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WCZASY Z DOJAZDEM
AUTOKAREM

DZIWNÓWEK
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „FAMILIJNI”
www.dziwnowek.familijni.com
Ośrodek został stworzony z myślą o wypoczynku rodzinnym – jest przyjazny dla rodzin
z dziećmi. Prowadzony jest tak, by rodzice mogli czasami „odetchnąć” od swych pociech.
Aby dzieci czuły się szczęśliwe zapewnione mają wiele atrakcji oraz familijnych animacji.
Ośrodek oferuje zajęcia dla dzieci: edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i muzyczne. Ma
2 piękne, bezpieczne i nowoczesne place zabaw, oraz dwupoziomową bawialnię Tuptuś
dla Najmłodszych, która znajduje się bezpośrednio przy jadalni. Ośrodek jest całkowicie
monitorowany i ogrodzony, a w każdym pokoju znajduje się podgląd w telewizorze na
sale i place zabaw, by móc nie wychodząc z pokoju obserwować swoje pociechy.
Położenie: ok 100 m od plaży, przy wydmie plażowej, a jednocześnie w centrum
miejscowości. Przejazd do kościoła w Dziwnówku w niedzielę na mszę świętą jest
bezpłatny (ośrodek dowozi klientów Melexem).
Na terenie ośrodka: klimatyzowana przytulna kawiarnia z drink barem i zadaszonym
tarasem, dostęp do Internetu bezprzewodowego, boisko do siatkówki, miejsce do gry
w koszykówkę, stół do ping ponga, kręg ogniskowy, grill, bilard, dart, klimatyzowana
jadalnia, cymbergaj. Dodatkowo jacuzzi, własny basen i brodzik z podgrzewaną wodą –
kompleks atrakcji wodnych, który w razie niepogody pozwala na zadaszenie basenu, tak
by dalej móc z niego korzystać. UWAGA: na terenie ośrodka obowiązuje całkowity
zakaz palenia tytoniu (poza wyznaczonymi do tego miejscami – specjalne domki),
zwłaszcza w pokojach i balkonach. Kara finansowa za złamanie zakazu to 500 zł.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (smaczne i domowe wyżywienie, śniadania i kolacje w
formie bufetu, obiad dwudaniowy+ deser+ napój – serwowany).
Pokoje: zakwaterowanie w budynku głównym pokoje 2-, 3-os. lub w 2-pokojowych
domkach 3-, 4-, 5-os. z pełnym węzłem sanitarnym, na wyposażeniu których znajduje
się TV, lodówka, sprzęt plażowy, czajniki elektryczny i szklanki, ręczniki kąpielowe.
Minimalna ilość w domku to 3 osoby pełnopłatne.

Terminy | autokar
8 dni / 7 noclegów
01.08*/02.08-09.08.2020
08.08*/09.08-16.08.2020
15.08*/16.08-23.08.2020

FB 3 posiłki/dzien.
Cena/os.

1 630,- PLN

* wyjazd w godz. wieczornych
(nocny przejazd nad Bałtyk), pobyt
od śniadania w dniu przyjazdu
(doba hotelowa od godz. 16:00),
do śniadania w dniu wyjazdu
(wykwaterowanie z pokoi
do godz. 08:00)

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach dorosłych:
• dziecko do 3 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) cena 490,- PLN
• dzieci 3-5 lat (na dostawce) cena 1 160,- PLN
• dzieci 5-10 lat (na dostawce) cena 1 360,- PLN

Cena obejmuje
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w OW FAMILIJNI w
budynku głównym lub w dwupokojowych
domkach z pełnym węzłem sanitarnym
7 noclegów
• 3 posiłki dziennie (smaczne i domowe
wyżywienie, śniadania i kolacje w formie
bufetu, obiad serwowany) pobyt
rozpoczyna się śniadaniem, kończy
śniadaniem
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
z poczęstunkiem (smalczyk, ogórki,
grochówka, dodatki)
• organizacja dyskoteki/dancingu
• opieka pilota na trasie przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
5 000 PLN)
• podatek VAT

