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

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

SeniorówSeniorów
WCZASY

50+

DLA

WŁADYSŁAWOWO

POKÓJ DELUXE

POKÓJ CLASSIC

Doba hotelowa  
od godz. 15.00, do godz. 10.00.
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.  
Brak pokoi 1-osobowych.

Uwagi

Położenie: ośrodek oddalony od morza ok. 800 m. W pobliżu znajduje się Aleja Gwiazd 
Sportu, która jest główną promenadą spacerową. Pensjonat usytuowany jest w pobliżu 
Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”, gdzie można skorzystać 
z zabiegów zdrowotno-rehabilitacyjnych. Ośrodek składa się z części A i B.
Pokoje: 2 rodzaje: Classic (standardowe, bez balkonów – budynek B), De luxe (o pod-
wyższonym standardzie, z balkonami – budynek A). Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy, WI-FI. Brak możliwości pojedyn-
czego zakwaterowania w pokoju 2-os.
Wyżywienie: smaczne i urozmaicone, 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacja w formie 
bufetu szwedzkiego, a obiady serwowane do stolika. Pensjonat serwuje dania kuchni 
polskiej.
Do dyspozycji gości: jadalnia, bezpłatny Internet przez WI-FI, sala disco.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna ok. 2 PLN/os. za dobę, opłata za parking 
wewnętrzny (w przypadku dojazdu własnego) – ilość miejsc ograniczona.

PENSJONAT„JASNY BRZEG”  www.jasnybrzeg.com.pl

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2-os. typu 

standard lub delux, pokoje z łazienkami 
i TV – 12 lub 13 noclegów

•  wyżywienie: FB – 3 posiłki dziennie, 
śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiady serwowane – pobyty od kolacji 
do śniadania

•  zabawa przy muzyce mechanicznej
•  kolacja grillowa z pieczeniem kiełbasek

•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

Pobyty turnusu od kolacji w dniu przyjazdu do ośrodka do śniadania w dniu wyjazdu

1 690,- PLN
1 750,- PLN
1 695,- PLN

1 590,- PLN
1 630,- PLN
1 575,- PLN

Pokoje DeLuxe 
z balkonami • budynek A

Cena/os.
Pokoje Classic  
bez balkonów • budynek B

16.05-29.05.2020 / 14 dni, 13 noclegów
14.06-26.06.2020 / 13 dni, 12 noclegów
04.09-16.09.2020 / 13 dni, 12 noclegów

Terminy | autokar

Komfortowy ośrodek

Odwiedź nas na Facebooku

Smaczne jedzenie
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POGORZELICA

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). 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: 2 posiłki dziennie (śniadania w formie bufetu) lub 3 posiłki dziennie 
(śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane). Na śniadania i kolacje (2 dania 
ciepłe do wyboru).
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, 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 (płatna na miejscu po przyjeździe w recepcji w gotówce, ok. 2 PLN/os./doba), 
wypożyczalnia rowerów (ok. 6 PLN/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.

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-osobo-

wych, z pełnym węzłem sanitarnym, TV, 
balkonem – 11 lub 12 noclegów

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania 
i kolacje) lub 3 posiłki dziennie (śniadania, 
obiady, kolacje)

•  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

MIĘDZYWODZIE

CENTRUM REKREACJI „METAMORFOZA” 
www.cr-metamorfoza.pl

Pobyt turnusu od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu

1 890,- PLN 1 660,- PLN

FB – 3 posiłki

Cena/os.
HB – 2 posiłki

20.05-01.06.2020 / 13 dni, 12 noclegów
01.06-12.06.2020 / 12 dni, 11 noclegów
13.06-24.06.2020 / 12 dni, 11 noclegów
23.08-03.09.2020 / 12 dni, 11 noclegów
26.08-06.09.2020 / 12 dni, 11 noclegów
07.09-18.09.2020 / 12 dni, 11 noclegów

Terminy | autokar

Dopłata do pokoju 1-os.  
450,- PLN (ilość pokoi ograniczona).
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.
Ilość miejsc parkingowych na terenie 
ośrodka ograniczona, konieczna 
rezerwacja parkingu. Opłata za parking  
ok. 10 PLN/ doba. Doba hotelowa  
od godz. 17.00 w dniu przyjazdu,  
do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

