
Przejazd przez  Niemcy do Francji. 
2 dzieñ: 
W godzinach popo³udniowych
przyjazd na nocleg tranzytowy (p³atny 
na miejscu 24 EUR od osoby). 
3 dzieñ:  
Wykwaterowanie z hotelu, dalszy Termin 2          19.08 - 30.08.2014:
przejazd przez Francjê, Hiszpaniê. 10 dzieñ:
Przyjazd do hotelu w Malgrat de Mar Œniadanie, wykwaterowanie z pokoi 
ok. 12.00 - 14.00. Zakwaterowanie, oko³o godz. 10.00, z³o¿enie baga¿y, 
obiadokolacja, nocleg. obiad. Wyjazd z Hiszpanii w godzinach 
4 - 9 dzieñ: popo³udniowych. Przejazd do Francji 
Wypoczynek, mo¿liwoœæ uczestnictwa na nocleg tranzytowy (p ³atny na 
w p³atnych wycieczkach miejscu - 24 EUR od osoby).
fakultatywnych. 11 dzieñ: 

Wykwaterowanie; dalszy przejazd 
przez Francjê, Niemcy. 
12 dzieñ: 
Przyjazd do Krakowa w godzinach 
porannych.

Kolacja w hotelu w okolicach Pary¿a, 
nocleg.
11 dzieñ: 
Ca³odzienne zwiedzanie Pary¿a, 
kolacja, nocleg.
12 dzieñ: 
Œniadanie, wykwaterowanie. 
13 dzieñ: 
Przyjazd do Krakowa w godzinach 
porannych.

TERMIN 1         02.07-14.07.2014:
10 dzieñ : 
Wczesne œniadanie,
 wykwaterowanie, wyjazd. 
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S³oneczny Brzeg to najwiêkszy i najbardziej popularny kurort w Bu³garii z rozbudowan¹ baz¹ hotelow¹ i 
gastronomiczn¹, po³o¿ony w spokojnej zatoce, 40 km na pó³noc od Burgas. Wspania³e warunki klimatyczne, 
piaszczysta, piêkna pla¿a (8 km d³ugoœci i 150 m szerokoœci), ró¿norodna i bogata baza sportowa oraz liczne bary, 
tawerny, restauracje i dyskoteki zapewniaj¹ udany wypoczynek nawet najbardziej wymagaj¹cym goœciom.

PO£O¯ENIE 
w starej, zadrzewionej czêœci kurortu, tu¿ przy pla¿y, niedaleko od centrum miasta.
PLA¯A 
szeroka, piaszczysta.
WYPOSA¯ENIE
windy, przechowalnia baga¿u, restauracja z tarasem przy basenie, punkt wymiany walut, du¿y 
basen, 2 bary przy basenie, basen dla dzieci ze œlizgawk¹, plac zabaw, jacuzzi, masa¿e, ³aŸnia 
turecka, gabinet lekarski, sala konferencyjna.
POKOJE 
2, 3 - osobowe z ³azienkami (suszarka do w³osów), klimatyzacj¹, telefonem, telewizorem, 
balkonem.  Zakwaterowanie w budynku 6 lub 2-pietrowym. 
WY¯YWIENIE 
2 x dziennie w restauracji hotelowej (œniadanie i obiadokolacja w formie szwedzkiego sto³u). 
Napoje do obiadokolacji p³atne na miejscu. Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzeda¿y banku PKO 
BP obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. 
Pozycje w tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = ok.  4,20 z³.

CENA NIE ZAWIERA:
* napojów do obiadokolacji
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
* ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy
* dop³aty do po³¹czeñ antenowych
*  taksy klimatycznej: osoba doros³a 1 EUR / doba, 
   dzieci 2 - 12 lat: 0,5 EUR / doba.

CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 / 9 noclegów w zale¿noœci 
  od terminu
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje
* serwis hotelowy: korzystanie 
  z basenu, le¿aków, parasoli 
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

1 dzieñ:
O godz. 7.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat bud. "S"). 
Przejazd przez S³owacjê, Wêgry, Serbiê (posi³ek tranzytowy za dodatkow¹ op³at¹ 
ok. 5 EUR).
2 dzieñ:
Przyjazd do Bu³garii ok. 11.00, zakwaterowanie w godz. popo³udniowych, 
obiadokolacja, nocleg.
3 - 8/10 dzieñ:
Wypoczynek. Mo¿liwoœæ uczestnictwa w p³atnych wycieczkach fakultatywnych.
9/11 dzieñ:
Wykwaterowanie z pokoi po œniadaniu, z³o¿enie baga¿y, czas wolny. 
W godzinach popo³udniowych wyjazd do Polski, przejazd przez Serbiê (posi³ek 
tranzytowy za dodatkow¹ op³at¹ ok. 5 EUR), Wêgry, S³owacjê. 
10/12 dzieñ:
Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE :
organizowane s¹ z polskim przewodnikiem przez bu³garskie biuro 
MIKE z Pomorie. Na ca³odzienne wycieczki uczestnicy otrzymuj¹ 
suchy prowiant, napój.
NESEBER 12 EUR: zwiedzanie cerkwi: œw. Jana Chrzciciela, œw. 
Paraskewy, œw. Sofii; BA£CZIK 31 EUR: Klasztor „A³ad¿a”, 
zwiedzanie ogrodu botanicznego  + obiad; WARNA 28 EUR: 
zwiedzanie parku - muzeum  Warneñczyka, Rzymskich Term, 
rezerwat „Kamienny Las”; BU£GARSKI WIECZÓR  19 EUR, PARK 
WODNY 16 EUR.
Wycieczki fakultatywne w cenie jak wy¿ej odbywaj¹ siê przy 
frekwencji co najmniej 20 osób.

        TERMIN                              osoba doros³a              osoba doros³a                 dziecko od 2-12 lat            iloœæ dni
                                                                                            na dostawce                       na dostawce

    02.07 - 13.07.2014           691 z³ + 279 EUR           691 z³ + 180 EUR    691 z³ + 110  EUR                   12
                                                     razem ok. 1862 z³                           razem ok. 1447 z³                                   razem ok. 1153 z³         

    11.07 - 20.07.2014           679 z³ + 217 EUR           679 z³ + 130 EUR    679 z³ + 90  EUR                     10
                                                     razem ok. 1591 z³                           razem ok. 1225 z³                                   razem ok. 1057 z³           

    18.07 - 29.07.2014           691 z³ + 279 EUR           691 z³ + 180 EUR    691 z³ + 110  EUR                   12
                                                     razem ok. 1862 z³                           razem ok. 1447 z³                                   razem ok. 1153 z³           

    27.07 - 05.08.2014           679 z³ + 217 EUR           679 z³ + 130 EUR    679 z³ + 90  EUR                     10
                                                     razem ok. 1591 z³                           razem ok. 1225 z³                                   razem ok. 1057 z³        

    03.08 - 14.08.2014           691 z³ + 279 EUR           691 z³ + 180 EUR    691 z³ + 110  EUR                   12
                                                     razem ok. 1862 z³                           razem ok. 1447 z³                                   razem ok. 1153 z³           

    12.07 - 21.08.2014           679 z³ + 217 EUR           679 z³ + 130 EUR    679 z³ + 90  EUR                     10
                                                     razem ok. 1591 z³                           razem ok. 1225 z³                                   razem ok. 1057 z³     

    19.08 - 30.08.2014           691 z³ + 279 EUR           691 z³ + 180 EUR    691 z³ + 110  EUR                   12
                                                     razem ok. 1862 z³                           razem ok. 1447 z³                                   razem ok. 1153 z³          

HOTEL G£ARUS ***

Dziecko do lat 2 bez œwiadczeñ: op³ata za transport
i ubezpieczenie 400 z³.

46



RAJECKIE TEPLICE to jedno z najbardziej atrakcyjnych uzdrowisk s³owackich le¿¹ce 10 km na po³udnie od ̄ yliny i 180 km od Krakowa. 
Warunki klimatyczne Rajeckich Teplic nale¿¹ do umiarkowanych, wed³ug klasyfikacji szwajcarskiej zaliczane s¹ do uspokajaj¹cych - du¿a 
iloœæ dni s³onecznych bez silnych upa³ów, œwie¿e powietrze bez silnych wiatrów. Cenne jest wyj¹tkowo czyste powietrze z minimaln¹ iloœci¹ 
py³ów i emisji zanieczyszczaj¹cych atmosferê. •ród³a wód termalnych Rajeckie Teplice dziêki temperaturze 38 stopni maj¹ wspania³e 
w³aœciwoœci lecznicze i wykorzystywane s¹ w oœrodku balneologicznym.

Hotel usytuowany w centrum miasteczka 
zdrojowego, jest po³¹czony nadziemnym 
korytarzem bezpoœrednio z hotelem Aphrodite, w 
którym goœcie korzystaj¹ ze wszystkich 
zabiegów. Pokoje 2-osobowe z ³azienkami, 
telefonem, TV-sat, radiem, lodówk¹.
Goœcie maj¹ do dyspozycji 46 pokojów i 8 
apartamentów dla 92 osób. Wyposa¿enie 
pokojów: telefon, TV /sat. prog./, radio, lodówka, 
³azienka z WC.
Kantor i sejf na recepcji, darmowe WiFi w 
kawiarni, 2 sale konferencyjne dla 25 - 35 osób 
WY¯YWIENIE: œniadania.

HOTEL APHRODITE PALACE****

OFERTA SPECJALNA - PAKIET BALIK SENIOR

7 NOCLEGÓW - CENA OD OSOBY:   260 EUR

CENA ZAWIERA:
zakwaterowanie w hotelu Ma³a Fatra, Villi Flora lub Villi Margerita, 
wy¿ywienie 2 x dziennie, codziennie 3-godzinny wstêp do 
Wodnego Œwiata, 3 x masa¿ klasyczny (15 minut), podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
dop³aty do pokoju 1-osobowego: 48 EUR.

VILLA FLORA***

Willa po³o¿ona jest w centrum uzdrowiska 
w pobli¿u hotelu Aphrodite Palace****.

Luksusowe zakwaterowanie w komfortowych 
pokojach z wyposa¿eniem o wysokim 
standardzie. Mo¿liwoœci przyjemnego spêdzenia 
czasu w ogrodzie z fontann¹. 

Wyposa¿enie pokoi i apartamentów: TV - Sat., 
radio, k¹cik kuchenny, ³azienka z WC.

WY¯YWIENIE: œniadania.

Villa Flóra znajduje sie w przyjemnym, 
bezpoœrednim otoczeniu uzdrowiskowego 
jeziorka z restauracj¹ Rybacka Baszta.
Swoim po³o¿eniem zapewnia zakwaterowanym 
goœciom ca³kowit¹ prywatnoœæ. Ca³kowita iloœæ 
miejsc 15.

Wyposa¿enie pokoi i apartamentów: TV - Sat, 
radio, telefon, lodówka, ³azienka z WC, internet.

WY¯YWIENIE: œniadania.

VILLA MARGARETA***

CENA OD OSOBY ZA DOBÊ:

03.01 - 16.04 oraz  22.04 - 25.12.14
38 EUR

Cena zawiera:
1 nocleg w pokoju 2-osobowym, œniadanie, 
nieograniczony wstêp do Wodnego Œwiata, 
korzystanie z sauny i sali fitness.

CENA OD OSOBY ZA DOBÊ:

03.01 - 16.04 oraz  22.04 - 25.12.14
  34 EUR / pokój          

41 EUR / apartament

Cena zawiera:
1 nocleg w pokoju lub apartamencie 2-
osobowym, œniadanie; wstêp do Wodnego 
Œwiata: apartament - nieograniczony, 
pokój - 3 godziny dziennie, korzystanie z 
sauny i sali fitness.

CENA OD OSOBY ZA DOBÊ:

03.01 - 16.04 oraz  22.04 - 25.12.14
34 EUR / pokój          

41 EUR / apartament

Cena zawiera:
1 nocleg w pokoju lub apartamencie 2-
osobowym, œniadanie; wstêp do Wodnego 
Œwiata: apartament - nieograniczony, 
pokój - 3 godziny dziennie, korzystanie z 
sauny i sali fitness.
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Opatija to bez w¹tpienia jeden z najbardziej znanych i luksusowych nadmorskich kurortów na pó³nocno - wschodnim 
wybrze¿u pó³wyspu Istria, nazywany czêsto "chorwackim Monte Carlo". Œródziemnomorski klimat, czyste i ciep³e wody 
Adriatyku, malownicza linia brzegowa, bujna roœlinnoœæ, przepiêkne i starannie pielêgnowane miejskie parki, eleganckie i 
ciekawe architektonicznie wille, luksusowe hotele, oœrodki wellnes - wszystko to tworzy niepowtarzaln¹ atmosferê Opatii.

PO£O¯ENIE 
bezpoœrednio nad morzem, przy s³awnej nadmorskiej promenadzie Lungomare, oko³o 
300 m od centrum Opatiji.
PLA¯A 
betonowa. Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia parasoli, le¿aków za dodatkow¹ op³at¹.
WYPOSA¯ENIE
restauracja, bar, baseny (wewnêtrzny i zewnêtrzny), sauna, si³ownia, punkt wymiany 
walut, wypo¿yczalnia samochodów, pralnia chemiczna, ca³odobowa recepcja z sejfem 
hotelowym. Za dodatkow¹ op³at¹: masa¿e, dostêp do internetu (p³atny), stó³ bilardowy. 
Parking hotelowy p³atny.
POKOJE 
Pokoje 2, 3 - osobowe z ³azienkami i TV (lodówka za dodatkow¹ op³at¹). 
Na wyposa¿eniu ³azienki rêczniki i suszarka do w³osów.
WY¯YWIENIE 
2 posi³ki dziennie w restauracji hotelowej: œniadanie i obiadokolacja w formie bufetu, 
kilka ciep³ych dañ do wyboru. Napoje do kolacji (piwo, wino, woda mineralna w cenie 
pobytu).
Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzeda¿y banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w 
dniu dokonania ostatecznej zap³aty+ kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” podane s¹ 
orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = ok.  4,20 z³.

       TERMIN                   osoba                dziecko do 11,99 lat                 dziecko do 11,99 lat           osoba od 12 do 16 lat    
                                                         doros³a              w pok. 2-os. z 2  os. dor.         jako 2. os. w pok. 2-os.        dostawka w pok. 2-os.

02.07-11.07.14     670 z³ + 308 EUR          670 z³ + 62 EUR                   670 z³ + 216 EUR                 670 z³ + 262 EUR
                                             razem ok.  1954 z³                          razem ok.  931 z³                                    razem ok. 1578 z³                                     razem ok. 1771 z³
 

09.07-18.07.14     670 z³ + 308 EUR          670 z³ + 62 EUR                   670 z³ + 216 EUR                 670 z³ + 262 EUR
                                             razem ok.  1954 z³                          razem ok.  931 z³                                    razem ok. 1578 z³                                     razem ok. 1771 z³

16.07-25.07.14     670 z³ + 308 EUR          670 z³ + 62 EUR                   670 z³ + 216 EUR                 670 z³ + 262 EUR
                                             razem ok.  1954 z³                          razem ok.  931 z³                                    razem ok. 1578 z³                                     razem ok. 1771 z³

25.08-03.09.14     670 z³ + 308 EUR          670 z³ + 62 EUR                   670 z³ + 216 EUR                 670 z³ + 262 EUR
                                             razem ok.  1954 z³                          razem ok.  931 z³                                    razem ok. 1578 z³                                     razem ok. 1771 z³

01.09-10.09.14     670 z³ + 308 EUR          670 z³ + 62 EUR                   670 z³ + 216 EUR                 670 z³ + 262 EUR
                                             razem ok.  1954 z³                          razem ok.  931 z³                                    razem ok. 1578 z³                                     razem ok. 1771 z³

CENA NIE ZAWIERA:

* ubezpieczenia od chorób 
  Przewlek³ych
* ubezpieczenia od kosztów 
   rezygnacji z imprezy
* dop³aty do po³¹czeñ antenowych
* taksy klimatycznej: 1 EUR / os / doba

CENA ZAWIERA:

* transport komfortowym autokarem 
* 7 noclegów w pokoju 2-osobowym
   z widokiem na ulicê
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje 
* napoje do posi³ków zgodnie z ofert¹
* opiekê pilota  
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

UWAGI:

Cena od osoby w pokoju 
2-osobowym z widokiem na ulicê.
Dop³ata za widok na morze: 9 EUR 
/ osoba / doba = 63 EUR za turnus.

1 dzieñ:
Zbiórka: godz. 21.00, ul Ujastek 1.

10 dzieñ:
Powrót do Krakowa w godzinach 
nocnych.

HOTEL ISTRA ***
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CENA ZAWIERA:
* transport autokarem klasy LUX
* 7 noclegów 
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje 
* bogaty program kulturalno - oœwiatowy
* opiekê pilota
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

SAN MAURO MARE to znana i popularna miejscowoœæ turystyczna, po³o¿na w sercu najs³ynniejszego 
wybrze¿a Europy, ok. 20 km od Rimini. Miejsce idealne dla osób szukaj¹cych intymnej i familijnej 
atmosfery. 

PO£O¯ENIE
w San Mauro Mare (15 km od Rimini) ok. 300m od morza i ok. 300 m od g³ównego deptaku i 5 min spacerem od centrum 
handlowego. 
WYPOSA¯ENIE
restauracja, bar, sala kominkowa, weranda, winda, ogród z le¿akami, huœtawka, stó³ do ping-ponga. 
POKOJE
2 i 3-osobowe z ³azienkami, balkonami, klimatyzacj¹ (p³atny 6 EUR / dzieñ), telefonem, TV, sejfem (p³atny 2 EUR / dzieñ) 
i suszark¹.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie (œniadania, obiadokolacje).

Ramowy program wczasów:

1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa - ul. Reymonta, Hala WIS£Y, godz. 12.00. Przejazd przez 
Czechy,  Austriê do W³och.
2 dzieñ: 
Przyjazd do Rimini w godzinach porannych, zakwaterowanie, powitalny 
Aperetif, zapoznanie z okolic¹, obiadokolacja, nocleg. 
3 - 8 dzieñ: 
W programie: wypoczynek, pla¿owanie, k¹piele w morzu,
poznawanie w³oskiej kultury,

* 3 x w tygodniu NORDIC WALKING  wzd³u¿ wybrze¿a o wschodzie s³oñca,
* 2 lekcje JÊZYK W£OSKI TOWARZYSKI,
* 1 lekcja kuchni w³oskiej,
* 1 lekcja DRINKI TROPIKALNE - przyrz¹dzanie i sk³adniki,
* 1 lekcja POZNAJ NOWE SMAKI -  jak jeœæ, przyrz¹dzaæ i nie baæ siê Frutti di 
   Mare,
* WIECZÓR W£OSKI - kolacja regionalna przy œwiecach,
* wycieczka do centrum Rimini, zwiedzanie miasta, czas wolny na 
   najwiêkszym bazarze Rimini,

9 dzieñ: 
Œniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wenecji -
zwiedzanie miasta. Wieczorem wyjazd w drogê powrotn¹, 
nocny przejazd przez Austriê, Czechy.
10 dzieñ: 
Powrót do Polski w godzinach porannych.                                                                                                              

        TERMIN                   osoba doros³a           Iloœæ dni
           

02.05 - 11.05.2014          1699 z³                   10                                                    

09.05 - 18.05.2014          1699 z³                   10
                                                     

16.05 - 25.05.2014          1699 z³                   10

30.05 - 08.06.2014          1699 z³                   10                                                    

06.06 - 15.06.2014          1699 z³                   10

HOTEL VILLA CELESTE***

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

WIECZOREK TANECZNY z zespo³em na ¿ywo, 
nauka tañców w³oskich w grupach (p³atne 250 
EUR/grupê), 
REJS statkiem po Adriatyku do CATTOLICA 
Z tañcami, winem i poczêstunkiem (p³atne 22 
EUR/os), 
wycieczka do Rzymu (p³atne ok. 100 z³/os).
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CENA ZAWIERA:
 

* 7 noclegów w wybranym pokoju
* podatek VAT

Tapolca to uzdrowiskowa czêœæ Miszkolca, oddalona od centrum miejscowoœci o 5 km. Miasto le¿y w pó³nocnej czêœci kraju, 
u podnó¿a Gór Bukowych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ licznie wystêpuj¹ce w regionie groty - jest ich ponad 300. Na 
terenie Miszkolca znajduje siê jedyne w Europie k¹pielisko termalne w jaskini - Burlang Furdo. Jest ono wype³nione 
ciep³¹ wod¹, bij¹c¹ w niektórych miejscach bardzo silnie, tworz¹c naturalne bicze wodne. Radioaktywne wody uzdrowiska w 
Miszkolcu zawieraj¹ce jod, brom i potas i s¹ doskona³ym lekarstwem na reumatyzm. Zalecane s¹ przy nastêpuj¹cych 
schorzeniach: zaburzenia kr¹¿enia, nerwice, nerwice serca, nadciœnienie, wyczerpanie fizyczne i psychiczne, choroby 
uk³adu oddechowego, trawiennego i ¿o³¹dka. K¹pielisko posiada równie¿ baseny termalne na zewn¹trz.

