
POMORZE I KASZUBY 2020

WYJĄTKOWE HOTELE
NAD BAŁTYKIEM

ALL INCLUSIVE SPA PRZY PLAŻY



SPOTKAJMY SIĘ
NAD MORZEM



Nasze biuro znajduje się w Gdańsku - tu mieszkamy.
Uwielbiamy rejsy wycieczkowe, ale wypoczywamy też
stacjonarnie - weekendy spędzamy nad morzem i nad
kaszubskimi jeziorami.
 
W tym wyjątkowym roku, postanowiliśmy zaproponować wybór
naszych ulubionych miejsc. Z właścicielami wielu hoteli znamy
się osobiście i jesteśmy pewni, że zagwarantują Państwu
wyjątkowy pobyt. 
 
Służymy pomocą w wyborze i rezerwacji wypoczynku w Polsce.
Załoga Adventure & Cruises - Tanierejsowanie.pl
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ZNAMY SIĘ NA POMORZU
I NA KASZUBACH



Świnoujście - Dom Wczasowy Warta  - śniadania i obiadokolacje - od 899 PLN/os.

Świnoujście - Radisson Resort apartamenty rodzinne 5* - bogate śniadania - od 899 PLN/os.

Mrzeżyno - Venus Spa 3*+ - śniadania i obiadokolacje - od 899 PLN/os.

Grzybowo - Diament Spa 3* - śniadania i obiadokolacje - od 1099 PLN/os.

Kołobrzeg - Diune Hotel & Resort 5* - bardzo bogate śniadania - od 999 PLN/os.

Kołobrzeg - Etna-Polonia Spa 3*+ - śniadania i obiadokolacje - od 699 PLN/os.

Kołobrzeg - Hotel Bałtyk z pakietem wellness 4* - all inclusive - od 1949 PLN/os.

Jastrzębia Góra - Aparthotel Residence  - aneks kuchenny - od 511 PLN/os.

Gdańsk - Dwór Oliwski 5* - fantastyczne śniadania - od 1089 PLN/os.

Kaszuby - Ostoja Bukowo  - aneks kuchenny - od 1610 PLN/domek

- POBYTY TYGODNIOWE -

Podano ceny za osobę w pokoju dwuosobowym, chyba że wskazano inaczej.
Dostępność i ceny mogą ulec zmianie do czasu dokonania rezerwacji.

Broszura nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

- PRZEDŁUŻANE WEEKENDY -
Jastrzębia Góra - Residence - aneks kuchenny - od 264 PLN/os.

Gdańsk - Villa Eva 4* - bogate śniadania - od 499 PLN/os.

Gdańsk - Dwór Oliwski 5* - fantastyczne śniadania - od 678 PLN/os.
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CENNIK POBYTÓW TYGODNIOWYCH (SOBOTA - SOBOTA)
30.05 - 27.06.2020 - 999 PLN/os.
27.06 - 05.09.2020 - 1099 PLN/os.
05.09 - 03.10.2020 - 999 PLN/os.
03.10 - 31.10.2020 - 899 PLN/os.

Świnoujście
śniadania i obiadokolacje
możliwość pobytu z 2 dzieci

Warta

Cena nie zawiera opłaty klimatycznej ok. 4,40 PLN/os. za dobę - płatne w recepcji 

7 dni 
od soboty do soboty
cena od: 899 PLN

DOM WCZASOWY
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Dom wczasowy Warta
Obiekt usytuowany jest w malowniczej części uzdrowiskowego Świnoujścia. Tutejsza plaża jest rozległa, czysta i
należy do największych na całym polskim wybrzeżu. Dom Wczasowy Warta położony jest 150 m od przejścia
granicznego Świnoujście-Ahlbeck oraz 500 m od piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza. Malownicza
przyroda zachęca do spacerów brzegiem morza i wycieczek pieszych czy rowerowych.
 
Obiekt: Dwupiętrowy wolnostojący Dom Wczasowy Warta posiada recepcję, restauracje/jadalnię oraz bazę
zabiegową.
 
Pokoje dwuosobowe standard: Dom Wczasowy Warta oferuje zakwaterowanie w 38 przestronnych pokojach: 1,2
i 3-osobowych z łazienkami (prysznic i WC), wyposażone w TV SAT. Większość pokoi posiada balkony.
 
Cena zawiera:
7 noclegów; 7x wyżywienie HB (śniadania i kolacje w formie bufetu; w przypadku niewielkiego obłożenia hotelu,
kolacja serwowana do stolika). Hotel może zamienić bufet na posiłek serwowany do stolika.
 
Cena nie zawiera:
Dopłata do pokoju jednoosobowego: wg cennika, Opłata klimatyczna – 4,40 zł za osobę/dobę (płatne w obiekcie),
Zwierzęta są akceptowane. Rezerwacja pobytu ze zwierzęciem na zapytanie. Koszt 20 zł/zwierzę/dobę 
 
Informacja o cenie 
Możliwość zakwaterowania 2 osób dorosłych i 2 dzieci do lat 17. Przy zakwaterowaniu z dwiema pełnopłatnymi
osobami 1 do 2 dzieci otrzymują następujące zniżki: 0-3 lat – 100% zniżki – dziecko śpi w łóżku z rodzicami, 4-
10 lat – 40% zniżki – dziecko/dzieci na dostawce, 11-17 lat – 20% zniżki – dziecko/dzieci na dostawce.
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HIT

CENNIK POBYTÓW TYGODNIOWYCH (PIĄTEK - PIĄTEK)
26.06 - 04.09.2020 - 2999 PLN/os.
04.09 - 25.09.2020 - 1599 PLN/os.
25.09 - 30.10.2020 - 1299 PLN/os.
30.10 - 18.12.2020 - 899 PLN/os.