Uwagi

Z bazą rehabilitacyjną

Pyszne wyżywienie

Blisko plaży OŚRODEK WCZASOWY „FAMILIJNI”   
www.pogorzelica.familijni.com

Kompleks wypoczynkowy po generalnym remoncie z doskonałym zapleczem 
rekreacyjno-sportowym, z bogatym programem animacyjnym. Doskonałe miejsce dla 
osób powyżej 50. roku życia – komfortowe miejsce wypoczynku, smaczne i domowe 
jedzenie, niewielka odległość od plaży, atrakcyjnie zorganizowany czas wolny. 
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 Pogo-
rzelicy w niedzielę na mszę świętą jest bezpłatny (ośrodek dowozi klientów Melexem).
Pokoje: 2-, 3-osobowe, 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: bar letni, basen, jacuzzi, kompleks ogniskowy 
z miejscem na grilla, sala kinowo-konferencyjna, sala dyskotekowa,  przytulna kawiarnia 
z drink barem, aquapark, (na który składają się: zadaszony basen, trzy zjeżdżalnie, 
brodzik z podgrzewaną wodą, spray park oraz jacuzzi). Dodatkowe atrakcje: mini golf  
(50% zniżki dla gości ośrodka), Nordic Walking – ośrodek wyposażony jest w ogólnodostępny 
sprzęt do spacerów z kijkami, boisko do siatkówki, stół do tenisa, miejsce do gry w kosza, 
siłownia, basen na terenie ośrodka stwarza możliwość prowadzenia zajęć z Aqua Aerobicu. 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu po przyjeździe w recepcji 
w gotówce, ok. 2 PLN/os./doba.
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.

1 590,- PLN

HB | Cena/os.
29.08-09.09.2020 / 12 dni, 11 noclegów
08.09-19.09.2020 / 12 dni, 11 noclegów

Pobyt turnusu od kolacji 
w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu

Terminy | autokar

Cena obejmuje
•  transport autokarem klasy LUX
•  zakwaterowanie w ośrodku, w pokojach  

2-, 3-os. z łazienkami, TV – 11 noclegów
•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania 

i obiadokolacje w formie bufetu),  
pobyt rozpoczyna się kolacją  
i kończy śniadaniem

•  ognisko z pieczeniem kiełbasek  
(kiełbaski, smalec, ogórki, pieczywo, 
grochówka z kuchni polowej)

•  wspólna biesiada przy muzyce na żywo
• wieczór karaoke
• Nordic Walking (ośrodek udostępnia kije)
• dancingi z zespołem muzycznym 
• wieczór gier karciano-planszowych

• dzień otwarty jacuzzi 
• Aqua Aerobic
•  opiekę pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA  

5 000 PLN)
•  podatek VAT

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 kolacji w dniu przyjazdu i kończy 
śniadaniem w dniu wyjazdu.

Uwagi

Ośrodek z basenem i jacuzzi

Pyszne domowe wyżywienie
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DZIWNÓWEK
www.altamira.net.plwww.altamira.net.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „FAMILIJNI”   
www.dziwnowek.familijni.com

ŚWINOUJŚCIE

Położenie: ośrodek położony jest w cichej i spokojnej części Świnoujścia, naprzeciwko 
sosnowego lasu w odległości ok. 380 m od morza i ok. 300 m od granicy niemieckiej. 
Ośrodek składa się z trzech pawilonów hotelowych oraz budynku gastronomicznego. 
Pokoje: Pokoje: 2-, 3-osobowe oraz pokoje typu studio z pełnym węzłem sanitarnym 
i TV, lodówkę, czajnik bezprzewodowy, radio, balkon bądź taras (dotyczy pokoi 
3-osobowych na parterze).
Wyżywienie: smaczne i urozmaicone, 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja) 
w formie bogatego bufetu. Posiłki podawane są w 2 godzinnym przedziale czasowym.
Do dyspozycji gości: jadalnia, baza rehabilitacyjna, boisko do siatkówki, altana z grillem, 
miejsce na ognisko, dozorowany płatny parking, bezpłatny Internet poprzez Wi-Fi.
Dodatkowo płatne: zabiegi rehabilitacyjne, opłata uzdrowiskowa ok. 4 PLN/os./doba, 
opłata za parking (w przypadku dojazdu własnego – pakiet 7 dni ok. 70 PLN).  

