
WYCIECZKI 

2018 r. 
 

OFERTY DLA  
PRACOWNIKÓW, 

EMERYTÓW I RENCISTÓW 
 

RUCH 

„JASTRZĘBIE” 



 

INFORMACJE  OGÓLNE 
 

1. Zapisy na wycieczki prowadzone będą                                                                    
od  17 stycznia 2018r.  do 31 stycznia 2018 r.                                               
w Sekcji Socjalnej pokój nr 10 parter,  budynek administracji. 

 
 2. Pracownicy: odpłatność za wycieczkę będzie potrącona 

przez listę płac. Ilość rat uzależniona od terminu wycieczki. 
 

 3. Emeryci i renciści przy dokonywaniu zapisu wpłacają 
obowiązkowo zaliczkę w wysokości 200,00 zł od jednej 
osoby, pozostałą należność uregulować do 30 dni przed 
rozpoczęciem imprezy, należność można rozłożyć 
maksymalnie na 3 raty  oraz  przedłożyć  zeznanie 
podatkowe PIT za rok poprzedni.  

      
 4. Zgodnie z zapisem Regulaminu ZFŚS osobom 

uprawnionym przysługuje dofinansowanie do wycieczek 
w ilości 14 dni  dla pracowników i członków ich rodzin 
oraz 8 dni dla emerytów, rencistów i członków ich 
rodzin. 

 
 5. Dofinansowanie z ZFŚS do wycieczek przysługuje dzieciom       

w wieku od ukończenia 2 lat do 18 roku życia.  
 
 6. Propozycje wycieczek jednodniowych będą ogłaszane                   

na bieżąco. 
 
7. REALIZACJA IMPREZ UZALEŻNIONA JEST                                                          

OD ZAINTERESOWANIA, W PRZYPADKU BRAKU CHĘTNYCH 
MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA. 

 

8. Z UWAGI NA WYMAGANE POTWIERDZENIE ILOŚCI OSÓB                         

DO FIRMY ZAPISY TRWAĆ BĘDĄ TYLKO DO KOŃCA                  
STYCZNIA 2018 R 

 
 



  

DARŁÓWKO  
TERMIN:    28.07-04.08.2018  
 

DOJAZD WŁASNY 
DARŁÓWKO - miejscowość wypoczynkowa i znane kąpielisko na środkowym Bałtyku ok.40 km 
od Koszalina.. Duża szeroka i piaszczysta plaża. Atrakcją jest zwodzony most dla pieszych na 
Wieprzy, przedzielającej Darłówko na Wschodnie i Zachodnie, rejsy statkiem po Bałtyku i 
tramwajem wodnym do Darłowa. Ponadto: długie betonowe molo spacerowe, latarnia morska 
oraz Park Wodny „JAN”. 

 zakwaterowanie  - Kompleks Wypoczynkowym „RÓŻA WIATRÓW”   

 pierwsze świadczenie: obiadokolacja w dniu przyjazdu 

 ostatnie świadczenie: śniadanie w dniu wyjazdu, suchy prowiant na drogę 

Cena obejmuje 

 zakwaterowanie w pawilonie wczasowym,  
doba hotelowa 16.00 do 10.00 

 pokoje 2-3 osobowe z łazienkami i tarasami, TV SAT 

 7 noclegów 

 wyżywienie 2 x dziennie (śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu, specjalne menu 
dla dzieci i dodatkowy posiłek „Zupa dla Malucha” serwowany w godz. 13.00 – 15.00) 

 w trakcie pobytu: dla dorosłych – GRILL PARTY z muzyką na żywo, karaoke, wieczorki 
taneczne, wieczory filmowe, turnieje sportowe, dla dzieci – codzienne programy 
animacyjne m. in. olimpiady sportowe, KIDS PARTY, Mali Mistrzowie Pieczenia 

 korzystanie z basenu bez ograniczeń 

 15% na zabiegi w strefie SPA 

 mini golf 1 godz. 

 kort tenisowy 1 godz. 

 hala sportowa 2 gidz./grupa 

 fitness na świeżym powietrzu 

 miejsce parkingowe na zamkniętym terenie (niestrzeżone) GRATIS 

Opłata klimatyczna płatna gotówką na miejscu w recepcji 

Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy dochodzie: 
Do 1500,00 zł   - 410,00 zł/os. 
1500,00-3000,00   - 460,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 510,00 zł/os.  
Dzieci 7-10 lat: 305,00 zł, 355,00 zł, 405,00 zł 
Dzieci 3-6 lat: 200,00 zł, 250,00 zł, 300,00 zł 
Dzieci do lat 3 bez świadczeń / jedno dziecko przy rodzicach                               
– ryczałt 100,00 zł 
Dopłata do pokoju 1 os. 300,00 zł/ pobyt 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  

     Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



NIECHORZE 
TERMIN:    07.07.-14.07.2018 
 

DOJAZD WŁASNY 
NIECHORZE - urocza miejscowość nadmorska położona na Pobrzeżu Szczecińskim, pomiędzy 

Bałtykiem, a jeziorem Liwia – Łuża. ATRAKCJE : szeroka ,czysta ,piaszczysta plaża z tytułem 
BŁĘKITNEJ FLAGI ,latarnia morska z tarasem widokowym, ruiny kościoła w pobliskim Trzęsaczu, 
kolej wąskotorowa, ścieżki rowerowe do Kołobrzegu , Pogorzelicy i Mrzeżyna ze specjalnymi 
miejscami odpoczynku, skatepark , korty tenisowe, Park Miniatur Latarni Morskich ,Muzeum 
Rybołówstwa ,Muzeum Wikingów, Motylarnia, Magiczny Domek,Wystawa Figur Woskowych ,  
Liczne smażalnie ryb ,kawiarenki , lodziarnie ,bary , restauracje , jarmark różności i imprezy 
rozrywkowe przez całe wakacje.  

 zakwaterowanie  - DOM WCZASOWY „KLIPER”   

 pierwsze świadczenie: obiadokolacja w dniu przyjazdu 

 ostatnie świadczenie: śniadanie w dniu wyjazdu, suchy prowiant na 

drogę 

Cena obejmuje 

 zakwaterowanie pokoje 2 osobowe STANDARD  
 doba hotelowa 16.00 do 12.00 
 wyżywienie 2 x dziennie (śniadanie bufet 8.00-10.30 i obiadokolacja 

serwowana + bufet 16.30-18.30) 
 opłata za parking dozorowany 10,00 zł/doba 

 sprzęt plażowy (ręczniki, leżaki, koce) do wypożyczenia w recepcji 

ośrodka 

 opłata klimatyczna 2,00 zł / dzień płatna na miejscu 

 dzieci  2-15 lat jako 3-cia lub 4-ta osoba w pokoju 

 dzieci do 2 lat bez świadczeń wspólny pokój z rodzicami opłata 

25,00 zł / dzień 

 

Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy dochodzie: 
Do 1500,00 zł   - 330,00 zł/os. 
1500,00-3000,00   - 380,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 430,00 zł/os.  
Dzieci 12-15 lat: 130,00 zł, 180,00 zł, 230,00 zł 
Dzieci 2-12 lat: 245,00 zł 
Dzieci do lat 2 bez świadczeń / jedno dziecko przy rodzicach                               
– ryczałt 200,00 zł 
 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211   
 
 



 

                                 SOPOT   (z zabiegami) 
TERMIN:  15.07-21.07.2018 
 

DOJAZD WŁASNY 
 zakwaterowanie w dniu rozpoczęcia turnus od godz. 14.00                                                     

w ośrodku wypoczynkowym „KAMIENNY POTOK”,  

 pierwsze świadczenie obiadokolacja, spotkanie informacyjne 

 ostatnie świadczenie śniadanie, wykwaterowanie do godz. 12.00 

Cena obejmuje: 

 zakwaterowanie w pokojach 2,3-osobowych z łazienkami  

 wyżywienie 3 x dziennie  

 1 x wieczorek taneczny 

 wstępne badanie lekarskie, opieka pięlęgniarki 

 zabiegi lecznicze wg zaleceń lekarza, 10 zabiegów fizykalnych                                     
(po 2 x na 1 dzień  od poniedziałku do piątku) 