PENSJONAT ABACON

Po³o¿enie: 
po³o¿ony w spokojnej okolicy, ok. 450 m od basenów termalnych (Barlangfürdõ), w 
willowej dzielnicy, w pobli¿u licznych restauracji, kilka minut od przystanku 
autobusowego, co stwarza dogodny dojazd do centrum Miszkolca (autobus 
kursuje co 5- 10 min.).
Wyposa¿enie: 
kuchnia, wyposa¿ona w naczynia kuchenne, czajnik oraz lodówkê; restauracja, 
bezp³atne miejsca parkingowe. 
Pokoje: 
typu studio - 2 pokoje ze wspóln¹ ³azienk¹ - mo¿liwoœæ wynajêcia ca³ego studia dla 
3 lub 4 osób, pokoje 4 osobowe  z ³azienkami - mo¿liwoœæ dostawki. W pokojach: 
TV-SAT,  bezp³atnie WIFI. 

Dzieci do lat 4 bez 
œwiadczeñ: 
bezp³atnie.

Op³ata 
klimatyczna: 
osoby powy¿ej 18 
lat: 450 Ft / doba
p³atna na miejscu.

Dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ: bezp³atnie.
Op³ata klimatyczna: 
osoby powy¿ej 18 lat: 450 Ft / noc
p³atna na miejscu.

CENA ZAWIERA:
 

* 7 noclegów w wybranym pokoju
* 7 œniadañ
* podatek VAT

PENSJONAT VICTORIA***

Po³o¿enie: 
ok. 10 minut spacerem od basenów termalnych. Obiekt znajduje siê w willowej 
dzielnicy, w pobli¿u licznych restauracji, blisko przystanku autobusowego, co stwarza 
dogodny dojazd do centrum Miszkolca (autobus kursuje co 5 - 10 minut). 
Wyposa¿enie: 
kuchnia, wyposa¿ona w naczynia kuchenne, czajnik oraz lodówkê; bezp³atne 
miejsca parkingowe
Pokoje: 
2, 3, 4 - osobowe z ³azienkami (umywalka, prysznic, WC) oraz TV
Wy¿ywienie: 
œniadania w formie serwowanej do stolika.

CENA OD OSOBY:                                                    7 dni pomiêdzy          7 dni do 27.06.14
                                                    28.06 - 30.08.14              i po 31.08.14 

w pokoju 2, 3 - osobowym      127 EUR od osoby      112 EUR od osoby

w pokoju 4 - osobowym          108 EUR od osoby        93 EUR od osoby   
              
w pokoju 1 - osobowym          150 EUR od osoby      135 EUR od osoby 

dziecko 3  - 10 lat                       65 EUR od osoby        50 EUR od osoby           
na dostawce                     

      Cena od osoby                   7 noclegów                      7 noclegów 
                                           do 30.06 i od 01.09.14      od 01.07 do 31.08.14
w pokoju typu studio          
dla 4 osób                             88 EUR                             105 EUR

w pokoju typu studio 
dla 3 osób                           105 EUR                             118 EUR

w pokoju 4-osobowym               74 EUR                               89 EUR

w pokoju 4-osobowym 
z dostawk¹                            -------------                             84 EUR 

w pokoju 3-osobowym                88 EUR                            105 EUR
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CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 noclegów 
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje 
* suchy prowiant na drogê powrotn¹
* opiekê wêgierskiej opieki medycznej
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Hajduszoboszló jest po³o¿one w odleg³oœci 200 km na wschód od Budapesztu, 20 km na zachód od Debreczyna. Latem to nie 
tylko uzdrowisko ale i miejsce dobrego wypoczynku. Najczêœciej odwiedzaj¹ je ci, którzy têskni¹ po prostu za odprê¿eniem 
i pla¿owaniem, a tak¿e ci, którzy poza zbawiennym dzia³aniem s³oñca i wody poszukuj¹ innego rodzaju wypoczynku. 
Hajduszoboszló s³ynie z basenów zasilanych ciep³ymi wodami termalnymi. 

PO£O¯ENIE
w centrum miasta, ok 300 m od k¹pieliska termalnego. 
WYPOSA¯ENIE
restauracja, sala konferencyjna, basen zewnêtrzny, dwa baseny wewnêtrzne, sala fitness, sauna, mini golf, stó³ do tenisa, 
boisko do koszykówki, sejf, plac zabaw, internet. 
POKOJE
2-osobowe z pe³nym wêz³em sanitarnym, TV, radiem i lodówk¹, balkonem.
WY¯YWIENIE
2 x dziennie (œniadania w formie szwedzkiego bufetu, obiadokolacje serwowane do stolika) - kuchnia wêgierska, suchy 
prowiant na drogê powrotn¹.

Program:

Dzieñ 1: 
Wyjazd  z Krakowa - ul. Reymonta, Hala WIS£Y godz. 23.15. 
Przejazd przez S³owacjê. Przyjazd do oœrodka w godzinach 
popo³udniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja, zapoznanie 
z okolic¹,  nocleg. 
Dzieñ 2 - 8: 
Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo: pla¿owanie i k¹piele w 
basenach, wypoczynek, spacery po Hajduszoboszlo,
Dzieñ 9: 
Po œniadaniu (godz. 9.00), wykwaterowanie, pobranie suchego 
prowiantu. Przejazd przez S³owacjê.

        TERMIN                   osoba doros³a           Iloœæ dni

25.04 - 03.05.2014          1090 z³                    9                                                    

02.05 - 10.05.2014          1040 z³                    9                                                    

09.05 - 17.05.2014          1040 z³                    9
                                                     

16.05 - 24.05.2014          1040 z³                    9

23.05 - 31.05.2014          1090 z³                    9

30.05 - 07.06.2014          1250 z³                    9                                                    

06.06 - 14.06.2014          1290 z³                    9 

13.06 - 21.06.2014          1340 z³                    9

20.06 - 28.06.2014          1390 z³                    9                                                

22.08 - 30.08.2014          1290 z³                    9

29.08 - 06.09.2014          1290 z³                    9                                                    

05.09 - 13.09.2014          1250 z³                    9

12.09 - 20.09.2014          1150 z³                    9    
                                          

19.09 - 27.09.2014                  1050 z³                        9

CENA NIE ZAWIERA:
* biletów wstêpu na baseny termalne    
  (1800 HUF - ok. 30 z³ / dzieñ)
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
*  op³aty klimatycznej: 1,70 EUR / osoba / 
   doba

HOTEL THERMAL VICTORIA***
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CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; biletów wstêpu do 
zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników (ok. 50 EUR).

CENA ZAWIERA: 
t r a n s p o r t  k o m f o r t o w y m  
autokarem; 7 noclegów - pokoje 
2, 3 - osobowe z ³azienkami; 
wy¿ywienie zgodnie z programem; 
opiekê pilota; realizacjê programu; 
ubezpieczenie; KL + NNW + 
baga¿; podatek VAT.

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od godzin 
otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych nieprzewidzianych sytuacji.

1 dzieñ: 
O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa. Przejazd przez S³owacjê, Wêgry, Serbiê (dla 
chêtnych posi³ek tranzytowy za dop³at¹ ok. 4 EUR). 

2 dzieñ: 
Przejazd przez Macedoniê, Grecjê. Przyjazd na Riwierê Olimpijsk¹ w godzinach 
po³udniowych. Zakwaterowanie, odpoczynek po podró¿y, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzieñ:
Wczesne œniadanie. Wyjazd na Meteory. Przejazd do doliny Tembi - zwiedzanie 
sanktuarium œw. Aga Parasekvi z cudownym Ÿróde³kiem; przejazd do Kalambaki, 
zwiedzanie pracowni ikon bizantyjskich. Wyjazd na Meteory - zwiedzanie fantastycznych 
klasztorów, zbudowanych przez mnichów na niedostêpnych ska³ach. Krótki postój w 
Termopilach - miejscu bitwy Greków z Persami. Przejazd do hotelu w Atenach, obiadokolacja, 
nocleg. 

4 dzieñ:
Œniadanie. Zwiedzanie Aten: najwiêkszy i najlepiej zachowany kompleks architektoniczny - 
Akropol. W programie: Partenon, Erechtejon, œwi¹tynia Nike, Propyleje, muzeum, Odeon 
Herodosa Attyka, Teatr Dionizosa, œwi¹tynia Zeusa Olimpijskiego, Agora,  Areopag. Spacer 
pod gmach Parlamentu (udzia³ w uroczystej zmianie warty); Stadion Olimpijski i Park Królowej 
Amalii. Powrót do hotelu obiadokolacja. Nocleg.

5 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na Peloponez - postój nad Kana³em Korynckim, 
dalej Korynt ze Œwi¹tyni¹ Appolina, nastêpnie Bema - s³ynna mównica z której naucza³ Œw. 
Pawe³. Przejazd do Myken, gdzie w dalszym ci¹gu prowadzone s¹ prace archeologiczne. 
Wejœcie na teren dawnego grodu przez s³ynn¹ Bramê Lwic, grób Agamemnona zwany te¿ 
Skarbcem Arteusza, muzeum archeologiczne. Przejazd do Epidauros, gdzie do dziœ w 
teatrze o niespotykanej akustyce zbudowanym w IV w p.n.e, odbywaj¹ siê wystêpy. Przejazd 
nad morze, do hotelu w Tolo, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Nafplio - zwiedzanie piêknego starego miasta, 
pierwszej stolicy Grecji. Nastêpnie przejazd do Delf - miejsca pielgrzymek staro¿ytnych 
Greków, gdzie przepowiednie wyroczni mia³y wp³yw na ca³y œwiat. W œwi¹tyni Apolla 
przepowiada³a Pytia, czyli antyczna wró¿ka. Po przeciwnej stronie sanktuarium, Skarbiec 
Ateñczyków - wspania³y teatr, który móg³ pomieœciæ 5 tys. widzów, oraz Marmaria, czyli dwie 
œwi¹tynie: Ateny i Tolosa. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

7 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie z pokoi w godzinach rannych, przejazd do hotelu na pó³wyspie 
Chalkidiki. Odpoczynek, pla¿owanie, obiadokolacja z greckim winem Retzina. 

8 dzieñ:
Odpoczynek i pla¿owanie. 

9 dzieñ:
Po œniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Salonik - miasta, które najwiêkszy rozkwit 
osi¹gnê³o w czasach rzymskich. Krótkie zwiedzanie: Bia³a Wie¿a, bazylika œw. Demetriusza 
- najwiêkszy koœció³ w Grecji, ruiny pa³acu Galeriusza, £uk Triumfalny, Rotunda, koœció³ Hagia 
Sofia. Wyjazd do Polski, przejazd przez Macedoniê, Serbiê. 

10 dzieñ:
Przejazd przez Wêgry, S³owacjê (dla chêtnych posi³ek tranzytowy na S³owacji za ok. 5 EUR). 
Przyjazd do Krakowa  w godzinach popo³udniowych. 

26.09 - 05.10.2014

CENA:  1500 z³
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1 dzieñ: Wyjazd z Polski ok. godz: 18.00, przejazd przez Niemcy.
2 dzieñ: Przejazd przez Niemcy i Francjê, zakwaterowanie w hotelu tranzytowym 
w okolicy Montelimar; nocleg. 
3 dzieñ: Po œniadaniu przejazd do Lourdes - zwiedzanie zwiedzanie 
najpiêkniejszego Sanktuarium Maryjnego na œwiecie, krótkie zwiedzanie 
kompleksu bazyliki, oraz groty objawieñ, dla chêtnych mo¿liwoœæ udzia³u w procesji. 
Obiadokolacja; nocleg w hotelu w Lourdes.
4 dzieñ: Po wczesnym œniadaniu przejazd do Andorry - ksiêstwa po³o¿onego 
w Pirenejach: krótkie zwiedzanie. Dla chêtnych tanie zakupy w strefie wolnoc³owej. 
Przejazd do hotelu na Costa Brava, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie Costa Brava. Po po³udniu wypoczynek, 
pla¿owanie, kolacja, nocleg.
6 - 9 dzieñ: Wypoczynek i pla¿owanie. Wycieczki fakultatywne.
10 dzieñ: Œniadanie wykwaterowanie. Przejazd do Francji do Avignion - krótkie 
zwiedzanie dawnej stolicy papieskiej: starówka, Katedra Notre Dame des Doms. 
Przejazd do Lyon; nocleg tranzytowy w okolicy Lyon.
11 dzieñ: Wykwaterowanie, krótkie zwiedzanie historycznej starówki Lyonu 
(katedra). Dalszy przejazd przez Niemcy.
12 dzieñ: Przyjazd do Polski w godzinach rannych.

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci 
od godzin otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych
nieprzewidzianych sytuacji.

Wycieczka do Barcelony: 20 EUR + 26 
EUR wstêp na Camp Nou; Montserrat 18 
EUR, La Masia Show 30 EUR.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
6 noclegów w hotelu *** w Hiszpanii - 
pokoje 2, 3-osobowe; wy¿ywienie 
3 x dziennie w hotelu w Hiszpanii, 
napoje, wino do posi³ków; 2 noclegi 
tranzytowe we Francji (pokoje 2, 3 - 
osobowe); 1 nocleg w Lourdes HB; 
obs³ugê pilota; ubezpieczenie KL + 
NNW + baga¿; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletów wstêpu do zwiedzanych 
obiektów, dop³aty do pokoju 
1-osobowego: 400 z³.

20.05 - 31.05.2014
18.09 - 29.09.2014

1890 z³ 

Pilot - przewodnik nie oprowadza po 
muzeach i wnêtrzach zwiedzanych obiektów.

1 dzieñ: Wyjazd z Polski w godzinach popo³udniowych (godz. 17:00), nocny przejazd. 
2 dzieñ: Przyjazd do Pary¿a w godzinach po³udniowych, spacer przez malownicz¹ 
dzielnicê artystów Montmartre, Sacre Coeur, plac malarzy du Tertre, plac Pigalle, 
Moulin Rouge. Obiadokolacja, nocleg. 
3 dzieñ:
Œniadanie, zwiedzanie Pary¿a - Dzielnica £aciñska: Panteon, Ogród Luksemburski, 
Sorbona, bulwar Œwiêtego Micha³a, wyspa Cite - katedra Notre Dame, kaplica Saint 
Chapelle, Pa³ac Sprawiedliwoœci, Hotel de Ville, Centrum George'a Pompidou, hale 
targowe, Muzeum Perfum Fragonard Troccadero, wie¿a Eiffle'a, Pola Marsowe. 
Obiadokolacja, nocleg. 
4 dzieñ:
Œniadanie, ci¹g dalszy zwiedzania Pary¿a, nastêpnie przejazd do Luwru - 
jednego z najwiêkszych kompleksów muzealnych œwiata; Pola Elizejskie, £uk 
Tryumfalny. Przejazd na La Defense - nowoczesn¹ dzielnicê Pary¿a. Obiadokolacja; 
wieczorem rejs statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg. 
5 dzieñ:
Po œniadaniu dalszy ci¹g zwiedzania Pary¿a. Wyjazd w drogê powrotn¹, nocny 
przejazd przez Niemcy. 
6 dzieñ:
Przyjazd do Krakowa w godzinach po³udniowych. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci 
od godzin otwarcia obiektów, warunków 
a t m o s f e r y c z n y c h  o r a z  i n n y c h  
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
3 noclegi w Pary¿u w hotelu klasy 
turystycznej (pokoje 2, 3 - osobowe 
z  ³az ienkami ) ;  3  œn iadan ia  
kontynentalne, 3 obiadokolacje; 
obs³ugê pilota; ubezpieczenie KL + 
NNW + baga¿; podatek VAT.

Pilot - przewodnik nie oprowadza po 
muzeach i wnêtrzach zwiedzanych 
obiektów. 
Na bilety wstêpu i bilety komunikacji 
nale¿y przeznaczyæ ok. 80 EUR. 

14.06 - 19.06.2014

1450 z³ 
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1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godzinie 19.00. Przejazd przez Niemcy. 
2 dzieñ: 
Zwiedzanie Brukseli: Atomium, Pagoda Chiñska, Waterloo, £uk Triumfalny, Muzeum 
Broni, Katedra œw. Micha³a i œw. Guduli, pasa¿ œw. Huberta - wpisany na Listê Dziedzictwa 
UNESCO, Wielki Plac (Ratusz, Brabant Hall, Dom Króla) - Manekin Pis. Czas wolny. 
Obiadokolacja, nocleg. 
3 dzieñ:
Œniadanie. Przejazd do Amsterdamu, zwiedzanie: Oude Kerk - "Stary Koœció³", Nieuwe 
Kerk, Magere Brud - najs³ynniejszy most w Amsterdamie, Szlifiernia Diamentów; spacer 
po XVII-wiecznym starym mieœcie, Museum Square - miejsce gdzie znajduj¹ siê 
najczêœciej odwiedzane muzea, m.in. Rijksmuseum, Muzeum miejskie. Wizyta w 
Browarze Heineken - degustacja piwa. Jednogodzinny rejs statkiem po kana³ach 
Amsterdamu; Leideplein - centrum rozrywek. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 
4 dzieñ:
Œniadanie. Przejazd do Keukenhof, aby przywitaæ wiosnê w najwiêkszym ogrodzie 
Europy o powierzchni 32 ha, w którym jednoczeœnie kwitnie ponad 7 mln roœlin 
cebulkowych: tulipanów, hiacyntów, ¿onkili. Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach 
popo³udniowych. 
5 dzieñ:
Przyjazd do Polski w godzinach rannych. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ zwiedzania 
mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od godzin otwarcia 
obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem, 
2 noclegi w hotelu** (pokoje 2, 3 - 
osobowe z ³azienk¹); wy¿ywienie 
zgodnie z programem; opiekê pilota -  
przewodnika; realizacjê programu; 
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w ofercie; 
dop³aty do pokoju 1-osobowego: 400 z³; 
biletów wstêpu, rejsu po kanale, 
lokalnych przewodników - razem ok. 65 
EUR.

30.04 - 04.05.2014

1100 z³ 

1 dzieñ: 
Wyjazd ok. Godz.13.00. Przejazd do Wiednia (dla chêtnych posi³ek tranzytowy za 
ok. 5 EUR), przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzieñ: 
Œniadanie. Przejazd do III dzielnicy, gdzie znajduje siê Hundertwasserhaus, 
dalej objazd przez Ring do Schönbunn (piêkny kiermasz œwi¹teczny) - dawnej 
letniej rezydencji cesarskiej, zwiedzanie apartamentów cesarskich, krótki 
spacer po ogrodach, Palmiarnia, ogród Ró¿any. Czas wolny na zakupy, 
obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.
3 dzieñ:
Œniadanie. Przejazd do Naschmarkt na wielkie orientalne targowisko, dla 
chêtnych mo¿liwoœæ zakupu orientalnych przypraw. Dalej zwiedzanie Wiednia 
z przewodnikiem: Stare Miasto, Katedra Œw. Szczepana, Graben 
Registrasse: Opera, Teatr Dworski, Am Hof, Freyung. Czas wolny na 
œwi¹teczne jarmarki 
i grzane wino. Obiadokolacja z winem. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzieñ:
Œniadanie. Wykwaterowanie; przyjazd do Krakowa w godzinach 
popo³udniowych. 

W/w program jest ramowy.
Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec 
zmianie w zale¿noœci od godzin 
otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym
autokarem; 3 noclegi w hotelu 
w Wiedniu, pokoje 2, 3 - osobowe 
z ³azienkami; wy¿ywienie zgodnie 
z programem; opiekê pilota; 
realizacjê programu;
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; biletów wstêpu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 30 
EUR).

27.11 - 30.11.2014

790 z³ 
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CENA NIE ZAWIERA:
dop³aty do pokoju jednoosobowego 
w Norwegii; dop³aty do kabiny 
2- osobowej 80 z³ / osoba.

CENA ZAWIERA: 
5 noclegów w hotelach*** 
w Norwegii; 2 noclegi na promie, 
kabiny 4 - osobowe wewnêtrzne; 
wy¿ywienie zgodnie z programem 
(napoje nie wliczone w cenê), opiekê 
pilota na trasie wycieczki; realizacjê 
programu turystycznego + bilety na 
wjazd i powrót kolejk¹ - szczyt 
Floyen; transport komfortowym 
autokarem na trasie wycieczki; 
ubezpieczenie; KL + NNW + baga¿; 
przeprawê promow¹ Linge - Eidsal; 
przeprawê promow¹ Lavik - 
Oppendal; przeprawê promow¹ 
Gudvangen - Flam; podatek VAT.

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci 
od godzin otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych
 nieprzewidzianych sytuacji.

1 dzieñ - Kraków - Œwinoujœcie: 
Wyjazd autokarem o godz. 5:00. Przejazd do Œwinoujœcia, zaokrêtowanie na promie. 
Nocny rejs do Ystad w Szwecji. Na pok³adzie promu mo¿liwoœæ zakupów w strefie 
wolnoc³owej, liczne restauracje i kawiarnie. Nocleg w kabinach czteroosobowych 
wewnêtrznych. 

2 dzieñ - Ystad - Oslo: 
Po œniadaniu zejœcie z pok³adu promu, przejazd do Oslo przez urocze i przyjemne 
po³udniowe czêœci Szwecji, wzd³u¿ malowniczego zachodniego wybrze¿a, tuz obok 
wysp Orust i Tjorn w pó³nocnym archipelagu Göteborg. Nocleg w hotelu, obiad. 