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „GRAAL”
www.graal.swinoujscie.pl

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2–os. 

z łazienkami i TV – 8 lub 10 noclegów
•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, 

kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane do stolika, pobyt od kolacji 
do śniadania

•  wieczorek zapoznawczy/pożegnalny  
przy muzyce mechanicznej

•  ognisko z kiełbaskami
•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  bon o wartości 50 PLN do wykorzystania 

w ośrodku na zabiegi rehabilitacyjne
•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

Dopłata do pokoju 1-os.  
550,- PLN (ilość pokoi ograniczona).
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.

Uwagi

1 670,- PLN
1 499,- PLN

FB | Cena/os.
01.06-11.06.2020 / 11 dni, 10 noclegów
14.06-22.06.2020 / 9 dni, 8 noclegów

Pobyt turnusu od kolacji 
w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu

Terminy | autokar

Ośrodek położony w cichej i spokojnej części Świnoujścia

Z bazą rehabilitacyjną

Smaczna kuchnia polska

Ośrodek Wczasowy Familijni na pewno się państwu spodoba. Jedną z jego zalet jest 
położenie – bezpośrednio na wydmie plażowej (dzięki temu czas dotarcia do morza 
to zaledwie 2 minuty), w okolicy przyjemnego lasku, w którym wyznaczona jest trasa 
turystyczna pełniąca funkcję ścieżki zdrowotnej. Sam Dziwnówek ma status uzdrowiska 
dzięki wysokiemu stężeniu jodu, które zapewnia wyjątkowo dobre samopoczucie, 
a szczególnie zbawiennie wpływa na drogi oddechowe. Ośrodek jest całkowicie 
monitorowany i ogrodzony.
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. 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). 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu po przyjeździe w recepcji 
w gotówce, ok. 2 PLN/os./doba.
Zakwaterowanie: w dwupokojowych domkach z pełnym węzłem sanitarnym, na wypo-
sażeniu których znajduje się TV, lodówka, sprzęt plażowy (koc, parawan, leżak, firmowe 
ręczniki), czajniki elektryczny i szklanki. Minimalna ilość w domku to 2 osoby pełnopłatne.

Cena obejmuje
•  transport autokarem klasy LUX
•  zakwaterowanie w OW FAMILIJNI 

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 kolacją, kończy śniadaniem

•  ognisko z pieczeniem kiełbasek 
z poczęstunkiem (smalczyk, ogórki, 
grochówka, dodatki) 

•  wspólna biesiada przy muzyce na żywo
• wieczór karaoke
• nordicwalking (ośrodek udostępnia kije)
• organizacja dancingu 
• wieczór gier karciano-planszowych
• dzień otwarty jacuzzi
• Aqua Aerobic  
•  opieka pilota na trasie przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA) 

5 000 PLN
•  podatek VAT

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.  
Brak możliwości zakwaterowania 1 osoby  
w domku 2-osobowym.  
Turnus rozpoczyna się od kolacji w dniu 
przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu 
wyjazdu.

Uwagi

1 190,- PLN

FB | Cena/os.
08.06-15.06.2020 / 8 dni, 7 noclegów

Pobyt od kolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania 
w dniu wyjazdu

Terminy | autokar

Ośrodek z basenem i jacuzzi

Pyszne wyżywienie Blisko plaży
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Dojazd własny zniżka  
50,- PLN/os. Doba hotelowa i zakwatero-
wanie w dniu przyjazdu od godz. 16.00. 
Wykwaterowanie z pokoi w dniu wyjazdu 
do godz. 09.00. Dopłata do pokoju 1-os. 
490 zł (ilość pokoi ograniczona). Parking 
w przypadku dojazdu własnego – gratis.

Uwagi

NIECHORZE

Cena obejmuje:

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 plus. Komfortowe i przestronne. W pokojach: 
łazienka (umywalka, prysznic, WC), balkony oraz TV, internet Wi-Fi. Pokoje 1-osobowe 
bez balkonów. Dodatkowo pokoje wyposażone są w lodówki i mini aneksy kuchenne, 
naczynia (kubki, szklanki, talerze), sztućce, czajniki, leżak, parawan, koc, ręczniki (1 mały 
i 1 duży/os.). Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadania, obiady, kolacje. Śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany.
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). 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu po przyjeździe w recepcji 
w gotówce, ok. 2 PLN/os./doba.