Świnoujście
bardzo bogate śniadania
możliwość pobytu z 2 dzieci

Radisson Resort

Cena nie zawiera opłaty klimatycznej ok. 4 PLN/os. za dobę - płatne w recepcji

blisko plaży
wstęp do parku wodnego
cena od: 899 PLN (7 dni)

APARTAMENTY RODZINNE ☀☀☀☀
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Radisson Resort
Apartamenty Radisson Resort Fort znajdują się w budynku sąsiadującym budynku Hotelu Radisson Blue Resort.
Budynek z apartamentami jest połączony przejściem podziemnym z głównym budynkiem hotelowym. Kompleks
znajduje się w najpiękniejszej części Świnoujścia zaledwie kilkadziesiąt metrów do szerokiej piaszczystej plaży.
 
Obiekt: Klienci mieszkający w części apartamentowej mają nieograniczony dostęp do części gastronomicznej
Hotelu Radisson Blue, ponadto do siłowni, sali fitness, Panorama Sauny oraz do części przeznaczonej dla
najmłodszych. Co ważne, nie trzeba wychodzić na zewnątrz, aby przejść między budynkami. Wyborna restauracja
z tarasem oferuje całodniową obsługę gastronomiczną. Możesz także przegryźć coś lekkiego i napić się kawy w
naszej kawiarni albo wpaść na drinka do lobby baru. Formę utrzymasz w centrum fitness, w którym znajduje się
ścianka wspinaczkowa. Twoje dzieci mogą spędzić czas w sali zabaw.
 
Apartamenty LUX: (38-45 m²) posiadają dwa oddzielne pomieszczenia: sypialnia z łożem małżeńskim z bardzo
wygodnym materacem oraz salon z rozkładaną sofą tworzącą miejsce do spania dla dwóch osób, a w dzień
miejsce do odpoczynku. W salonie znajduje się aneks kuchenny z miejscem do przyrządzania posiłków, niezbędne
przybory i naczynia oraz garnki, w kuchni znajduje się lodówka, czajnik bezprzewodowy, płyta grzewcza,
zmywarka i kuchenka mikrofalowa. W łazience znajduje się prysznic lub wanna. Apartament posiada balkon z
zestawem wypoczynkowym.
 
Aquapark Baltic Park Molo: Jeden z najlepszych parków wodnych na całym wybrzeżu. W parku znajdują się
baseny tematyczne, zjeżdżalnie, spray park dla dzieci oraz prawdziwa gratka – jedyna w Polsce sztuczna fala do
surfingu. W parku znajduje się ponadto część z saunami, płynąca rzeka czy jacuzzi. W barze można przegryźć coś
lub wypić wyśmienity cocktail. Goście Radisson Blue Resort Świnoujście mają w cenie godzinny wstęp do parku
wodnego i zniżkę 50% na druga godzinę. Park wodny jest połączony z hotelem, a hotel z apartamentami. Nie
trzeba więc wychodzić na zewnątrz w razie niepogody.
 
Cena zawiera:
7 noclegów w apartamencie typu LUX; 7x wyżywienie: bardzo bogate śniadania w formie bufetu – serwowane w
restauracji Hotelu Radisson Blue Resort*, Korzystanie z aquaparku Baltic Park Molo – 1 godzina dziennie i 50%
zniżki na każdą następną godzinę, Korzystanie z Panorama Sauna na 14 piętrze, Korzystnie z sali fitness i siłowni,
Szlafrok, kapcie i ręczniki, pokój zabaw dla dzieci, animacje dla dzieci zgodnie z programem w hotelu, bezpłatny
internet wifi, Łóżeczko dla niemowlęcia *Hotel może zamienić bufet na posiłek serwowany do stolika.
 
Cena nie zawiera:
Monitorowany parking – ok. 40 zł/dobę (płatne w hotelu), Wypożyczenie rowerów lub kijów nordic walking,
Opłata klimatyczna ok. 4 zł/osobę/dobę – płatne w recepcji; Zwrotna kaucja w wysokości 250 zł pobierana w
momencie przyjazdu – służy zabezpieczeniu właściciela obiektu na wypadek zniszczeń w apartamencie.
 
Informacja o cenie
Możliwość zakwaterowania 2 osób dorosłych, 2 dzieci do lat 22 i 1 dziecka do lat 5. Przy zakwaterowaniu z
dwiema pełnopłatnymi osobami 3 dzieci otrzymuje następujące zniżki: 0-5 lat – 100% zniżki – dziecko śpi w łóżku
z rodzicami, 6-11 lat – 50% zniżki – dziecko/dzieci na dostawce, 12-22 lat – 40% zniżki – dzieci/osoby na
dostawce.
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CENNIK POBYTÓW TYGODNIOWYCH (SOBOTA - SOBOTA)
30.05 - 06.06.2020 - 1199 PLN/os.
06.06 - 05.09.2020 - 1399 PLN/os.
05.09 - 26.09.2020 - 1199 PLN/os.
26.09 - 07.11.2020 - 999 PLN/os.
07.11 - 28.11.2020 - 899 PLN/os.