3 dzieñ - Oslo - Otta:
Po œniadaniu zwiedzanie Oslo - m.in. g³ówna ulicê Karl Johan, przy której po³o¿one 
s¹ m.in. Pa³ac Królewski, Uniwersytet; imponuj¹ca Twierdzê Akershus, która 
pochodzi z XII w. i zosta³a wzmocniona i poszerzona w wieku XVIII, a tak¿e norweski 
parlament - Storting. Zobaczymy równie¿ miejsca charakterystyczne dla Oslo, takie jak 
Park Vigelanda z potê¿nymi rzeŸbami Gustava Vigelanda, przedstawiaj¹cymi ludzkie 
¿ycie we wszystkich jego etapach, s³awny Monolit oraz Pa³ac Królewski, w którym 
zamieszkuje rodzina królewska. I wreszcie dope³nienie pobytu w Oslo, czyli wycieczka na 
Holmenkollen - popularne wzgórze, na którym po³o¿ona jest s³awna skocznia 
narciarska. Przejazd do Lillehammer, gdzie bêdzie mo¿na zobaczyæ olimpijsk¹ 
skoczniê narciarsk¹. Dalej, by spêdziæ wspania³y dzieñ wœród masywów górskich i 
fiordów - przejazd przez dolinê Gudrandsdal do Otta, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

4 dzieñ - Otta - Stryn:
Po œniadaniu przejazd piêkn¹ widokow¹ tras¹, prowadz¹c¹ przez dolinê Romsdal, 
pe³n¹ imponuj¹cych wodospadów i szczytów gór. W Andalsnes/Sogge wyjazd na 
s³awn¹ drogê Trolli - Trollstigen. Na szczycie krótki postój i podziwianie zapieraj¹cych 
dech w piersiach widoków. Dalej przejazd do Linge na przeprawê promow¹ do Eidsdal. 
Przejazd górsk¹ drog¹ Or³ów do Stryn. Obiadokolacja, nocleg. 

5 dzieñ - Stryn - Jostepark Jostedal - Bergen:
Po œniadaniu przejazd w kierunku po³udniowym. Postój przy imponuj¹cym lodowcu 
Briksdal, który stanowi czêœæ Lodowcowego Parku Narodowego - Jostepark 
Jostedal. Ten dziki lodowiec rozci¹ga siê z wysokoœci 1200 m a¿ do w¹skiej doliny 
Briksdal. Spacer do tego jêzora lodowca i z powrotem trwa ok 2-2,5 godz. Przeprawa 
promowa z Lavik do Oppedal wzd³u¿ najwiêkszego i najg³êbszego norweskiego fiordu 
Sogne. Przejazd do "stolicy Fiordów" - Bergen. Objazd najwa¿niejszych atrakcji 
miasta z przewodnikiem oraz spacer po centrum - Hanzeatyckie Bryggen, Koœció³ 
œw. Marii, Targ Rybny. Wyjazd kolejk¹ na szczyt Floyen - panorama miasta. Przyjazd 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzieñ - Bergen - Asker:
Po œniadaniu przejazd z Bergen do Gudvangen: po drodze wodospad Tvinnefoss. 
Turystyczna przeprawa z Gudvangen do Flam po jednej z odnóg najd³u¿szego fjordu 
œwiata - Sognefjorden. Przejazd z Flam do Asker, obiadokolacja, nocleg.

7 dzieñ - Asker - Ystad:
Po œniadaniu - przejazd do Oslo wzd³u¿ brzegów jeziora Tyrifjord, sk¹d przemierzaj¹c 
zachodnie wybrze¿e Szwecji udadz¹ siê Pañstwo w kierunku Göteborga i dalej w kierunku 
Ystad. Kolacja na promie.

8 dzieñ - Œwinoujœcie - Kraków:
Œniadanie na promie. Po œniadaniu przejazd do Krakowa. Przyjazd do Krakowa w 
godzinach wieczornych.

01.06 - 08.06.2014

CENA:  2700 z³
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1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godz. 08.00. Przejazd tranzytowy przez S³owacjê (dla chêtnych postój na posi³ek 
ok. 5 EUR), Wêgry. Przyjazd do Serbii, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

2 dzieñ: 
Œniadanie. Przejazd tranzytowy przez Bu³gariê. Przyjazd do Turcji. Przyjazd do Istambu³u w póŸnych 
godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzieñ:
Œniadanie. Istambu³ to miasto pe³ne magii, najwiêksza metropolia w Turcji i jedno z 
najwiêkszych miast œwiata. Miasto pe³ne kontrastów i przez to tak wyj¹tkowe. Jest to jedyne miasto 
na œwiecie które le¿y na dwóch kontynentach: w Azji i Europie. Historyczna czêœæ Istambu³u zosta³a 
wpisana na listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO w 1985 roku. Zwiedzanie Istambu³u: B³êkitny 
Meczet (Sultan Ahmet Camii) zbudowany w 1609 - 1616. Najwiêkszy i najbardziej wystawny meczet 
miasta; hipodrom gdzie znajduje siê Obelisk Teodozjusza I, Obelisk Konstantyna VII oraz Kolumna 
Wê¿owa; koœció³ M¹droœci Bo¿ej (Haghia Sofia) - przerobiony za czasów tureckich na meczet, a od 
1935 na muzeum. Czwarty co do wielkoœci koœció³ œwiata, cysterny - antyczne zbiorniki wody, wielki 
bazar - jedno z najwiêkszych historycznych centrów handlowych Europy, czas wolny na zakupy. 
Obiadokolacja. Nocleg. (Dla chêtnych fakultatywnie wyjazd na nocne zwiedzanie Istambu³u). 

4 dzieñ:
Œniadanie. Ci¹g dalszy zwiedzania: Pa³ac Topkapi - najwa¿niejszy budynek historyczny- centrum 
administracyjne imperium przez 400 lat, bazar egipski. Rejs po Bosforze to jedna z najlepszych 
rzeczy, które mo¿na zrobiæ popo³udniem w Istambule. Z pok³adu statku najlepiej widaæ jak ogromna to 
metropolia. Jedno wielkie, potê¿ne i niekoñcz¹ce siê miasto, które naj³adniej wygl¹da w promieniach 
zachodz¹cego s³oñca... Przejazd do Ankary, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg. 

5 dzieñ:
Œniadanie, zwiedzanie Mauzoleum Ataturka - Ojca Narodu Tureckiego, pierwszego prezydenta 
laickiej, demokratycznej Republiki Tureckiej. Przejazd do Kapadocji, zakwaterowanie. Obiadokolacja. 
Nocleg. 

6 dzieñ:
(Dla chêtnych fakultatywnie lot balonem o wschodzie s³oñca nad Kapadocj¹).
Po œniadaniu zwiedzanie Kapadocji - "krainy piêknych koni". Kapadocja do œredniowiecza by³a 
silnym oœrodkiem chrzeœcijañstwa oraz miejscem narodzin idei ¿ycia klasztornego. W baœniowym 
skalnym krajobrazie cud natury ³¹czy siê z dzie³em cz³owieka - w miêkkich ska³ach od wieków dr¹¿ono 
klasztory, koœcio³y, domostwa, a nawet podziemne miasta. Nie ma na œwiecie drugiego takiego 
miejsca. Zwiedzanie muzeum na wolnym powietrzu w Goreme - skupisko wydr¹¿onych w tufie 
wulkanicznym koœcio³ów, kaplic i klasztorów z doskonale zachowanymi freskami, wpisane na Listê 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO; Uchisar - skalne miasto-zamek wykute w tufowych 
sto¿kach, skalnych grzybach i piramidach. W czasie pobytu w Kapadocji bêdzie mo¿liwoœæ 
zakupienia lokalnych pami¹tek: s³odyczy, win czy wyrobów skórzanych z których Turcja s³ynie. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja. Czas wolny na krótki odpoczynek. Wyjazd na wieczór kapadocyjski. Powrót 
do hotelu na nocleg. 

7 dzieñ:
(Dla chêtnych fakultatywnie lot balonem o wschodzie s³oñca nad Kapadocj¹).
Œniadanie. Dalsze zwiedzanie Kapadocji: podziemne miasto Derinkuyu lub Kaymakli - 
podziemne miasta z kanalizacj¹ i doskona³ym systemem wentylacyjnym s³u¿y³y jako schronienie dla 
miejscowej ludnoœci w czasie wojen, najazdów, przeœladowañ. Przyjazd na punkty widokowe: dolina 
wyobraŸni, trzy gracje. Wizyta w dawnym karawanseraju. Obiadokolacja. Nocleg. 
(Dla chêtnych fakultatywnie wyjazd do ³aŸni tureckiej na zabiegi pielêgnacyjne). 

8 dzieñ:
Œniadanie. Przejazd do Istambu³u, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

9 dzieñ:
Œniadanie, ostatnie zakupy, wykwaterowanie, przejazd w stronê granicy. Przejazd przez Bu³gariê na 
nocleg tranzytowy w Serbii. 

10 dzieñ:
Œniadanie, przejazd tranzytowy przez Wêgry, S³owacjê (dla chêtnych postój na posi³ek za ok. 5 EUR). 
Przyjazd do Polski w póŸnych godzinach nocnych. 

       01.05 - 10.05.2014
       02.10 - 11.10.2014 

          CENA:  1850 z³ 
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CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; napoi do obiadokolacji; 
obowi¹zkowej op³aty za noclegi 
tranzytowe - ok. 35 EUR od osoby; 
dop³aty do pokoju 1-osobowego 300 
z³; op³aty za wizê tureck¹: 20 USD 
p³atne w biurze; biletów wstêpu, 
lokalnego przewodnika, rejsu po 
Bosforze, nocy kapadocyjskiej: ok. 
108 EUR.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
7 noclegów na terenie Turcji - hotele 
klasy***/****; wy¿ywienie zgodnie 
z programem; opiekê pilota; 
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
³aŸnia turecka - hamam (typowo 
tureckie zabiegi pielêgnacyjne: 
masa¿e olejkami, masa¿e w mydle, 
peeling ca³ego cia³a, sauna) ok. 25 
EUR,
lot balonem o wschodzie s³oñca nad 
Kapadocj¹ - ok 150 EUR,
nocne zwiedzanie Istambu³u ok. 16 
EUR.



1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godz. 08.00. Przejazd tranzytowy przez S³owacjê (dla chêtnych 
postój na posi³ek ok. 5 EUR), Wêgry. Przyjazd do Serbii, zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg. 

2 dzieñ: 
Œniadanie. Przejazd tranzytowy przez Bu³gariê. Przyjazd do Turcji. Przyjazd do 
Istambu³u w póŸnych godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 

3 dzieñ:
Po œniadaniu zwiedzanie miasta. Istambu³ to miasto pe³ne magii, najwiêksza 
metropolia w Turcji i jedno z najwiêkszych miast œwiata. Pe³ne kontrastów, a 
przez to tak wyj¹tkowe. Jest to jedyne miasto na œwiecie, które le¿y na dwóch 
kontynentach: w Azji oraz Europie.

Historyczna czêœæ Istambu³u zosta³a wpisana na listê Œwiatowego Dziedzictwa 
UNESCO w 1985 roku. Zwiedzanie Istambu³u: Koœció³ M¹droœci Bo¿ej (Haghia 
Sofia) - przerobiony za czasów tureckich na meczet, a od 1935 na muzeum. Czwarty 
co do wielkoœci koœció³ œwiata; B³ekitny Meczet (Sultan Ahmet Camii) zbudowany w 
1609 - 1616. Najwiêkszy i najbardziej wystawny meczet miasta; Hipodrom, gdzie 
znajduje siê Obelisk Teodozjusza I, Obelisk Konstantyna VII oraz Kolumna Wê¿owa. 
Rejs po Bosforze to jedna z najlepszych rzeczy, które mo¿na zrobiæ 
popo³udniem w Istambule. Z pok³adu statku najlepiej widaæ jak ogromna to 
metropolia. Jedno wielkie, potê¿ne i niekoñcz¹ce siê miasto, które naj³adniej wygl¹da 
w promieniach zachodz¹cego s³oñca. Przejazd do Ayvalik, zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Nocleg. 

4 - 8 dzieñ:
Wypoczynek HB w Ayvalik nad Morzem Egejskim, na miejscu realizowane s¹ dla 
chêtnych wycieczki fakultatywne: Efez - ok. 45 EUR, B³êkitny rejs po Morzu Egejskim 
(blue cruise) - ok. 25 EUR.

9 dzieñ:
Wyjazd z Ayvalik (przejazd promem w Canakkale na stronê europejsk¹). Nocleg 
tranzytowy w Serbii. 

10 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie. Przejazd tranzytowy przez Serbiê, Wêgry, S³owacjê 
(d³u¿szy postój na posi³ek - op³ata we w³asnym zakresie w EUR). Przyjazd do Polski. 

Ayvalik le¿y nad samym brzegiem morza, nad zatok¹ Edremit, usytuowan¹ 
pomiêdzy sta³ym l¹dem a wysp¹ Lesbos. Nieopodal le¿y wyspa Alibey oraz wiele 
innych mniejszych wysepek, rozrzuconych naoko³o niej. Miasto od dawien dawna 
zamieszkane by³o przez Greków, jak wiêkszoœæ osad po³o¿onych wzd³u¿ egejskiego 
wybrze¿a Azji Mniejszej. ¯ycie miasteczka toczy siê na po³o¿onym w centrum 
g³ównym placu Cumhuriyet Meydani. 

Ayvalik jest œwietnym punktem na krótki odpoczynek podczas pogoni za zabytkami i 
przygodami. Mo¿na tu pospacerowaæ pomiêdzy starymi domami i greckimi cerkwiami 
zamienionymi na meczety, aby potem wyk¹paæ siê w ciep³ym morzu i osuszyæ pod 
pal¹cym s³oñcem na jednej z okolicznych pla¿.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
W ofercie; kosztu wizy tureckiej 20 
USD p³atne w biurze; ok. 60 EUR 
(p³atne na miejscu) na: rejs statkiem 
po Bosforze, przewodnik + wstêpy 
do zwiedzanych obiektów 
w Istambule; napoi do obiadokolacji; 
35 EUR za nocleg tranzytowy ze 
œniadaniem w Serbii.

       11.09 - 21.09.2014

       CENA:  1670 zl 

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
1 nocleg w Istambule HB (pokoje 2, 3 
- osobowe z ³azienkami); 6 noclegów 
w Ayvalik; wy¿ywienie zgodnie z 
programem; przejazd promem; 
opiekê pilota; ubezpieczenie KL + 
NNW + baga¿; podatek VAT

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych nieprzewidzianych sytuacji.
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Lublana - Jaskinia Postojna - Sibenik - Wodospady na rzece Krka - Trogir - 
Split - Dubrownik - Budwa - Shkodra - Kruja - Medjugorie - Sarajewo 

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w 
o ferc ie ;  b i le tów wstêpu do 
zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników (ok. 70 EUR), rejs 
stateczkiem (ok. 20 EUR).

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
7 noclegów - pokoje 2, 3 -  osobowe 
z ³azienkami; wy¿ywienie zgodnie 
Z programem; opiekê pilota; 
realizacjê programu; ubezpieczenie; 
KL + NNW + baga¿; podatek VAT.

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

1 dzieñ: 
Wyjazd z Polski o godz. 20.00. Przejazd przez Czechy,  Austriê do S³owenii. 

2 dzieñ: 
W godzinach porannych przybycie do stolicy S³owenii Lublany - krótkie zwiedzanie miasta: 
Wzgórze Zamkowe, Plac Preszerena, Stare Miasto, Rynek G³ówny, Kolumnada Plecznika, 
Ratusz Miejski. Katedra œw. Miko³aja, gdzie przechowywana jest kopia Piety. Przejazd do Jaskini 
Postojnej, która nale¿y do grupy najwiêkszych jaskiñ na œwiecie. Ma ³¹czn¹ d³ugoœæ ponad 
27 km i stanowi jedn¹ z najbardziej znanych atrakcji turystycznych S³owenii. Zwiedzanie 
kompleksu jaskiñ. Przejazd do Chorwacji, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

3 dzieñ:
Po œniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Parku Narodowego "Wodospady na 
rzece Krka" - jednej z najwiêkszych atrakcji krajobrazowych w Chorwacji. Rzeka Krka, 
p³yn¹c przez wapienne pod³o¿e wytworzy³a nieregularne koryto - najciekawsze miejsce to niemal 
pó³kilometrowy odcinek, gdzie rzeka przep³ywa przez 17 kaskad, szerokich prawie na 100 m, 
pokonuj¹c spadek terenu o wysokoœci 45 metrów. Dalszy przejazd do Sibenika - najstarszego 
chorwackiego miasta na wybrze¿u adriatyckim. Spacer po Starym Mieœcie. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

4 dzieñ:
Po œniadaniu przejazd do Trogiru - zwiedzanie: Starówka, Ratusz, katedra œw. Wawrzyñca. 
Przejazd do Splitu - zwiedzanie trzeciego, co do wielkoœci miasta Chorwacji: spacer po 
Starym Mieœcie, Ratusz Miejski, malowniczy port, antyczny Pa³ac cesarza Dioklecjana - jeden z 
najpiêkniejszych w Europie przyk³adów rzymskiej architektury obronnej, wpisany na listê 
dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Powrót do hotelu na kolacjê i nocleg. 

5 dzieñ:
Po œniadaniu wykwaterowanie. Przyjazd do Dubrownika - miasta pe³nego zabytków i 
niezwyk³ych uliczek. W programie m.in. spacer z przewodnikiem uliczkami miasta. Podczas 
zwiedzania poznamy historiê Dubrownika, a tak¿e zobaczymy Klasztor Franciszkanów ze s³ynn¹ 
aptek¹, Bram¹ Pile, Katedr¹, mury miejskie, Pa³ac Rektorów. 
Przejazd do Czarnogóry i zwiedzanie Kotoru - miasta otoczonego murami obronnymi, 
spacer po mieœcie. Obiadokolacja i nocleg. 

6 dzieñ:
Œniadanie. Rejs stateczkiem po morzu (dodatkowo p³atny), postoje w malowniczych 
zak¹tkach, degustacja wina i rakiji. Wieczorem zwiedzanie urokliwej Budwy.  Obiadokolacja, 
nocleg.

7 dzieñ:
Œniadanie, wyjazd do Albanii. Zwiedzanie: Shkodry - trzeciego co do wielkoœci miasta 
Albanii. Warto zobaczyæ twierdzê Razafet, oraz meczet o³owiany, kamienny most turecki i 
k¹pieliska nad jeziorem Szkoderskim. Przejazd do Kruja - zamek Skandenberg oraz bazar z 
najwiêkszym w ca³ej Albanii wyborem pami¹tek. Obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.

8 dzieñ:
Po œniadaniu przejazd do Boœni i Hercegowiny, do Medjugorie - celu wielu pielgrzymek. 
Nastêpnie przejazd do Sarajewa, podzielonego od 1998 roku na dwie czêœci: Federacjê 
Chorwacko-Muzu³mañsk¹ oraz Republikê Serbsk¹. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta 
ze s³ynn¹ Baszczarsziji - urokliw¹ pl¹tanin¹ meczetów, targowych straganów i w¹skich uliczek - 
to historyczne centrum miasta, które zosta³o wzniesione w oparciu o arabskie rozwi¹zania 
architektoniczne, w czasach panowania Turków Osmañskich. Obiadokolacja, nocleg. 

9 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie, przejazd w kierunku Polski przez Austriê, Czechy. 

10 dzieñ:
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

30.04 - 09.05.2014
12.09 - 21.09.2014

CENA:  1610 z³
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1 dzieñ: 
O godz: 8.00 wyjazd z Krakowa ul. Ujastek 1. Przejazd przez S³owacjê. Przyjazd 
do Budapesztu w godzinach popo³udniowych, zakwaterowanie. Popo³udniowe 
zwiedzanie Budapesztu: Wzgórze Zamkowe ze stacj¹ kolejki zêbatej (jednej 
z najstarszych w Europie), Zamek Królewski, Baszta Rybacka. 
Obiadokolacja z winem w jednej z urokliwych regionalnych restauracji. Przejazd 
na Wzgórze Gellerta, gdzie z wysokoœci 140 m ogl¹damy wieczorn¹ panoramê 
miasta. Powrót do hotelu na nocleg.

2 dzieñ: 
Œniadanie, wykwaterowanie. Krótkie zwiedzanie miasta: Bazylika Œw. Stefana, 
Wyspa Œw. Ma³gorzaty, Parlament. Przejazd do Hajduszoboszlo; 
zakwaterowanie w hotelu ****; korzystanie z bogatej oferty hotelowego 
Wellness (basen 9 m d³ugoœci, jacuzzi, sauna, ³aŸnia parowa, si³ownia); wstêp na 
k¹pielisko lecznicze, pla¿owe oraz Aqua Palace. Obiadokolacja (bufet), nocleg. 

3 dzieñ:
Œniadanie (bufet), dopo³udniowe korzystanie z hotelowego Wellnes i k¹pielisk 
leczniczych. Wykwaterowanie. Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.

W/w program jest mo¿e ramowy. 
Kolejnoœæ zwiedzania ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym
autokarem; 1 nocleg (pokoje 2, 3 - 
os. z ³azienkami) w Budapeszcie; 
1 nocleg (pokoje 2, 3 - os. 
z ³azienkami) w hotelu **** 
w Hajduszoboszlo; korzystanie 
z hotelowego Wellness i k¹pielisk 
leczniczych; wy¿ywienie zgodnie z 
programem; opiekê p i lo ta ;  
realizacjê programu;
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; biletów wstêpu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 6 EUR).

