
J A S T R Z Ę B I A  G Ó R A  

 
DW. „ MALVIS”   

2/3 – 10 lipca 2021 r. - 7 nocy 

CENA: TYLKO 850 zł/os. dorosła* 
Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach dorosłych: 

-dziecko do 3 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem)  cena 50 – PLN; -dzieci do 3–5 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z 

rodzicem)  cena 140,- PLN; -dziecko 3 – 5 lat na własnym łóżku – cena 340 PLN; -dzieci 5–10 lat  -cena 780  PLN 

*Ceny po dofinansowaniu z ZFŚS 
Położenie: W samym centrum Jastrzębiej Góry niespełna 300 m od piaszczystych plaż Bałtyku. Dostęp do plaży możliwy jest 

dwiema drogami – z wysokiego klifu z pięknym widokiem na morze oraz łagodnym zejściem poprzez las wydmowy. Pokoje: 

DW „ MALVIS” to trzypiętrowy budynek z windą , pokoje 2-os. + dostawka (1 fotel), 3-os. (2 łóżka + sofa 2-os.), nowoczesne, 

klimatyzowane z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik bezprzewodowy, filiżanki, sztućce, 1 x leżak, parawan. W turnusie 9 

noclegowym – część pokoi zarezerwowana  jest w budynku VIS  - budynek główny z recepcją i jadalnią. Pokoje bez balkonów. 

Dla dzieci: plac zabaw z boiskiem do gry w piłkę nożną, boisko do siatkówki i koszykówki, kącik gier (stół do bilarda, tenisa 

stołowego, piłkarzyki, cymbergaj), piękny ogród z kręgiem ogniskowym, kawiarnia z tv, zaopatrzona w słodycze, przekąski, 

napoje i lody. Wyżywienie: posiłki w restauracji DW „VIS” (odległość 20 m), 3 posiłki dziennie, smaczne, domowe (śniadanie, 

kolacje w formie bufetu, obiad serwowany). Do dyspozycji gości: kawiarnia, ogródek letni , chatka myśliwska, w której 

organizowany jest wieczorek, parking. Na terenie ośrodka znajduje się: restauracja, siłownia, sauna, solarium, kącik gier 

(dodatkowo płatne), boisko do siatkówki i koszykówki. Dla dzieci: plac zabaw z boiskiem do gry w piłkę nożną. 

 

* wyjazd w godzinach wieczornych  (nocny przejazd nad Bałtyk) - pobyt  od śniadania w dniu przyjazdu (doba hotelowa od 

14.00), do śniadania w dniu wyjazdu 

 

CENA OBEJMUJE: 

-transport autokarem klasy LUX,  zakwaterowanie  w eleganckim ośrodku Malvis – Vis w pokojach z łazienkami,  TV – 7 

noclegów,  3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane) – pobyt  rozpoczyna  się śniadaniem i 

kończy śniadaniem, impreza grillowa, wieczorek taneczny przy muzyce w formie kolacji bankietowej  (w ramach zwykłej  

kolacji),  opłata klimatyczna, opieka pilota podczas przejazdu, ubezpieczenie NNW (Europejskie Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe ERV)  kwota 5000PLN, podatek VAT 

CENA NIE OBEJMUJE: świadczeń nie wymienionych w ofercie  

Obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy (4 zł/osobę). Dojazd własny 

zniżka 50,- PLN/os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy telefonicznie pod numerem 3596 lub 

mailowo na adres: poczta@zzkadra.j-bie.pl 
 

ZZ „KADRA” ORGANIZUJE 

WYCIECZKĘ 
 