SPA

Mrzeżyno
śniadania i obiadokolacje
piwo i wino do obiadokolacji

Venus Spa

przy plaży
basen kryty
cena od: 899 PLN (7 dni)

☀☀☀+
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Venus Spa
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Venus Spa położony jest bezpośrednio przy sosnowym lesie i piaszczystej plaży
(ok. 50-100 m) w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno – ok. 20 km na zachód od Kołobrzegu. Ośrodek składa się
z dwóch niepołączonych budynków. W jednym znajduje się recepcja i restauracja, w drugim basen i centrum
wellness. Venus Spa nie posiada oficjalnej kategoryzacji, ale w ocenie biura są to ***+. 
 
Pokoje dwuosobowe posiadają łazienkę z WC, prysznic/wanna, TV SAT, telefon, radio, chłodziarkę, sejf, czajnik
oraz sprzęt plażowy, większość pokoi z balkonami, ale nie możemy tego zagwarantować zwłaszcza w sezonie
letnim. Dostawki dla dzieci to rozkładane łóżka pojedyncze. W hotelu: Recepcja (24 h) winda, Lobby-Bar, Sala
restauracyjna, kawiarnia, kawiarnia letnia, miejsce na ognisko, basen kryty, jacuzzi, sauna, mini siłownia, plac
zabaw dla dzieci, sala zabaw dla dzieci, stół do bilardu, kort tenisowy, miejsce do gier wirtualnych Xbox,
możliwość wypożyczenia rowerów i kijów do nordic walking.
 
Uwagi dodatkowe 
Istnieje możliwość zakwaterowania 2 dzieci. Dzieci do 5 roku życia gratis (do 5 roku życia śpią z rodzicami).
Dziecko w wieku 5-11 lat oraz 11-18 lat w specjalnych cenach uzależnionych od sezonu. Doba hotelowa
rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 10:00.
 
Cena zawiera:
7 noclegów w pokoju dwuosobowym; 7x wyżywienie HB+: śniadania, obiadokolacje w formie bufetu, po południu
kawa i ciasto, do obiadokolacji bufetowej piwo, domowe wino oraz wybrane napoje bezalkoholowe*, Korzystanie
z kompleksu basenowego (basen z wodą ozonowaną 16 m x 8 m, brodzik dla dzieci, jacuzzi, sucha sauna);
Korzystanie z mini fitness, kortu tenisowego (wymagana rezerwacja), stołu do tenisa stołowego; 2x zabiegi
kuracyjne degustacyjne/osobę dorosłą/pobyt Pokój zabaw dla dzieci; Drink powitalny; Bezpłatny internet wifi;
Opłata klimatyczna.
 
Cena nie zawiera:
Monitorowany parking – ok. 12 zł za dobę (płatne w hotelu), Wypożyczenie rowerów lub kijów nordic walking,
Bilard, Wypożyczenie łóżeczka 20,00 zł/doba.
 
Informacja o cenie
Możliwość zakwaterowania 2 osób dorosłych i 1 dziecka do lat 18. Przy zakwaterowaniu z dwiema
pełnopłatnymi osobami 1 dziecko otrzymuje następujące zniżki: 0-4 lat – 100% zniżki – dziecko śpi w łóżku z
rodzicami, 5-9 lat – 40% zniżki – dziecko/dzieci na dostawce, 10-18 lat – 20% zniżki – dziecko/dzieci na
dostawce.
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CENNIK POBYTÓW TYGODNIOWYCH (NIEDZIELA - NIEDZIELA)
28.06 - 30.08.2020 - 1649 PLN/os.
30.08 - 04.10.2020 - 1299 PLN/os.
04.10 - 25.10.2020 - 1199 PLN/os.
25.10 - 13.12.2020 - 1099 PLN/os.

PAKIET ZDROWIE

Grzybowo (Kołobrzeg)
śniadania i obiadokolacje
możliwość pobytu z 2 dzieci

Diament Spa

Cena nie zawiera opłaty klimatycznej ok. 2 PLN/os. za dobę - płatne w recepcji

basen kryty
800 metrów do plaży
cena od: 1099 PLN (7 dni)

☀☀☀
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Diament Spa
Diament Spa położony jest w nadmorskiej miejscowości Grzybowo około 5 km od Kołobrzegu. Jest to wspaniałe
miejsce do wypoczynku, relaksu, organizacji pobytów leczniczych, rehabilitacyjnych i SPA – obiekt położony jest
w strefie mikroklimatycznej, w pobliżu sosnowego lasu, w odległości około 800 m od pięknej, piaszczystej plaży.
 