09.11 - 11.11.2014

660 z³ 

ul. Ujastek 5b 31-752 Kraków 

tel. 12 644 36 86, 643 55 98, 644 17 52

www.hutplus.com.pl
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Hajduszoboszló jest po³o¿one w odleg³oœci 200 km na wschód od Budapesztu, 20 km 
na zachód od Debreczyna. Latem to nie tylko uzdrowisko ale i miejsce dobrego 
wypoczynku. Najczêœciej odwiedzaj¹ je têskni¹cy po prostu za odprê¿eniem i 
pla¿owaniem, a tak¿e ci, którzy poza zbawiennym dzia³aniem s³oñca i wody 
poszukuj¹ innego rodzaju wypoczynku. Hajduszoboszló s³ynie z basenów 
zasilanych ciep³ymi wodami termalnymi.  Po³o¿one jest na ponad 30 hektarach 
powierzchni, posiada 14 basenów, wœród nich basen ze sztucznymi falami oraz 
pla¿a œródziemnomorska z woda faluj¹c¹, piaszczystym brzegiem z palmami i 
okrêtem pirackim, z wod¹ musuj¹c¹, masa¿ podwodny, zje¿d¿alnie, basen 
p³ywacki o wymiarach olimpijskich, jezioro, po którym mo¿na pop³ywaæ ³ódk¹, 
minigolf, korty tenisowe, sto³y pingpongowe i boiska sportowe. 

HOTEL AQUA SOL****
Hotel po³o¿ony jest przy g³ównym deptaku oraz po³¹czony z k¹pieliskiem leczniczym, 
pla¿owym i Aqua Palace tunelem krytym. W obiekcie znajduje siê klimatyzowana 
restauracja, drink bar, Wellness (basen 9m d³ugoœci, jacuzzi, sauna, ³aŸnia 
parowa, solarium, si³ownia). Goœcie korzystaj¹ bezp³atnie z kompleksu 
k¹pieliska: 13 basenów odkrytych, miêdzy innymi z wod¹ lecznicz¹, 9 wodnych 
zje¿d¿alni, piaszczysta pla¿a, drzewa palmowe, statek oraz latarnia morska; 
oraz z Aqua Palace. Pa³ac wodny sk³ada siê z 20 basenów, które urz¹dzone s¹ w 
stylu ró¿nych epok i klimatów: basen w jaskini lodowej, kinowy, z wodami 
termalnymi Pava, tropikalny, w stylu rzymskim, z wod¹ morsk¹, w jaskini, 
basen a la Ganges. Ponadto w kompleksie dla rodzin z dzieæmi na pierwszym 
pietrze: basen dla mamy z dzieckiem, p³ywacki dla niemowl¹t, wirówka, rodzinny z 
figurami zwierz¹t, zje¿d¿alnie dla niemowl¹t i dzieci, pokój rekreacyjny, pokój do 
przewijania, plac zabaw. Za dop³ata mo¿na skorzystaæ ze œwiata saun oraz centrum 
fitness. Przed hotelem znajduje siê bezp³atny parking. 
Obiekt posiada 125 pokoi 2-osobowych standard, 3 du¿e pokoje, 6 apartamentów, 2 
suity, 3 pokoje z ³ó¿kiem piêtrowym. Wszystkie posiadaj¹ klimatyzacje, telefon, 
internet, minibar, TV SAT, sejf, ³azienka (wanna, WC). 

11.02 - 15.02.2014
08.10 - 12.10.2014

CENA:  1230 z³

CENA ZAWIERA: 
przejazd autokarem Kraków - 
Hajduszoboszlo - Kraków; 4 noclegi 
w pokoju 2 osobowym z ³azienk¹; 
wy¿ywienie 2 x dziennie; 
korzystanie ze Spa w hotelu (basen, 
sauna); wejœcie na baseny Aqua 
Palace, szlafrok; dostêp do 
internetu; ubezpieczenie;  podatek 
VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
op³aty klimatycznej: ok. 1,60 EUR / 
osoba / doba.

Wyjazd z Krakowa - ul. Ujastek 1
godz. 9.00.



San Mauro Mare to miejscowoœæ na wschodnim wybrze¿u W³och, 7 km od Cesenatico i 
15 km od Rimini. Szeroka, piaszczysta, bezp³atna pla¿a z doskona³¹ infrastruktur¹ oraz 
bliskoœæ œcis³ego centrum Bellari têtni¹cej ¿yciem i oferuj¹cej szeroki wybór rozrywek 
powoduje, ¿e ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie.
Hotel Villa Celeste *** po³o¿ony jest 300 m od morza, 250 m od g³ównego deptaku i 10 min 
spacerkiem od ogromnego centrum handlowego. Doskona³e po³o¿enie zapewnia chêtnym 
mo¿liwoœæ korzystania z regularnych œrodków transportu przez ca³¹ dobê.
Wyposa¿enie: przeszklona restauracja, bar, sala kominkowa, weranda, winda, ogromny 
rekreacyjny ogród z le¿akami i stolikami, hamak, plac zabaw dla dzieci. Wi-Fi na parterze.
Pokoje 2, 3 - osobowe z ³azienkami, tv, klimatyzacj¹ (osobno p³atna),sejfem (osobno p³atny), 
suszark¹, balkonem.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych  
w ofercie; ubezpieczenia od kosztow 
rezygnacji i chorób przewlek³ych

CENA ZAWIERA: 
transport  komfortowym autokarem; 
7 noclegów; wy¿ywienie 7 œniadañ, 
7  ob iadoko lac j i ;  r ea l i zac j ê  
p r o g r a m u ;  o p i e k ê  p i l o t a ;  
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿;  
podatek VAT.

1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godz. 14:30; przejazd przez Czechy, Austriê.
2 dzieñ: 
Przyjazd do hotelu w godzinach dopo³udniowych, zakwaterowanie, drink powitalny, 
zapoznanie siê z okolic¹, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzieñ:
Dla chêtnych Nordic Walking o wschodzie s³oñca, wypoczynek 
i pla¿owanie, lekcja - jêzyk w³oski towarzyski. 
4 dzieñ:
Dla chêtnych Nordic Walking o wschodzie s³oñca, wypoczynek i pla¿owanie, lekcja - 
jêzyk w³oski towarzyski. 
5 dzieñ:
Dla chêtnych Nordic Walking o wschodzie s³oñca, wypoczynek 
i pla¿owanie, lekcja - drinki tropikalne jak przyrz¹dzaæ i z czego. 
6 dzieñ:
Po œniadaniu wycieczka do Rimini, zwiedzanie miasta i czas wolny na najwiêkszym 
bazarze Rimini. Wieczorem lekcja - jak jeœæ i przyrz¹dzaæ owoce morza. 
7 dzieñ:  
Wypoczynek i pla¿owanie, wieczorem lekcja gotowania po w³osku. 
8 dzieñ: Wypoczynek i pla¿owanie, wieczorem kolacja regionalna przy œwiecach. 
9 dzieñ: Œniadanie, czas na ostatnie zakupy, w godzinach popo³udniowych wyjazd do 
kraju. 
10 dzieñ:  Przyjazd do Polski w godzinach dopo³udniowych. 

28.09 - 07.10.2014

CENA:  1450 z³

ul. Ujastek 5b 31-752 Kraków 

tel. 12 644 36 86, 643 55 98, 644 17 52
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1 dzieñ: 
O godz: 7.00 wyjazd z Krakowa. Przejazd do Kutnej Hory - œredniowiecznego miasteczka 
wpisanego na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, s³yn¹cego z historycznych 
kopalni srebra. Zwiedzanie: gotycki koœció³ Œw. Barbary, Stare miasto z zabytkowymi 
koœcio³ami, renesansow¹ i barokow¹ zabudow¹ rynku, ossuarium - gotycka podziemna 
kostnica. Przejazd do Pragi, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzieñ: 
Œniadanie, zwiedzanie Pragi w godzinach rannych: pa³ac Czerninów, kompleks wzgórza 
hradczañskiego - zamek praski, gotycka katedra œw. Wita z grobowcem œw. Jana 
Nepomucena, krypty królewskie, Z³ota Uliczka, mury obronne, zejœcie na Ma³¹ Stranê - star¹ 
dzielnicê kupców, koœció³ œw. Miko³aja, ratusz ma³ostrañski, most Karola, Rynek Staromiejski, 
gotycki ratusz, spacer po ¿ydowskiej dzielnicy Josefov. Wizyta w jednej ze s³ynnych praskich 
piwiarni, zwiedzanie browaru; regionalna kolacja z muzyk¹. Powrót do hotelu, nocleg. 
3 dzieñ:
Œniadanie, wyjazd do Karlstejnu, zwiedzanie jednego z najlepiej zachowanych 
obronnych zespo³ów zamkowych. Powrót do Pragi. Mo¿liwoœæ wyjazdu (zale¿ne od pogody) 
kolejk¹ na wzgórze Petrin z wie¿¹ widokow¹. Rejs statkiem po We³tawie (1 godz.). Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Polski. Przejazd na Morawski Kras - 
zwiedzanie jednego z ci¹gów jaskiñ Punkwiowych z przepaœci¹ Macocha. Przyjazd do Polski 
w póŸnych godzinach wieczornych. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ zwiedzania 
mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od godzin otwarcia 
obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem, 
3 noclegi w hotelu** (pokoje 2, 3 - 
osobowe z ³azienk¹); wy¿ywienie 
zgodnie z programem; opiekê pilota -  
przewodnika; realizacjê programu; 
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w ofercie; 
biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów 
(ok. 1400 KC).

19.06 - 22.06.2014
08.11 - 11.11.2014

760 z³ 



WENECJA -  SAN MARINO - PIZA- RZYM - WATYKAN -
MONTE CASINO - POMPEJE - WEZUWIUSZ  - ASY¯ - CAPRI 

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych  
w ofercie;  biletów wstêpu 
do zwiedzanych obiektów, 
miejscowego przewodnika  (ok. 
150 EUR); dop³aty do pokoju 
1-osobowego: 250 z³.

CENA ZAWIERA: 
t r a n s p o r t  k o m f o r t o w y m  
autokarem; 2 noclegi w hotelu 
w okolicach Rimini; 3 noclegi 
w hotelu w okolicach Rzymu; 
2 noclegi w okolicach Neapolu; 
wy¿ywienie 7 œniadañ, 
7 obiadokolacji; realizacjê 
p rogramu;  op iekê  p i lo ta ;  
ubezpieczenie KL + NNW + 
baga¿;  podatek VAT.

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od 
godzin otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

1 dzieñ: Wyjazd z Polski o godz. 18:00, przejazd przez Czechy. Nocny 
przejazd przez Austriê i W³ochy.

2 dzieñ: Przyjazd do Wenecji. Przejazd vaporetto po kanale La Grande, 
spacer uliczkami miasta, plac Œw. Marka, Pa³ac Do¿ów, Most 
Westchnieñ. Przejazd do hotelu, odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.

3 dzieñ: Wczesne œniadanie. Wyjazd do Pizy - miasta ze s³ynn¹ Krzyw¹ 
Wie¿¹ i okr¹g³ym, najwiêkszym w W³oszech baptysterium; Plac Cudów. 
Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzieñ: Œniadanie. Zwiedzanie Rzymu i Watykanu: Muzea Watykañskie 
z kaplic¹ Sykstyñsk¹, Groty Watykañskie z grobem Jana Paw³a II, Bazylika 
Œw. Piotra, zamek i most Anio³a, plac Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, 
Kapitol, Schody Hiszpañskie. Powrót do hotelu w okolicach Rzymu, 
obiadokolacja, nocleg.
 
5 dzieñ: Œniadanie. Rzym staro¿ytny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 

6 dzieñ: Œniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Monte Cassino, 
zwiedzanie klasztoru Benedyktynów i cmentarza ¿o³nierzy poleg³ych w 
bitwie. Przejazd do hotelu w okolicy Neapolu, obiadokolacja, nocleg. 

7 dzieñ: Œniadanie. Przejazd do Sorento, rejs na Capri. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 

8 dzieñ: Wczesne œniadanie lub suchy prowiant, wykwaterowanie,  
przejazd do hotelu w okolicy Rimini. Po drodze krótkie zwiedzanie: Asy¿ 
dolny i górny, zamek Rocca Maggiore, Porcjunkula, plac miejski, 
bazylika Œw. Klary. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Rimini, 
obiadokolacja, nocleg.
 
9 dzieñ: Œniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do San Marino -  
po³o¿onej na ska³ach autonomicznej republiki, posiadaj¹cej w³asn¹ 
mennicê, wydaj¹cej w³asne znaczki pocztowe, s³yn¹cej z doskona³ych 
likierów - mo¿liwoœæ zakupów w strefie wolnoc³owej. Wyjazd do Polski.
 
10 dzieñ: Przyjazd do Polski w godzinach porannych.   

01.05 - 10.05.2014
12.09 - 21.09.2014

CENA:  1735 z³
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1 dzieñ: 
O godz. 22.30 wyjazd z Krakowa. Nocny przejazd przez Niemcy do Krausnick. 
2 dzieñ: 
Œniadanie na "Tropikalnej Wyspie" - najwiêkszym tropikalnym parku rozrywki i 
wypoczynku w Europie: egzotyczne parki i ogrody, tropikalny las, b³êkitne morze, laguny, 
piaszczyste pla¿e oraz sauny, bogata oferta SPA, restauracje itp. W godzinach 
popo³udniowych przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 
3 dzieñ: 
Œniadanie. Zwiedzanie Berlina: Alexanderplatz z góruj¹c¹ nad miastem Wie¿¹ Telewizyjn¹, 
która jest najbardziej charakterystyczn¹ budowl¹ Berlina; Muzeum Pergamoñskie z okaza³ymi 
zabytkami sztuki greckiej, babiloñskiej, rzymskiej, orientalnej i islamskiej, neorenesansowa 
katedra z grobowcami cz³onków rodu Hohenzollernów, aleja Unter-den-Linden z 
monumentalnymi klasycystycznymi budowlami, Brama Brandenburska, Reichstag, siedziba 
parlamentu niemieckiego. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzieñ:
Œniadanie, krótki spacer po Berlinie: Gedachtniskirche - koœció³ Pamiêci Cesarza Wilhelma, 
Kurfuerstendamm - 3,5 kilometrowy pas eleganckich sklepów, barów i kawiarni, Europa Center 
- znane z nowoczesnych rzeŸb. Przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie zespo³u parkowo - 
pa³acowego Sanssouci, wpisanego na listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 
W godzinach popo³udniowych wyjazd w drogê powrotn¹ do Polski (dla chêtnych postój na 
posi³ek za oko³o 20 z³). Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem;
2 noclegi w hotelu w Berlinie 
w pokojach 2, 3-osobowe 
z ³azienkami; wy¿ywienie zgodnie 
z programem; opiekê pilota - 
przewodnika; ubezpieczenie KL+ 
NNW + baga¿; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w ofercie; 
dop³aty do pokoju 1-osobowego: 200 z³; 
biletów wstêpu do Tropikalnej Wyspy: 
doroœli - 22,50 EUR, seniorzy i dzieci 6-
14 lat - 16 EUR.

Konieczny strój k¹pielowy i rêcznik 
pla¿owy.

29.05 - 01.06.2014 
08.11 - 11.11.2014

680 z³ 

Rajeckie Teplice to maleñkie otoczone górami uzdrowiskowe miasteczko, po³o¿one 15 
km od ̄ yliny. •ród³a termalne z wod¹ o temperaturze 38 st. C s¹ wykorzystywane w Domu 
Zdrojowym Aphrodite do leczenia stanów zapalnych i zwyrodnieñ stawów, krêgos³upa, 
chorób uk³adu ruchowego, chorób zawodowych oraz nerwowych. 
Oœrodek balneologiczny wyposa¿ony w najnowoczeœniejsze urz¹dzenia diagnostyczne 
i terapeutyczne oferuje szereg zabiegów leczniczych, relaksuj¹cych i upiêkszaj¹cych.

Hotel Mala Fatra
po³o¿ony w parku zdrojowym. W obiekcie: jadalnia, letni taras, kantor, szafki depozytowe. 
Pokoje: 1 i 2-os. (+ dostawka) z ³azienkami, TV-sat, telefonem, radiem, lodówk¹.  
Villa Margareta
Pensjonat oddalony 150 m od hotelu Aphrodite. Pokoje: 2-os. (mo¿liwoœæ dostawki) 
z ³azienkami, TV-sat, radiem, k¹cikiem kuchennym.

1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godz. 9:30, przyjazd, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
2 - 7 dzieñ: 
Wypoczynek. Korzystanie z Wodnego Œwiata i fitness. 
8 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie, wyjazd o godz 11.00. Przyjazd do Krakowa w godzinach 
popo³udniowych.

CENA ZAWIERA:
 transport komfortowym autokarem
7 noclegów; wy¿ywienie 
2 x dziennie: œniadanie - szwedzki 
stó³ + obiadokolacja: zupa + 1 danie 
z trzech do wyboru + woda; 
uroczyst¹ kolacjê  z lampk¹ wina;
korzystanie z Wodnego Œwiata 
i fitness;  taksê klimatyczn¹;
ubezpieczenie KL + NNW  + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w ofercie;  
dop³aty do pokoju 1-osobowego: 200 z³.

08.03 - 15.03.2014
08.11 - 15.11.2014 

1380 z³ 
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1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa oko³o 6.00. Po drodze zwiedzanie ¯ó³kwi - per³a renesansu, 
za³o¿ona przez hetmana ¯ó³kiewskiego - zamek, koœció³ pw. œw. Wawrzyñca, 
zespó³ klasztoru Bazylianów, koœció³ i klasztor Dominikanów, synagoga, drewniana 
cerkiew pw. œw. Trójcy. Przejazd do Lwowa, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzieñ: 
Œniadanie. Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem (Baszta Prochowa, koœció³ 
Dominikanów, rynek, Muzeum aptekarstwa, Opera, Katedra rzymskokatolicka z 
kaplic¹ Boimów, Prospekt Swobody, koœció³ Bernardynów, Katedra Ormiañska itp. 
Uroczysta kolacja, po³¹czona z zabaw¹ taneczn¹. 

3 dzieñ:
Œniadanie. Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem (Katedra grekokatolicka œw. Jury). 
Wizyta w browarze po³¹czona z degustacj¹ piwa. Cmentarz £yczakowski i Orl¹t 
Lwowskich. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzieñ:
Œniadanie. Wykwaterowanie, wyjazd do Polski. Zwiedzanie zespo³u pa³acowo- 
parkowego w £añcucie. Obiad w pa³acu w £añcucie. Powrót do Krakowa ok 22.00. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport autokarem; 3 noclegi 
w okolicach Lwowa (pokoje 2, 3-
osobowe z ³azienkami); wy¿ywienie 
zgodnie z programem;; zwiedzanie 
L w o w a  z  m i e j s c o w y m  
przewodnikiem; opiekê pilota; 
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; biletów wstêpu (ok. 18 
USD) .

01.05 - 04.05.2014
09.10 - 12.10.2014

730 z³ 

1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa oko³o 07.00. Zwiedzanie zespo³u pa³acowo-parkowego 
w £añcucie. Przejazd do Le¿ajska i zwiedzanie: Bazylika Zwiastowania 
NMP w Le¿ajsku, Grób Cadyka. Przejazd w okolice Ustrzyk, obiadokolacja, 
nocleg. 

2 dzieñ: 
Po wczesnym (ok. godz. 06.00) œniadaniu przejazd do Lwowa. Zwiedzanie 
Lwowa z przewodnikiem: Baszta Prochowa, koœció³ Dominikanów, rynek, 
Katedra rzymskokatolicka z kaplic¹ Boimów, katedra Ormiañska, nastêpnie: 
Cmentarz £yczakowski, Orl¹t Lwowskich, wejœcie na Kopiec Unii Lubelskiej. 
Powrót do Ustrzyk na kolacjê, ognisko, nocleg. 

3 dzieñ:
Po œniadaniu wykwaterowanie. Zwiedzanie: Ma³a Pêtla, rynek w Sanoku, 
Park Etnograficzny w Sanoku, Zamek Odrzykoñ. Obiad w drodze 
powrotnej. Zakoñczenie wycieczki w godzinach wieczornych. 

W/w program jest ramowy.
Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec 
zmianie w zale¿noœci od godzin 
otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport autokarem; 2 noclegi 
w okolicach Ustrzyk (pokoje 2, 3-
osobowe z ³azienkami); wy¿ywienie 
zgodnie z programem; ognisko; 
zwiedzanie Lwowa z miejscowym 
przewodnikiem; opiekê pilota; 
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w 
ofercie; biletów wstêpu (zespó³ 
pa³acowo-parkowy w £añcucie 19 
z³, Le¿ajsk bazylika, co ³aska - 2 z³, 
Lwów ok. 10 USD). 

