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WCZASY Z DOJAZDEM
AUTOKAREM

JASTRZĘBIA
GÓRA

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

Nocne przejazdy nad Bałtyk:
wyjazdy autokarów w piątek
w późnych godzinach wieczornych

Komfortowy ośrodek
Obiekt z windą

Idealny dla rodzin z dziećmi
Smaczne jedzenie

DOM WCZASOWY „MALVIS” 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” 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. 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 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
12.07*/13.07-20.07.2019
19.07*/ 20.07-27.07.2019
26.07*/27.07-03.08.2019
02.08*/03.08-10.08.2019
09.08*/10.08-17.08.2019

Cena/os.

1 249,- PLN

* wyjazd w piątek w godz.
wieczornych (nocny przejazd
nad Bałtyk), pobyt od śniadania
w dniu przyjazdu (doba hotelowa
od 14.00) 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 350,- PLN
• dzieci do 3-5 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) cena 600,- PLN
• dziecko 3-5 lat na własnym łóżku cena 800,- PLN
• dzieci 5-10 lat zniżka 140,- PLN

Cena obejmuje
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
TV – 7 noclegów – DW „MALVIS”
• 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
Polska TU S.A.), kwota 5 000 PLN
• podatek VAT

Uwagi Doba hotelowa od godz.
14.00, wykwaterowanie z pokoi do godz.
08.00. Turnus zaczyna 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

D.W. „MALVIS”

RESTAURACJA D.W. „VIS”
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POGORZELICA

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 !

Fantastyczny rodzinny wypoczynek!

POGORZELICA Nadmorska, urokliwa miejscowość wypoczynkowa, położna
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.
Pokoje: 2-, 3-osobowe z możliwością dostawki, komfortowe, z pełnym węzłem
sanitarnym i balkonami.
Wyposażenie pokoi: telewizor, lodówka, suszarka na bieliznę, sprzęt plażowy (leżaki,
parawan), czajnik elektryczny, szklanki.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu.
Śniadania od godz. 08.00 do 10.00, obiadokolacje od 16.00 do 19.00. Posiłki domowe,
smaczne i urozmaicone.
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.

Terminy | autokar
21.06*/22.06-29.06.2019
28.06*/29.06-06.07.2019
05.07*/06.07-13.07.2019
12.07*/13.07-20.07.2019
19.07*/20.07-27.07.2019
26.07*/27.07-03.08.2019
02.08*/03.08-10.08.2019
09.08*/10.08-17.08.2019
16.08*/17.08-24.08.2019

Cena/os.

1 250,- PLN
1 390,- PLN
1 490,- PLN

* wyjazd w piątek w godz.
wieczornych (nocny przejazd
nad Bałtyk), pobyt od śniadania
w dniu przyjazdu (doba hotelowa
od 17.00) do śniadania w dniu
wyjazdu (wykwaterowanie
z pokoi do godz. 08.00)

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 930,- PLN
• dzieci 5-10 lat (na dostawce) cena 1 150,- PLN

Cena obejmuje
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w eleganckim ośrodku,
w pokojach z łazienkami, TV – 7 noclegów
• 2 posiłki dziennie (śniadania
i obiadokolacje w formie bufetu), pobyt
rozpoczyna się śniadaniem i kończy
śniadaniem
• bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe
(basen, zjeżdżalnie) – wg opisu
• bogaty program animacyjny
• opiekę pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A.), kwota 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. – opłatę
należy uiścić w gotówce na recepcji

Uwagi Dojazd własny zniżka
50,- PLN/os. Doba hotelowa i zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz. 17.00.
Wykwaterowanie z pokoi w dniu wyjazdu
do godz. 08.00. Dopłata do pokoju
1 os. wynosi 30 PLN x 7 nocy = 210 PLN
– ilość pokoi ograniczona.

www.altamira.net.pl
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NIECHORZE
Elegancki obiekt z basenem
Blisko centrum
Wysoki standard

NIECHORZE nadmorska, malownicza miejscowość wypoczynkowa, położna
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, wspaniale ulokowany obiekt 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: 2-osobowe typu standard, 2-, 3- ,4-osobowe typu standard plus. Pokoje
komfortowe i przestronne. W pokojach znajdują się: łazienka (umywalka, prysznic, WC,
ręczniki), balkony oraz 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.).
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, 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).