Diament SPA dysponuje 47 przestronnymi, komfortowo wyposażonymi pokojami. Każdy z nich wyposażony jest
w TV SAT, dostęp do Internetu, telefon, lodówkę, mini balkon oraz łazienkę z kabiną prysznicową. Część
rekreacyjna hotelu pozwala aktywnie wypocząć, zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną. W skład kompleksu
wchodzą: basen kryty o wymiarach 9 m x 9 m wyposażony w przeciwprąd, kaskadę wodną i urządzenia do
masażu w wodzie, sauna sucha, jacuzzi, sala fitness, 7 kameralnych gabinetów SPA, gdzie można oddać się wielu
zabiegom leczniczym i pielęgnacyjnym, upiększającym i modelującym sylwetkę, masażom relaksacyjnym,
ciepłymi kamieniami i aromaterapeutycznym, solarium, słoneczna łączka, Kapsuła Piękności – połączenie
aromaterapii i koloroterapii z sauną parową, masażem wibracyjnym i perełkowym. Przez cały rok prowadzona
jest również działalność lecznicza w profesjonalnie wyposażonej bazie zabiegowo-rekreacyjnej. Kameralna
restauracja Diament ozdobiona przepięknymi reprodukcjami przedwojennego Kołobrzegu serwuje dania kuchni
polskiej i europejskiej, dodatkowo kusi dużym wyborem win oraz drinków i cocktaili. Zawsze świeże produkty,
bogate posiłki i przepyszne desery z pewnością umilą gościom pobyt w hotelu. Dodatkowo do dyspozycji gości
ogródek letni znajdujący się przy restauracji, który jest doskonałym miejscem na poranną kawę, lunch w
promieniach słońca czy wieczorną degustację wina.
 
Pokoje: Diament SPA posiada 47 pokoi na czterech kondygnacjach, zapewniających bezpieczeństwo i komfort
wypoczynku. Wszystkie pokoje posiadają własną łazienkę z prysznicem i WC, większość pokoi posiada balkony, w
każdym pokoju jest lodówka, czajnik bezprzewodowym, telewizor LCD z naziemną telewizją cyfrową
Uwagi dodatkowe
 
Pakiet "zdrowie" obejmuje 5 zabiegów relaksujących/pobyt dla osoby dorosłej zleconych po konsultacji. Zabiegi
odbywają się w dni robocze.
 
Cena zawiera:
7 noclegów; 7x wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu)*, korzystanie z basenu wyposażony w
jacuzzi, bicze wodne, relaksujący wodospad oraz kompleksu saun (sauna fińska oraz łaźnia parowa); szlafrok;
bezpłatny dostęp do sieci internetowej Wi-Fi; udział w zajęciach dla gości (aqua aerobik, nordic walking) – zgodnie
z programem w obiekcie; udział w programie kulturalnym dla gości (wystawy, występy na żywo) – zgodnie z
programem w obiekcie; parking monitorowany; 3x dziennie transport minibusem do centrum Kołobrzegu; pakiet
zdrowie – zgodnie z opisem, *Hotel może zamienić bufet na posiłek serwowany do stolika.
 
Cena nie zawiera:
opłata klimatyczna 2 zł/osobę/dobę – płatne w recepcji, Informacja o cenie, Możliwość zakwaterowania 2 osób
dorosłych i 2 dzieci do lat 16. Przy zakwaterowaniu z dwiema pełnopłatnymi osobami 1 do 2 dzieci otrzymują
następujące zniżki: 0-3 lat – 100% zniżki – dziecko śpi w łóżku z rodzicami, 4-8 lat – 40% zniżki – dziecko/dzieci
na dostawce, 9-13 lat – 20% zniżki – dziecko/dzieci na dostawce, 14-16 lat – 0% zniżki – dziecko/dzieci na
dostawce.
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CENNIK POBYTÓW TYGODNIOWYCH (SOBOTA - SOBOTA)
30.05 - 13.06.2020 - 1569 PLN/os.
13.06 - 05.09.2020 - 2499 PLN/os.
05.09 - 26.09.2020 - 1549 PLN/os.
26.09 - 31.10.2020 - 1399 PLN/os.
31.10 - 12.12.2020 - 999 PLN/os.

LUX

Kołobrzeg 
bardzo bogate śniadania
możliwość pobytu z 2 dzieci

Diune Hotel & Resort

Cena nie zawiera opłaty klimatycznej ok. 4 PLN/os. za dobę - płatne w recepcji

przy plaży
basen kryty
cena od: 999 PLN (7 dni)

☀☀☀☀☀
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Diune Hotel & Resort
Diune Hotel & Resort znajduje się w spokojnej części uzdrowiska Kołobrzeg. Luksusowy hotel położony jest
bezpośrednio przy szerokiej piaszczystej plaży. Znakomity serwis, doskonałe jedzenie i bajeczna lokalizacja
sprawia, że pobyt w Diune Hotel & Resort to gwarancja udanego wypoczynku.
 
Diune Hotel & Resort położony jest w spokojnej części Kołobrzegu, zaledwie 20 metrów od plaży. Oferuje on
klimatyzowane pokoje z bezpłatnym Wi-Fi w eleganckim modernistycznym budynku z elementami w stylu art
déco. Goście mają bezpłatny wstęp do spa z krytym basenem z przeciwprądem, bocznymi dyszami do
hydromasażu i wodospadem, a także basenem dla dzieci ze zjeżdżalnią. Bezpłatne udogodnienia obejmują
również 2 wanny z hydromasażem, suchą saunę, saunę aromatyczną, grotę wodną, grotę solną i strefę relaksu.
Ponadto za dodatkową opłatą goście mogą korzystać z 18 gabinetów zabiegowych, w których wykonywane są
masaże, hydroterapia oraz inne zabiegi, w tym zdrowotne i kosmetyczne.
 