 2 x seans w saunie suchej, voucher do AQUAPARKU, 

 Spacer z przewodnikiem po Sopocie 
 

Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy dochodzie: 
Do 1500,00 zł   - 420,00 zł/os. 
1500,00-3000,00   - 470,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 520,00 zł/os.  
Dzieci 10-15 lat: 330,00 zł, 380,00 zł, 430,00 zł 
Dzieci 4-9 lat: 260,00 zł 
Dzieci do lat 4 GRATIS bez świadczeń 
Dopłata do pokoju 1 os. 300,00 zł/ pobyt 
 Informacje dodatkowe: 

 prosimy o zabranie ręczników i zapasu leków 

 opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji 

 możliwość wypożyczenia żelazka i suszarki do włosów 

 
Zniżki i upusty: 

 10% na menu w Kawiarni „TABULA RASA” 

 20% zniżki na wstęp do AQUAPARKU 

 20% zniżki na tor gokartowy Kart Center w Sopocie 

Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



SZELIGI K/EŁKU  
Centrum Wypoczynkowe „SELMENT” 

DOJAZD WŁASNY 

TERMIN: 04-11.08.2018 
Położenie: Szeligi wypoczynkowa miejscowość k/Ełku (najbardziej atrakcyjne miejsce na Mazurach, 
uważane w ostatnim czasie za serce Mazur i stolicę mazurskich imprez) nad spokojnym jeziorem Selmęt 
Wielki. Szeligi to, bogactwo lasów, nieskażona woda jezior, czyste powietrze. Selment Resort 
usytuowany przy plaży, około 150 metrów, w otoczeniu zieleni  wielowiekowych drzew, na pięknie 
zagospodarowanym, ogrodzonym i strzeżonym terenie. W obiekcie: recepcja, drink bar z tarasem, 
restauracja, stół do ping ponga, bilard - odpłatnie, piłkarzyki, sala dyskotekowa, 3 sale dydaktyczne, 
sauna, siłownia. Boiska sportowe do: piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, boisko do tenisa 
ziemnego.  Plaża: ogólnodostępna, piaszczysto-trawiasta, szeroka, pomost, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego: rowery wodne, kajaki.   
PROGRAM POBYTU:                                    
 1 dzień:       przyjazd, zakwaterowanie, obiad, kolacja; nocleg 
 2 –7 dzień:  świadczenia: śniadania, obiady, kolacje, noclegi. Pobyt wypoczynkowy, w czasie pobytu 
plażowanie, sport i rekreacja, realizacja programu: Biesiada Mazurska z kolacją przy ognisku, grillu, z 
zabawą taneczną; wycieczka do Gierłoży: Wilczy Szaniec - Kwatera Hitlera i Św. Lipki -Sanktuarium 
Maryjnego. Zawody strzeleckie; Aqua Park w Ełku  –  pobyt na basenie 
 8 dzień:       śniadanie, wykwaterowanie i powrót do domu  

Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy dochodzie: 
Do 1500,00 zł   - 364,00 zł/os. 
1500,00-3000,00   - 414,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 464,00 zł/os.  
Dzieci: Od 0 do 2 lat – 30,00zł/doba  - 279,00zł z wycieczką  bez dofinansowania 
pow. 2lat do 12lat /20%zniżki   - 175,00 zł,  225,00 zł, 275,00 zł z wycieczką  
 
Podana cena zawiera: 

● 7 noclegów SELMENT RESORT, zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych 
z łazienkami  

● wyżywienie FB: 3 posiłki dziennie bufet szwedzki: śniadanie, kolacja; obiad z 
deserem – serwowany 

  ● wycieczka do Gierłoży: Wilczy Szaniec - Kwatera Hitlera i Św. Lipki - 
Sanktuarium Maryjne,  
  ● Biesiada Mazurska grill ze stołem szwedzkim, zabawa taneczna 

● Zawody strzeleckie strzelanie z broni pneumatycznej, łuków   
● Pobyt w Aqua Parku – godzina relaksu dla ciała i duszy 
● korzystanie z infrastruktury obiektu: tenis stołowy, sauna, siłownia, boisko do 

tenisa ziemnego, sale świetlicowe, podatek VAT    
Karnet dwuosobowy do wypożyczalni sprzętu wodnego - rowery wodne, kajaki, boiska sportowe, ping-

pong, sauna, siłownia, sale świetlicowe, piłkarzyki , bilard - odpłatnie, drobny sprzęt sportowy , boisko 
do piłki siatkowej plażowej ,  

do badmintona, do piłki nożnej, kije do wycieczek pieszych Nordic Walking, kort tenisowy.    

Podana cena nie zawiera: 
  ● ubezpieczenie NNW 

● obowiązkowej opłaty miejscowej 
  ● transportu   
  ● możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych (przy minimum 40 osobach 
chętnych) 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



 

   

CHORWACJA  - Karlobag 
Termin:   29  LIPIEC - 05 SIERPIEŃ   2018r. 
 
Romantyczne wakacje w hotelu ZAGREB***  nad samym morzem, 
żwirowo-kamienista plaża, częściowo wyłożona tarasami kamiennymi 
Pokoje 2,3 osobowe -  klimatyzowane z pełnym węzłem sanitarnym,  
w łazienkach ręczniki, suszarki do włosów, przybory toaletowe.  
W pokojach łoża małżeńskie lub łóżka pojedyncze, telewizja satelitarna z 
TV Polonia, telefon, lodówka.  Z rekreacji – kryty basen  
z morską wodą, salon gier, rowery wodne, programy animacji sportowo-
rekreacyjnej, aerobik. 
                           
Karlobag – kameralne miasteczko położone w Dalmacji u stóp Pasma 
Górskiego Velebit w Górach Dynarskich. Idealne dla osób, które chcą 
wypocząć i poleniuchować na plaży. Słońce i woda to namiętności, 
którym nie można się oprzeć w Karlobagu.  
Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy dochodzie: 
Do 1500,00 zł   - 1240,00 zł/os. 
1500,00-3000,00   - 1290,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 1340,00 zł/os.  i obejmuje: 
 
Dzieci w wieku 2-16 lat przy dwóch osobach dorosłych odpowiednio:  

 790,00 zł/os. 

 840,00 zł/os. 

 890,00 zł/os. 
 
  - 7 noclegów 
  - 7 śniadań ( bufet ) 

- 7 obiadokolacji  ( bufet ) 
-  wino, piwo, sok, woda do obiadokolacji bez ograniczeń 
-  taksa klimatyczna za pobyt 

  -  przejazd autokarem kl. LUX 
  -  opłaty drogowe i parkingowe 
  -  opiekę pilota/rezydenta 
  -  ubezpieczenie NNW i KL   
 
 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



 

                                              W Ł O C H Y 
RIVIERA ADRIATYCKA 

Termin: 9-16 CZERWIEC 2018 r. 
 

MARCHE –  urokliwy region:  morze, pasma uroczych pagórków,  
dostojne Apeniny, miasta z klasztorami, fortecami i zjawiskowymi plażami 

 
Cattolica/Gabicce Mare – wyjątkowe miasteczko z wyjątkową promenadą                          
i deptakiem z  „zapleczem” handlowym typu markety ale i też salonami 
firmowym. Wyjątkowa plaża, oznakowana „błękitną flagą” przez Organizację 
Europejską FEE jako znak dobrej plaży (absolutna czystość chemiczna i 
biologiczna wody morskiej, bez upływu wód przemysłowych i ścieków, nieustannie 
sprzątana, z całkowitym zakazem wjazdu pojazdów spalinowych, z całkowitym 
zakazem wprowadzania psów, krany z wodą pitną w pobliżu, odpowiednia ilość 
ubikacji publicznych i natrysków,  wyposażona w sprzęt ratowniczy  
i obecność ratowników, itp.  Spośród 96 plaż włoskich spełniających warunki                          
do oznakowania „błękitną flagą” plaża  w  Cattolice/Gabicce Mare  uplasowała się   
na 5  miejscu). 
Hotel  ROYAL***  położony nad Adriatykiem, do piaszczystej -  prywatnej plaży 
wyjście i wejście z hotelu 
W pokojach łoża małżeńskie lub pojedyncze, klimatyzacja, w łazienkach kabiny 
prysznicowe, przybory toaletowe, suszarki do włosów i  ręczniki. W hotelu winda, 
sieć Wi-Fi, TV Sat, kaplica, wypożyczalnia rowerów. 
 

Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy dochodzie: 
Do 1500,00 zł   - 1630,00 zł/os. 
1500,00-3000,00   - 1680,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 1730,00 zł/os.  i obejmuje:    

 
- 7 noclegów w hotelu *** ( pokoje  2os./3 os. z balkonami) 

- 7 śniadań - bufet 
- 7 obiadokolacji - serwowane 
- wycieczka do San Marino 
- opłatę klimatyczną za czas pobytu 
- opłatę za plażę:  leżaki i parasole, mini siłownia, jaccuzzi, ping    
 pong, napoje i inne atrakcje na plaży 
opłatę za wypożyczenie rowerów 
- przejazd autokarem /klasy lux/ 
- opłaty drogowe i parkingowe 
- ubezpieczenie KL i NNW 
- opiekę pilota  

 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



 

                     C H O R W A C J A 
- BOŚNIA I HERCEGOWINA 

 
Termin:   15 – 24  LIPIEC  2018r. 

                              
  Trogir, Medjugorije, Mostar, Dubrownik, Wodospady Kravica, 

Gradac,   
   

 

Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 
Do 1500,00 zł  - 1.130,00 zł/os. 
1500,00-3000,00  - 1.180,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 1.230,00 zł/os.  i obejmuje: 

 
  - 7 noclegów 
  - 7 śniadań 

- 7 obiadokolacji (wino i napoje do obiadokolacji w cenie) 
  - przejazd autokarem kl. LUX 
  - ubezpieczenie NNW i KL 
  - opiekę pilota,  

- przewodników w: Trogir, Medjugorije, Mostar, Dubrownik 
- bilet wstępu na mury Dubrownika 
- bilet wstępu do Muzeum w Mostarze 
- bilet wstępu do Meczetu w Mostarze 
- bilety wstępu do katedry św. Wawrzyńca w Trogirze 
- bilety wstępu na wodospady Kravica 
- wyjazdy nad morze do Gradac 
 

U w a g a:   noclegi  i  wyżywienie w  jednym pensjonacie – VERITE 
w Medjugorije,   pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, 
klimatyzowane 
 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



 

U S T R O N I E    M O R S K I E 
 

Termin:  08-15   WRZESIEŃ 2018r. 
 

USTRONIE MORSKIE – położone na środkowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego.  
Wyjątkowa, urokliwa wieś, uroczy typowy kurort letniskowy, wspaniałe piaszczyste 
plaże - w kilu ostatnich sezonach kąpielisko wyróżnione zostało Błękitną Flagą. 
Cudowne zachody słońca, przyroda pobrzeża i jeden  
z najstarszych pomników przyrody w Polsce – dąb Bolesław ( 800 lat – sto lat starszy 
od „Bartka” ) a obok dąb Warcisława,  to wszystko sprawia,  
że warto skorzystać z wypoczynku w Ustroniu Morskim. 

 
Ośrodek Wczasowy „Gwarek”  położony nad  Bałtykiem, zaledwie 30 m.  
do piaszczystej plaży.  Rozbudowana infrastruktura turystyczna  
- kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej,  tenis stołowy, pomieszczenia 
telewizyjne, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grilla lub ognisko, salon gier ( 
piłkarzyki, bilard, lotki, itp. ), kawiarnia, jadalnia. 
Wszystkie pokoje z balkonami z widokiem na morze, wyposażone w plażowe leżaki  
i parawany, pełny węzeł sanitarny. Na terenie ośrodka można korzystać z internetu 
bezprzewodowego. 
 

Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 
Do 1500,00 zł  - 680,00 zł/os. 
1500,00-3000,00  - 730,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 780,00 zł/os.  i obejmuje: 

 
-   7 noclegów  ( pokoje  2os./3 os.  wszystkie z balkonami) 

 7 śniadań 

 6 obiadów ( + suchy prowiant na drogę w dniu wyjazdu ) 
 7 kolacji 
 grill/ognisko ( kiełbaski, pieczywo, dodatki, kawa, herbata ) 
 wieczorek taneczny 
 wyjazd do Kołobrzegu  
-    opłatę klimatyczną 
-    przejazd autokarem klasy lux, opłaty drogowe i parkingowe 
-  ubezpieczenie NNW 
-  opiekę pilota/rezydenta  
 

Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



  

MIĘDZYWODZIE 

Termin:  21 – 28 LIPIEC 2018 
Międzywodzie – kameralna miejscowość letniskowa położona w północno – wschodniej 
części wyspy Wolin, nad brzegiem Bałtyku, w odległości 20 km od Międzyzdrojów, 5 km od 
Dziwnowa. Walory klimatyczne, szeroka i piaszczysta plaża, otoczenie lasu to najbardziej 
doceniane atuty miejscowości. Położenie Międzywodzia sprawia, że woda w morzu jest 
cieplejsza niż w innych rejonach wybrzeża 
Centrum Rekreacji „METAMORFOZA” – kompleks oferujący oferujący swoim Gościom 
komfort  i wyjątkową lokalizację.  Położony tylko 150 m od morza, wzdłuż alejki prowadzącej 
na plażę, oddzielony od morza leśnym pasem ochronnym.  
Do dyspozycji gości: pokoje 2,3,4 os z łazienkami, TV, balkonem, jadalnia, kawiarnia 
wyposażona w projektor, bilard, piłkarzyki, basen letni z podgrzewaną wodą (temp.25 °C) 
(3,75m x 8,25m x 1,3m), kort tenisowy (ze sztuczną nawierzchnią tartan), plac zabaw, boisko 
dla dzieci do piłki nożnej, wypożyczalnia rowerów 

I DZIEŃ  
- wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach rannych 
- przejazd do MIĘDZYWODZIA 
- zakwaterowanie, kolacja 

II - VII DZIEŃ 
- pobyt na Ośrodku: korzystanie z atrakcji, kąpieli słonecznych, morskich 
- wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja 
- nocleg  

VIII DZIEŃ 
- śniadanie 
- wykwaterowanie 
- wyjazd w drogę powrotną  
- przyjazd w godzinach wieczornych 

Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 
- Do 1500,00 zł   - 730,00 zł/os. 
- 1500,00-3000,00  - 780,00 zł/os. 
- Powyżej 3000,00  - 830,00 zł/os.  i obejmuje: 

Dziecko do 10 lat / w pokoju z 2 osobami dorosłymi/ - odpowiednio:  
530,00 zł, 580,00 zł i 630,00 zł 
Dziecko do 3 lat /  bez świadczeń, wspólne spanie/ - 300,00 zł                                                 
bez dofinansowania 
CENA ZAWIERA: 

- 7 x nocleg w Hotelu / pokoje 2,3,4 os. z pełnym węzłem sanitarnym/ 
- 7 x śniadanie / bufet/, 6 x obiad, 7 x kolacja 
- ognisko z pieczeniem kiełbasek 
- opłatę klimatyczną 
- opiekę pilota Biura 
- ubezpieczenie NNW  
- transport autokarem klasy zachodniej 
- Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
- Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  

Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 205, Tel. 3214, 3211 



CHORWACJA – WŁOCHY                                
w  „MAJÓWKĘ” 

 
ZADAR-TROGIR-SPLIT-ANKOMA-FLORENCJA-BOLONIA-

WERONA-SIRMIONE 
 

TERMIN: 26 KWIECIEŃ – 03 MAJ 2018 r. 
 

DZIEŃ I  – 26.04 -  wyjazd w godz. wieczornych ( ? 18-ta / miejsce zbiórki i godz. 
będzie  potwierdzona ),  przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię 
DZIEŃ II – 27.04 -  w godz. rannych przyjazd do Zadaru – portowe miasto nad  
Adriatykiem zwane Wenecją i stawiane na równi z Dubrownikiem.       
Spotkanie z przewodnikiem i spacer nie tylko  ulicą „Szeroką” aż po nabrzeże gdzie 
usłyszymy grę falami na morskich organach.  
Podjazd do hotelu**/*** w okolice Splitu, zakwaterowanie,        
obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ III - 28.04 -  śniadanie, wyjazd do Trogiru  na spotkanie z  przewodnikiem,  
zwiedzanie miasta w gąszczu super przyjemnych uliczek. (Starówka Trogiru 
wpisanego na listę UNESCO od 1997r.)  
Podjazd do Splitu - zwiedzanie miasta w pałacu i pałacu w mieście - Pałac 
Dioklecjana. Spacerując uliczkami starego Splitu tak naprawdę       
wędrujemy po korytarzach i dziedzińcach pałacu.  
W godz. wieczornych przyjazd do hotelu**/***, obiadokolacja i nocleg. 
DZIEŃ IV - 29.04 -   śniadanie, czas wolny – morze, plaża, spacer po okolicy. 
Późnym  popołudniem obiadokolacja, wykwaterowanie  i zaokrętowanie na promie                      
w Splicie.    
Nocny rejs przez Adriatyk  do  Ankony we Włoszech. 
DZIEŃ V  -  30.04 -   w godzinach porannych śniadanie, przybicie do portu                           
w Ankonie, dalszy ciąg podróży ponownie autokarem w kierunku Florencji  
zwiedzamy jedno z najpiękniejszych miast świata – kolebka renesansu i wielkich 
artystów, miasto rodziny Medyceuszy.  
Podjazd na nocleg do hotelu**/***, obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ VI -   1.05 -   śniadanie, przejazd do Bolonii – miasto uniwersyteckie              
i słynące z niesamowitych śródziemnomorskich smaków, następnie podjazd                         
do Werony - miasta Romea i Julii, miasto romantyków ale  też miasto muzyki                             
w słynnej Arenie – starożytny rzymski  Amfiteatr trzeci co do wielkości po Koloseum. 
Podjazd do hotelu**/*** na nocleg ale wcześniej obiadokolacja. 
DZIEŃ VII –  2.05 -   śniadanie, przejazd do Sirmione – miasteczka perełki nad 
jeziorem Garda.  Spacerowe zwiedzanie,  czas na espresso,  ostatnie pamiątkowe 
zdjęcia i zakupy.  
W godzinach południowych wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
DZIEŃ VIII  -3.05 -    przyjazd do J-bia-Zdroju w godz. rannych – ok. 4-ej/5-tej. 
 



Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 
Do 1500,00 zł  - 1.240,00 zł/os. 
1500,00-3000,00  - 1.290,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 1.340,00 zł/os.  i obejmuje: 
 

  

  - 5 noclegów,   

  - 5 śniadań, w tym jedno na promie 

- 5 obiadokolacji 

- opłata za rejs promem z Chorwacji do Włoch ( nocleg na promie  

  w fotelach lotniczych ) 

- taksa klimatyczna 

- przejazd autokarem kl. LUX 

  - opłaty drogowe i parkingowe 

  - opłaty za wjazd do miast włoskich 

  - opiekę pilota,  

- opieka przewodników lokalnych  

  - ubezpieczenie NNW, KL i bagażu 

  - opłatę na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: 

  w Trogirze, we Florencji, w Bolonii, w Sirmione. 
 

 

 

Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



U S T R O N I E    M O R S K I E 
 

TERMIN:  14-21 LIPIEC 2018r. 
 

USTRONIE MORSKIE – położone na środkowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego.  
Wyjątkowa, urokliwa wieś, uroczy typowy kurort letniskowy, wspaniałe piaszczyste 
plaże - w kilu ostatnich sezonach kąpielisko wyróżnione zostało Błękitną Flagą. 
Cudowne zachody słońca, przyroda pobrzeża i jeden  
z najstarszych pomników przyrody w Polsce – dąb Bolesław ( 800 lat – sto lat starszy 
od „Bartka” ) a obok dąb Warcisława,  to wszystko sprawia,  
że warto skorzystać z wypoczynku w Ustroniu Morskim. 

 
Ośrodek Wczasowy „Gwarek”  położony nad  Bałtykiem, zaledwie 30 m.  
do piaszczystej plaży.  Rozbudowana infrastruktura turystyczna  
- kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej,  tenis stołowy, pomieszczenia 
telewizyjne, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grilla lub ognisko, salon gier ( 
piłkarzyki, bilard, lotki, itp. ), kawiarnia, jadalnia. 
Wszystkie pokoje z balkonami z widokiem na morze, wyposażone w plażowe leżaki  
i parawany, pełny węzeł sanitarny. Na terenie ośrodka można korzystać z internetu 
bezprzewodowego. 
 

Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 
Do 1500,00 zł  - 740,00 zł/os. 
1500,00-3000,00  - 790,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 840,00 zł/os.  i obejmuje: 

Odpłatność dzieci:  
rocznik 2017 – 200,00 bez dofinansowania, śpią z rodzicami 
rocznik 2015-2016 – 500,00 zł  

-   7 noclegów  ( pokoje  2 os./3 os.  wszystkie z balkonami) 

 wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie + kolacja –bufet, obiad 
serwowany) 
 grill/ognisko (z pieczeniem  kiełbasek)  
 taksa klimatyczna 
-    przejazd autokarem 
-  ubezpieczenie NNW i AXA 
-  opiekę zapewnia recepcja i kierownik ośrodka 
 

Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



WROCŁAW  -  KSIĄŻ 

              TERMIN:   8-10.VI.2018 
 

1  DZIEŃ:  Wyjazd z Ruchu  „ JASTRZĘBIE „ o  6:00.  W trakcie podróży  zwiedzamy 
Górę Św. Anny, Muzeum Powstań  Śląskich, Golgota i Bazylika św. Anny, Pomnik 
Czynu Powstańczego oraz Amfiteatr. Przejazd do WROCŁAWIA. Zwiedzanie ZOO           
+ AFRYKARIUM.  Przejazd do hotelu, 18:00 – 19:00 obiadokolacja, nocleg. 
 
 2 DZIEŃ:  8:00 – 8:30 – śniadanie.  Przejazd do KSIĄŻA  zwiedzanie zamku. Przejazd 
do ŚWIDNICY, zwiedzamy Kościół Pokoju wpisany na listę UNESCO,  spacer                         
po rynku, katedra. Powrót do WROCŁAWIA, 18:00 – 19:00 obiadokolacja. Nocny pokaz 
światło i dźwięk.  Powrót do hotelu, nocleg.  

 
3 DZIEŃ.: 8:00 – 8:30 – śniadanie. Wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie WROCŁAWIA,  

Panorama Racławicka – gigantyczne płótno - powstało dla upamiętnienia bitwy pod 
Racławicami, Ostrów Tumski, zwiedzanie katedry Jana Chrzciciela.   Starówka 
Wrocławska, dalej spacerkiem na ile czas pozwoli zwiedzimy:  Ratusz, Pręgierz,         
Plac Solny, Kościół Św. Wojciecha, Dawny Klasztor Bernardynów,  Promenadę 
Staromiejska, Most Pokoju, Most Grunwaldzki. Zabytkową Hala Targowa, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Pomnik Szermierza, Kościół Uniwersytecki, Stare Jatki                   
i Spiżowy Pomnik Zwierząt Rzeźnych Wrocławskie krasnale,  Dawny Pałac 
Królewski. Czas wolny. Około godziny 16:00 wyjazd w drogę powrotną. Powrót                                                     
do Jastrzębia-Zdroju około 19:30-21:00.  

Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 
Do 1500,00 zł  - 180,00 zł/os. 
1500,00-3000,00  - 210,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 240,00 zł/os.   
 
 ŚWIADCZENIA    ZAWARTE  W  CENIE: 
-  transport autokarem turystycznym, ubezpieczenie NNW,  UBEZPIECZENIE AXA,  
-  pilot – przewodnik,   
-  2 noclegi -  pokoje 2-3-4 os. z łaz.), 
-  2 x śniadanie, 2 x  obiadokolacja,  
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  przy zapisie płacą całość 
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211 
 
UWAGA:  Wstępy do zwiedzanych obiektów w cenie wycieczki. 

 
UWAGA: Program jest ramowy i może ulec zmianie ( kolejność zwiedzania ),  ponadto 
może być modyfikowany na miejscu na wniosek grupy w ramach realnych 
możliwości wykonania wycieczki 
 



Wielkanoc u Bratanków 
BÜKFURDO – PERŁA TERMALNA 

WĘGIERSKIEJ PANONII 
TERMIN:   30.03.- 03.04.2018 
 
Bükfurdo- Kompleks Leczniczo-Rozrywkowy Bükfürdő to prawdziwy raj dla tych 
którzy pragną się leczyć, odpocząć, zrelaksować i oczywiście kąpać. Kąpielisko 
położone jest na 14 hektarach gaju parkowego, zapewniającego cień. Kompleks 
posiada 34 baseny, mające ponad 5000 metrów kwadratowych powierzchni 
wodnej, dysponuje basenami leczniczymi, plażowymi i rozrywkowymi, szerokim 
wyborem nowoczesnych saun, centrum spa, prestiżowym działem leczniczym,                       
i kempingiem. Na gości pragnących zdrowia czekają baseny z wodą leczniczą, zabiegi 
lecznicze i spa, kuracje lecznicze, spokojny wypoczynek; na rodziny z małymi dziećmi 
baseny rozrywkowe, baseny dla dzieci, plac zabaw, wewnętrzne i zewnętrzne 
zjeżdżalnie. Na gości kąpieliska czeka również wiele restauracji  
HOTEL REPCE GOLD ****  
Luksusowy hotel  o wysokim standardzie otwarty w 2004 roku i posiadający 
bezpośrednie przejście na kompleks basenów termalnych przez ogrzewany korytarz.  
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Klimatyzowana restauracja, lobby bar, latem grill                           
w ogrodzie, pływalnia, basen z hydromasażem, sauna fińska i infrared, natrysk 
z kruszonym lodem, sala fitness, fryzjer, salon kosmetyczny, masaż leczniczy, 
masaż tajski, wypożyczalnia rowerów, bilard, rzutki, w parku kręgle, boiska do 
gry w pétanque i koszykówkę, programy sportowe z animatorami (wycieczki 
rowerowe, aqua-fitness, aerobik, nordic walking), bezpłatny internet 
bezprzewodowy w pomieszczeniach ogólnodostępnych, parking, 
Zakwaterowanie: Pokoje 2 -osobowe z łazienkami z suszarką,  klimatyzacją,  
telefonem, TVSAT, mini barem i sejfem. 
Pokoje elegancko oraz komfortowo wyposażone .Pokoje z parkietem dla gości                          
z alergią. Dodatkowo szlafroki oraz 
Ręczniki do korzystania na kąpielisku. WiFi w pokojach  gratis. 
Wyżywienie : dwa posiłki dziennie : śniadanie i obiadokolacje w formie BUFETU -
napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. 
 