Cena nie obejmuje
• taksy klimatycznej płatnej na miejscu na
recepcji gotówką, około 2 PLN/dzień/os.
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• w przypadku dojazdu własnego
dodatkowo płatny parking – opłatę
należy uiścić w gotówce na recepcji ok.
10 PLN/doba. Ilość miejsc parkingowych
na terenie ośrodka ograniczona

Uwagi Dojazd własny zniżka
50 PLN/os. (parking dodatkowo płaty
na miejscu w ośrodku). Doba hotelowa
i zakwaterowanie od godz. 14:00,
wykwaterowania z pokoi w dniu wyjazdu
do godz. 08:00. Turnus rozpoczyna się
od śniadania w dniu przyjazdu i kończy
śniadaniem w dniu wyjazdu.

NOWOŚĆ

40-467 Katowice – Giszowiec, ul. Mysłowicka 28
tel./fax +48 32 209 30 66
tel. kom. 510 910 100
biuro@altamira.net.pl
www.facebook.com/biuropodrozy.altamira

www.altamira.net.pl
Odwiedź nas na Facebooku
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu
prawa handlowego, pełna oferta w biurze lub na:
www.altamira.net.pl

Fantastyczny rodzinny wypoczynek !
Basen, place zabaw, animacje, z e r o n u d y !
Mnóstwo atrakcji i szaleństw dla dzieci i rodziców !
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POGORZELICA

Fantastyczny rodzinny wypoczynek!

Basen, zjeżdżalnie, małpi gaj, place zabaw, animacje,
mini golf – z e r o n u d y !
Mnóstwo atrakcji i szaleństw dla dzieci i rodziców !
NOWOŚĆ – turnusy 10-dniowe!

POGORZELICA Nadmorska, urokliwa miejscowość wypoczynkowa, położona
w województwie zachodniopomorskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Niechorza, 10 km
od Rewala, 40 km od Kołobrzegu. Malownicze położenie, bliskość lasów sosnowych oraz
sąsiedztwo jeziora Liwia Łuża, należącego do rezerwatu ornitologicznego, sprawiają,
że wypoczynek w tym miejscu to prawdziwa radość i niezwykłe przeżycie. W 2015 r.,
Pogorzelica została wyróżniona odznaczeniem Błękitnej Flagi za spełnianie najwyższych
standardów, m.in. w takich kategoriach jak: czystość wody i bezpieczeństwo. Piękne
szerokie plaże oraz mnóstwo miejscowych atrakcji. To gwarancja udanych, rodzinnych
wakacji nad polskim morzem.

OŚRODEK WCZASOWY „FAMILIJNI”
www.pogorzelica.familijni.com
Rodzinny kompleks wypoczynkowy po generalnym remoncie z doskonałym zapleczem
rekreacyjno-sportowym, z bogatym programem animacyjnym, dedykowany rodzinom
z dziećmi i nie tylko.
Położenie: bezpośrednio w lesie sosnowym, 10 min spacerem od centrum Pogorzelicy,
ok. 300 m od plaży w linii prostej (przejście przez ulicę i las). Przejazd do kościoła w Pogorzelicy w niedzielę na mszę świętą jest bezpłatny (ośrodek dowozi klientów Melexem).
Pokoje: 2-, 3-osobowe typu standard z możliwością dostawki. Komfortowe, z pełnym
węzłem sanitarnym i balkonami. Wyposażenie pokoi: telewizor, lodówka, suszarka na
bieliznę, sprzęt plażowy (leżaki, parawan), czajnik elektryczny, szklanki. Ośrodek zastrzega
sobie możliwość drzwi przejściowych do innego pokoju, co wynika z zabudowy ośrodka.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bogatego
bufetu. Śniadania: 08:00-10:00, obiadokolacje 16:00-19:00. Posiłki domowe, smaczne
i urozmaicone. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia posiłków z restauracji.
Do dyspozycji gości na terenie obiektu – dla starszych: bar letni, basen, jacuzzi,
kompleks ogniskowy z miejscem na grilla, sala kinowo-konferencyjna, sala dyskotekowa,
przytulna kawiarnia z drink barem; dla dzieci: aquapark, (na który składają się:
zadaszony basen, trzy zjeżdżalnie, brodzik z podgrzewaną wodą, spray park z mnóstwem
zabawek i armatek wodnych oraz jacuzzi), dwie bawialnie dla dzieci w budynku
głównym, dwa monitorowane i atestowane place zabaw usytuowane na świeżym
powietrzu, sala gier i zabaw, park siatkowy.
Dodatkowe atrakcje: mini golf (50% zniżki dla gości ośrodka), boisko do siatkówki, stół
do tenisa, miejsce do gry w kosza, siłownia, basen.
UWAGA: na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (poza
wyznaczonymi do tego miejscami – specjalne domki ), zwłaszcza w pokojach
i balkonach. Kara finansowa za złamanie zakazu to 500 zł.