Pokoje wyposażone są w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. W każdym z nich
mieści się także łazienka z prysznicem. Dla gości przygotowano szlafrok i bezpłatny zestaw kosmetyków. Z
niektórych pokoi roztacza się widok na morze. Dodatkowe udogodnienia obejmują sejf i biurko. Na terenie obiektu
znajduje się restauracja Arte oraz kawiarnia, z których rozlega się widok na plażę i morze, jak również restauracja
Classic ze słonecznym tarasem otwartym wiosną i latem. Do dyspozycji gości jest także przechowalnia bagażu. W
okolicy panują doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku, w tym turystyki pieszej i rowerowej. Na miejscu
można wypożyczyć rower, w tym rower z boczną przyczepką, kije do nordic walking, leżaki i parawany plażowe.
 
Pokoje dwuosobowe: posiadają łazienkę z WC, prysznic/wanna, TV SAT, telefon, radio, klimatyzację, minibar, sejf,
czajnik, większość pokoi z balkonami, ale nie możemy tego zagwarantować zwłaszcza w sezonie letnim.
Dostawki dla dzieci to rozkładane łóżka pojedyncze.
 
W Hotelu: Recepcja (24-h) winda, Lobby-Bar, Sala restauracyjna, kawiarnia, kawiarnia letnia, basen kryty, jacuzzi,
sauna, mini siłownia, plac zabaw dla dzieci, sala zabaw dla dzieci, miejsce do gier wirtualnych Xbox, tepidarium,
internet Wi-Fi, możliwość wypożyczenia rowerów i kijów do nordic walking.
 
Cena zawiera:
7 noclegów w pokoju dwuosobowym; 7x wyżywienie: Bardzo bogate śniadania w formie bufetu*, Korzystanie z
kompleksu basenowego (basen kryty sauny, tepidarium, fontanna lodowa, brodzik dla dzieci, jacuzzi); Korzystanie
z infrastruktury rozrywkowej hotelu z wyjątkiem usług dodatkowo płatnych (np. zabiegi spa, usługi kosmetyczne
itp.); Pokój zabaw dla dzieci; Bezpłatny internet Wi-Fi; Łóżeczko dla niemowlęcia (wcześniejsze zgłoszenie)10%
rabatu na restaurację à la carte 10% rabatu na wybrane zabiegi Spa, *Hotel może zamienić bufet na posiłek
serwowany do stolika.
 
Cena nie zawiera:
Dopłata do pokoju jednoosobowego, Monitorowany parking – ok. 40 zł/dobę (płatne w hotelu), Wypożyczenie
rowerów lub kijów nordic walking, Opłata klimatyczna ok. 4 zł/osobę/dobę – płatne w recepcji;
 
Informacja o cenie
Możliwość zakwaterowania 2 osób dorosłych i 2 dzieci do lat 18. Przy zakwaterowaniu z dwiema pełnopłatnymi
osobami 1 do 2 dzieci otrzymują następujące zniżki: 0-5 lat – 100% zniżki – dziecko śpi w łóżku z rodzicami, 6-11
lat – 35% zniżki – dziecko/dzieci na dostawce (dziecko do 5 lat śpi w łóżku z rodzicami).
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CENNIK POBYTÓW TYGODNIOWYCH (SOBOTA - SOBOTA)
04.07 - 25.07.2020 - 1199 PLN/os.
25.07 - 15.08.2020 - 1249 PLN/os.
15.08 - 03.10.2020 - 1199 PLN/os.
03.10 - 31.10.2020 - 999 PLN/os.
31.10 - 05.12.2020 - 749 PLN/os.
05.12 - 19.12.2020 - 699 PLN/os.

SPA

Kołobrzeg
śniadania i obiadokolacje
możliwość pobytu z 2 dzieci

Etna-Polonia Spa

Cena nie zawiera opłaty klimatycznej ok. 4,50 PLN/os.za dobę - płatne w recepcji 

świetna lokalizacja
od soboty do soboty
cena od: 699 PLN (7 dni)

☀☀☀+
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Etna-Polonia Spa
Etna-Polonia Spa znajduje się w samym sercu Kołobrzegu. Stanowi swojego rodzaju wizytówkę miasta.
Nowoczesny budynek w kształcie łodzi góruje nad innymi obiektami w mieście. Odległość od morza to ok. 750
m, tyle samo do centrum i portu morskiego. Bardzo blisko hotelu mieści się promenada nad Parsętą z licznymi
sklepami i restauracjami. Park zdrojowy jest tuż nieopodal.
 
Etna-Polonia Spa nie jest obiektem kategoryzowanym z uwagi na swój uzdrowiskowy charakter. W obiekcie
znajdują się baza rekreacyjna i gastronomiczna, której nie powstydziłby się nawet czterogwiazdkowy hotel. W
obiekcie znajduje się restauracja serwująca wyborne posiłki. Na popołudniową kawę i ciastko zapraszamy do
kawiarni Cafe+. Baza zabiegowa oferuje wiele zabiegów relaksacyjnych i zdrowotnych. W obiekcie znajduje się
siłownia, a w niedalekiej odległości wypożyczalnia rowerów. Dla dzieci przygotowano przestronny pokój zabaw.
 
Pokoje dwuosobowe są urządzone ze smakiem. Są duże to niewątpliwa zaleta. W każdym pokoju znajduje się
łazienka z prysznicem lub wanną, telewizor z dostępem do kanałów telewizji naziemnej, telefon, miejsce do
pracy, spora szafa. Większość pokoi posiada balkony.
 