DOM WCZASOWY „KLIPER”

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach standard+ 

z łazienkami, TV – 12 noclegów
•  3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, 

kolacje), pobyt rozpoczyna się kolacją 
i kończy śniadaniem + suchy prowiant na 
drogę powrotną

•  wieczorek taneczny z muzyką na żywo 
(poczęstunek: ciasto, ciepłe napoje)

•  jedna kolacja w formie grilla na świeżym 
powietrzu

•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

pobyt od kolacji do śnia-
dania + suchy prowiant 
na drogę powrotną1 750,- PLN

FB Cena/os.
04.09-16.09.2020 / 13 dni, 12 noclegów

Termin | autokar

nadmorska, malownicza miejscowość wypoczynkowa, położna 
w woj. zachodniopomorskim. Wyjątkowe 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. To gwarancja 
udanych, rodzinnych wakacji nad polskim morzem.

NIECHORZE

Wymarzony wypoczynek nad morzem!

Wysoki standard!

Obiekt z basenem, blisko plaży!

ŁEBA

Doba hotelowa od godz. 
17.00, kończy się o godz. 10.00 w dniu 
wyjazdu. Pokoje dostępne od ok. godz. 
17.00 zgodnie z dobą hotelową.  
Dopłata do pokoju 1-os. 450,- PLN.
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.

Uwagi

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

Położenie: w pasie lasu nadmorskiego, ok. 100 m od zejścia na plażę. Posiada duży, 
bezpieczny, ogrodzony teren zielony z boiskami do piłki nożnej i siatkowej oraz atesto-
wanym placem zabaw dla dzieci. Na terenie ośrodka znajdują się dwa pawilony hotelo-
we oraz nowo wybudowany budynek jadalni połączony z zapleczem dydaktyczno-rekre-
acyjnym.  Pokoje: 2-, 3-, 4-osobowe z łazienką, balkonem, TV i dostępem do sieci Wi-Fi. 
Obiekt po generalnym remoncie.  Wyposażenie pokoi: w 2017 r zostało wymienione 
całe wyposażenie. Bezprzewodowy dostęp do internetu, telewizja satelitarna, nowa 
funkcjonalna łazienka. Każdy z pokoi wyposażony jest w zestaw plażowy (koc, leżak, pa-
rawan), czajnik, większość pokoi posiada balkon.  Wyżywienie: smaczne i urozmaicone 
posiłki, 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje) śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiady serwowane do stolika.  Do dyspozycji: kręgi ogniskowe, świetlice ze sprzętem 
RTV, sale do zajęć dydaktycznych, dużą salę dyskotekową, salę audio-wizualną, stoły do 
ping-ponga, saunę oraz siłownię. W budynku głównym znajduje się recepcja, kawiarnia 
oraz gabinet lekarski. Każdy budynek posiada odrębne, niezależne ogrzewanie.  
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu po przyjeździe w recepcji 
w gotówce, ok. 2 PLN/os./doba.

Położenie: ośrodek otoczony jest pięknymi sosnami, od plaży oddziela go tylko szeroki 
pas gęstego, wydmowego lasu. Od centrum miasta i portu dzieli go kilkuminutowy spacer 
wzdłuż głównego traktu spacerowego Łeby – ulicy Nadmorskiej. Za ośrodkiem przebiega 
ścieżka prowadzącą do Jeziora Sarbsko, miejsca polecanego przez wędkarzy i windsurferów.
Położenie: 300 m od morza i przepięknej plaży.
Zakwaterowanie: pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami, TV i balkonem.
Wyżywienie: smaczne i urozmaicone, 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje), 
śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane do stolika.
Do dyspozycji gości: duża klimatyzowana jadalnia, kawiarnia, sala konferencyjno-sz-
koleniowa z pełnym wyposażeniem audiowizualnym, 3 sale do zajęć dydaktycznych, 
boisko do piłki nożnej, 2 boiska do siatkówki plażowej, boisko do badmintona, siłownia 
zewnętrzna, stoły do ping-ponga oraz dwa kręgi ogniskowe. 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna płatna na miejscu po przyjeździe w recepcji 
w gotówce, ok. 2 PLN/os./doba.