Terminy | autokar
8 dni / 7 noclegów
26.06*/27.06-04.07.2020
03.07*/04.07-11.07.2020
10.07*/11.07-18.07.2020
17.07*/18.07-25.07.2020
24.07*/25.07-01.08.2020
31.07*/01.08-08.08.2020
07.08*/08.08-15.08.2020
14.08*/15.08-22.08.2020
21.08*/22.08-29.08.2020

Terminy | autokar
10 dni / 9 noclegów
28.06*/29.06-08.07.2020
07.07*/08.07-17.07.2020
16.07*/17.07-26.07.2020
25.07*/26.07-04.08.2020
03.08*/04.08-13.08.2020

HB 2 posiłki/dzien.
Cena/os.

1 490,- PLN

1 590,- PLN

Zniżki dla dzieci przy dwóch
osobach dorosłych:
• dziecko 0-3 lat (bez świadczeń,
wspólne spanie z rodzicem)
cena 490,- PLN
• dziecko 3-5 lat (na dostawce)
cena 1 000,- PLN
• dzieci 5-10 lat (na dostawce)
cena 1 220,- PLN

1 490,- PLN
HB 2 posiłki/dzien.
Cena/os.

1 899,- PLN

Zniżki dla dzieci przy dwóch
osobach dorosłych:
• dziecko 0-3 lat (bez świadczeń,
wspólne spanie z rodzicem)
cena 490,- PLN
• dziecko 3-5 lat (na dostawce)
cena 1 180,- PLN
• dzieci 5-10 lat (na dostawce)
cena 1 480,- PLN

* wyjazd w godz. wieczornych (nocny przejazd nad Bałtyk), pobyt od śniadania
w dniu przyjazdu (doba hotelowa od godz. 17:00), do śniadania w dniu wyjazdu
(wykwaterowanie z pokoi do godz. 08:00)

Cena obejmuje
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w eleganckim ośrodku,
w pokojach z łazienkami, TV – 7/9 noclegów w zależności od wykupionej oferty
• 2 posiłki dziennie (śniadania
i obiadokolacje w formie bufetu), pobyt
rozpoczyna się śniadaniem i kończy
śniadaniem
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe
(basen, zjeżdżalnie) – wg opisu
• bogaty program animacyjny
• opiekę pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
5 000 PLN)
• podatek VAT

Cena nie obejmuje
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej płatnej na miejscu
w gotówce na recepcji po przyjeździe
ok. 2 PLN/os./doba
• w przypadku dojazdu własnego dodatkowo płatny parking: 10 PLN/os./doba –
opłatę należy uiścić gotówką na recepcji.
Ilość miejsc parkingowych ograniczona

Uwagi Dojazd własny zniżka 50 PLN/
os. (parking dodatkowo płatny na miejscu
w ośrodku). Doba hotelowa i zakwaterowanie
od godz. 17:00, wykwaterowania z pokoi w
dniu wyjazdu do godz. 08:00. Turnus rozpoczyna się od śniadania w dniu przyjazdu
i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

HIT
2019

www.altamira.net.pl
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JASTRZĘBIA
GÓRA

Hit cenowy!