Cena zawiera:
7 noclegów; 7x wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu)*, korzystanie z sali fitness, drink
powitalny, bezpłatny dostęp do sieci internetowej Wi-Fi *Hotel może zamienić bufet na posiłek serwowany do
stolika.
 
Cena nie zawiera:
opłata klimatyczna 4,5 zł/osobę/dobę płatna w recepcji, Parking monitorowany ok. 20 zł/dobę/samochód
 
Informacja o cenie
Możliwość zakwaterowania 2 osób dorosłych i 2 dzieci do lat 17. Przy zakwaterowaniu z dwiema pełnopłatnymi
osobami 2 dzieci otrzymuje następujące zniżki: 0-6 lat – 100% zniżki – dziecko śpi w łóżku z rodzicami,7-15 lat –
50% zniżki – dziecko śpi na dostawce 5-17 lat – 25% zniżki – dziecko śpi na dostawce.
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CENNIK POBYTÓW TYGODNIOWYCH (SOBOTA - SOBOTA)
27.06 - 29.08.2020 - 2999 PLN/os.
29.08 - 26.09.2020 - 2499 PLN/os.
26.09 - 24.10.2020 - 2359 PLN/os.
24.10 - 19.12.2020 - 1949 PLN/os.
 

ALL INCLUSIVE

Kołobrzeg
all inclusive
możliwość pobytu z 2 dzieci

Hotel Bałtyk z pakietem wellness

Cena nie zawiera opłaty uzdrowiskowej ok. 4,50 PLN/os. za dobę - płatne w recepcji 

basen
przy plaży
cena od: 1949 PLN (7 dni)

☀☀☀☀
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Hotel Bałtyk z pakietem wellness
Bałtyk to jeden z najlepszych obiektów hotelowych w Kołobrzegu. Lokalizacja budynku jest najlepsza w całym
Kołobrzegu – bezpośrednio przy molo oraz pięknej kołobrzeskiej plaży. W obiekcie znajduje się centrum
wellness z basenem krytym i restauracja, a z okien rozpościera się bajeczny widok na Kołobrzeg i morskie fale.
 
Hotel Bałtyk jest położony tuż przy plaży i molo oraz niedaleko nadmorskiej promenady w Kołobrzegu. Obiekt
oferuje jasne pokoje w ciepłych kolorach oraz apartamenty luxury. W każdym z nich znajduje się telewizor i
lodówka. Goście skorzystać mogą z szerokiej gamy zabiegów odnowy biologicznej i rehabilitacji. Ośrodek
dysponuje kompleksem basenów Aquapark Morska Odyseja, który obejmuje kryty basen, wannę z
hydromasażem i sauny oraz zjeżdżalnie, basen dla dzieci. Dla dzieci przygotowano również plac zabaw. W
obiekcie znajduje się bar, kawiarnia i restauracja.
 
Pokoje są jasne i przestronne. W pokoju dwuosobowym znajduje się łoże małżeńskie lub 2 pojedyncze łóżka,
łazienka z WC i prysznicem lub wanną, telewizor, lodówka, czajnik bezprzewodowy, filiżanki. Każdy pokój posiada
balkon oraz bezpłatny dostęp do internetu Wi-Fi.
 
Pakiet Wellness All Inclusive obejmuje: śniadania, obiady i kolacje w formie bogatego bufetu*; napoje do posiłków;
15:30-16:30 kawa i ciastko – co najmniej 2 rodzaje ciasta, napoje gorące z ekspresu (kawa czarna, czekolada,
cappuccino, espresso, herbata), soki owocowe, woda; 15:30-22:00 w wyznaczonych miejscach: napoje gorące z
ekspresu (kawa czarna, czekolada, cappuccino, espresso, herbata), wybrane soki owocowe, woda, wybrane piwo,
wino domowe półwytrawne białe i czerwone, sekt, wódka z sokiem inne wybrane napoje alkoholowe i
bezalkoholowe); 8x zabiegów wellness na osobę dorosłą zgodnie ze zleceniem (zabiegi są wykonywane w dni
robocze); przykładowe zabiegi: masaż całościowy, masaż częściowy, masaż wodny, okład borowinowy, kąpiel
błotna itp.; Inhalacje w tężniach solankowych (dostępne latem) *Hotel może zamienić bufet na posiłek
serwowany do stolika.
 
Cena zawiera:
7 noclegów; 7x wyżywienie FB (śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu); korzystanie z Aquaparku Morska
Odyseja, Pakiet Wellness All Inclusive zgodnie z opisem, udział w zajęciach dla gości zgodnie z programem w
obiekcie.
 
Cena nie zawiera:
opłata uzdrowiskowa ok. 4,5 zł/osobę/dobę – płatne w recepcji, parking monitorowany ok. 40 zł/dobę –
wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna w obiekcie.
 
Informacja o cenie
Możliwość zakwaterowania 2 osób dorosłych i 1 dziecka do lat 16. Przy zakwaterowaniu z dwiema
pełnopłatnymi osobami 1 do 2 dzieci otrzymują następujące zniżki: 0-3 lat – 100% zniżki – dziecko śpi w łóżku z
rodzicami, 4-11 lat – 40% zniżki – dziecko/dzieci na dostawce, 12-16 lat – 20% zniżki – dziecko/dzieci na
dostawce.
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CENNIK POBYTÓW TYGODNIOWYCH
01.06 - 30.06.2020 - 511 PLN/os.
01.07 - 31.08.2020 - 1015 PLN/os.
01.09 - 30.09.2020 - 511 PLN/os.