28.03 - 30.03.2014

470 z³ 
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1 dzieñ: 
Wyjazd o godz. 8:00, przejazd do Sandomierza. Spotkanie z przewodnikiem. 
Zwiedzanie Rynku, spacer uliczkami Starego Miasta, zwiedzanie gotyckiej Katedry, 
spacer obok Collegium Gostomianum, Dom D³ugosza i Zamek Królewski. Przejœcie 
podziemn¹ tras¹ turystyczn¹ (s³ynne lochy z VX, XVI w.), wejœcie na Bramê 
Opatowsk¹ - podziwianie panoramy Sandomierza i okolic. Przejazd do Baranowa 
Sandomierskiego - zwiedzanie "ma³ego Wawelu". 
Przejazd do Pu³aw. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
2 dzieñ: 
Œniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie Kazimierza Dolnego. 
W programie m.in. Rynek, renesansowe kamienice, Ma³y Rynek, Góra Trzech Krzy¿y, 
Zamek i Baszta, Koœció³ Farny, Koœció³ i Klasztor Franciszkanów, spacer w¹wozami 
na Albrechtówkê i do Miêæmierza. Mo¿liwoœæ zwiedzenia jednego z muzeów do 
wyboru: Kamienica Celejowska (eksponaty z dziedziny archeologii, historii, sztuk 
piêknych), Muzeum Przyrodnicze (przyroda, geologia i historia ca³ego regionu) lub 
Muzeum Sztuki Z³otniczej. Przejazd do oœrodka. Obiadokolacja. Nocleg. 
3 dzieñ:
Œniadanie. Wykwaterowanie z oœrodka. Zwiedzanie kopalni krzemienia 
pasiastego. Wyjazd w drogê powrotn¹. Na trasie postój na posi³ek (p³atny we 
w³asnym zakresie). Powrót do Krakowa w godzinach wieczornych. 

W/w program jest ramowy.
Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec 
zmianie w zale¿noœci od godzin 
otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
2 noclegi w pokojach z ³azienkami;
wy¿ywienie zgodnie z programem; 
opiekê pilota; realizacjê programu; 
ubezpieczenie NNW; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; wstêpów i lokalnego 
przewodnika - na ten cel nale¿y 
przeznaczyæ oko³o 30 z³. 

23.05 - 25.05.2014

460 z³ 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od 
godzin otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem;
1 obiadokolacjê; ubezpieczenie 
NNW; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA: 
wstêpu do laboratorium.

25.05.2014

190 z³ 
+ 20 z³ wstêp 

do Centrum Nauki

ul. Ujastek 5b 31-752 Kraków 

tel. 12 644 36 86, 643 55 98, 644 17 52

www.hutplus.com.pl

Centrum Nauki Kopernik 
zosta³o za³o¿one w 2005 w Warszawie, to tu zwiedzaj¹cy mog¹ poznawaæ prawa nauki poprzez 
samodzielne przeprowadzanie doœwiadczeñ na interaktywnych wystawach.  

O godzinie  6.00 wyjazd z Krakowa - ul. Ujastek 1 (zbiórka 5:45).

Oko³o godziny 12.00 przyjazd do Warszawy.
Zwiedzanie  Centrum Nauki Kopernik:

* zwiedzanie wystawy sta³ej, która sk³ada siê z kilkuset interaktywnych stanowisk  
   umieszczonych w szeœciu galeriach sta³ych
* Teatr Robotyczny 
   znajduje siê przy galerii Korzenie Cywilizacji. Graj¹ w nim trzy RoboTheSpiany, na razie
   tylko dwie sztuki. Robotom g³osów u¿yczyli wybitni polscy aktorzy, 
   m.in. Wiktor Zborowski, Marian Opania czy Piotr Fronczewski.

* Laboratoria (p³atne indywidualnie -  osoba doros³a 18 z³ , dziecko 14 z³) 
tu mog¹ eksperymentowaæ wszyscy, którzy ukoñczyli 13 lat. 
W laboratorium biologicznym publicznoœæ pozna, czym jest m.in. termocykler, zestaw do 
elektroforezy, komora laminarna czy pipeta automatyczna. W pracowni chemicznej 
zwiedzaj¹cy spróbuj¹ wyprodukowaæ wodór, wytworzyæ pr¹d w wyniku reakcji chemicznej oraz 
wytr¹ciæ metale z roztworów i zmydlania t³uszczów. W pracowni robotycznej zbuduj¹ lub 
zaprogramuj¹ swojego robota, a w laboratorium fizycznym przyjrz¹ siê œwiat³u, falom, 
zjawiskom termicznym i akustycznym oraz zbadaj¹ pêdz¹ce cz¹stki elementarne. zwiedzanie 
laboratorium  do  godziny  15:30.

O godzinie 17.00 wyjazd do Krakowa,  obiadokolacja w drodze powrotnej. Przyjazd do 
Krakowa w póŸnych godzinach wieczornych.
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1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godz. 7.30. Zwiedzanie zespo³u pa³acowo-parkowego 
w £añcucie. Obiad. Opcjonalnie mo¿liwoœæ zwiedzania Muzeum Gorzelnictwa 
w £añcucie (po³¹czon¹ z degustacj¹ alkoholi). Przejazd do Le¿ajska i zwiedzanie 
Bazyliki Zwiastowania NMP ze s³ynnymi organami (opcjonalnie Muzeum Ziemi 
Le¿ajskiej). Przejazd w okolice Leska na nocleg, kolacja. 

2 dzieñ: 
Zwiedzanie Kamienia Leskiego - atrakcja geologiczna, spacer po dawnym 
kamienio³omie w Bóbrce, podziwianie panoramy z Zalewem Soliñskim 
i Myczkowskim, spacer po zaporze w Solinie, czas wolny. Rejs statkiem po Zalewie 
Soliñskim z Polañczyka. Kolacja, ognisko i nocleg w Ustrzykach Dolnych. 

3 dzieñ:
Wycieczka górska do wyboru: na Po³oninê Wetliñsk¹ / Po³oninê Caryñsk¹ / Tarnicê. 
Wizyta w Galerii Ryszarda "Burego" Denisiuka - zapoznanie ze sztuk¹ pisania 
ikon. Obiad w okolicy Cisnej. Zakoñczenie wycieczki w Krakowie w godzinach 
wieczornych. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym autokarem; 
1 nocleg w okolicach Leska, 
1 nocleg w okolicach Ustrzyk; 
wy¿ywienie zgodnie z programem; 
op iekê p i lo ta ,  mie jscowego 
przewodnika; realizacjê programu; 
ubezpieczenie NNW; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; biletów wstêpu do 
zwiedzanych obiektów (zespó³ 
pa³acowo-parkowy w £añcucie 19 
z³ ,  Muzeum Gorzelnictwa w 
£añcucie 15 z³, Le¿ajsk bazylika, co 
³aska - 2 z³, koncert organowy 150 z³, 
rejs statkiem 15 z³). 

20.05 - 22.05.2014
10.10 - 12.10.2014

430 z³ 

1 dzieñ: 
O godz. 7.00 wyjazd z Krakowa. Oko³o 14.00 spotkanie z przewodnikiem w Kroœnie. Spacer po 
rezerwacie przyrody "Prz¹dki" w Czarnorzekach. Zwiedzanie ruin zamku Kamieniec w 
Odrzykoniu, ruin klasztornych karmelitów bosych w Zagórzu, odwiedziny sanktuarium Matki 
Bo¿ej Bieszczadzkiej w Jasieniu. Obiadokolacja i nocleg w Ustrzykach Dolnych. 
2 dzieñ: 
Œniadanie. Zwiedzanie cerkwi p.w. œw. Dymitra w Czarnej. Wycieczka górska: prze³êcz 
Wy¿na 872 m - Chatka Puchatka1228 m - Osadzki Wierch 1253 m - prze³êcz. M. Or³owicza 
1093 m - Stare Sio³o, czas przejœcia: 3 lub 5 godz. Czas wolny w Cisnej (mo¿liwoœæ 
zamówienia obiadu, np. zupa solianka). Sztuka pisania ikon i mo¿liwoœæ kupna "dusio³ków od 
szczêœcia wszelakiego". Wizyta w muzeum przyrodniczo - ³owieckim "Knieja" w 
Nowosió³kach. Kolacja przy muzyce, nocleg. 
3 dzieñ:
Œniadanie. Przejazd dyli¿ansami po bieszczadzkich bezdro¿ach: Smolnik - Mików - 
Duszatyn. Wycieczka górska do rezerwatu Zwiez³o z Jeziorkami Duszatyñskimi, czas 
przejœcia 3 godz. Klasztor sióstr nazaretanek w Komañczy z izb¹ pamiêci kardyna³a Stefana 
Wyszyñskiego. Tradycje ³emkowskie - stroje regionalne, krywulki, hafty i rzeczy codziennego 
u¿ytku. Obiadokolacja, ognisko i nocleg. 
4 dzieñ:
Œniadanie. Rejs statkiem po Zalewie Soliñskim z Polañczyka (godz. 10.00). Spacer po 
koronie zapory wodnej w Solinie oraz czas wolny. Miniatury cerkwi i koœcio³ów w skali 1:25 
000 w Myczkowcach. Obiad. Powrót do Krakowa w godzinach wieczornych (ok. 23.00). 

W/w program jest ramowy.
Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec 
zmianie w zale¿noœci od godzin 
otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport autokarem; 3 noclegi 
w pokojach 2, 3 - osobowych
z ³azienkami; wy¿ywienie zgodnie z 
programem; ognisko; opiekê pilota, 
ubezpieczenie NNW; podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA: 
œwiadczeñ nie wymienionych w 
ofercie; biletów wstêpu ok. 30 z³ 
(zamek Kamieniec 4 z³, cerkiew 1 z³, 
wstêp do BdPN 6,80 z³, sztuka 
pisania ikon - wolne datki 2 z³, knieja 
6 z³, dyli¿anse 30 z³, klasztor w 
Komañczy - wolne datki 2 z³, rejs 15 
z³, miniatury 5 z³) 

19.06 - 22.06.2014

470 z³ 
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1 dzieñ: * transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, fotele 
O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat, bud.   uchylne, wc, video) na trasie: Kraków - Stomio- Kraków
"S"). Przejazd przez S³owacjê, Wêgry, Serbiê (posi³ek tranzytowy), * 7 / 9 noclegów w pokojach 3, 4 - osobowych
Macedoniê, Grecjê. * wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (œniadanie, lunch, kolacja - bufet), 
2 dzieñ:   kuchnia grecka; napoje do posi³ków (œniadanie: kawa, herbata, 
Przyjazd do Stomio, zakwaterowanie w godzinach po³udniowych,   sok; lunch i obiad: woda); 2 x ciep³y posi³ek tranzytowy w Serbii; 
obiadokolacja, nocleg.   prowiant na drogê powrotn¹
3 - 8/10 dzieñ: * opiekê kadry: kierownik pedagogiczny, wykwalifikowani 
Wypoczynek; popo³udniowo - wieczorna wycieczka autokarem 

  wychowawcy, pilot w czasie przejazdu, rezydent - przedstawiciel 
wzd³u¿ Riwiery Olimpijskiej: Nei Pori - Platamonas - Leptokaria z 

  b iura na miejscupoczêstunkiem sokiem. Pla¿owanie i k¹piele morskie, gry i zabawy 
* realizacjê ramowego programu pobytuterenowe, spacer do ujscia rzeki Pinios; wycieczka do Klasztoru 
* ubezpieczenie: KL + NNW + baga¿ SIGNAL IDUNA POLSKADemetriusza na stokach masywu Kissavis, wyjazd na greck¹ 
* podatek VAT.dyskotekê. Mo¿liwoœæ uczestnictwa w p³atnych wycieczkach 

fakultatywnych. 
9/11 dzieñ:
Œniadanie. Wykwaterowanie z pokoi w godzinach porannych i wyjazd 
do Polski, przejazd przez Macedoniê, Serbiê. 
10/12 dzieñ:
Przejazd przez Wêgry, S³owacjê. Przyjazd do Krakowa w godzinach 
porannych. 

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

         TERMIN                        CENA                  RAZEM OK.    IL. DNI
31.07 - 09.08.2014        765 z³ + 148 EUR 1386 z³        10
07.08 - 18.08.2014        791 z³ + 186 EUR 1572 z³        12
16.08 - 25.08.2014        765 z³ + 148 EUR 1386 z³        10
23.08 - 01.09.2014        791 z³ + 148 EUR 1386 z³        10

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg 
kursu sprzeda¿y pieni¹dza  banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu 
dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. 
Cena „razem oko³o” jest podana orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = 4,20  
z³.

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH: 

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM 
WYJAZDU. 

Gdañsk 190 z³; 
Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; Tarnów, Katowice 60 z³.

CENA NIE ZAWIERA:

op³aty za klimatyzacjê w cenie 15 EUR / pokój / turnus - p³atne na miejscu, 
ubezpieczenia od chorób przewlek³ych, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z imprezy, dop³aty do po³¹czeñ antenowych, œwiadczeñ nie 
zawartych w ofercie, op³at za wycieczki fakultatywne.

UWAGA: WYMAGANY WA¯NY (co najmniej 1 m-c od daty powrotu) 
PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.

HOTEL ALEXIOU** (kategoria lokalna)
Po³o¿enie: 
typowy grecki hotel, po³o¿ony ok. 250m od szerokiej, piaszczystej pla¿y i promenady nadmorskiej, po³o¿ony na wzniesieniu z piêknym 
widokiem na morze , do centrum miasteczka oko³o 150 m.
Wyposa¿enie: 
restauracja hotelowa po³o¿ona na tarasie widokowym z panoram¹ wybrze¿a i masywów Olimpu i Ossy.
Pokoje: 25 pokoi 2, 3-osobowych z ³azienkami, klimatyzacj¹ (dodatkowo p³atna), TV, lodówk¹ (osobne wejœcie do pokoi z amfilady). 
Wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (œniadanie - bufet; lunch, kolacja - bufet), napoje do posi³ków (œniadanie: kawa herbata, sok; 
obiadokolacja: woda); kuchnia grecka. Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

STOMIO to niewielkie miasteczko rybackie z tawernami i kafejkami, po³o¿one na po³udnie od Riwiery Olimpijskiej, ok. 180 km od Salonik. 
Usytuowane jest u podnó¿a góry Kissavos w delcie rzeki Pinios. To miejscowoœæ dla lubi¹cych morze i góry - wszystko na miejscu. 
Piaszczysta, d³uga pla¿a, czysta woda morska, spokojna i wolna od t³umów turystów miejscowoœæ umo¿liwia urozmaicony wypoczynek 
nie tylko spragnionym ciszy i spokoju. Nadmorskie tawerny po³o¿one przy samej pla¿y zapewniaj¹ zawsze œwie¿e ryby i owoce morza 
wraz z ch³odnym greckim winem Retzin¹. W miasteczku znajduje siê kilka sklepów, port rybacki i koœció³.
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Ateny 40 EUR, Meteory 30 EUR, Delfy 35 EUR, Olimp 20 EUR, 
Skiatos 45 EUR; Wieczór Grecki 20 EUR; Saloniki 25 EUR. 
Pakiet 3 wycieczek: Ateny, Meteory, Skiatos: 100 EUR.
Cena nie obejmuje biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów. Na 
czas wycieczki prowiant, po powrocie ciep³a obiadokolacja.
Ceny wycieczek s¹ orientacyjne. 
Wycieczki fakultatywne odbywaj¹ sie przy minimum 20 osobach 
chêtnych.



1 dzieñ: * transport  komfortowym autokarem (klimatyzacja, fotele 
O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat bud. "S").   uchylne, wc, video) na trasie: Kraków - Nei Pori - Kraków
Przejazd przez S³owacjê, Wêgry, Serbiê (posi³ek tranzytowy), Macedoniê, * 7 / 9 noclegów w pokojach 3, 4 - osobowych
Grecjê. * wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (œniadanie, lunch, kolacja - bufet), 
2 dzieñ:

  kuchnia grecka; napoje do posi³ków (œniadanie: kawa, herbata, Przyjazd do Nei Pori, zakwaterowanie w godzinach popo³udniowych, 
  sok; lunch i obiad: woda); 2 x ciep³y posi³ek tranzytowy w Serbii; obiadokolacja, nocleg. 
  prowiant na drogê powrotn¹3 - 8/10 dzieñ:

Wypoczynek; popo³udniowo - wieczorna wycieczka autokarem * opiekê kadry: kierownik pedagogiczny, wykwalifikowani 
wzd³u¿ Riwiery Olimpijskiej: Nei Pori - Platamonas - Leptokaria z   wychowawcy, pilot w czasie przejazdu, rezydent - przedstawiciel 
poczêstunkiem sokiem. Pla¿owanie i k¹piele morskie, gry i zabawy   b iura na miejscu
terenowe, piesza wycieczka do zamku krzy¿owców w Platamonas; * realizacjê ramowego programu pobytu
wyjazd na greck¹ dyskotekê (koszt ok. 5 EUR / osobê). Mo¿liwoœæ * ubezpieczenie: KL + NNW + baga¿ SIGNAL IDUNA POLSKA
uczestnictwa w p³atnych wycieczkach fakultatywnych. 

* podatek VAT.9/11 dzieñ:
Po œniadaniu wykwaterowanie do godziny 09.00, z³o¿enie baga¿y 
w przechowalni. Wyjazd do Polski w godzinach po³udniowych. Krótki 
postój na granicy - zakupy w strefie wolnoc³owej. 
Przejazd przez Macedoniê, Serbiê (posi³ek tranzytowy). 
10/12 dzieñ:
Przejazd przez Wêgry, S³owacjê. Przyjazd do Krakowa w godzinach 
wieczornych. 

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

         TERMIN                        CENA                  RAZEM OK.    IL. DNI
29.06 - 08.07.2014        848 z³ + 187 EUR  1633 z³        10
06.07 - 17.07.2014        839 z³ + 239 EUR  1843 z³        12
15.07 - 24.07.2014        848 z³ + 187 EUR  1633 z³        10
22.07 - 02.08.2014        839 z³ + 239 EUR  1843 z³        12

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg 
kursu sprzeda¿y pieni¹dza  banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu 
dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. 
Cena „razem oko³o” jest podana orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = 4,20  
z³.

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM 
WYJAZDU. 

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; 
Tarnów, Katowice 60 z³.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Ateny  40 EUR, Meteory 30 EUR, Delfy 35 EUR, Olimp 20 EUR, Skiatos 45 
EUR; Wieczór Grecki 20 EUR; Saloniki 25 EUR. 
Pakiet 3 wycieczek: Ateny, Meteory, Skiatos: 100 EUR.

Cena nie obejmuje biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów. 
Na czas wycieczki prowiant, po powrocie ciep³a obiadokolacja.
Ceny wycieczek s¹ orientacyjne. 
Wycieczki fakultatywne odbywaj¹ sie przy minimum 20 osobach chêtnych.

CENA NIE ZAWIERA:

op³aty za klimatyzacjê w cenie 4 EUR / pokój / doba, ubezpieczenia od 
chorób przewlek³ych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy, 
dop³aty do po³¹czeñ antenowych, œwiadczeñ nie zawartych w ofercie, op³at 
za wycieczki fakultatywne.

UWAGA: WYMAGANY WA¯NY (co najmniej 1 m-c od daty powrotu) 
PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.

HOTEL SIOKAS *** (kategoria lokalna)
Po³o¿enie: 
ok. 50 m od szerokiej, piaszczystej pla¿y i promenady nadmorskiej.
Wyposa¿enie: 
restauracja hotelowa i bar, pomieszczenia jadalni klimatyzowane.
Pokoje: 
3, 4 - osobowe z ³azienkami i balkonami; klimatyzacja (dodatkowo p³atna), telewizor, lodówka.
Wy¿ywienie: 
3 posi³ki dziennie: œniadanie - bufet; lunch i obiadokolacja; napoje do posi³ków: œniadanie - kawa, herbata, sok; obiad - woda; kuchnia 
grecka. Pobyt od obiadokolacji do œniadania. 

NEI PORI to najbardziej znana i atrakcyjna miejscowoœæ na Riwierze Olimpijskiej w Grecji; kurort z piaszczyst¹, szerok¹ pla¿¹, po³o¿ony 
u podnó¿a pasma Olimpu w odleg³oœci 150 km od Salonik. Region po³udniowej Macedonii i pó³nocnej Tesalii. Czeka na Was upa³ 
piaszczystych pla¿, ch³ód przejrzystego, b³êkitnego Morza Egejskiego, a przede wszystkim goœcinnoœæ Greków. Œwietne restauracje, 
sieæ sklepów, dyskotek i tawern, czêsto otwartych do godzin rannych. 
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1 dzieñ: * transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, fotele uchylne. 
O godz. 21.00 zbiórka i wyjazd z Krakowa ul. Ujastek 1 (Kombinat).   wc, video) na trasie: Kraków - Opatija - Kraków; kawa, herbata 
Nocny przejazd przez Czechy, Austriê i S³oweniê.   w autokarze gratis na wyznaczonych przystankach
2 dzieñ: * 7 noclegów w pokojach 2, 3 - osobowych z ³azienkami
Przyjazd do Chorwacj i  w godzinach dopo³udniowych, * wy¿ywienie 3 x dziennie w restauracji hotelowej w formie bufetu. 
zakwaterowanie, lunch (ok. godz. 13.00), obiadokolacja (19.00-   P ierwszy posi³ek: lunch w dniu przyjazdu, ostatni posi³ek: 
21.00), nocleg.   œniadanie w dniu wyjazdu, plus prowiant na drogê powrotn¹. 
3 - 8 dzieñ:   Œniadanie w formie bufetu (kawa, herbata, sok, woda, lunch, 
Wypoczynek, pla¿owanie i k¹piele morskie, piesze wycieczki po 

  obiadokolacja: zupy, ró¿ne rodzaje dañ do wyboru, desery,
okolicy, wyjœcie na dyskotekê, piesze spacery promenad¹ "Lungo 

  napoje (woda, sok).Mare" z Volosko do Lovren, zwiedzanie XVI-wiecznego koœcio³a 
* opiekê kadry: kierownik pedagogiczny, wychowawcy, pilot œw. Jakuba, najstarszej willi Angiolina, spacery do Fontanny 
  w czasie przejazdu, rezydent - przedstawiciel biura na miejscuS³oñca i Ksiê¿yca, spacery do najpiêkniejszego parku 
* ubezpieczenie: KL+ NNW SIGNAL IDUNA POLSKAegzotycznego :las bananowców, olbrzymie magnolie, kamelie 
* podatek VATjapoñskie cedry. Spacery po Opatiji. Mo¿liwoœæ uczestnictwa w 

p³atnych wycieczkach fakultatywnych. 
9 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Polski w godzinach 
przedpo³udniowych. Przejazd przez S³oweniê, Austriê, Czechy. 
10 dzieñ:
Przyjazd do Krakowa w godzinach porannych.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

         TERMIN                        CENA                  RAZEM OK.     IL. DNI
02.07 - 11.07.2014       680 z³ + 266 EUR 1797 z³        10
09.07 - 18.07.2014       680 z³ + 266 EUR 1797 z³        10
16.07 - 25.07.2014       680 z³ + 266 EUR 1797 z³        10

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg 
kursu sprzeda¿y pieni¹dza banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu 
dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. 
Cena „razem oko³o” jest podana orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = 4,20  
z³.