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2-os. 

z pełnym węzłem sanitarnym, TV, 
13 noclegów

•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany 
do stolika), pobyt rozpoczyna się kolacją 
i kończy śniadaniem + suchy prowiant 
na drogę powrotną

•  ognisko z pieczeniem kiełbasek
•  korzystanie z infrastruktury ośrodka

•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-os. 

z pełnym węzłem sanitarnym, TV 
(13 noclegów)

•  wyżywienie: FB – 3 posiłki dziennie 
(śniadania, obiady, kolacje); śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane do stolika (grupa rozpoczyna 
pobyt kolacją, kończy śniadaniem + suchy 
prowiant na drogę powrotną)

•  ognisko z pieczeniem kiełbasek
•  zabawa przy muzyce mechanicznej
•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  ubezpieczenie NNW (Towarzystwo 

Europejskie ERV 5 000 PLN)
•  podatek VAT

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DIUNA 2”

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DIUNA”

DARŁÓWKO
Łagodne, wydmowe zejście na plażę

Ośrodek blisko plaży

Pobyt od kolacji do śnia-
dania + suchy prowiant 
na drogę powrotną

Pobyt od kolacji do śnia-
dania + suchy prowiant 
na drogę powrotną

1 690,- PLN

1 690,- PLN

FB | Cena/os.

FB | Cena/os.

01.09-14.09.2019 / 14 dni, 13 noclegów

01.09-14.09.2020 / 14 dni, 13 noclegów

Termin | autokar

Termin | autokar

położona jest w granicach Słowińskiego Parku Narodowego, którego atrakcją 
są ruchome wydmy wpisane na światową listę Rezerwatu Biosfery UNESCO. Charaktery-
zuje się mikroklimatem o podwyższonej zawartości soli i jodu działających leczniczo na 
układ oddechowy, szerokimi plażami z wyjątkowo jasnym i miękkim piaskiem.

ŁEBA

Komfortowe warunki zakwaterowania

Doskonała lokalizacja



8 9W C Z A S Y  •  S E N I O R  5 0 + WYPOCZ YNEK + ZWIEDZ ANIE

MAZURY
2w1www.altamira.net.plwww.altamira.net.pl

Doba hotelowa od godz. 
17.00, kończy się o godz. 08.00 w dniu 
wyjazdu. Dodatkowo płatna w ośrodku – 
opłata klimatyczna. Ośrodek nie przyjmuje 
zwierząt domowych. Dojazd własny zniżka 
50,- PLN/os. Brak pokoi 1-osobowych.

UwagiCena obejmuje:

Położenie: Hotel usytuowany jest na półwyspie jeziora Dadaj, 30 km od Olsztyna 
w kierunku Mrągowa, wśród malowniczych lasów. To doskonałe miejsce zarówno 
do wypoczynku, jak i organizacji szkoleń i konferencji. Dysponuje 250 miejscami 
hotelowymi w przytulnych pokojach, domkach letniskowych i bungalowach.  
Na terenie hotelu znajdują się 2 sale restauracyjne, grill i Chata Warmińska. 
Pokoje: w pawilonie B pokoje Standard, 2-osobowe.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje) w formie bufetu. 
Do dyspozycji gości: basen 25 m, hala sportowa 800 m2, sauna, korty tenisowe  
i boiska sportowe.

HOTEL STAR DADAJiii    www.stardadaj.pl

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach Standard 

2-osobowych z łazienkami – 10 noclegów
•  wyżywienie: FB – 3 posiłki dziennie 

w formie bufetu (śniadania, obiady, 
kolacje), pobyt od kolacji do śniadania

•  korzystanie z infrastruktury ośrodka 
(basen, sauna, siłownia zewnętrzna,  
stół do tenisa stołowego)

•  ognisko z pieczeniem kiełbasek 
•  opiekę pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (Europejskie 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERV, 
kwota 5 000 PLN)

•  podatek VAT

wyjazd autokaru w godz. porannych, dzienny przejazd na Mazury, pobyt od kolacji 
w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu

1 950,- PLN

FB Cena/os.
12.06-22.06.2020 / 11 dni, 10 noclegów

Termin | autokar

Ekskluzywny hotel bezpośrednio nad jeziorem ! 

Hotel z prywatną plażą, basenem,

 SPA i kortami tenisowymi!

PORTUGALIA
LIZBONA • CABO DA ROCA • FATIMA • NAZARE

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku w Balicach, odprawa bagażowo-

biletowa. Wylot do Lizbony. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wypoczynek nad oceanem/basenem, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko w Lizbonie.  
Wylot do Polski, zakończenie wycieczki.