Komfortowy ośrodek

Smaczne jedzenie – 3 posiłki

Idealny dla rodzin z dziećmi

NOWOŚĆ – turnusy 10-dniowe!

DOM WCZASOWY „MALVIS” / „VIS”
www.visjastrzebia.pl/malvis-vacation-house
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/VIS” pokoje 2-os. + dostawka (1 fotel), 3-os. (2 łóżka + sofa 2-os.),
D.W. „MALVIS”
nowoczesne, z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik bezprzewodowy, filiżanki, sztućce,
1 leżak, parawan. 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 od budynku „MALVIS”), 3 posiłki dziennie, smaczne, domowe (śniadanie, kolacje w formie bufetu, obiad serwowany).
Do dyspozycji gości: kawiarnia, ogródek letni przy pięknie ukwieconych alejach, ogrodzie z rabatami, skalniakami, oczkiem wodnym z rybkami, 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.

Terminy | autokar
8 dni / 7 noclegów
03.07*/04.07-11.07.2020
10.07*/11.07-18.07.2020
17.07*/18.07-25.07.2020
24.07*/25.07-01.08.2020
31.07*/01.08-08.08.2020
07.08*/08.08-15.08.2020
14.08*/15.08-22.08.2020

Terminy | autokar
10 dni / 9 noclegów
12.07*/ 13.07-22.07.2020
21.07*/22.07-31.07.2020
30.07*/31.07-09.08.2020
08.08*/09.08-18.08.2020

FB 3 posiłki/dzien.
Cena/os.

1 349,- PLN

FB 3 posiłki/dzien.
Cena/os.

1 649,- PLN

Zniżki dla dzieci przy dwóch
osobach dorosłych:
• dziecko do 3 lat (bez świadczeń,
wspólne spanie z rodzicem)
cena 350,- PLN
• dzieci do 3-5 lat (bez świadczeń,
wspólne spanie z rodzicem)
cena 670,- PLN
• dziecko 3-5 lat na własnym łóżku
cena 870,- PLN
• dzieci 5-10 lat zniżka 100,- PLN
Zniżki dla dzieci przy dwóch
osobach dorosłych:
• dziecko do 3 lat (bez świadczeń,
wspólne spanie z rodzicem)
cena 350,- PLN
• dzieci do 3-5 lat (bez świadczeń,
wspólne spanie z rodzicem)
cena 810,- PLN
• dziecko 3-5 lat na własnym łóżku
cena 1 010,- PLN
• dzieci 5-10 lat zniżka 90,- PLN

* wyjazd w godz. wieczornych (nocny przejazd nad Bałtyk), pobyt od śniadania
w dniu przyjazdu (doba hotelowa od godz. 14:00 ), do śniadania w dniu wyjazdu
(wykwaterowanie z pokoi do godz. 08:00)

Cena obejmuje
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
TV – 7/9 noclegów – DW „MALVIS”/„VIS”
• 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje
w formie bufetu, obiady serwowane),
pobyty rozpoczynają się i kończą
śniadaniem (restauracja DW „VIS”)
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• wieczorek taneczny przy muzyce (18.0022.00) w ramach kolacji zwykłej (DW „VIS”)
• opłata klimatyczna
• opieka pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
5 000 PLN)
• podatek VAT

Uwagi Doba hotelowa od godz.
14.00, wykwaterowanie z pokoi do godz.
08.00. Turnus rozpoczyna się śniadaniem
w dniu przyjazdu, pokoje od ok. godz.
14.00. Turnus kończy się śniadaniem
w dniu wyjazdu, wykwaterowanie po
śniadaniu. W ośrodku nie przyjmujemy
zwierząt domowych.
Dojazd własny: zniżka 50 PLN.
Ilość miejsc parkingowych na terenie
ośrodka ograniczona.