Jastrzębia Góra
aneks kuchenny w pokoju
możliwość pobytu z 2 dzieci

Residence Jastrzębia Góra

idealnie dla rodzin
350 m od plaży
cena od 511 PLN (7 dni)

APARTHOTEL

OFERTA SPECJALNA - WEEKEND BOŻE CIAŁO 
11.06 - 14.06.2020 - 264 PLN/os.
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Residence Jastrzębia Góra
Nowoczesny Aparthotel Residence położony w urokliwej Jastrzębiej Górze nad Morzem Bałtyckim to miejsce dla
osób ceniących wygodę, ciszę i bezpieczny wypoczynek. Spokojna okolica aparthotelu sprzyja pobytom z dziećmi
oraz osobom lubiącym zarówno błogie lenistwo, jak i aktywny wypoczynek. Zaledwie 350 m do Morza
Bałtyckiego, unikatowe wybrzeże klifowe oraz bliskość atrakcji turystycznych to niewątpliwe atuty położenia
obiektu.
 
Każdy apartament ma dostęp do bezprzewodowego, bezpłatnego internetu. Do dyspozycji gości oddajemy
również bezpłatny parking oraz salę zabaw i wypoczynku. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wypożyczenia
rowerów, kijków do nordic walking. Goście ceniący ciszę i spokój będą mogli odpocząć w cieniu drzew ogrodu.
 
Zapewniamy możliwość pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym za dodatkową opłatą 10 PLN/ dzień.
Dajemy możliwość wypożyczenia rowerów. Koszt wynajmu rowerów 10 PLN/2 godziny, 30 PLN/dzień;
 
Specjalna oferta dedykowana naszym najmłodszym gościom obejmuje zniżki, nielimitowany dostęp do sali
zabaw, zabawę na świeżym powietrzu. Na specjalne życzenie wstawimy do apartamentu łóżeczko dziecięce lub
wanienkę. Z powodu ograniczonej dostępności, prosimy o wcześniejszą rezerwację łóżeczka.
 
W wyznaczonym miejscu udostępnimy możliwość grillowania lub wypoczynku w ciszy w otoczeniu natury bez
dodatkowej opłaty.
 
Aparthotel akceptuje pobyt zwierząt domowych tj. psy i koty. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort pobytu
pozostałych Gości prosimy o zabranie aktualnej książeczki szczepień zwierzaka. Szczegółowe zasady pobytu
reguluje odrębny regulamin, który każdy Gość przebywający z pupilem zobowiązany jest respektować. W sezonie
letnim organizujemy rodzinne wydarzenia dla dzieci i dorosłych.
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LUX

Gdańsk Oliwa
fantastyczne śniadania
możliwość pobytu z 2 dzieci

Dwór Oliwski

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wyceny pozostałych terminów.

basen kryty
od soboty do soboty
cena od: 678 PLN (7 dni)

☀☀☀☀☀
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CENY POBYTÓW 
5 dni (4 noce) 
678 PLN/os. (śniadania)
1018 PLN/os. (śniadania i obiadokolacje)  
 
8 dni (7 nocy)  
1089 PLN/os. (śniadania)
1649 PLN/os. (śniadania i obiadokolacje)  
 
 



Dwór Oliwski City Hotel & SPA mieści się w XVII-wiecznej rezydencji położonej w Dolinie Radości, jednym z
najbardziej malowniczych miejsc w Trójmieście. Oferuje on luksusowe pokoje i apartamenty oraz bezpłatny
dostęp do spa. Podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku obiekt Dwór Oliwski City Hotel & SPA
gościł drużynę reprezentacji Niemiec. 
 
Obiekt usytuowany jest w spokojnej, pełnej zieleni okolicy, w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
zaledwie 10 km od starego miasta w Gdańsku i 5 km od centrum Sopotu. 
 
Wszystkie pokoje i apartamenty są wyposażone w indywidualnie regulowaną klimatyzację, minibar, sejf, a także
32-calowy telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. W każdym z nich znajduje się
również przestronna łazienka z suszarką do włosów. 
 
W spa dostępny jest kryty basen o długości 15 metrów, wanna z hydromasażem, siłownia, sauny, a także
sztuczna plaża. W recepcji można zarezerwować masaże i zabiegi na twarz. 
 
Hotelowa restauracja zaprasza na dania kuchni międzynarodowej i polskiej. W lokalu tym serwowane jest także
urozmaicone śniadanie w formie bufetu oraz specjalny niedzielny lunch. W hotelu mieści się ponadto herbaciarnia
oraz winiarnia, która oferujące rozmaite wina. 
 

Dwór Oliwski

Zwiedzanie Gdańska

Poznaj zakamarki Gdańska i odkryj tajemnice miasta.
Na życzenie zorganizujemy dla Państwa zwiedzanie
Gdańska i okolic z licencjonowanym przewodnikiem.
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Gdańsk Wrzeszcz
bogate śniadania
secesyjna willa

Villa Eva

kameralna atmosfera
piękny ogród
cena od: 359 PLN (2 dni)

☀☀☀☀

OFERTA SPECJALNA - WEEKEND BOŻE CIAŁO 
11.06 - 14.06.2020 - 499 PLN/os.
 