1 dzień

4-7 dzień

8 dzień

Śniadanie, zwiedzanie stolicy Portugalii, Lizbony – dzielnica Belem z pięknym 
klasztorem Hieronimitów, Pomnik Odkrywców wzniesiony w pięćsetną rocznicę śmierci 
Henryka Żeglarza, i Wieża Belém (XVI) – najbardziej oryginalna budowla Lizbony, przypo-
minająca kształtem karawelę. Czas wolny, by móc skosztować słynne pastei de Belem.  
Następnie w programie zabytkowa średniowieczna dzielnica Alfama, położona na wzgórzu 
u stóp Zamku św. Jerzego, ze wzgórza piękna panorama Lizbony. Główny deptak Lizbony 
– Rua Augusta, plac Rossio, winda św. Justyny, słynne zabytkowe tramwaje i chwila czasu 
wolnego, by skosztować pastei de bacalhau. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie, w programie tego dnia : Cabo da Roca – 
przylądek, który stanowi najdalej na zachód wysunięty punkt lądu stałego Europy. 
Brzeg na przylądku jest skalisty i wznosi się 144 m ponad poziom Oceanu Atlantyckiego. 
Widoki oszałamiające. Przejazd do Fatimy, zwiedzanie Sanktuarium: Capelinha – kaplica 
stojąca w miejscu objawień Matki Bożej małym pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, 
Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Wyjazd nad Atlantyk  
do Nazare, dawnej uroczej wioski rybackiej i starego sanktuarium maryjnego, dziś 
najbardziej znanego kurortu w tej części wybrzeża. Przejazd nad ocean na wybrzeże 
lizbońskie do miejscowości Vieira de Leira, uroczego miasteczka idealnego na 
wakacyjny wypoczynek, zakwaterowanie w hotelu Cristal Vieira Praia & SPAiii 
(położonego przy oceanie), odpoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Oferta ważna do wyczerpania 
miejsc. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. Dokument tożsamości – dowód 
osobisty lub paszport. Doba hotelowa od 
godz. 14.00 do 10.00. Hotel zastrzega sobie 
możliwość zamknięcia aquparku w przy-
padku złych warunków atmosferycznych.

Uwagi

HOTEL CRISTAL VIEIRA PRAIA & SPA iii 

2 890,- PLN    z bagażem podręcznym 10 kg

3 140 ,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
14.06-21.06.2020

Termin 8 dni

Cena obejmuje:
•  przelot liniami Ryanair  

Kraków–Lizbona–Kraków
•  bagaż podręczny 10 kg, w droższej wersji 

bagaż rejestrowany 20 kg 
•  opłaty lotniskowe, opłaty bagażowe
•  zakwaterowanie w hotelachiii, 

pokoje 2-os z łazienkami, 7 noclegów 
(wg programu)

•  wyżywienie – 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
z winem i wodą

•  opiekę pilota 
•  program wg oferty (bez kosztów 

związanych z jego realizacją)
•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR  

i NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu – kosztu 
lokalnego transportu, biletów wstępu, 
kosztu lokalnych przewodników, taksy 
klimatycznej, systemu słuchawkowego 
tour guide (razem około 130 EUR) 

•  ubezpieczenia od następstw chorób 
przewlekłych (możliwość wykupienia 
takiego ubezpieczenia w biurze)

•  bezpieczenia od kosztów rezygnacji  
(3 % wartości wycieczki) 

•  składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny, 15 PLN /os.

Dopłata do pokoju 1-os. – 950,- PLN 

Dużo wypoczynku

Hotel nad oceanem

Położenie: w miejscowości Praia da Vieira, bezpośrednio przy plaży i promenadzie, ok. 
200 m od sklepów, barów, restauracji i lokalnego targu, ok. 3,5 km od miasteczka Vieire 
de Leira; ok. 145 km od lotniska w Lizbonie; przystanek autobusowy ok. 300 m od hotelu. 
Plaża: Praia da Vieira, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza, ok. 20 m od hotelu, 
przejście przez promenadę, leżaki i parasole dostępne za opłatą w barach przy plaży 
(oferta zewnętrzna, ograniczona ilość). Usługi hotelowe: hotel zbudowany w 1994 r., 
regularnie odnawiany, 97 pokoi, 1 budynek, do 4 pięter, przytulnie urządzone lobby, 
całodobowa recepcja, restauracja główna Liz – dania w formie bufetu, kuchnia lokalna 
i międzynarodowa; 2 bary: na tarasie i w lobby, sala telewizyjna, mała sala konferencyjna, 
parking. Pokoje: standardowy: 2-os. (możliwość 2 dostawek), komfortowe, klimatyzacja 
(czynna w wysokim sezonie), łazienka (wanna lub prysznic, WC, suszarka), TV/SAT telefon. 
Za opłatą: internet bezprzewodowy (ograniczony zasięg), sejf, minibar (uzupełniany na 
życzenie), balkon lub taras, widok na ocean za dopłatą. Sport i rozrywka: basen, słodka 
woda, przy basenie bezpłatne parasole; pokój gier, park wodny Mariparque (czynny od 
początku czerwca do połowy września): zjeżdżalnie, basen o nieregularnym kształcie, 
animacje przy basenie; za opłatą: bilard, tenis stołowy, boisko wielofunkcyjne (piłka nożna,  
tenis ziemny, siatkówka), minigolf; plac zabaw dla dzieci; miniklub (4-10 lat, czynny 
codziennie: 10.00-13.00 i 15.00-17.00); dzienne i wieczorne animacje przez caly sezon 
(wieczory taneczne, karaoke, pokazy folklorystyczne). Oferta zewnętrzna: sporty wodne 
na plaży: surfing, windsurfing, kitesurfing. Centrum SPA (płatne): basen kryty, podgrze-
wany w wysokim sezonie, jacuzzi, sauna sucha i parowa, 4 pokoje do masażu, siłownia, 
bogata oferta zabiegów na twarz i ciało, masaże relaksacyjne i kąpiele błotne.