POKOJE „MALVIS”

POKOJE „VIS”
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NIECHORZE

MIĘDZYWODZIE

2. sezon w ofercie – rekomendowany

Obiekt blisko plaży

przez naszych Klientów!

CENTRUM REKREACJI „METAMORFOZA”

Blisko centrum

www.cr-metamorfoza.pl

Wysoki standard

Położenie: kompleks położony tylko 150 m od morza, wzdłuż alejki prowadzącej na
plażę, oddzielony od morza leśnym pasem ochronnym. Na ogrodzonym terenie znajdują
się trzy pawilony hotelowe (dwupiętrowe) z czego w jednym mieści się część administracyjna i recepcja. Ośrodek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje: 2- i 3-osobowe (2 os. z możliwością pojedynczego wykorzystania). Pokoje 4-os.
typu studio (dwa pokoje: sypialnia, pokój wypoczynkowy, łazienka). Wszystkie pokoje
z łazienkami, TV, balkonami oraz dostępem do internetu Wi-Fi (dostęp do internetu jest
bezpłatny i nie podlega reklamacji oraz roszczeniom w przypadku jego braku).
Wyżywienie: FB – 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad
serwowany) lub HB – 2 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja – bufet), pobyt od śniadania
do śniadania.
Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia wyposażona w projektor, bilard, piłkarzyki,
basen letni, z podgrzewaną wodą (temp. 25°C, 3,75 x 8,25 x 1,3 m), kort tenisowy (ze
sztuczną nawierzchnią tartan), parking, plac zabaw, Fit Park, baza zabiegowa: krioterapia
miejscowa, kąpiele solankowe, kąpiele borowinowe, kąpiele perełkowe, okłady borowinowe, lampa sollux, ultradźwięki, inhalacje, diadynamik, magnetronik, jonoforeza, masaż
klasyczny, łóżko masujące, masaż wodny, fizjoterapia. Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, wypożyczalnia rowerów (6 zł/godz.), bilard, piłkarzyki, parking niestrzeżony (30
miejsc) – nie zapewniamy miejsc postojowych dla wszystkich Gości (w odległości 10 m
od ośrodka znajduje się parking strzeżony płatny), zabiegi rehabilitacyjne.

NIECHORZE nadmorska, malownicza miejscowość wypoczynkowa, położona
w woj. zachodniopomorskim. Wyjątkowe położenie, bliskość lasów sosnowych oraz
sąsiedztwo jeziora Liwia Łużna należącego do rezerwatu ornitologicznego sprawiają,
że wypoczynek w tym miejscu to prawdziwa radość i niezwykłe przeżycie. To gwarancja
udanych, rodzinnych wakacji nad polskim morzem.

DOM WCZASOWY „KLIPER”