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM 
WYJAZDU. 

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; 
Tarnów, Katowice 60 z³.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Pula (z Koloseum) ok. 47 EUR, Jeziora Plitvickie ok. 47 EUR, Jaskinia 
Postojna ok. 41,50 EUR, Wenecja ok. 78 EUR, Wyspa KRK ok. 30 EUR.

Ceny wycieczek s¹ orientacyjne. Wycieczki fakultatywne odbywaj¹ sie 
przy minimum 20 osobach chêtnych.

CENA NIE ZAWIERA:
ubezpieczenia od chorób przewlek³ych, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z imprezy, dop³aty do po³¹czeñ antenowych, œwiadczeñ nie 
zawartych w ofercie, op³at za wycieczki fakultatywne.

UWAGA: WYMAGANY WA¯NY (co najmniej 1 m-c od daty powrotu) 
PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.

OPATIJA to bez w¹tpienia jeden z najbardziej znanych i luksusowych nadmorskich kurortów na pó³nocno - wschodnim wybrze¿u pó³wyspu ISTRIA, 
nazywany czêsto "chorwackim Monte Carlo". Wyj¹tkowo ³agodny, œródziemnomorski klimat, czyste i ciep³e wody Adriatyku, malownicza linia brzegowa, 
bujna roœlinnoœæ, przepiêkne i starannie pielêgnowane miejskie parki, eleganckie i ciekawe architektonicznie wille z czasów monarchii Austro - 
Wegierskiej, luksusowe hotele, oœrodki wellnes - wszystko to tworzy niepowtarzaln¹ atmosferê Opatiji i sprawia, ¿e co roku chêtnie przybywaj¹ tutaj 
turyœci z ca³ego œwiata.

HOTEL ISTRA***
Po³o¿enie: 
bezpoœrednio nad morzem, przy s³awnej nadmorskiej promenadzie Lungomare, ok. 300 m od centrum Opatiji.
Pla¿a: 
betonowa. Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia parasoli, le¿aków za dodatkow¹ op³at¹.
Pokoje: 
2, 3 - osobowe z ³azienkami i TV. Na wyposa¿eniu ³azienki rêczniki i suszarka do w³osów.
Wyposa¿enie: 
restauracja, bar, baseny (wewnêtrzny i zewnêtrzny), sauna, punkt wymiany walut, wypo¿yczalnia samochodów, pralnia chemiczna, ca³odobowa recepcja 
z sejfem hotelowym. 
Wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie w restauracji hotelowej. Pobyt od lunchu do œniadania. 
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1 dzieñ: * transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, fotele uchylne, 
Wyjazd z Krakowa o godz: 7.30 - ul. Ujastek 1, Kombinat. Przejazd   DVD, video) na trasie: Kraków - S³oneczny Brzeg - Kraków, kawa 
przez S³owacjê, Wêgry i Serbiê.   i   herbata w autokarze - gratis na wyznaczonych postojach
2 dzieñ: * 7 / 9 noclegów w pokojach 2, 3 - osobowych z ³azienk¹ 
Przyjazd do S³onecznego Brzegu w godzinach dopo³udniowych,   i klimatyzacj¹
zakwaterowanie w godzinach popo³udniowych, obiadokolacja i * wy¿ywienie: 3 posi³ki: œniadanie, lunch, obiadokolacja (w formie 
nocleg.   szwedzkiego sto³u). Napoje: woda mineralna, sok owocowy z 
3-8 dzieñ:   automatu od 7.30 do 22.00 w restauracji hotelu w cenie pobytu - 
Wypoczynek, k¹piele w Morzu Czarnym i basenach, dyskoteki,   bez ograniczeñ. Pobyt rozpoczyna siê obiadokolacj¹ a koñczy 
piesze wycieczki po okolicy, zajêcia terenowe, gry i zabawy nad   lunchem w dniu odjazdu + suchy prowiant na drogê powrotn¹. 
brzegiem morza; mo¿liwoœæ  uczestnic twa w wycieczkach   C iep³y posi³ek tranzytowy w Serbii (w obydwie strony przejazdu).    
fakultatywnych - p³atnych dodatkowo. * opiekê kadry: kierownik pedagogiczny, wykwalifikowani 
9/11 dzieñ:   wychowawcy, pilot w czasie przejazdu, rezydent
Wykwaterowanie z pokoi po œniadaniu, z³o¿enie baga¿y, czas * korzystanie z basenu, le¿aków, parasoli
wolny. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski, przejazd przez * ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ SIGNAL IDUNA POLSKA
Serbiê, Wêgry, S³owacjê. * realizacjê ramowego programu pobytu
10/12 dzieñ: * podatek VAT
Przyjazd do Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat) w godzinach 
wieczornych.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

         TERMIN                        CENA                  RAZEM OK.    IL. DNI
02.07 - 13.07.2014        780 z³ + 230 EUR           1746 z³        12 
11.07 - 20.07.2014        753 z³ + 180 EUR           1509 z³        10 
18.07 - 29.07.2014        780 z³ + 230 EUR           1746 z³        12
27.07 - 05.08.2014        753 z³ + 180 EUR           1509 z³        10
03.08 - 14.08.2014        780 z³ + 230 EUR           1746 z³        12
12.08 - 21.08.2014        753 z³ + 180 EUR           1509 z³        10
19.08 - 30.08.2014        780 z³ + 230 EUR           1746 z³        12

S£ONECZNY BRZEG to najwiêkszy i najbardziej popularny kurort w Bu³garii z rozbudowan¹ baz¹ hotelow¹ i gastronomiczn¹, po³o¿ony w 
spokojnej zatoce, 40 km na pó³noc od Burgas w pobli¿u schodz¹cych do morza Ba³kanów,  tzw. Starej Planiny. Wspania³e warunki klimatyczne, 
piaszczysta, piêkna pla¿a (8 km d³ugoœci i 150 m szerokoœci), ró¿norodna i bogata baza sportowa oraz liczne bary, dyskoteki, zapewniaj¹ udany 
wypoczynek nawet najbardziej wymagaj¹cym goœciom. Dodatkow¹ atrakcj¹ jest po³o¿ony w pobli¿u Neseber  - urocze miasto  zabytek, s³yn¹ce 
ze  œredniowiecznych cerkwi i niepowtarzalnej atmosfery w¹skich uliczek i zau³ków.                                                                                                           

HOTEL G£ARUS ***
Po³o¿enie: dwa nowoczesne budynki hotelowe (2 i 6-piêtrowy) o wysokim standardzie, znajduj¹ce siê w starej, zadrzewionej czêœci kurortu, tu¿ przy 
pla¿y, niedaleko od centrum miasta. Obok hotelu przepiêkna promenada spacerowa.
Wyposa¿enie: szeroki, piêkny hol wejœciowy z recepcj¹, windy, pomieszczenie do przechowania baga¿u dla osób wyje¿d¿aj¹cych, restauracja z tarasem 
przy basenie, punkt wymiany walut, du¿y basen, 2 bary przy basenie, basen dla dzieci ze œlizgawk¹, plac zabaw dla dzieci, jacuzzi, masa¿e, ³aŸnia 
turecka, gabinet lekarski, sala konferencyjna.
Pokoje: 2, 3 - osobowe z ³azienkami (suszarka do w³osów), klimatyzacj¹, telefonem, telewizorem, balkonem.
Wy¿ywienie: 3 posi³ki: œniadanie, lunch, obiadokolacja (w formie szwedzkiego sto³u). Napoje: woda mineralna, sok owocowy z automatu od 7.30 do 
22.00 w restauracji hotelu w cenie pobytu - bez ograniczeñ. Pobyt rozpoczyna siê obiadokolacj¹ a koñczy lunchem w dniu odjazdu + suchy prowiant na 
drogê powrotn¹. 

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzeda¿y 
pieni¹dza  banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w 
z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Cena „razem oko³o” jest podana orientacyjnie - przyjêto kurs 1 
EUR = 4,20  z³.

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM 
WYJAZDU. 

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; 
Tarnów, Katowice 60 z³.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE"
organizowane s¹ z polskim przewodnikiem przez Bu³garskie Biuro MIKE z Pomorie: 
na ca³odzienne wycieczki uczestnicy otrzymuj¹ suchy prowiant, napój.
NESEBER - 12 EUR - zwiedzanie cerkwi: œw. Jana Chrzciciela,œw. Paraskewy, œw. 
Sofii
SOZOPOL - 25 EUR - zwiedzanie miasta, przeja¿d¿ka ³odziami po rzece Ropotamo + 
obiad
BA£CZIK - 31 EUR - Klasztor "A³ad¿a", zwiedzanie ogrodu botanicznego + obiad
WARNA - 28 EUR - park - muzeum Warneñczyka, Rzymskie Termy, rezerwat 
"Kamienny Las"
BU£GARSKI WIECZÓR - 19 EUR
PARK WODNY - 16 EUR
ISTAMBU£ - 49 EUR + wiza 20 USD (w cenie œniadanie i obiad).
Ceny wycieczek s¹ orientacyjne. Wycieczki fakultatywne odbywaj¹ siê przy minimum 
20 osobach chêtnych.

CENA NIE ZAWIERA:

ubezpieczenia od chorób przewlek³ych, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z  imprezy, dop³aty do po³¹czeñ antenowych, œwiadczeñ nie 
zawartych w ofercie, op³at za wycieczki fakultatywne.

UWAGA: WYMAGANY WA¯NY (co najmniej 1 m-c od daty powrotu) PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.
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PROGRAM  POBYTU :

CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

         TERMIN                        CENA                  RAZEM OK.    IL. DNI
02.07 - 14.07.2014         969 z³ + 302 EUR 2250 z³        13
19.08 - 30.08.2014       1081 z³ + 245 EUR 2110 z³        12

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg 
kursu sprzeda¿y pieni¹dza  banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu 
dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. 
Cena „razem oko³o” jest podana orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = 4,20  
z³.

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM 
WYJAZDU. 

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; 
Tarnów, Katowice 60 z³.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Barcelona 30 EUR (dla chêtnych dodatkowo p³atny wstêp na stadion Camp 
Nou - 26 EUR), Rejs statkiem do malowniczej Tossy de Mar 29 EUR, 
Figures i Girona 40 EUR, Montserrat 30 EUR, wieczór hiszpañski ok. 33 
EUR.
Ceny wycieczek s¹ orientacyjne. Wycieczki fakultatywne odbywaj¹ sie 
przy minimum 20 osobach chêtnych.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGA: WYMAGANY WA¯NY (co najmniej 1 m-c od daty powrotu) 
PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.

MALGRAT DE MAR
to miejscowoœæ wypoczynkowa, oddalona od Barcelony o oko³o 60 km, ze wspania³a, d³ug¹ pla¿¹ i nadbrze¿n¹ promenad¹, przy której znajduj¹ 
siê liczne sklepy, bary i restauracje. Wieczorem warto wybraæ siê na spacer po XV-wiecznej starówce, gdzie panuje typowo œródziemnomorska 
atmosfera. W pobli¿u miejscowoœci znajduje siê park atrakcji dla dzieci Marineland. 

HOTEL FERGUS MARIPINS*** (kategoria miejscowa)
Po³o¿enie: w centrum Malgrat de Mar, ok. 400 m od pla¿y.
Wyposa¿enie: pomieszczenia ogólnodostêpne klimatyzowane. Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia sejfu za dodatkow¹ op³at¹. Basen dla doros³ych i dla 
dzieci; taras z le¿akami (gratis); salon, bar; przechowalnia baga¿u; recepcja 24 h.
Pokoje: 2, 3, 4 - osobowe z ³azienkami, tv, klimatyzacj¹ (codzienne sprz¹tanie i wymiana rêczników), z widokiem na morze, na basen i na 
wzgórze.
Wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie w formie bufetu. Pobyt od kolacji do œniadania.

1 dzieñ:
O godz. 17.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (KOMBINAT), 
przejazd przez Niemcy do Francji.
2 dzieñ:
W godzinach popo³udniowych przyjazd na nocleg tranzytowy.
3 dzieñ:
Wykwaterowanie z hotelu, dalszy przejazd przez Francjê, Hiszpaniê. 
Przyjazd do hotelu w Malgrat de Mar ok. 12.00 - 14.00. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 - 9 dzieñ:

* przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, fotele uchylne, wc, Wypoczynek, mo¿liwoœæ uczestnictwa w p³atnych wycieczkach 
  video, kawa, herbata gratis) na trasie Kraków - Malgrat de Mar - Krakówfakultatywnych. Turnieje i rozgrywki sportowe: siatkówka, pi³ka no¿na, 
* 7 noclegów w pokojach z klimatyzacj¹, ³azienk¹, balkonem, tvtenis sto³owy. Udzia³ w animacjach i konkursach sportowych 
* wy¿ywienie w formie bufetu (3 x dziennie), napoje do œniadania: kawa organizowanych przez animatorów m.in. aerobic, pi³ka wodna w 
  herbata, soki (napoje do obiadu i kolacji dodatkowo p³atne) w hotelu w basenie i inne konkursy. Wieczorne animacje i zabawy m.in. pokazy 
  Hiszpaniiflamenco. Udzia³ w zabawach i dyskotekach organizowanych w 
* opiekê kadry: kierownik pedagogiczny, wychowawcy, ratownik na hotelu. Zwiedzanie atrakcyjnych miejsc w Malgrad de Mar: Zamek 
  k¹pielisku, pilot w czasie przejazdu, rezydent - t³umacz na miejscu

Palafolls - œredniowieczny zamek z wie¿¹ stra¿nicz¹ góruj¹c¹ nad 
* ubezpieczenie KL + NNW + baga¿

miastem, z którego roztacza siê piêkny widok na okolicê.
* realizacjê ramowego programu pobytu

Park zamkowy - jedno z najczêœciej odwiedzanych miejsc * podatek VAT
w miasteczku. Wewn¹trz parku znajduj¹ siê ruiny zamku. * w terminie 02.07 - 14.07.2014: 2 noclegi w hotelu w okolicach Pary¿a, 
Zamek Malgrat de Mar - po³o¿ony w sercu parku. Dziœ mo¿na   2 x œniadanie kontynentalne, 2 x kolacja
podziwaæ jego ruiny oraz wie¿ê obronn¹, z której podziwiaæ mo¿na 
panoramê miasta i wybrze¿e. 

* napojów do obiadów i kolacji w Hiszpanii
* posi³ków podczas noclegów tranzytowych
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
* ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy
* dop³aty do po³¹czeñ antenowych
* œwiadczen nie zawartych w ofercie
* op³at za wycieczki fakultatywne

* w terminie 02.07-14.07.2014 obowi¹zkowej dop³aty za 1 nocleg 
Termin 02.07 - 14.07.2014   tranzytowy 24 EUR od osoby

10 dzieñ:
Wczesne œniadanie, pobranie prowiantu za lunch wykwaterowanie, 
wyjazd, zakwaterowanie w hotelu w okolicach Pary¿a, kolacja, nocleg. 
11 dzieñ: 
Œniadanie; . Kolacja, nocleg. 
12 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie.
13 dzieñ:
Przyjazd do Krakowa w godzinach porannych.

ca³odzienne zwiedzanie Pary¿a

Termin 19.08 - 30.08.2014

10 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie lunch . Przejazd do Francji na nocleg 
tranzytowy (p³atny na miejscu - 24 EUR od osoby). 
11 dzieñ: 
Wykwaterowanie; dalszy przejazd przez Francjê, Niemcy. 
12 dzieñ: Przyjazd do Polski (do Krakowa) w godzinach porannych.

* w terminie 19.08-30.08.2014 obowi¹zkowej dop³aty za 2 noclegi  
  tranzytowe 48 EUR od osoby
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* transport autokarem klasy LUX, 1 dzieñ:
* 9 noclegów, Wyjazd wg rozk³adu jazdy, przejazd tranzytowy przez 
* wy¿ywienie 3 x  dziennie, suchy prowiant na drogê S³owacjê, Wêgry, Serbiê.
  powrotn¹, 2 -11 dzieñ:
* opiekê pilota, kadry pedagogicznej, ratownika, Przyjazd do hotelu ok. 9.00, z³o¿enie baga¿u w 
- miejsow¹ opiekê medyczn¹,wyznaczonym miejscu, zapoznanie z zapleczem obiektu 
* realizacjê programu, i okolic¹. Zakwaterowanie od godziny 14.00. 
* ubezpieczenie NNW, KL, baga¿. Pierwsze œwiadczenie obiad. 

Pobyt urozmaicony pla¿owaniem, zajêcia sportowymi, 
animacj¹, konkursami, k¹pielami morskimi, wycieczkami 
fakultatywnymi.
11 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie do godziny 09.00. W godz. 
wieczornych wyjazd do Polski. Przejazd tranzytowy 
przez Serbiê, Wêgry, S³owacjê.
12 dzieñ:
Przyjazd do kraju w godzinach popo³udniowych.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

30.06 – 11.07.2014    1 799 z³

09.07 - 20.07.2014    1 799 z³

18.07 - 29.07.2014    1 799 z³

27.07 - 07.08.2014    1 799 z³

05.08 - 16.08.2014    1 799 z³

14.08 - 25.08.2014    1 799 z³

23.08 - 03.09.2014    1 799 z³

CENA NIE ZAWIERA:

taksy klimatycznej 10 EUR/os (p³atne obligatoryjnie na 
miejscu); wycieczek fakultatywnych (mo¿liwoœæ 
wykupienia na miejscu): Albania (ok. 30 EUR), Jezioro 
Szkoderskie – objazd + rejs (ok. 30 EUR), do Monastyru 
Ostrog i Rieki Crnojevice (ok. 30 EUR), Montenegro Tour 
(ok. 35 EUR), Budwa i Stary Bar (ok. 30 EUR);

Koniecznie zabraæ: nakrycie g³owy, krem z filtrem UV, 
rêcznik i obuwie pla¿owe. 

Konieczny paszport lub dowód tymczasowy.

APARTAMENTY PRIMAFILIA
Po³o¿enie: apartamenty znajduj¹ siê pomiêdzy drog¹ do centrum miasta a pla¿¹. Do pla¿y jest 1200 m (klienci dowo¿eni 
busami o godz. 9.00, 10.00, 11.00 odbierani z pla¿y 15.00, 16.00, 16.30 - ewentualnie do uzgodnienia z grup¹). 
Od centrum Ulcinj 2 km.
Wyposa¿enie: jadalnia, basen odkryty, le¿aki przy basenie, WiFi.
Pokoje: apartamenty 4 i 5 - osobowe, wyposa¿one w TV-Sat, klimatyzacjê, ³azienki, rêczniki, balkony. 
Wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (œniadania i kolacje - w obiekcie, obiady - w restauracji na pla¿y), suchy prowiant na drogê 
powrotn¹;

ULCINJ to najstarsze miasto na czarnogórskim wybrze¿u, które s³ynie z najpiêkniejszych, piaszczystych pla¿ nad Adriatykiem, a pod 
wzglêdem iloœci dni s³onecznych w roku jest na pierwszym miejscu w tej czêœci basenu Morza Œródziemnego. Turystów szczególnie 
przyci¹ga tu 14 km piaszczystej Wielkiej Pla¿y, liczne regionalne restauracje, dyskoteki i serdecznoœæ mieszkañców. Ulcinj warto tak¿e 
odwiedziæ ze wzglêdu na jego orientaln¹ atmosferê. 