Program: 
30.03.18- godz.6.30- wyjazd z Jastrzębia Zdroju 
                Przyjazd do  Bükfurdo – zakwaterowanie w Hotelu 
                Spacer po uzdrowisku  
                Obiadokolacja 
01.04.18- 03.04.2018  -  pobyt w Hotelu  
                 -korzystanie z Centrum SPA  z basenami  w hotelu  
                 -świąteczny program rozrywkowy oraz sportowy  
                 -menu ze świątecznymi daniami 
                 -nielimitowane korzystanie z I strefy Kąpieliska  Termalnego 
03.04.2018- śniadanie –  godz. 10.00 - wyjazd do Polski.  
                  Przyjazd do Jastrzębia zdroju ok. godz.18.30 



Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 
Do 1500,00 zł  - 740,00 zł/os. 
1500,00-3000,00  - 790,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 840,00 zł/os.   
 
Odpłatność dzieci:  
Do lat 3 na wspólnym łóżku z rodzicem- 225 zł - bez dofinansowania 
Dziecko 3-12 lat jako 3 osoba w pokoju,                                                                      
odpowiednio –    245,00 zł, 295,00 zł, 345,00 zł  
 
Cena obejmuje : 
 4 noclegi  w hotelu w pokojach 2-osobowych  
 Wyżywienie : 4 śniadania , 4 obiadokolacje   
 transport autokarem LUX  
 opiekę pilota  
 ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz choroby Przewlekłe  
 nielimitowane korzystanie z Kąpieliska  Termalnego 
 szlafroki i ręczniki  
Cena nie obejmuje:  
 napoi do obiadokolacji oraz zabiegów indywidualnych w Centrum SPA 
 taksy klimatycznej  2 EUR/dzień dla osób pow.18 lat  
 
 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  

Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



WĘGRY-w Regionie Kadarki                            
i Egri Bikaver 

                EGER – TERMY I WINO 
TERMIN:   30.05.- 03.06.2018 
 

EGER –TERMAL EGER - Egerskie Kąpielisko Termalne zostało otwarte w 1932 r.                          

Jest to jedno z najpiękniej położonych kąpielisk na Węgrzech, pośród malowniczego parku wśród 
imponujących drzew. To idealne miejsce dla wszystkich lubiących sport, zabawę oraz pragnących zażyć 
kąpieli leczniczych. Kompleks położony jest w centrum Egeru, w parku miejskim. Całość zajmuje ponad                       
5 ha i obejmuje 10 basenów, w tym 3 zjeżdżalnie + łaźnie tureckie oraz salony spa & wellness. Woda 
zawiera magnez, wapń, wodorowęglan, siarkę i radon. Pomaga leczyć: reumatyzm, nadciśnienie, 
arteriosklerozę, schorzenia układu ruchu i choroby kobiece. Część odkryta czynna jest od maja do 
września, a 5 basenów pod dachem przez cały rok.  Najmłodsi mogą odbyć prawdziwe wielkie „bitwy 
wodne" w wodnym zamku, a ci starsi zrelaksować się w dwukopułowym półkrytym basenie rekreacyjnym                                                              
z 14 różnymi elementami służącymi rozrywce. 

HUNGUEST  HOTEL FLORA  ***  
Hotel urokliwie położony, w samym centrum barokowego Egeru naprzeciwko łaźni 
tureckich i źródeł wód mineralnych. 
Otwarty w 1989r., całkowicie wyremontowany w 2009r. Obiekt połączony                                               
z kąpieliskiem termalnym tunelem krytym. Goście hotelowi mają wliczony 
wstęp bez ograniczeń. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: recepcja, centralny sejf w recepcji, klimatyzowana 
restauracja oferująca dania kuchni międzynarodowej oraz węgierskiej ,lobby 
bar, Centrum Odnowy Biologicznej: basen, sauna fińska, infra- aroma 
- kabina parowa, jacuzzi, siłownia ,pokój zabaw dla dzieci, Na terenie obiektu 
bezpłatny internet, parking, sklep  
z pamiątkami, bilard, rzutki, fryzjer, manicure, pedicure, pranie, prasowanie, 
wypożyczalnia samochodów,  
Zakwaterowanie: Pokoje 2 –osobowe standardowe lub mansardowe z łazienkami 
, klimatyzacją (w pokojach mansardowych – bezpłatnie, w pokojach z balkonem                              
i widokiem na kąpielisko za dodatkową opłatą – 13,-EUR/pokój/noc), telefonem,                         
TV SAT, minibarem z wodą mineralną . Pokoje elegancko oraz komfortowo 
wyposażone.  
Wyżywienie : dwa posiłki dziennie : śniadanie i obiadokolacje w formie BUFETU -
napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. 
 
Program: 
30.05.2018- godz.6.00- wyjazd z Jastrzębia Zdroju 
                Przyjazd do Egeru – zakwaterowanie w Hotelu 
                Spacer po uzdrowisku  
                Obiadokolacja 
31.05. - 03.06.2018  -  pobyt w hotelu  
                 - nielimitowane korzystanie z Centrum SPA  z basenami w hotelu 
                 - nielimitowane korzystanie z Kąpieliska Termalnego TERMAL EGER 
                 - zwiedzanie Egeru 
                 - wizyta w Dolinie Pięknej Pani- możliwość zakupu wina  
oraz               degustacji w piwnicach winnych, 
03.06.2018- śniadanie –  godz. 10.30 - wyjazd do Polski.  
                  Przyjazd do Jastrzębia zdroju ok. godz.19.30 
 
 



Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 
Do 1500,00 zł  - 490,00 zł/os. 
1500,00-3000,00  - 540,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 590,00 zł/os.   
 
Odpłatność dzieci:  
Do lat 3 na wspólnym łóżku z rodzicem- 245 zł - bez dofinansowania 
Dziecko 3-12 lat jako 3 osoba w pokoju,                                                                      
odpowiednio –    345,00 zł, 395,00 zł, 445,00 zł  
 
Cena obejmuje : 
 4 noclegi  w hotelu  
 Wyżywienie : 4 śniadania , 4 obiadokolacje   
 transport autokarem LUX  
 opiekę pilota  
 ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz choroby Przewlekłe  
 nielimitowane korzystanie z  Centrum SPA z basenami hotelowymi 
 nielimitowane korzystanie z Kąpieliska Termalnego TERMAL EGER  
 taksę klimatyczną  

 
Cena nie obejmuje:  
 napoi do obiadokolacji oraz zabiegów indywidualnych w Centrum SPA 
 
 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



  

WĘGRY – U BRATANKÓW 
HAJDUSZOBOSZLO – PERŁA 
WĘGIERSKICH UZDROWISK 

TERMIN:   29.04.- 03.05.2018 
HAJDUSZOBOSZLO – znane na całym świecie najsłynniejsze uzdrowisko wschodnich Węgier. 