www.kliperniechorze.pl

Położenie: nowoczesny obiekt wspaniale położony w zacisznej, malowniczej
części nadmorskiego Niechorza, blisko centrum. Taka lokalizacja zapewnia komfort
wypoczynku. Zejście na czystą, szeroką, piaszczystą plażę w odległości 200 m.
Pokoje: standard – 2-osobowe, wyposażenie: łazienka (umywalka, prysznic, WC,
ręczniki), balkony oraz TV, internet Wi-Fi. Pokoje 1-osobowe bez balkonów. Dodatkowo
pokoje wyposażone są w parawan, koc, ręczniki (1 mały i 1 duży/os.).
Pokoje standarad+ – 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, komfortowe i przestronne. Wyposażenie:
łazienka (umywalka, prysznic, WC, ręczniki), balkony, TV, internet, Wi-Fi. Pokoje
1-osobowe bez balkonów. Dodatkowo pokoje wyposażone są w lodówki oraz mini
aneksy kuchenne naczynia (kubki, szklanki, talerze), sztućce, czajniki, leżak, parawan,
koc, ręczniki (1 mały i 1 duży/os.). Przy rodzinach (2 osoby dorosłe i 2 dzieci) ośrodek
zastrzega sobie możliwość rozkładanej kanapy dla dzieci.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje. Śniadania w formie bufetu
szwedzkiego w godz. 08.00-10.30, obiadokolacje – danie główne serwowane do stołu +
bufet z deserami, napojami, surówkami/sałatkami i innymi dodatkami w godz. 16.30-18.30.
Posiłki domowe, smaczne i urozmaicone.
Do dyspozycji gości na terenie obiektu: kawiarnia czynna w godz. podanych przez
ośrodek, basen zewnętrzny, wanna z hydromasażem, ogródek z miejscem na grilla
i altaną, zadaszony taras, sprzęt plażowy, wypożyczalnia rowerów, parking (dla gości na
terenie ośrodka gratis)
Atrakcje w pobliżu obiektu: malownicze jezioro wraz z rezerwatem ornitologicznym
Liwia Łuża (30 m), kompleks obiektów sportowych, w skład których wchodzą m.in.:
boiska i korty tenisowe (10 m), ścieżka rowerowo-spacerowa łącząca Niechorze
z Mrzeżynem (20 m). Muzeum rybołówstwa (550 m), dworzec kolei wąskotorowej
i dworzec autobusowy (800 m), latarnia morska w Niechorzu (2 km).

03.07*/04.07-11.07.2020
10.07*/11.07-18.07.2020

Terminy | autokar

Cena obejmuje

Uwagi Dojazd własny zniżka
50 PLN/os. (parking gratis ). Doba hotelowa
i zakwaterowanie od godz. 16.00,
wykwaterowania z pokoi w dniu wyjazdu
do godz. 08.00. Turnus rozpoczyna się
od śniadania w dniu przyjazdu i kończy
śniadaniem w dniu wyjazdu.

1 590,- PLN

1 650,- PLN

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach dorosłych:
•d
 ziecko do 3 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) cena 350,- PLN
• dziecko 4-10 lat (własne spanie, porcja dziecięca) cena 1250,- PLN – HB, 1390,- PLN – FB

Cena obejmuje:

Pokój standard+
1 590,- PLN
1 630,- PLN

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach pełnopłatnych:
• dziecko do 2 lat – bez świadczeń cena 490,- PLN
• dziecko 2-12 lat cena 1 060,- PLN
• dziecko 12-15 lat cena 1 350,- PLN

FB • 3 posiłki dziennie

* wyjazd w godz. wieczornych (nocny przejazd nad Bałtyk), pobyt od śniadania
w dniu przyjazdu (doba hotelowa od godz. 14.00), do śniadania w dniu wyjazdu
(wykwaterowanie z pokoi do godz. 08.00)

Cena/os. • HB 2 posiłki dziennie
Pokój standard
1 520,- PLN
1 570,- PLN

Cena/os.
HB • 2 posiłki dziennie

17.07*/18.07-25.07.2020
24.07*/25.07-01.08.2020
31.07*/01.08-08.08.2020
07.08*/08.08-15.08.2020
14.08*/15.08-22.08.2020

* wyjazd w godz. wieczornych (nocny przejazd nad Bałtyk), pobyt od śniadania
w dniu przyjazdu (doba hotelowa od godz. 16.00), do śniadania w dniu wyjazdu
(wykwaterowanie z pokoi do godz. 08.00)

• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach typu
standard lub standard+ z łazienkami, TV
7 noclegów
• 2 posiłki dziennie (śniadania
i obiadokolacje) – pobyt rozpoczyna się
śniadaniem i kończy śniadaniem
• opiekę pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
5 000 PLN)
• podatek VAT