WYJAZD: Kraków, ul. Reymonta, Hala WIS£Y 05:30
POWRÓT: oko³o 13:00.
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1 dzieñ: * transport autokarem klasy LUX
Wyjazd z Polski wg rozk³adu jazdy. Przejazd przez Czechy, * noclegi
Austriê do W³och. * wy¿ywienie 3 x  dziennie, suchy prowiant na drogê
2 -10 dzieñ:    powrotn¹
Realizacja programu KO: * opiekê pilota, kadry wychowawców
pla¿owanie, k¹piele w morzu, sporty wodne, dyskoteki, gry i * realizacjê programu
zabawy, konkursy, wycieczki po okolicy, poznawanie * ubezpieczenie NNW, KL, baga¿
w³oskiej kultury, dla chêtnych udzia³ w wycieczkach 
fakultatywnych (p³atne dodatkowo): Atlantica - ok. 20 EUR, 
Aquafan - 32 EUR, Oltremare - 28 EUR, Italia w 
Miniaturze - 26 EUR, San Marino - ok. 18 EUR, Rzym - ok. 
60 EUR, Delfinarium - ok. 20 EUR, Rejs statkiem po 
Adriatyku - ok. 18 EUR, Cesenatico - ok. 15 EUR, 
Dyskoteka w Rimini - ok. 10 EUR.
10 dzieñ:
Œniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu 
na drogê. Przejazd do parku rozrywki MIRABILANDIA. 
Wieczorem wyjazd w drogê powrotn¹. Nocny przejazd 
przez Austriê, Czechy.
11 dzieñ:
Dalsza podró¿ przez Czechy, postój na posi³ek we w³asnym 
zakresie. Powrót do Polski w godzinach popo³udniowych.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

30.06 – 10.07.2014    1 699 z³

08.07 - 18.07.2014    1 699 z³

16.07 - 26.07.2014    1 699 z³

24.07 - 03.08.2014    1 699 z³

01.08 - 11.08.2014    1 699 z³

09.08 - 19.08.2014    1 699 z³

17.08 - 27.08.2014    1 699 z³

CENA NIE ZAWIERA:

op³aty klimatycznej (obligatoryjnie 6 EUR/pobyt), wycieczki 
do MIRABILANDI  (obligatoryjnie 30 EUR, mo¿liwoœæ 
dokupienia MIRA BEACH + 5 EUR), wycieczke 
fakultatywnych.

Koniecznie zabraæ: nakrycie g³owy, krem z filtrem UV, 
rêcznik i obuwie pla¿owe. 
Sugerowane kieszonkowe ok. 100 EUR. 
Konieczny paszport lub dowód tymczasowy.
 Obowi¹zuje kaucja zwrotna 25 EUR.

HOTEL  COMO***
Po³o¿enie: w dyskotekowej dzielnicy Bellariva zwanej PARTY Rimini, ok. 250 m do bezp³atnej pla¿y i 10 min spacerkiem od 
du¿ego centrum handlowego LE BEFANE (150 sklepów).  
Wyposa¿enie: 
klimatyzowana restauracja, 2 tarasy z widokiem na morze, holl, bar, recepcja, sala TV, winda, obszerny ogród ze stolikami i 
huœtawk¹, WI-FI (bezp³atne przy recepcji i na poziomie 0). 
Pokoje: pokoje 3, 4 i 5-osobowe z ³azienkami, TV, balkonami, sejfem (p³atnym dodatkowo) i wentylatorem (mo¿liwe ³ó¿ko 
piêtrowe).
Wy¿ywienie: 3x dziennie (œniadania, obiady, kolacje), suchy prowiant na drogê powrotn¹.

RIMINI to nadmorskie miasteczko, najwiêksze k¹pielisko w³oskie nad Adriatykiem. Szeroka, piaszczysta, z dobr¹ 
infrastruktur¹ pla¿a jest podstawowym atutem wybrze¿a Rimini. W mieœcie na turystów czeka mnóstwo atrakcji: Aquapark, 
kluby, dyskoteki, lunaparki, sklepiki.

WYJAZD: Kraków, ul. Reymonta, Hala WIS£Y 12:00
POWRÓT: oko³o 10:00.
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1 dzieñ: umiejêtnoœci kuchennych takich jak: obieranie ziemniaków i innych 
Zbiórka o godz. 7.00; wyjazd z Krakowa - ul. Ujastek 1 Kombinat. warzyw, tworzenie prostych potraw (z pomoc¹ wychowawców), 
Przyjazd do Oœrodka, zakwaterowanie, ciep³a kolacja. kanapek itp. Na koniec odbêdzie siê degustacja oraz wy³onienie 
2 - 11 dzieñ: zwyciêzców.
Program pobytu dostosowany do wieku uczestników, nastawiony na Dzieñ osobowoœci:
aktywny wypoczynek. Imprezy sportowo - rekreacyjne, turnieje, Ka¿dy uczestnik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ podkreœlenia swojej 
konkursy, koncerty, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kie³baski z oryginalnoœci, niepowtarzalnej osobowoœci oraz talentu. Bêdzie to 
wystêpem zespo³u szantowego Kubryk. Wycieczka do Ustki z rejsem dzieñ, w którym ka¿dy bêdzie mia³ swoje "5 minut" do wykorzystania w 
statkiem. Basen, si³ownia i sala gimnastyczna w uzgodnionych sposób dowolny. Dzieci pod opiek¹ wychowawców przygotuj¹ 
godzinach i wiele innych atrakcji. Gimnastyka korekcyjna i inhalacje wybrany rodzaj wyst¹pienia, demonstracji lub zajêæ dla pozosta³ych. 
jako metoda leczenia schorzeñ górnych dróg oddechowych i wad Dzieñ konstruktora: Nauka konstruowania latawców. Po wykonaniu 
postawy. Realizacja programu "Morze pe³ne przygód". zadania, zostanie zorganizowany konkurs lotów latawcem. 12 dzieñ:

Ostatni posi³ek kolacja, pobranie suchego prowiantu, wyjazd. 
PROGRAM "Morze pe³ne przygód" 13 dzieñ:
pla¿owanie, k¹piele w morzu, konkurs rzeŸby z piasku, gry i zabawy Przyjazd do Krakowa - ul Ujastek 1 (Kombinat) oko³o godz. 8.00.
ruchowe, turnieje gier zespo³owych, zajêcia taneczne Latino, Hip Hop, 
gry i zabawy w terenie leœnym, olimpiada sportowa, morski chrzest 
kolonijny. ZAKWATEROWANIE:

11 noclegów w Oœrodku Rehabilitacyjno - Wczasowym S£OWINIEC 
Dzieñ odkrywcy: po³o¿onym ok. 250 m od pla¿y z dojœciem przez las sosnowo - 
Uczestnicy podzieleni na grupy poszukuj¹ zaginionego listu w butelce, œwierkowy. Pokoje 3, 4, 5 - osobowe z ³azienk¹, wyposa¿one 
który skrywa tajemnice "jak zdobyæ bogactwo". w tapczany jednoosobowe. W oœrodku kryty basen z wod¹ morska, 
Dzieñ celebryty: sala gimnastyczna, plac zabaw.
To konkursy wokalne, kabaretowe, teatralne, oraz mo¿liwoœæ WY¯YWIENIE:
zademonstrowania swoich ró¿nych zdolnoœci. 4 posi³ki dziennie + soki dostêpne non stop, paczka na drogê powrotn¹
Dzieñ sportowca: TRANSPORT:
Dzieñ pe³en zmagañ sportowych w ró¿nych, wyszukanych komfortowy autokar na trasie Kraków - Podd¹bie - Kraków.
dyscyplinach sportowych, niekoniecznie uprawiane na co dzieñ. Ka¿dy KADRA:
znajdzie coœ dla siebie. kierownik pedagogiczny, wychowawcy z doœwiadczeniem w pracy z 
Dzieñ trapera: m³odzie¿¹, ratownik, animator sportu
Uczestnicy wykonuj¹ szereg zadañ w terenie leœnym, pod¹¿aj¹ do celu OPIEKA MEDYCZNA: pielêgniarka na miejscu  w oœrodku,
za pomoc¹ kompasu, buduj¹ sza³as, nosze, rozpalaj¹ ognisko i wiele                                      lekarz na telefon.
innych. UBEZPIECZENIE:  NNW SIGNAL IDUNA POLSKA 
Dzieñ szefa kuchni: PODATEK VAT
Zajêcia kulinarne - poznawanie swoich mo¿liwoœci kulinarnych, PROGRAM POBYTU

PROGRAM  POBYTU :

CENA ZAWIERA :

PODD¥BIE  to ma³a urokliwa miejscowoœæ letniskowa za³o¿ona przez osadników holenderskich w XVII wieku, po³o¿ona 4 km od Ustki 
poœród lasów liœciasto - iglastych. Droga do Podd¹bia przez las bukowo - œwierkowy powoduje niesamowite wra¿enie dojazdu do 
tajemniczego i magicznego miejsca, co potwierdza pobyt w samej miejscowoœci. Du¿e nasilenie jodu szczególnie wiosn¹ i jesieni¹ w czasie 
sztormowych dni jest doskona³ym lekiem do walki z chorobami górnych dróg oddechowych.

TERMINY I CENA :

      TERMIN                        CENA                       DNI
 06.07 - 18.07.14               1.495 z³                       13
 17.07 - 29.07.14               1.495 z³                       13

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:
Kielce, Tarnów                 60 z³ 
Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. 
Przejazd mo¿e odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem 
osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED 
TERMINEM WYJAZDU. 
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1 dzieñ: Zbiórka o godz. 7.00; wyjazd z Krakowa - ul. Ujastek 1 Kombinat.  ZAKWATEROWANIE:
Przyjazd do Oœrodka, zakwaterowanie, ciep³a kolacja, nocleg. 13 noclegów w Oœrodku Wypoczynkowym "STILO", znajduj¹cym 
2 - 13 dzieñ: Realizacja programu: pla¿owanie, k¹piele w morzu pod okiem siê w zachodniej czêœci Miêdzyzdrojów nad samym morzem (50 
ratownika, piesze wycieczki, dyskoteki, ognisko. Zajêcia sportowe i m), przy zejœciu na pla¿ê. Na ponad 2ha terenie powsta³ kompleks 
rekreacyjne: pla¿owa pi³ka, siatkowa i no¿na, badminton, spartakiady im 

nowoczesnych budynków w stylu skandynawskim. Do dyspozycji konkursy, karaoke. Ca³odzienna wycieczka do Œwinoujœcia: Fort 
pokoje 3,4-osobowe typu studio z ³azienkami. Ca³y oœrodek jest Gerharda, latarnia morska, prom Bielik, Jezioro Turkusowe w 
monitorowany i ogrodzony. Na terenie oœrodka: miejsce na grila i Wapnicy, w którym wêglan wapnia sprawia, i¿ jezioro mieni siê ró¿nymi 

barwami zieleni w zale¿noœci od oœwietlenia. do rozpalania ogniska, plac zbaw i bawialnia dla dzieci, boisko do 
siatkówki, œwietlica ze sto³em do ping-ponga, sala konferencyjna, 

Festiwal Talentów wypo¿yczalnia rowerów, wypo¿yczalnia sprzêtu pla¿owego.
* zajêcia taneczne: Latino, Hip Hop WY¯YWIENIE:
* zajêcia fotograficzno-filmowe (zajêcia z fotografii - konkursy  3 posi³ki dziennie + podwieczorek, domowa kuchnia, œniadanie 
  fotograficzne, wystawa zdjêæ na koniec turnusu, re¿yserowanie oraz 

i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany, paczka na drogê   nagrywanie filmów krótkometra¿owych (niemych, z dialogami)
powrotn¹* gry zespo³owe: pi³ka no¿na pla¿owa - rozgrywanie turnieju; siatkówka 
TRANSPORT:  pla¿owa; olimpiada sportowa

* gra terenowa - poszukiwanie zaginionego skarbu na terenie miasta.  komfortowy autokar na trasie Kraków - Miêdzyzdroje - Kraków
  Uczestnicy podzieleni na grupy pod¹¿aj¹ za wskazówkami w KADRA:
  poszukiwaniu skarbu. Informacje dostêpne s¹ w ró¿nych punktach  kierownik pedagogiczny, wychowawcy z doœwiadczeniem w pracy 
  miasta, nale¿y odwiedziæ wszystkie z nich wykonuj¹c dodatkowo zadania. z m³odzie¿¹
* wieczorne turnieje w FiFA na PS 3 OPIEKA MEDYCZNA: pielêgniarka na miejscu  w oœrodku,
* Kulinarny Zawrót G³owy - uczestnicy podzieleni na grupy maj¹ za zadanie  

                                     lekarz na telefon  sporz¹dziæ najbardziej wyszukane potrawy, wykorzystuj¹c okreœlone z  
UBEZPIECZENIE:  NNW SIGNAL IDUNA POLSKA   góry œrodki na zdobycie produktów. Zmagania zakoñcz¹ siê wspóln¹ 
PODATEK VAT  degustacj¹ oraz wy³onieniem najbardziej uzdolnionej grupy.

* strzelanie z ³uku do celu, konkurs strzelecki PROGRAM POBYTU

14 dzieñ: Ostatni posi³ek kolacja, pobranie suchego prowiantu, wyjazd. 
15 dzieñ: Przyjazd do Krakowa - ul Ujastek 1 (Kombinat).

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

MIÊDZYZDROJE - po³o¿enie nad Morzem Ba³tyckim na terenie wyspy Wolin, miêdzy szerok¹ pla¿¹ a wysokim brzegiem klifowym i leœnymi 
po³aciami Woliñskiego Parku Narodowego wp³ywa na atrakcyjnoœæ tego nadmorskiego kurortu - restauracje, sieæ sklepów i tawern, dyskotek, 
czêsto otwartych do godzin rannych. Rozleg³a piaszczysta pla¿a - miejsce k¹pieli s³onecznych i morskich oraz czyste powietrze nasycone 
solami, zwi¹zkami jodu i magnezu zachêcaj¹ do spacerów i czynnego wypoczynku.

TERMINY I CENA :

      TERMIN                           CENA               IL. DNI
    13.07 - 27.07.14               1.695 z³                  15
    26.07 - 09.08.14               1.695 z³                  15

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:
Kielce, Tarnów                           60 z³ 
Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM WYJAZDU. 
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Realizacja programu dostosowana do wieku uczestników  ZAKWATEROWANIE:
1 dzieñ: 13 noclegów w pensjonacie NATURA PARK, znajduj¹cym siê 
Zbiórka i wyjazd z Krakowa (ul. Ujastek 1) autokarem w godz. porannych, na terenie kilkuset hektarowego kompleksu wypoczynkowego. 
przyjazd do pensjonatu Natura Park, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie Pokoje 2, 3, 4 - osobowe, ka¿dy z ³azienk¹, TV i widokiem na góry. 
siê z okolic¹. 

Na terenie kompleksu restauracja, kawiarnia z krêgielni¹, chata 2 - 13 dzieñ:
grillowa, plac zabaw, stadnina koni, park zwierz¹t, boisko do 3 wyjazdy na k¹pielisko w Polañczyku, k¹piele w jeziorze, pla¿owanie, 
siatkówki, pi³karzyki, stó³ do tenisa.wycieczki piesze do £opieñki miejsca z najpiêkniejsz¹ cerkwi¹ w 

Bieszczadach i do wodospadu Czartów M³yn, dwukrotny pobyt w saunie- WY¯YWIENIE:
bani, dyskoteki, konkursy, turnieje sportowe, gry plenerowe, wieczór z 3 posi³ki dziennie + podwieczorek; kuchnia domowa, restauracja 
bieszczadzkimi legendami, realizacja programu ekstremalnego: w pensjonacie. Œniadania i kolacje - bufet, obiady serwowane. 
PAINTBALL - na polu paintballowym pod okiem instruktorów bawimy siê w Œwiadczenie rozpoczyna siê obiadem pierwszego dnia turnusu, 
armiê uzbrojeni w karabinki pneumatyczne strzelaj¹ce kulkami z farb¹ a koñczy obiadem ostatniego dnia turnusu + suchy prowiant na 
SAMOCHODY TERENOWE - pod okiem instruktorów przeprawy przez 

drogê powrotn¹.rzeki, b³oto w bieszczadzkiej dziczy 
TRANSPORT:ŒCIANKA WSPINACZKOWA - pod okiem instruktorów wspinaæ siê 
komfortowy autokar na trasie Kraków - Stê¿nica - Krakówbêdziemy na 8-metrow¹ œciankê

BIESZCZADZKI TREKKING - z przewodnikiem wyruszymy na pe³en KADRA:
ciekawych miejsc górski szlak - na Po³oninie Wetliñskiej doœwiadczeni i wykwalifikowani wychowawcy i instruktorzy
SZKOLENIE BIESZCZADNIKA - pod okiem instruktorów nabêdziecie OPIEKA MEDYCZNA: lekarz na telefon
umiejêtnoœci w rzucie podkow¹, biegu w workach, wbijaniu gwoŸdzi, biegu UBEZPIECZENIE:  NNW 
z jajkiem na ³opacie itp. PODATEK VAT
POWERRISER - w specjalnych butach wybijesz siê w górê stawiaj¹c 
"siedmiomilowe kroki", zabawa ta jest równie¿ nazywana skacz¹cymi 
szczud³ami lub uliczn¹ trampolin¹
MEGA PI£KARZYKI - na pneumatycznym boisku dwie 5-osobowe 
dru¿yny próbuj¹ strzelaæ gole poruszaj¹c siê jedynie na d³ugoœæ uprzê¿y
ZAWODY SUMO - w kostiumach wype³nionych g¹bk¹ walczymy 
z przeciwnikiem na œliskiej macie, biegamy miêdzy tyczkami, skaczemy 
w dal
MEGA DART - do nadmuchanej tarczy w rozmiarze XXXL rzucamy 
woreczkami z rzepem
14 dzieñ:
Wyjazd z pensjonatu po obiedzie, powrót autokarem do Krakowa 
w godzinach popo³udniowych.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

Bieszczady to rozleg³a dzika kraina, miejsce gdzie mo¿na siê znaleŸæ blisko nie ska¿onej natury. 
Stê¿nica to malownicza miejscowoœæ u wrót Bieszczadzkiego Parku Narodowego pomiêdzy Ma³¹ i Du¿¹ Pêtl¹ 
Bieszczadzk¹, oko³o 4 km od Baligrodu.

TERMINY I CENA :

      TERMIN                        CENA                       DNI
 11.07 - 24.07.14               1.730 z³                       14
 24.07 - 06.08.14               1.730 z³                       14
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1 dzieñ: Zbiórka i wyjazd o godz. 9.00 - Kraków ul. Ujastek 1 - PROGRAM SPECJALISTYCZNY
Kombinat bud. "S". Przyjazd do Oœrodka, zakwaterowanie, obiad. "ABC skoków przez przeszkody" tylko dla osób 
Sprawdzian umiejêtnoœci jeŸdzieckich oraz kwalifikacja do zakwalifikowanych przez instruktorów w pierwszym dniu 
w³aœciwych grup szkoleniowych; spacer po okolicy. turnusu:
2 - 7 dzieñ: Zapoznanie siê z koñmi w stadninie; zajêcia * 5 h dodatkowych zajêæ lekcyjnych z zakresu nauki i doskonalenia 
pielêgnacyjne i opieka nad koñmi, psychologia konia, podstawy   skoków przez przeszkody
pielêgnacji; nauka jazdy konnej - 10 godzin (ka¿dy uczestnik) pod * kurs prowadzony na koniach sportowych
opiek¹ instruktorów. Wycieczka turystyczno - krajoznawcza, * uczestnicy kursu nauki skoków przez przeszkody musz¹ 
wyjœcia na k¹pielisko, gry i zabawy zespo³owe, pi¹tek ognisko z   posiadaæ osobn¹ zgodê rodziców/opiekunów na udzia³ w 
dyskotek¹.   zajêciach w ramach programu specjalistycznego
Na koniec obozu egzamin z umie jêtnoœci  jeŸdzieckich  * dop³ata do kursu skoków przez przeszkody: 230 z³ do ceny 
potwierdzony specjalnym dyplomem.   podstawowej
8 dzieñ: Wyjazd z oœrodka po œniadaniu. Powrót do Krakowa, ul. 
Ujastek 1 (Kombinat, bud "S") ok. godz. 15-16.00.  

PROGRAM PODSTAWOWY: ZAKWATEROWANIE:
* 2 h lekcyjne jazdy konnej dziennie 7 noclegów na terenie stadniny w pokojach 2, 3, 4-osobowych 
* zajêcia w stajni przy pielêgnacji i obs³udze koni z ³azienkami lub bez ³azienki. Oœrodek posiada kryt¹ uje¿d¿alniê, 
* zajêcia z zakresu przygotowania jeŸdŸca i konia do zawodów co umo¿liwia prowadzenie zajêæ w ka¿dych warunkach 
* zajêcia z wolty¿erki pogodowych. W oœrodku znajduje siê sto³ówka, œwietlica z TV SAT 
* wyjazd w teren i video, a ponadto sala bilardowa i do tenisa sto³owego.
* wyk³ady z zakresu anatomii , fizjologii , ¿ywienia oraz teorii jazdy  WY¯YWIENIE: 4 posi³ki dziennie, domowa kuchnia, suchy 
   konnej prowiant na drogê powrotn¹.
* zawody konne na zakoñczenie turnusu KADRA: wykwalifikowani wychowawcy, kierownik pedagogiczny, 
* zajêcia ze skoków przez przeszkody instruktorzy jazdy konnej.

OPIEKA MEDYCZNA: lekarz na telefon.
UBEZPIECZENIE:  NNW SIGNAL IDUNA POLSKA 
PODATEK VAT
PROGRAM POBYTU:   w tym 10 godzin jazdy konnej.

PROGRAM  POBYTU :

CENA ZAWIERA :

Moszna to miejscowoœæ po³o¿ona na Œl¹sku Opolskim. W 1948 roku, w bezpoœrednim s¹siedztwie Zamku w Mosznej, na terenie 
zabytkowego parku w otoczeniu azalii i rododendronów, z dala od wielkomiejskich oœrodków rozpoczê³a siê historia Stadniny Koni 
Moszna. Aktualnie Stadnina Koni Moszna jest znanym w kraju i za granic¹ oœrodkiem hodowli koni sportowych. Urodzone w Mosznej 
konie pe³nej krwi angielskiej (xx) odnosz¹ liczne sukcesy na torach wyœcigowych w Polsce, Czechach, W³oszech i Anglii.