POBYTY WEEKENDOWE (PIĄTEK-NIEDZIELA)
LATO 2020 - 359 PLN/os.
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Villa Eva
Villa Eva to butikowy hotel w Gdańsku, znajdujący się w oryginalnej secesyjnej willi na skraju Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego – idealnego miejsca na długie letnie spacery. Budynek otoczony jest pięknie
zagospodarowanym ogrodem, w którym oprócz spędzania relaksujących chwil, można również korzystać z usług
wielokrotnie nagradzanej restauracji i wine baru Villa Eva. W menu znajdziecie wyśmienite potrawy kuchni
polskiej i wyselekcjonowany wybór win.
 
Miejsce to wyróżnia indywidualne podejście do Gościa i rodzinna atmosfera. Obiekt jest również przyjazny psom,
Wasi pupile mogą nocować za niewielką dopłatą. W recepcji hotelu można bezpłatnie wypożyczyć kije do Nordic
Walking. 
 
psst.. Villa Eva to ulubione miejsce wielu gwiazd, ich autografy i zdjęcia znajdziecie w klimatycznej restauracji
hotelu.
 
Goście hotelu otrzymują rabat do restauracji Villa Eva w wysokości 10-15 %.
 

Zwiedzanie Gdańska

Poznaj zakamarki Gdańska i odkryj tajemnice miasta.
Na życzenie zorganizujemy dla Państwa zwiedzanie
Gdańska i okolic z licencjonowanym przewodnikiem.
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CENNIK POBYTÓW TYGODNIOWYCH DLA 1-5 OSÓB
(SOBOTA - SOBOTA lub NIEDZIELA - NIEDZIELA)
01.07 - 31.08.2020 - 2450 PLN/domek
01.09 - 30.10.2020 - 1610 PLN/domek

EKO

Bukowo na Kaszubach
aneks kuchenny i taras
2 sypialnie i 2 łazienki

Ostoja Bukowo

200 m od jeziora
nawet 5 os. w domku
domek od: 1610 PLN (7 dni)

DOMKI W KASZUBSKIM STYLU
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Ostoja Bukowo
Osada domków na Kaszubach w otoczeniu lasów i sąsiedztwie jeziora Gwiazdy.
 
Domki
Przytulnie i sielsko urządzony salon pozwoli poczuć się jak w prawdziwym kaszubskim domku. Wypoczynek w
takim klimacie to prawdziwa gratka. W pełni wyposażona kuchnia zachęci do wspólnego gotowania a potem
biesiadowania. Duże okna i wygodne łóżka w sypialniach zapewnią niczym niezmącony sen…
 
Altana
Okazuje się, że każdy lubi wieczorne biesiadowanie przy ognisku z gitarą i stare lubiane przeboje. Gdy dodamy do
tego relaksujące otoczenie przyrody mamy klimat, który pozwoli wszystkim poczuć się tak dobrze jak w domu.
Dlatego na terenie osady na Gości czekają duże, fantastyczne wiaty idealne  do spędzania wspólnego czasu. 
 
Jezioro
Teren osady graniczy bezpośrednio z jeziorem Gwiazdy o powierzchni 264 ha, największym i najpopularniejszym
jeziorem w okolicy. Jezioro doskonale nadaje się do uprawiania wszelkich wodnych aktywności – pływanie,
wędkowanie, kajaki, łódki, a nawet żeglowanie. W najbliższej okolicy, poza jeziorem Gwiazdy znajduje się kilka
innych wspaniałych jezior dostępnych dla wszystkich.
 
Las
W granicach samej osady znajduje się piękny bukowy las o powierzchni ponad 3 ha (30 tys. m.kw.), który stanowi
naturalne oddzielenie części zabudowanej od jeziora. Natomiast od strony północno-zachodniej z trenem osady
graniczy duży kompleks kaszubskich lasów iglastych. Lasy te stanowią nie lada gratkę dla amatorów zbierania
grzybów, długich spacerów po lesie czy innych podobnych aktywności.
 
Pomost
Funkcjonalny pomost to podstawa wypoczynku nad jeziorem, dlatego dla amatorów wędkowania, plażowania a
także uprawiania sportów wodnych czeka nowoczesny a zarazem wpisujący się w charakter okolicy pomost. Jest
on na tyle duży, aby pełnić jednocześnie funkcję plaży, miejsca do spotkań oraz przystani dla sprzętu pływającego.
 
Ognisko
Oprócz altan w strefach biesiadowania osady przygotowane zostały dwa miejsca na ognisko oraz jedno z
kamiennym grillem i wędzarnią. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią spędzać wieczory przy ognisku, z
gitarą oraz przygotowując dania z grilla lub wędząc świeżo złowione rybki.
 
Plac zabaw
Ponieważ wiemy jak ważny jest aktywny wypoczynek dzieci w każdym wieku dla naszych najmłodszych Gości
zapewniliśmy świetny, w naturalnym stylu, plac zabaw dla dzieci wraz z aktywną strefą również dla starszych
dzieci (i nie tylko).
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Zarezerwuj teraz
aby otrzymać bon

na rejs wycieczkowy.
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