Działające od 65 lat kąpielisko przez cały rok jest do dyspozycji miłych gości, pragnących tu 
wypoczywać, leczyć się i regenerować. Woda zdrojowa o niebywale skutecznym działaniu, dwa tysiące 
godzin słonecznych rocznie, mikroklimat, park zdrojowy, blisko 10.000 M2 lustra wody spowodowało, 
że kąpielisko nazywane jest „ Rajem dla plażowiczów „ Najcenniejszym skarbem miasta jest słynne 
kąpielisko zdrojowe rozciągające się na 30 hektarach zieleni. Posiada 13 basenów o różnej 
głębokości i różnej temperaturze wody, w tym basen ze sztucznymi falami, kąpielami 
szampańskimi, masaż podwodny, brodziki dla dzieci. Prawdziwym przebojem kąpieliska jest 
sztuczny brzeg morza otoczony szpalerem palm. Baseny z kryształowo czystą wodą, statek 
piracki, piaszczysta plaża z latarnią morską tworzą niezapomniany widok. Dużą atrakcją jest 
również przepiękny AQUAPARK- wodny raj dla dzieci i dorosłych. W marcu 2010 roku zostało 
oddane nowe luxusowe kryte KĄPIELISKO AQUA –PALACE. Kąpielisko zostało zaprojektowane 
specjalnie dla osób, które pragną specjalnego, tematycznego środowiska kąpielowego oraz 
niepowtarzalnego doświadczenia wellness.  
W AQUA- PALACE goście mogą korzystać: z kąpieli tropikalnej, kąpieli w Jaskini Lodowej, 
kąpieli termalnej, łaźni rzymskiej, kąpieli w Grocie, kąpieli w Gangesie, kąpieli morskiej, kąpieli 
przy oglądaniu filmu oraz basenu ze zjeżdżalniami. 
FAMILY CLUB HOTEL & APARTAMENT ***  
Elegancki hotel położony w centrum miasta, w uzdrowiskowej dzielnicy miasta Hajdúszoboszló,  
zaledwie  200m  
od  największego w Europie kompleksu kąpieliskowego z basenami termalnymi.  

DO DYSPOZYCJI GOŚCI: recepcja, restauracja, ogródek piwny, własny 
ogródek z możliwością grillowania, 
sauna, solarium, kantor wymiany, taras do opalania, fryzjer, kosmetyczka, 
CENTRUM SPA- 2 BASENY Z WODĄ TERMALNĄ (kryty basen z częścią 
rekreacyjną, z wodą obrotową  do pływania i oddzielny  basen leczniczy z 
masażami),  Centrum Odnowy Biologicznej- masaże, kapiele błotne, podwodne 
natryski w wannach, bezpłatny internet bezprzewodowy w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych, parking, 
Zakwaterowanie: Pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami z suszarką,  klimatyzacją,  
telefonem, TV, lodówką i sejfem. 
Pokoje elegancko oraz komfortowo wyposażone.  
Wyżywienie : dwa posiłki dziennie : śniadanie i obiadokolacje w formie BUFETU -
napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. 
Program: 
29.04.18- godz.6.00- wyjazd z Jastrzębia Zdroju 
                Przyjazd do Hajduszoboszlo – zakwaterowanie w Hotelu 
                Spacer po uzdrowisku  
                Obiadokolacja 
30.04.18- 02.05.2018  -  pobyt  
                 - nielimitowane korzystanie z Centrum SPA  z basenami w hotelu 
                 -3 x wejście całodzienne  do luksusowego Kąpieliska Termalnego 
AQUA –PALACE  
02.05.2018- śniadanie –  godz. 10.30 - wyjazd do Polski.  
                  Przyjazd do Jastrzębia zdroju ok. godz.19.30 



 

Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 
Do 1500,00 zł  - 430,00 zł/os. 
1500,00-3000,00  - 480,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 530,00 zł/os.   
 
Odpłatność dzieci:  
Do lat 3 na wspólnym łóżku z rodzicem- 245 zł - bez dofinansowania 
Dziecko 3-12 lat jako 3 osoba w pokoju,                                                                      
odpowiednio –    240,00 zł, 290,00 zł, 340,00 zł  
 
 
Cena obejmuje : 
 4 noclegi  w hotelu  
 Wyżywienie : 4 śniadania , 4 obiadokolacje   
 transport autokarem LUX  
 opiekę pilota  
 ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz choroby Przewlekłe  
 nielimitowane korzystanie z  Centrum SPA z basenami hotelowymi 
  3 wstępy  do Kąpieliska Termalnego  AQUA –PALACE  
 taksę klimatyczną  
Cena nie obejmuje:  
 napoi do obiadokolacji oraz zabiegów indywidualnych w Centrum SPA 
 
 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  

Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211



GRECKIE  WAKACJE 
PELOPONEZ 

ATENY –TOLO- NAFPLIO-AG MONI- ASINI                                   
-KANAŁ KORYNCKI 

SAMOLOT  
 

TERMIN :  10.07-17.07.2018      
PELOPONEZ - Najbardziej grecki region kraju geograficznie jest najdalej na południe wysuniętą 

częścią kontynentalnej części kraju (i zarazem Półwyspu Bałkańskiego). W zamierzchłej przeszłości 
był wyspą, która na skutek ruchów tektonicznych dosunęła się do lądu. Kanał Koryncki powtórnie 
oddzielił go od Grecji, z którą obecnie połączony jest mostami, nad kanałem po wschodniej stronie 
i nad cieśniną między Ríonem a Andiríonem po zachodniej. Wiszący most nad Zatoką Koryncką, 
otwarty latem 2004 r., jest jednym z największych na świecie, Jako kolebka greckiej kultury, 
najbardziej różnorodna i przesiąknięta mitami część kraju, pełna żywych tradycji, legendarnych 
pałaców mykeńskich, średniowiecznych zamków, bizantyjskich miast-widm, wykopalisk, kościołów 
i monastyrów, jest prawdopodobnie najpiękniejszą częścią Grecji. Swoją atrakcyjność zawdzięcza 
niebywałym krajobrazom .Peloponez to kraina gajów pomarańczowych i winnych, antycznych ruin, 
skalistych klifów i pięknych plaż. Półwysep kryje też większość najwspanialszych zabytków 
archeologicznych Grecji. To idealne miejsce na wakacje.  

TOLO – niezwykle urokliwa i malownicza  turystyczna miejscowość wypoczynkowa  położna  nad  

Zatoką Argolidzką  na Peloponezie , ok. 180 km na południe od Aten, wtulona w monumentalne 
ściany skalne wyrastające wprost z morza, amfiteatralnie zamykające malowniczą zatokę. Piaszczysta 
plaża, ciepłe, błękitne morze-oazy do nurkowania, promenada, egzotyczna roślinność uprzyjemniają 
wypoczynek. Wieczorami zapraszają liczne  kawiarnie, dyskoteki, restauracje , które sprawiają ,że 
miasto tętni życiem do białego rana. 

HOTEL „SOLEIL”*** 

Hotel  położony zaledwie  60m od pięknej, piaszczysto-żwirowej plaży oraz  niedaleko  centrum 
miejscowości Tolo.   
DO DYSPOZYCJI GOŚCI : Recepcja, hol recepcyjny ,informacja turystyczna,  restauracja (serwująca 
dania kuchni śródziemnomorskiej i międzynarodowej), bar z tarasem słonecznym ze sprzętem 
nagłaśniającym  , kawiarnia, ogród, duży basen otoczony palmami z bezpłatnymi parasolami i 
leżakami. 
ZAKWATEROWANIE:  pokoje 2,3- os. z łazienkami ( prysznic, WC ,suszarka do włosów ) oraz 
klimatyzacją. Ponadto  TV SAT , telefon,  mała lodówka  oraz balkon.  WiFi  bezpłatnie. Pokoje 
wygodne, elegancko i funkcjonlnie wyposażone 
WYŻYWIENIE:  2 posiłki dziennie, śniadanie-BUFET  ,obiadokolacja-serwowana+ Bufet sałatkowy 
ciepły/zimny Do kolacji  woda. Inne napoje dodatkowo płatne. Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w 
dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu.   