www.hoteiscristal.pt

Samolotem z Krakowa
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STOLICA MALTY – VALETTA

Cena obejmuje:
•  bilet lotniczy linii WIZZAIR  

Pyrzowice–Malta–Pyrzowice
•  opłaty lotniskowe, 10 kg bagaż podręczny 

+ bagaż rejestrowany 20 kg przy wyższej 
cenie 

•  7 noclegów – hoteliii (wszystkie noclegi 
w jednym hotelu bez przekwaterowywania), 
pokoje 2-os. z łazienkami, klimatyzacją, TV

•  wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
(posiłki w formie bufetu), napoje płatne 
dodatkowo

•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR, NNW 15 000 
PLN, bagaż 800 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  opiekę profesjonalnego pilota 
•  wycieczki zgodnie z programem, bez 

kosztów związanych z jego realizacją 
(lokalnego transportu, lokalnych 
przewodników, biletów wstępu, rejsu, 
łódek, promu, systemu tour guide) 

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje
•  kosztów związanych z realizacją 

programu (transportu na wycieczki, 
transferów, lokalnych przewodników, 
biletów wstępu, rejsu, łódek, promu, 
taksy klimatycznej, systemu tour guide  
– razem około 150-160 EUR/os.

•  napoi do obiadokolacji
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wydatków osobistych
•  dopłaty do pokoju 1-os. 500 PLN
•  ubezpieczenia od następstw chorób 

przewlekłych
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny, 15 PLN /os.

Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian w programie, program 
jest ramowy. Kolejność zwiedzania może  
ulec zmianie, pilot nie oprowadza po wnę-
trzach obiektów, dokument uprawniający 
do podróży: dowód osobisty lub paszport. 
Waluta na Malcie – EURO. 

Uwagi

2 750,- PLN  z bagażem podręcznym 10 kg
2 999,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestr. 20 kg

Cena/os.
29.09-06.10.2020 / 8 dni, 7 noclegów

Terminy | samolot

Słoneczna MALTA
VALETTA • WYSPA GOZO (siostra Malty)  
• MOSTA • MDINA • RABAT • DINGLI • TRZY 
MIASTA: SENGLEA, VITTORIOSA, COSPICUA  
• MARSAXLOKK + Wypoczynek nad morzem!

8 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie na lotnisku z przedstawicielem biura, odprawa biletowo- 