Pyszne wyżywienie

Baza rehabilitacyjna

Elegancki obiekt z basenem

Terminy | autokar
8 dni / 7 noclegów

B A ŁT Y K

www.altamira.net.pl

POKÓJ STANDARD
POKÓJ STANDARD+

• t ransport autokarem klasy LUX
(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
• z akwaterowanie w pokojach 2-, 3-,
4-osobowych, z pełnym węzłem
sanitarnym, TV, balkonem – 7 noclegów
•w
 yżywienie: FB – 3 posiłki dziennie
(śniadanie, kolacja w formie bufetu, obiad
serwowany) lub HB – 2 posiłki dziennie
(śniadanie i kolacja – bufet), pobyt od
śniadania do śniadania
• k orzystanie z infrastruktury ośrodka
•2
 zabiegi gratis (masaż wodny rąk lub
stóp, mata masująca)
•g
 rill z pieczeniem kiełbasek
•w
 ieczorek taneczny
•o
 pieka pilota podczas przejazdu
•u
 bezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
5 000 PLN)
•p
 odatek VAT

Uwagi Dojazd własny zniżka 50 PLN/
os. (parking dodatkowo płaty na miejscu
w ośrodku). Doba hotelowa i zakwaterowanie od godz. 14.00, wykwaterowania
z pokoi w dniu wyjazdu do godz. 08.00.
Turnus rozpoczyna się od śniadania w dniu
przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu. Dopłata do pokoju 1-os. 550 PLN
(ilość pokoi ograniczona).

7

www.altamira.net.pl

Rodzinna

a
k
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ó
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M

nad Bałtykiem

Fantastyczny rodzinny wypoczynek + wycieczka do Międzyzdroi

POGORZELICA
OŚRODEK WCZASOWY „FAMILIJNI”
www.pogorzelica.familijni.com

Opis ośrodka na stronie 2

DZIWNÓWEK
OŚRODEK WCZASOWY „FAMILIJNI”
www.dziwnowek.familijni.com

Termin | autokar
29.04-03.05.2020 (5 dni)

MA JÓWK A

Opis ośrodka na stronie 1

Cena/os.

860,- PLN

Wyjazd 29.04 o godz. 05.00,
powrót 03.05 w godz. wieczornych

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach dorosłych:
• dziecko 0-3 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) cena 550,- PLN
• dziecko lub dwoje dzieci 3-7 lat (na dostawce) cena 750,- PLN

Cena obejmuje
• transport autokarem
• zakwaterowanie w ośrodku FAMILIJNI,
w pokojach z łazienkami, TV – 4 noclegi
• POGORZELICA – 2 posiłki dziennie
(śniadania i obiadokolacje w formie
bufetu), pobyt rozpoczyna się
obiadokolacją i kończy śniadaniem
• DZIWNÓWEK – 3 posiłki dziennie
(śniadania i kolacja w formie bufetu
+ obiad serwowany i deser), pobyt
rozpoczyna się obiadem i kończy
śniadaniem
• atrakcyjny program pobytu
(zgodnie z opisem)
• wycieczka do Międzyzdroi (w drodze
powrotnej do domu) – zwiedzanie
z przewodnikiem: Aleja Gwiazd, Molo,
Domek na dachu, czas wolny w drodze
dojazdowej Zagroda Żubrów

• opieka pilota podczas trwania całej imprezy
• ubezpieczenie NNW
(SIGNAL IDUNA 5 000 PLN)
• podatek VAT

Cena nie obejmuje
• taksy klimatycznej
• kosztów przewodnika lokalnego
• biletów wstępu – razem około 35 PLN/os.
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• parkingu dla auta w przypadku dojazdu
własnego, ilość miejsc parkingowych na
terenie ośrodka ograniczona

Uwagi Doba hotelowa i zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz. 14.00
(Dziwnówek) i 16.00 (Pogorzelica).
Wykwaterowanie z pokoi w dniu wyjazdu
do godz. 08:00.
DZIWNÓWEK

POGORZELICA