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot&psig=AOvVaw16eQ-Swzv1-xW_UXr9zTOn&ust=1515761833781583


 

PROGRAM :  
1 DZIEŃ 

zbiórka  PORT LOTNICZY – Kraków.  Wylot do Aten. 
Przylot do Aten – przejazd do centrum - zwiedzanie ATEN- SIEDZIBY BOGÓW GRECKICH zobaczymy 
Akropol  z ruinami Partenonu - Świątynię Ateny Partenos, monumentalna brama Propyleje, 
świątynia Ateny Nike, objazd miasta autokarem- gdzie zobaczymy także Agorę Grecką, Parlament, 
słynny Stadion Panatenajski z IV wieku p.n.e, na którym miało miejsce otwarcie nowożytnych 
igrzysk olimpijskich  oraz zmianę warty słynnych gwardzistów greckich w tradycyjnych strojach 
na Placu Syntagma przed Grobem Nieznanego Żołnierza.Transfer autokarem do Tolo. Przejazd do 
hotelu -zakwaterowanie w hotelu –obiadokolacja,   

1 – 8 DZIEŃ - POBYT  W TOLO : 

PROGRAM-Wycieczki w cenie w trakcie pobytu  
NAFPLIO -  PIERWSZA STOLICA GRECJI- AG MONI  - wycieczka autokarowa do  pierwszej stolicy 
odrodzonej Grecji ze wspaniałymi weneckimi fortyfikacjami. Zobaczymy mury obronne, twierdzę 
Palamidi , piękne Stare Miasto o tarasowej zabudowie, park w środku miasta ze starym dworcem 
i lokomotywą,  fort Bourtzi  po środku zatoki i nadmorski bulwar prowadzący do plaży. Dla chętnych 
sprawdzian sił,  
899 schodów do fortu Palamedesa skąd roztacza się wspaniały widok na miasto z meczetami oraz 
zatokę argosarońską. Następnie zwiedzimy  klasztor AG MONI- jeden z najstarszych klasztorów 
praswosławnych, ukryty we wzgórzach Argolidy każdego dnia na kilka godzin otwiera swoje bramy.  
Klasztor Agia Moni został założony w XI w n.e uważany jest za jeden z najstarszych. Będziemy mieli 
okazje zwiedzić cerkiew, która zachwyca swoja bryłą archtektoniczną. Poznamy życie mniszek, 
posłuchamy o ascezie ówczesnej  i obecnym życiu w murach klasztoru. 

 ASINI –ŚLADAMI HISTORII - wycieczka piesza na starożytne ASINI - pozostałości  murów 
obronnych. piękna panorama zatoki- projekcja filmu w j.angielskim oraz zwiedzanie wzgórza/ Akropolu 
nad urwiskiem. W czasach mykeńskich istniało tu ważne miasto, które w 740 r.p.n.e zostało 
zniszczone przez zazdrosnych mieszkańców potężnego wówczas miasta Argos. Miała być to zemsta 
za sojusz mieszkańców miasta ze Spart. Obecnie zobaczyć tu można pozostalości cytadeli, grobow 
mykenskich oraz wiele ciekawych przedmiotow.  

 TOLO-TOUR- wycieczka piesza zwiedzanie malowniczej miejscowości wypoczynkowej. W trakcie 
wyprawy zobaczymy przepiękny ,malowniczy kościół Agia Kyriaki  zbudowany w pięknym miejscu 
na wzgórzu ,skąd rozpościera się wspaniały , zapierający dech w piersiach widok,na zatokę Tolo.     

 8 DZIEŃ-  wczesne śniadanie  , transfer autokarem do Portu Lotniczego w Atenach . W trakcie 

przejazdu  postój przy    
KANALE KORYNCKIM, który łączy 2 morza : Jońskie i Egejskie oraz skraca drogę miedzy wyspami i 

kontynentami.   
Będziemy mieli okazję stanąć na moście granicznym i z wysokości 75 m spojrzeć na efekt pracy: 

Periandera,   
Kaliguli, Juliusza Ceazara, Nerona  i innych wielkich tego świata- krótki spacer i czas na zdjęcia.  
Wylot z Aten, przylot do  Krakowa. 

 Propozycje programu fakultatywnego: 
REJS NA WYSPY ZATOKI SARONSKIEJ: HYDRA I SPETSES -Hydra- najciekawsza z wysp archipelagu. 

Nie ma na niej ruchu kolowego. Caly transport odbywa sie na grzbiecie osiolkow lub konno. Jest przykladem 
kamiennej architektury wyspiarskiej i niebywlego piekna. To ulubione miejsce Roberta Retforda, Lizy MinelliSpetses 
jest zdecydowanie inna – mimo, iz niewielka to bardzo kosmopolityczna: rodzina Hiltonow, Big czy wlascieciel 
znanej marki piwa Amstel upodobali sobie wlasnie ta wyspe na miejsce odpoczynku. Liczne zatoczki i lazurowe w 
nich morze przyprawiaja o zawrot glowy. Cena ok. 32 EUR 

MYKENY I WINNICE W NEMEI- Mykeny – kolebka naszej kultury. Miejsce to daje nam niebywala okazje aby 

poznać historię rodu Atrydow, Agamemnona i Pięknej Heleny. Zwiedzimy grob Agamemnona, cydatelę mykenska 
z murami cyklopimi oraz muzeum ze zlotą maską wladcy Myken. Nastepnie przejazd do Nemea – niegdys miejsca 
Panhellenskich Igrzysk Sportowych na rowni waznych z olimpijskimi. Dzisiaj jest to zaglebie winnic,w  ktorych 
powstaje najlepsze greckie wino czerwone. Bedziemy mieli okazję na zwiedzenie piwnic winnicy, czesci 
produkcyjnej oraz skosztowanie 4 najlepszych win: czerwonych i bialych.  Cena ok. 37 EUR + 10EUR Degustacja 

wina 



Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 
Do 1500,00 zł  - 1.430,00 zł/os. 
1500,00-3000,00  - 1.480,00 zł/os. 
Powyżej 3000,00  - 1.530,00 zł/os.   
Odpłatność dzieci:  
W wieku 2 – 4 lat na wspólnym łóżku z rodzicem- 430,00 zł, 480,00 zł, 530,00 zł 
W wieku 4-12 lat –    1230,00 zł, 1280,00 zł, 1330,00 zł  
 

I  obejmuje:  
 7 noclegów  w hotelu  SOLEI***  pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i  TVSAT 
 Wyżywienie : 7 śniadań  7 obiadokolacji  
 samolot na trasie Kraków-Ateny – Kraków  
 transfer autokarem : Ateny -Tolo- Ateny  
 opiekę pilota - przewodnika 
 ubezpieczenie NW, Kl , bagaż, oraz Choroby Przewlekłe 
 program turystyczny  
Cena nie obejmuje :  
 napoi do obiadokolacji  innych niż woda 
 kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów  i przewodników  lokalnych ok.30 EUR 
 dopłata do pokoju 1-osobowego- 460zł /turnus 

Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211 



BUŁGARIA 
SŁONECZNY BRZEG 

SAMOLOT 

TERMIN :  21-28.08.2018      
Opis oferty: 
POŁOŻENIE: 

 Czterogwiazdkowy, miejski hotel Diamond polecany jest rodzinom z dziećmi i parom, które 
lubią aktywnie spędzać czas. Wielbicielom wodnych szaleństw na pewno przypadnie do gustu 
niewielka odległość od publicznej, piaszczystej plaży oraz jedynego w Słonecznym Brzegu 
aquaparku "Action Aquapark", osoby lubiące poznawać nowe smaki i aromaty zachwycą się 
smaczną kuchnią serwowaną w hotelowej restauracji, a wieczorem Słoneczny Brzeg kusić 
będzie restauracjami, barami, dyskotekami oraz lokalnymi pamiątkami jakie nabyć będzie 
można w pobliskich sklepikach i bazarach. 

PLAŻA: 

 250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Przejście przez ulicę. Parasole, leżaki i materace - 
płatne. 

ZAKWATEROWANIE: 

 Pokoje : wyposażone w klimatyzację centralną, mini lodówkę (płatną), telefon, TV, łazienkę 
(suszarka - na życzenie, płatna, wanna lub prysznic, WC), balkon. 

RESTAURACJE I BARY: 

 Restauracja główna oraz bary (m.in. lobby bar, bar przy basenie). 
WYŻYWIENIE: 

 All Inclusive  
Formuła zawiera: śniadanie (7:30-10:00), obiady (12:00-13:00, 13:15-14:15) i kolacje                                    
( 18:00-20:45) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej, wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe. 

SPORT I ROZRYWKA: 

 2  baseny odkryte, wydzielony basen dla dzieci, tenis stołowy, bilard, gry na                
automatach, siłownia, salon piękności 

POZOSTAŁE UDOGODNIENIA: 

 Recepcja 24h z sejfem(sejf-płatny), Wi-Fi w lobby płatne, kącik internetowy płatny, 
udogodnienia dla dzieci: krzesełka w restauracji, łóżeczko dla dziecka do 2 lat (bezpłatne, na 
zamówienie przed przyjazdem). 

 Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 

 Do 1500,00 zł  - 1.530,00 zł/os. 

 1500,00-3000,00  - 1.580,00 zł/os. 