Terminy | autokar
8 dni / 7 noclegów
05*/06.07-13.07.2019
12*/13.07-20.07.2019

Cena/os.
Pokój standard
1 360,- PLN
1 490,- PLN

Pokój standard+
1 490,- PLN
1 590,- PLN

* wyjazd w piątek w godz. wieczornych (nocny przejazd nad Bałtyk), pobyt od
śniadania w dniu przyjazdu (doba hotelowa od 16.00) do śniadania w dniu wyjazdu,
wykwaterowanie i wyjazd po śniadaniu
Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach pełnopłatnych:
• dziecko do 2 lat – bez świadczeń cena 490,- PLN
• dziecko 2-12 lat cena 970,- PLN
• dziecko 12-15 lat cena 1280,- PLN

Cena obejmuje
• 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
Polska TU S.A.), kwota 5 000 PLN
• podatek VAT

Uwagi Dojazd własny zniżka
50,- PLN/os. Doba hotelowa
i zakwaterowanie w dniu przyjazdu od
godz. 16.00. Wykwaterowanie z pokoi
w dniu wyjazdu do godz. 09.00.
Dopłata do pokoju 1 os. – 350 PLN
(ilość pokoi ograniczona). Parking
w przypadku dojazdu własnego – gratis.

POKÓJ STANDARD
POKÓJ STANDARD+

B A ŁT Y K

www.altamira.net.pl

MIĘDZYWODZIE
Obiekt blisko plaży

Pyszne wyżywienie
Baza rehabilitacyjna

CENTRUM REKREACJI „METAMORFOZA”
www.cr-metamorfoza.pl
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 w formie bufetu, obiadokolacja –
serwowana), 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.

Terminy | autokar
19.07*/20.07-27.07.2019
26.07*/27.07-03.08.2019
02.08*/03.08-10.08.2019

Cena/os.
HB

FB

1 480,- PLN

1 590,- PLN

* wyjazd w piątek w godz. wieczornych (nocny przejazd nad Bałtyk), pobyt od
śniadania w dniu przyjazdu (doba hotelowa od 16.00) do śniadania w dniu wyjazdu,
wykwaterowanie i wyjazd zaraz po śniadaniu
Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach dorosłych:
• dziecko do 3 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) cena 300,- PLN
• dziecko 4-10 lat (własne spanie, porcja dziecięca) cena 1180,- PLN – HB, 1320,- PLN – FB

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
• zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-,
4-osobowych, z pełnym węzłem
sanitarnym, TV, balkonem – 7 noclegów
• wyżywienie: FB – 3 posiłki dziennie
(śniadanie, kolacja w formie bufetu, obiad
serwowany) lub HB – 2 posiłki dziennie
(śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja
– serwowana), pobyt od śniadania do
śniadania
• korzystanie z infrastruktury ośrodka
• 2 zabiegi gratis (masaż wodny rąk lub
stóp, mata masująca)
• grill z pieczeniem kiełbasek
• wieczorek taneczny
• opieka pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A.), kwota 5 000 PLN
• podatek VAT

Uwagi Dopłata do pokoju 1-os.
450,- PLN (ilość pokoi ograniczona)
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.
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KRYNICA
MORSKA

www.altamira.net.pl
Ośrodek bezpośrednio przy plaży
Pokoje po generalnym remoncie
Pawilony hotelowe z windami

HOTEL „NEPTUN”iii

www.nat.pl/nasze-obiekty/hotel-neptun-w-krynicy-morskiej
Położenie: na dużym, zalesionym terenie, zaledwie 100 m od morza.
Pokoje: na terenie znajdują się 4 pawilony wczasowe, pokoje 2-, 3-osobowe z balkonami
i lodówkami. W każdym pawilonie znajduje się winda. Pokoje po generalnym remoncie
w 2015 r. Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania, obiadokolacje w formie bufetu).
Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia z dyskoteką, świetlica, kompleks boisk
sportowych do: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, korty tenisowe, tenis
stołowy w oddzielnej hali, wypożyczalnia rowerów, mały plac zabaw dla dzieci, amfiteatr,
sala TV, mała biblioteka, miejsce na ognisko, Wi-Fi, salki zabaw dla dzieci i młodzieży,
siłownia zewnętrzna. Dla dzieci: kompleks boisk, salki zabaw dla dzieci i młodzieży, mały
plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo płatne: parking ogrodzony, dozorowany, płatny (ok.
10 PLN za dobę, ok. 45 PLN za tydzień), opłata klimatyczna ok. 2 PLN/os./dzień.