TERMINY I CENA :

       TERMIN   CENA         dop³ata do          dop³ata do
                                                   przejazdu   pokoju z ³azienk¹
29.06 - 06.07.14   955 z³            120 z³            180 z³
06.07 - 13.07.14   955 z³            120 z³            180 z³
13.07 - 20.07.14   955 z³            120 z³            180 z³
20.07 - 27.07.14   955 z³            120 z³            180 z³
27.07 - 03.08.14   955 z³            120 z³            180 z³
03.08 - 10.08.14   955 z³            120 z³            180 z³
10.08 - 17.08.14   955 z³            120 z³            180 z³

ul. Ujastek 5b 31-752 Kraków 

tel. 12 644 36 86, 643 55 98, 644 17 52

www.hutplus.com.pl

Transport: dojazd w³asny lub za dop³at¹ (bus na trasie Kraków - Moszna - Kraków).
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 ZAKWATEROWANIE:1 dzieñ: Zbiórka i wyjazd o godz. 8.00, Kraków - ul, Ujastek 1, 
12 noclegów w Oœrodku Wypoczynkowym HUCU£, po³o¿onym Kombinat bud. „S”. Przyjazd do Oœrodka, zakwaterowanie, 
na zboczu doliny Jatny; pokoje 2, 3, 4 - osobowe z ³azienkami. obiad, zapoznanie siê z okolic¹, kolacja, nocleg.
W  oœrodku znajduj¹ siê: sto³ówka, du¿a œwietlica z TV SAT i video 2 - 12 dzieñ: Zapoznanie siê z koñmi w stadninie; zajêcia 
oraz kawiarnia, sala bilardowa, stó³ do tenisa sto³owego, kryta pielêgnacyjne i opieka nad koñmi, psychologia konia, 
uje¿d¿alnia. S¹ tu znakomite warunki dla turystyki pieszej i konnej. podstawy pielêgnacji; nauka jazdy konnej - 10 godzin (ka¿dy 
Oœrodek posiada konie pod siod³o rasy huculskiej, œl¹skiej i uczestnik) pod opiek¹ instruktorów. Dla zaawansowanych: 
arabskiej. Prowadzi naukê jazdy konnej, spacery konne w terenie, skoki przez cavaletti, uje¿d¿anie do skoków, pokonywanie toru 
rajdy konne, rehabilitacjê wad postawy, przeja¿d¿ki bryczkami.

przeszkód, korekcja postawy w skoku, gry i zabawy 
WY¯YWIENIE:

zrêcznoœciowe na koniach, rajdy konne po górach, egzamin 
4 posi³ki dziennie, domowa kuchnia, suchy prowiant na drogê 

jeŸdziecki dyplom z niespodziank¹. Wycieczka do KOZIEJ powrotn¹.
ZAGRODY: przybli¿enie kultury regionalnej - uczestnicy TRANSPORT:
zapoznaj siê i czynnie bior¹ udzia³ w wytworzeniu sera i komfortowy autokar na trasie Kraków - Brenna - Kraków.
degustacji wykonanego produktu. Wycieczka na Równice; KADRA:
Leœny Park Niespodzianek - pokaz lotów ptaków wykwalifikowani wychowawcy, kierownik pedagogiczny, 
drapie¿nych; wycieczka na basen Delfin w Skoczowie, instruktorzy jazdy konnej.
wycieczka autokarowa "Ma³a Pêtla Beskidzka", Koniaków - OPIEKA MEDYCZNA: pielêgniarka na miejscu  w oœrodku,
zwiedzanie pracowni koronkarstwa; Istebna, Wis³a -                                      lekarz na telefon.

UBEZPIECZENIE:  NNW SIGNAL IDUNA POLSKA zwiedzanie centrum miasta, skocznia. Dyskoteki, ognisko z 
PODATEK VATpieczeniem kie³basek, wycieczki piesze, gry i zabawy z 
PROGRAM POBYTU:   w tym 10 godzin jazdy konnej.konkursami, liczne zajêcia sportowo-rekreacyjne: gry w pi³kê 

no¿n¹, siatkow¹ i koszykówkê, k¹piele w rzece Brennica i wiele 
innych atrakcji. 
13 dzieñ: Wyjazd  po œniadaniu. Powrót do Krakowa ok. 13-
14.00.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

BRENNA i jej okolice nale¿¹ do najbardziej urokliwych miejsc Beskidu Œl¹skiego. Miejscowoœæ po³o¿ona na wysokoœci ok. 420 m n.p.m. 
w dolinie Brennicy odznacza siê górskim, lecz zarazem ³agodnym klimatem. Z trzech stron Brenn¹ otaczaj¹ grzbiety górskie, pokryte 
strzelistymi œwierkami, piêknymi bukami, jaworami i roz³o¿ystymi jod³ami. Z ich stoków wyp³ywaj¹ Ÿród³a krystalicznie czystej wody, 
zmieniaj¹ce siê w szemrz¹ce  potoki,  wij¹ce siê wœród bujnej zieleni i ska³.

TERMINY I CENA :

      TERMIN                           CENA                IL. DNI
 30.06 - 12.07.14                  1.550 z³                  13
 12.07 - 24.07.14                  1.550 z³                  13

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM WYJAZDU. 

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; 
Tarnów, Katowice 60 z³.

10 -15 LAT
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1 dzieñ:  ZAKWATEROWANIE:
O godz 8.00 wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 - Kombinat. Przyjazd 13 noclegów w Sanatorium Uzdrowiskowe BUDOWLANI: pokoje 
do Oœrodka, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie siê z okolic¹. 3-osobowe z ³azienkami; TV, radio i telefonem. Na miejscu kryty 
2 - 13 dzieñ: basen, sala gimnastyczna, kawiarnia z sal¹ disco.

WY¯YWIENIE:
* zajêcia na basenie, nauka, doskonalenie p³ywania, rozgrywki 3 posi³ki dziennie + prowiant na drogê powrotn¹
  w pi³kê wodn¹, zawody p³ywackie , TRANSPORT:
* zabawy gimnastyczne, ogólnorozwojowe: gry terenowe - komfortowy autokar na trasie Kraków - Szczawnica - Kraków.
  docieranie do wyznaczonych punktów za pomoc¹ kompasu i KADRA:
  mapy, wykonywanie zadañ , nocny bieg patrolowy, rozpiêcie kadra pedagogiczna, ratownik na basenie
  mostu linowego oraz przejœcie po nim (w pe³nym wyposa¿eniu OPIEKA MEDYCZNA: lekarz na miejscu
  alpinistycznym), UBEZPIECZENIE:  NNW SIGNAL IDUNA POLSKA 
* gry terenowe (pod¹¿anie magi¹ pieniñskich legend): PODATEK VAT
  poszukiwanie ukrytego skarbca Janosika, poszukiwanie jaskini PROGRAM POBYTU
  œw. Kingi i wiele innych atrakcji,
* zajêcia rytmiczno - taneczne (nauka tañców latyno - *DZIECKO 4-7 LAT: 
  amerykañskich, hip hop), Uczestnicy tej grupy wiekowej zakwaterowani s¹ w pokojach 
* wycieczka piesza prze³omem Dunajca, szlakiem w kierunku 2 lub 3-osobowych z opiekunem, wspólnie spo¿ywaj¹ posi³ki, 
  Czerwonego Klasztoru, mog¹ uczestniczyæ w programie realizowanym przez Kadrê 
*  wycieczka do Pieniñskiego Parku Narodowego przez 4 godziny dziennie zgodnie z ustalonym 
   z przewodnikiem /Sokolica, W¹wóz Homole/, harmonogramem i wybranymi zajêciami dla dzieci 
* gry i zabawy ruchowe, pobyt w parku linowym ABlandia dostosowanymi do ich wieku oraz sprawnoœci.
  w Szczawnicy,
* spacery po uzdrowisku: Park Górny, Park Dolny, œcie¿ka 
  edukacyjna : Szczawnica Zdrój - Leœnica,
14 dzieñ:
Wyjazd z oœrodka po œniadaniu, przyjazd do Krakowa ok. godz 
13.00 -14.00.

Odkrywcy Pieniñskich Legend

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

SZCZAWNICA ZDRÓJ po³o¿ona jest w piêknej dolinie Grajcarka - prawobrze¿nego dop³ywu Dunajca. Dolina ta rozdziela ma³e Pieniny 
od Beskidu S¹deckiego. To górskie uzdrowisko le¿y na wysokoœci 500 m npm. Wyj¹tkowe po³o¿enie doliny powoduje, ¿e panuje tutaj 
³agodny a zarazem wyj¹tkowy mikroklimat.

TERMINY I CENA :

      TERMIN              dziecko 7-12 lat         dziecko 4-7 lat*           opiekun dziecka
                                                                       z opiekunem                  w pokoju
                                        w pokoju          w pokoju  w pokoju     w pokoju   w pokoju 
                                       2 lub 3-os.              2-os.          3-os.             2-os.        3-os.

 09.07 - 22.07.14              1575 z³           1595 z³ 1395 z³        1580 z³       1385 z³
 22.07 - 04.08.14              1575 z³           1595 z³ 1395 z³        1580 z³       1385 z³
 04.08 - 17.08.14              1575 z³           1595 z³ 1395 z³        1580 z³       1385 z³

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. 
Przejazd mo¿e odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem 
osobowym lub PKP.

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 
125 z³; Tarnów, Katowice 60 z³.

UWAGI:

* sp³yw tratwami prze³omem Dunajca:   
  40 z³ dla chêtnych.
* dojazd w³asny: cena ni¿sza o 20 z³.
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I. ZAWARCIEUMOWY czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.
1. Zawarcie umowy z BT HUT-PLUS o udzia³ w imprezie nastêpuje w 2. Klienci odpowiadaj¹ za wyrz¹dzone przez nich szkody. Za szkody 
momencie podpisania przez Klienta umowy - zg³oszenia i warunków wyrz¹dzone przez osoby niepe³noletnie odpowiadaj¹ ich prawni 
uczestnictwa, stanowi¹cych integraln¹ czêœæ umowy oraz wniesienia opiekunowie.
op³aty w wysokoœci i terminie okreœlonych w umowie. 3. Uczestników imprez zagranicznych obowi¹zuj¹ przepisy celno – 
2. Zg³oszenie - umowê KLient podpisuje w imieniu w³asnym i osób przez dewizowe i paszportowo – wizowe polskie, krajów tranzytowych, oraz 
siebie zg³oszonych do udzia³u w imprezie, a Kartê kwalifikacyjn¹ pañstwa, do którego nastêpuje wyjazd.
uczestnika wypoczynku (kolonie, obozy, zimowiska) podpisuje jego 4. Uczestnicy zorganizowanych placówek wypoczynku (kolonie, obozy, 
prawny opiekun. zimowiska) zobowi¹zani s¹ stosowaæ siê do regulaminów placówek oraz 
3. Wszystkie dane osobowe, których klient udzieli³ BT HUT-PLUS poleceñ wychowawców.
podlegaj¹ ochronie zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. W przypadkach powa¿nego naruszenia tych Regulaminów (np. 
4. Niedokonanie w ustalonym terminie wp³at nale¿noœci za imprezê, lub spo¿ywanie alkoholu, samowolne oddalanie siê, agresja) BT HUT-PLUS 
nie dostarczenie wymaganych dokumentów mo¿e byæ przyczyn¹ ma prawo odes³aæ uczestnika do domu na koszt rodziców (opiekunów) - 
skreœlenia Uczestnika z listy - na warunkach rezygnacji z winy bilet I klasy PKP lub samochód (op³ata wg rycza³tu za km) plus dieta 
Uczestnika. konwojenta. UWAGA! BT HUT-PLUS nie zwraca pieniêdzy za 
5. Klient ma obowi¹zek poinformowaæ biuro o zmianie nazwiska, niewykorzystany pobyt.
adresu, dowodu osobistego, paszportu w takim terminie - przed dat¹ 5. BT HUT-PLUS nie ponosi odpowiedzialnoœci materialnej za przedmioty 
rozpoczêcia imprezy - aby mo¿liwe by³o za³atwienie wszystkich wartoœciowe nale¿¹ce do uczestników kolonii, obozów, zimowisk a nie 
formalnoœci. oddane do depozytu.
6. BT HUT-PLUS zastrzega sobie prawo do odwo³ania imprezy do 7 dni 6. Ka¿dy uczestnik imprezy organizowanej przez BT HUT-PLUS 
przed jej rozpoczêciem z przyczyn od siebie niezale¿nych (decyzje ubezpieczony jest w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ 
w³adz pañstwowych, dzia³anie si³y wy¿szej, brak wymaganego S.A, Bezpieczne Podróze w zakresie kosztów leczenia KL, ubezpieczenie 
minimum uczestników). Uczestnik otrzymuje wówczas zwrot dokonanej nastêpstw nieszczêœliwych wypadków NNW, baga¿ podró¿ny. Sumy 
wp³aty. Klientowi nie przys³uguje z tego tytu³u odszkodowanie. ubezpieczenia: KL 10.000 EUR - Europa i Basen Morza Œródziemnego, 
7. BT HUT-PLUS zastrzega sobie prawo zmian cen imprezy na skutek KR 5 000 EUR Nastêpstwa Nieszczêœliwych Wypadków, trwa³y 
wzros tu: kursów walut , kosztów transportu , podatków, op³at  uszczerbek NNW 15 000 PLN, Nastêpstwa Nieszczêœliwych Wypadków 
urzêdowych, op³at lotniskowych, prze³adunkowych, za³adunkowe, w Œmieræ NWS 15 000 PLN, baga¿ podró¿nego BP 800 PLN.
portach lotniczych lub morskich, przy czym cena podwy¿szona w w/w Powy¿szy wariant jest wariantem podstawowym i nie obejmuje kosztów 
sposób nie mo¿e byæ ju¿ podwy¿szona w okresie 20 dni przed dat¹ leczenia chorób przewlek³ych. Istnieje mo¿liwoœæ doubezpieczenia siê 
wyjazdu. fakultatywnie do wariantu. Zachêcamy do zakupu dodatkowego 
8. Organizator lub Agent, który przed rozpoczêciem imprezy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa. Koszt 
turystycznej jest zmuszony z przyczyn od niego niezale¿nych zmieniæ polisy w przeliczeniu na jedna osobê wg Signal Iduna wynosi 2,6% od 
istotne warunki umowy z klientem, powinien niezw³ocznie o tym ceny  impr ezy i obej muje  100%  zwro t. Szcz egó³ owe waru nki 
powiadomiæ Klienta. ubezpieczenia s¹ dostêpne w BT HUT- PLUS i nale¿y siê z nimi zapoznaæ.
W takiej sytuacj i Klient powinien niezw³ocznie poinformowaæ Po powrocie orygina³y rachunków za pomoc medyczn¹ i ewentualne leki 
organizatora czy: nale¿y przes³aæ do TU SIGNAL IDUNA POLSKA S.A Centrum Likwidacji 
a). przyjmuje proponowan¹ zmianê umowy, albo Szkód Turystycznych i Osobowych, 00-041 Warszawa, ul. Przyokopowa 
b). odstêpuje od umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich 31. Nale¿y podaæ nr Umowy Generalnej 201247 / N (KL + NNW + baga¿) 
wniesionych œwiadczeñ i bez obowi¹zku zap³aty kary umownej. lub Umowa Generalna 2005521005117 / N (NNW kraj) oraz termin i nazwê 
9. Wycieczki objazdowe: minimalna wymagana iloœæ uczestników imprezy. Organizator nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód przez 
wynosi 30 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania Ubezpieczonego.
imprezy z powodu braku wymaganej, minimalnej iloœci uczestników, o 
czym poinformuje na piœmie klienta, nie póŸniej, ni¿ na 10 dni przed CA £O DO BO WA CE NT RA LA AL AR MO WA IN TE R PARTN ER  
rozpoczêciem imprezy. ASSISTANCE POLSKA
II. REZYGNACJA Z IMPREZY tel: +48 22 864 55 26, fax +48 22 575 95 75, sms +48 661 000 888.
1. Rezygnacja z imprezy przyjmowana jest wy³¹cznie w formie 
pisemnej. Za datê wp³ywu przyjmuje siê dzieñ jej wp³ywu do biura. BT Po op³aceniu dodatkowej sk³adki ubezpieczeniem mog¹ zostaæ objête 
HUT-P LUS zobowi¹zu je s iê zwróciæ  Klientowi  jego wp ³aty, niewykorzystane œwiadczenia podró¿ne. Sumê ubezpieczenia stanowi 
pomniejszone o koszty ju¿ poniesione na organizacjê imprezy. cena imprezy turystycznej - maksymalnie 17.000 z³.
2. Jeœli Klient rezygnuje z udzia³u w imprezie (niezale¿nie od przyczyny) DOJAZD W£ASNY - Ubezpieczenie dzia³a na 24 h przed rozpoczêciem 
BT HUT-PLUS dla uproszczenia przyjmuje rozliczenie rycza³towe: pobytu i po jego zakoñczeniu.  W tym czasie nale¿y dotrzeæ do miejsca 
a). op³ata manipulacyjna w wysokoœci 50 z³ (od ka¿dej osoby wpisanej zakwaterowania b¹dŸ Polski w drodze powrotnej. Jeœli planuj¹ Pañstwo 
na zg³oszeniu) je¿eli rezygnacja zosta³a z³o¿ona na 30 lub wiêcej dni d³u¿sz¹ trasê dojazdu lub powrotu  nale¿y wykupiæ  dodatkowe 
przed dat¹ rozpoczêcia imprezy; ubezpieczenia KL, NNW, Baga¿ pokrywaj¹ce extra dni podró¿y.
b). je¿eli rezygnacja zosta³a z³o¿ona pomiêdzy 29 a 14 tym dniem przed 7. BT HUT-PLUS dokonu je zwrotu  wartoœci niezrealizowanych 
dat¹ rozpoczêcia imprezy: 50% wartoœci imprezy; c). je¿eli rezygnacja œwiadczeñ, je¿eli w trakcie imprezy nastêpuje zmiana programu z 
zosta³a z³o¿ona w terminie 13 dni przed dat¹ rozpoczêcia imprezy przyczyn zale¿nych od biura.
wyp³aca siê kwotê pomniejszon¹ o koszty i straty organizatora. Je¿eli 8. Wszelkie zastrze¿enia co do wadliwego wykonania umowy Klient 
miejsce zostanie sprzedane, klientowi zostanie wyp³acona ró¿nica. wini en  zg ³osi æ ni ezw³oczn ie  wykonawcy dane j us ³ugi  oraz  
d). koszty wiz i wizowania, które zosta³y poniesione do momentu przedstawicielowi BT HUT-PLUS w celu ich usuniêcia, by impreza 
rezygnacji Klienta, bez wzglêdu na termin rezygnacji z imprezy; przebiega³a bez usterek. Po zakoñczeniu imprezy BT HUT-PLUS nie ma 
e). Klient jest uprawniony do przeniesienia swoich uprawnieñ mo¿liwoœci naprawienia niedoci¹gniêæ. Je¿eli wnosz¹cy zastrze¿enia 
wynikaj¹cych z zawartej umowy na osobê spe³niaj¹c¹ warunki do Klient nie jest zadowolony ze sposobu za³atwienia sprawy w trakcie 
udzia³u w imprezie, je¿eli ta osoba przejmie obowi¹zki wynikaj¹ce z tej imprezy, mo¿e z³o¿yæ reklamacjê, nie póŸniej ni¿ 30 dni od dnia 
umowy. zakoñczenia imprezy. BT HUT-PLUS w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
III. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE reklamacji powiadomi Klienta o zajêtym stanowisku.
1. BT HUT-PLUS odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte 9. BT HUT-PLUS ma obowi¹zek dokonania zwrotu czêœci lub ca³oœci wp³at 
wykonanie umowy o œwiadczenie us³ug turystycznych, chyba ze w ci¹gu 30 dni od daty rezygnacji Klienta lub daty uznania reklamacji.
niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie jest spowodowane wy³¹cznie: 10. Wszelkie spory mog¹ce wynikaæ w zwi¹zku z realizacj¹ zawartej 
dzia³aniem lub zaniechaniem Klienta (np.: spóŸnienie na miejsce umowy podlegaj¹ rozstrzygniêciu przez s¹d w³aœciwy dla siedziby lub 
zbiorki, skrócenie pobytu, rezygnacja z czêœci lub ca³oœci programu, miejsca zamieszkania powoda.
awaria œrodka transportu, d³u¿szy ni¿ przeciêtny czas przekroczenia 11. BT HUT- PLUS jako organizator turystyki i poœrednik turystyczny 
gran ic ),  dz ia ³aniem lub zaniechaniem osób  tr zecich , nie posiada wpis do rejestru Organizatorów i Poœredników Turystycznych nr 
uczestnicz¹cych w wykonywaniu us³ug przewidzianych w umowie, Z/1/2005 oraz zgodnie z wymogami ustawy Polisê Ubezpieczenia nr M 
je¿eli tych dzia³añ nie mo¿na by³o przewidzieæ ani unikn¹æ, albo 201825 wystawion¹ przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ 
wyst¹pi³a si³a wy¿sza. Wy³¹czenie odpowiedzialnoœci za niewykonanie S.A. Beneficjentem polisy jest Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego. 
lub nienale¿yte wykonanie umowy w przypadkach wymienionych 
powy¿ej nie zwalnia organizatora turystyki od obowi¹zku udzielenia w 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ BIURO TURYSTYKI HUT  PLUS
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