 Powyżej 3000,00 - 1.630,00 zł/os.   
Odpłatność dzieci:  

 Dzieci w wieku 2-12,99 lat jako 3 osoba w pokoju,                                                                      
odpowiednio –    630,00 zł, 680,00 zł, 730,00 zł  

 Dostawka do pokoju 2-osobowego odpowiednio – 1260,00 zł, 1310,00 zł, 
1360,00 zł 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot&psig=AOvVaw16eQ-Swzv1-xW_UXr9zTOn&ust=1515761833781583


 

Cena zawiera: 

 Transfer zakład pracy – Pyrzowice – zakład pracy 

 Przelot samolotem czarterowym, lot bez cateringu, opłaty lotniskowe i paliwowe 
wliczone w cenę. 

 Zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach 2-osobowych, 

 Wyżywienie All Inclusive,  

 Transfer na trasie lotnisko – hotel – lotnisko. 

 Opiekę polskojęzycznego rezydenta,  

 Ubezpieczenie: KL, NNW, bagaż.  

 Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 Podatek VAT 
 
Cena nie zawiera: 

 Wycieczki fakultatywne i objazdówki, 

 Korzystania z infrastruktury hotelowej nie objętej kosztem zakwaterowania 

 Inne nie wyszczególnione świadczenia i wydatki osobiste uczestników 

 istnieje możliwość dodania opieki pilota rezydenta na wyłączność grupy od momentu 
wyjazdu spod zakładu pracy do momentu powrotu - dodatkowa opłata 100,- zł 

 
 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211 



REJS WYSPY KANARYJSKIE                             
Z MADERĄ 

Statek: Pullmantur Zenith ***+ 

 

Trasa: Teneryfa -  La Palma - Madera - Agadir - Lanzarote - 

Gran Canaria - Teneryfa  

Termin: 09.12.- 16.12.2018 

SAMOLOT 

 

DZIEŃ PORT Wpł. Wypł. 

1 Teneryfa / Hiszpania  - 19:00 

2 La Palma / Hiszpania 09:00 17:00 

3 Funchal (Madera) / 
Portugalia 

13:00 22:00 

4 Dzień na morzu - - 

5 Agadir / Maroko 07:00 19:00 

6 Lanzarote / Hiszpania 13:00 20:00 

7 Gran Canaria / 
Hiszpania 

08:00 19:00 

8 Teneryfa / Hiszpania 08:00 -- 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot&psig=AOvVaw16eQ-Swzv1-xW_UXr9zTOn&ust=1515761833781583


 
 

 
 

 

 Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 

 Do 1500,00 zł  - 3.350,00 zł/os. 

 1500,00-3000,00  - 3.400,00 zł/os. 

 Powyżej 3000,00 - 3.450,00 zł/os.   
 

OFERTA PRZY 40 os. uczestniczących 

Cena rejsu obejmuje: 

- rejs statkiem Zenith***+ 

- zakwaterowanie w kabinie 2 os. w wybranej kategorii, 

- obowiązkowe napiwki dla załogi 77 EUR/rejs/os., 

- pełne wyżywienie (śniadanie, lunch, podwieczorek, obiadokolację), napoje (kawa, 
herbata, woda dostępne w restauracji bufetowej), 

- pakiet all inclusive obejmujący nielimitowane markowe napoje: piwo, wino, napoje 
gazowane, likiery, koktajle, wódka, koniak, whisky, 

- korzystanie z basenu, siłowni oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych,   

- serwis kabinowy i bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku, 

- udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku (widowiska w teatrze, 
animacje, koncerty). 

- opłaty portowe, ubezpieczenie KL, NW i bagaż, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
(2,90 EUR/rejs/os.), 

- opiekę opiekuna grupy, oraz transfery lotnisko – port – lotnisko na Teneryfie 

 

 Cena rejsu nie obejmuje: 

- wycieczek fakultatywnych zamawianych na pokładzie statku, 

- korzystania z punktów usługowych (pralnia, fotograf, SPA itp.). 

 

Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Pracownicy i Emeryci:  przy zapisie wymagana zaliczka w wysokości                         
1.000,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211 



 

MACEDONIA 

 

TERMINY:   19.07. - 26.07.2018 
26.07. - 02.08.2018 

SAMOLOT  
 
Struga - miejscowość malowniczo położona nad rzeka Czarny Drin                                                     
i pięknym Jeziorem Ochrydzkim. Idealne miejsce na wypoczynek. 
Jezioro Ochrydzkie jest najgłębszym jeziorem na Bałkanach 
i najstarszym w całej Europie. 
Hotel Drim**** - hotel oferujący swoim gościom prywatna, 
szeroka, żwirowa plaże bezpośrednio przy hotelu oraz odkryty 
basen - do dyspozycji gości bezpłatne leżaki i parasole. Hotel 
znajduje się 100 m. od centrum spacerowo - handlowego. Dla gości 
przygotowane są pokoje wyposażone w łazienkę z suszarką do 
włosów, TV, minibar, klimatyzację, WiFi oraz balkon. Wyśmienitą 
kuchnie serwują trzy restauracje w tym restauracja “letnia” na tarasie 
widokowym. Hotel dysponuje pięknie zaprojektowanym, obszernym 
ogrodem, gdzie w klimatycznych altanach podawane są specjały 
kuchni macedońskiej i międzynarodowej. Na terenie hotelu znajdują 
się boiska, siłownia, kręgielnia oraz place zabaw dla dzieci.ZAMY NA WCZASY 

 Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 

 Do 1500,00 zł  - 1.475,00 zł/os. 

 1500,00-3000,00  - 1.525,00 zł/os. 

 Powyżej 3000,00 - 1.575,00 zł/os.   
na: 
a zera: 

 CENA ZAWIERA: 
- przelot samolotem czarterowym (lot bez cateringu,                                                                  
bagaż rejsowy 20 kg, bagaż podręczny 5 kg), 
- transfer lotnisko - hotel - lotnisko 
- zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach 2 osobowych 
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, wszystkie posiłki                                                                   
w  formie bufetu, 
- ubezpieczenie KL i NNW, 
- opiekę pilota 
 
 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot&psig=AOvVaw16eQ-Swzv1-xW_UXr9zTOn&ust=1515761833781583


CENA NIE ZAWIERA: 
- napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo 
- cena nie zawiera kosztów korzystania z infrastruktury hotelowej 
- nie objętej kosztem zakwaterowania, 
Oferta ważna do wyczerpania miejsc 

 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211 



ŁEBA 

Termin:  28.07 05.08.2018 r. 
 

 
Ośrodek Wypoczynkowy „STAR”   położony wśród zieleni, z dala od zgiełku 
miasta gwarantuje spokojny wypoczynek, a leżące nieopodal piaszczyste plaże 
zachęcają do spacerów i aktywnego.  
 
Cena obejmuje: 
 

-    7 noclegów  ( pokoje  2os./3 os./4 os.  z łazienkami i balkonami typu basic) 
-    7 śniadań i 7 obiadokolacji w formie bufetu 

 w turnusie biesiada grillowa przy muzyce na żywo 
-    opłatę klimatyczną 
-    przejazd autokarem klasy lux, (cafe bar, tv, wc) 
-  ubezpieczenie NNW, podatek Vat Marża 
-  opiekę rezydenta  
-    korzystanie z infrastruktury ośrodka, klub dla dzieci z bogatą ofertą    zajęć 
interaktywnych, sale – tenis stołowy, sala fitness, sala cardio, siłownia, kort 
tenisowy, boisko do siatkówki plażowej, ogródek grillowy, place zabaw dla dzieci, 
kijki do Nordic Walking, bezpłatny bezprzewodowy internet w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych, animacje dla dzieci, zajęcia fitness dla dorosłych 

 Odpłatność  po dofinansowaniu z ZFŚS przy 
dochodzie: 

 Do 1500,00 zł  - 875,00 zł/os. 

 1500,00-3000,00  - 925,00 zł/os. 

 Powyżej 3000,00 -      975,00 zł/os.   
Odpłatność dzieci:  

 Dzieci w wieku 4-14 lat (roczniki 2004-2014) odpowiednio                                                       
–    660,00 zł, 710,00 zł, 760,00 zł  

 Cena dziecka do lat 3 (roczniki 2015-2018) bez dofinansowania 330,00 zł 
 
 
 
Zapisy od dnia 17.01.2018 r. 
Emeryci:  wymagana zaliczka w wysokości 200,00 zł od osoby:  
Ilość miejsc ograniczona.  
Informacji udziela Sekcja Socjalna, pok. nr 10, Tel. 3214, 3211 

 