Terminy | autokar
21.06*/22.06-09.07.2019
28.06*/29.06-06.07.2019
05.07*/06.07-13.07.2019

Cena/os.

1 590,- PLN

* wyjazd w piątek w godz.
wieczornych (nocny przejazd
nad Bałtyk), pobyt od śniadania
w dniu przyjazdu (doba hotelowa
od 17.00) do śniadania w dniu
wyjazdu (wykwaterowanie
z pokoi do godz. 08.00)

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach dorosłych:
• dziecko do 3 lat (wspólne spanie z rodzicem, bez wyżywienia) cena 450,- PLN
• dziecko 4-10 lat (wspólne spanie z rodzicem) cena 710,- PLN
• dziecko 4-14 lat (własne spanie) cena 1 240,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
z łazienkami – 7 noclegów
• wyżywienie: HB – 2 posiłki dziennie
(śniadania, obiadokolacje w formie
bufetu), pobyt od kolacji do śniadania
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• wieczorek przy muzyce mechanicznej
• korzystanie z infrastruktury ośrodka
• opieka pilota podczas przejazdu

• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A.), kwota 5 000 PLN
• podatek VAT

Uwagi Doba hotelowa od godz.
17.00, kończy się o godz. 10.00 w dniu
wyjazdu. Dodatkowo płatne w ośrodku:
opłata klimatyczna. W ośrodku nie
przyjmujemy zwierząt domowych.
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.
Brak pokoi 1-osobowych.

a
k
w
ó
j
a
M

www.altamira.net.pl

Rodzinna

nad Bałtykiem

Fantastyczny rodzinny wypoczynek + wycieczka do Szczecina

POGORZELICA
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.
Pokoje: 2-, 3-osobowe z możliwością dostawki, komfortowe, z pełnym węzłem
sanitarnym i balkonami.
Wyposażenie pokoi: telewizor, lodówka, suszarka na bieliznę, sprzęt plażowy (leżaki,
parawan), czajnik elektryczny, szklanki.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu.
Śniadania od godz. 08.00 do 10.00, obiadokolacje od 16.00 do 19.00. Posiłki domowe,
smaczne i urozmaicone.
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.

Termin | autokar
30.04-05.05.2019

Cena/os.

860,- PLN

wyjazd 30.04 w godz. wieczornych (nocny przejazd nad Bałtyk), pobyt od śniadania
w dniu przyjazdu (doba hotelowa od godz. 13.00), do śniadania w dniu wyjazdu
(wykwaterowanie z pokoi do godz. 08.00)
Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach dorosłych:
• dziecko 0-3 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) cena 490,- PLN
• dziecko 3-7 lat (na dostawce) cena 695,- PLN

Cena obejmuje
• transport autokarem
• zakwaterowanie w eleganckim ośrodku,
w pokojach z łazienkami, TV – 4 noclegi
• 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu), pobyt rozpoczyna się
i kończy śniadaniem
• atrakcyjny program pobytu ( zgodnie
z opisem )
• wycieczkę do Szczecina (w drodze
powrotnej do domu) – zwiedzanie
z przewodnikiem: Stare Miasto, ratusz,
Kościół św. Jana Ewangelisty, Zamek
Książąt Pomorskich, Most Długi, Wały
Chrobrego, czas wolny
• opiekę pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A.), kwota 5 000 PLN
• podatek VAT

Cena nie obejmuje
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej płatnej po przyjeździe
na recepcji w gotówce, ok. 2 PLN/os./doba
• opłaty za lokalnego przewodnika
i ewentualnie biletu wstępu przy
zwiedzaniu Szczecina, koszt ok. 25 PLN/os.

Uwagi Doba hotelowa i zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz. 13.00.
Wykwaterowanie z pokoi w dniu wyjazdu
do godz. 08:00.
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www.altamira.net.pl