-bagażowa. Wylot na Maltę. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Valletty, stolicy Malty, położonej na półwyspie Sci-
berras pomiędzy dwiema zatokami: Grand Harbour i Marsamxett Harbour. Jest najdalej 
wysuniętą na południe europejską stolicą. W programie zwiedzania: Ogrody Barracca, 
Auberge de Castilla, Co Katedra św. Jana, wraz z kaplicą zawierającą słynne dzieło Cara-
vaggio „Ścięcie Św. Jana”. Nawiedzenie kościoła św. Pawła Rozbitka, w którym znajdują 
się relikwie świętego. Dalej zobaczymy Pałac Wielkiego Mistrza. Spacer ulicami Valetty. 
Rejs po zatokach Valetty. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, czas na plażowanie i relaks nad morzem (możliwość wyjazdu 
na najpiękniejsze piaszczyste plaże Malty, np. na Błękitną Lagunę – za dodatkową 
odpłatnością lokalnym środkiem transportu lub wynajętym przez pilota busem, koszt 
w zależności od ilości chętnych osób), obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Przepłynięcie promem na Wyspę Gozo gdzie znajdują się impo-
nujące zbiory obiektów historycznych i kulturalnych. Zobaczymy kompleks prehisto-
rycznych świątyń Ggantija – najstarsze na świecie wolno stojące budowle datowane na 
ponad 5500 lat. Sanktuarium MB w Ta Pinu, jedno z najważniejszych miejsc pielgrzym-
kowych mieszkańców Malty i Gozo. Dalej zobaczymy kościół Dome Church w Xewkija, 
Dwejra – miejsce „trzech cudów natury” wysp maltańskich (tu znajdowało się słynne La-
zurowe Okno, zatopione w morzu ze względów atmosferycznych), Wewnętrzne Morze 
oraz Skała Fungus. Wizyta w Victorii – „stolicy” wyspy Gozo, wraz z cytadelą. Czas wolny 
w Xlendi – malowniczym miasteczku na wybrzeżu Gozo. Po zakończonym zwiedzaniu 
powrót promem na Maltę. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Śniadanie. Wizyta w słynnych „Trzech Miastach”: Senglea, Vittoriosa i Cospi-
cua. Na początek udamy się do Senglea, na punkt widokowy, skąd będziemy podziwiać 
zatokę Grand Harbour. Dalej przejazd do Birgu zwanego Vittoriosa – spacer uliczkami 
starego miasta. Zobaczymy Pałac Inkwizytora, zwiedzanie dawnego kościoła konwentu-
alnego św. Wawrzyńca. Dalej przejazd przez Cospicua na południowe wybrzeże wyspy, 
przepłynięcie łódkami do Lazurowej Groty. Czas wolny w Marsaxlokk, najdłuższej 
wiosce rybackiej. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Mosta, wizyta w kościele mającym jedną 
z największych kopuł na świecie, spacer po Ogrodach Botanicznych św. Antoniego, 
przejazd do Mdiny, spacer po zabytkowym miasteczku, zwiedzanie Katedry, możliwość 
podziwiania widoków z murów obronnych miasteczka. Następnie przejazd do Rabatu 
– zwiedzanie kościoła Św. Pawła, Groty Św. Pawła, gdzie Apostoł znalazł schronienie po 
rozbiciu statku w 60 r. oraz Katakumb Św. Pawła – miejsca pochówku pochodzącego 
z IV–V w. n.e. Następnie udamy się na klifu w rejon Dingli na najwyżej położony punkt 
na Malcie, by podziwiać przepiękne widoki. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, odpoczynek nad morzem, relaks i plażowanie (możliwość 
wyjazdu lokalnym środkiem transportu na najpiękniejsze, piaszczyste plaże Malty  
– za dodatkową opłatą), obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd na lotnisko, wylot do kraju,  
zakończenie wycieczki.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Oszałamiajace widoki, liczne zabytki

Ciepłe morze, gorące słońce

Wszystkie noclegi w jednym hotelu

Pyszna kuchnia

Samolotem z Katowic

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  I dziecko 2-16 lat    zniżka 200,- PLN        •  II dziecko 2-16 lat    zniżka 350,- PLN

SYCYLIA WŁOCHY • GARDA

IZRAEL

BUŁGARIA + RUMUNIAGRECJA • PELOPONEZ

ROSJA • SANKT PETERSBURG

GRUZJA
MACEDONIA

ARMENIA

SYRAKUZY • NOTO • KATANIA • ETNA  
TAORMINA • PALERMO • CEFALU  
+ WYPOCZYNEK SIRMIONE • MALCESINE • LIMONE • MONTE BALDO  

JEZIORO GARDA • MEDIOLAN • WERONA nocą • PADWA  
+ odpoczynek, dla chętnych Gardaland

Wypoczynek w hotelu SILEKSiiii lub AQUALINAiiii

JEROZOLIMA • BETLEJEM • TEL AVIV 
JERYCHO • MORZE MARTWE • GALILEA
JAFFA • TABOR • KANA GALILEJSKA 
KAFARNAUM • TYBERIADA • AIN KARIM

ARAD • TIMISOARA • WODOSPAD BIGAR • BUKARESZT  
ZŁOTE PIASKI • WARNA BAŁCZIK • KONSTANCA • DELTA DUNAJU 
BŁOTNE WULKANY • KARPATY–CURTEA DE ARGES

ATENY • KORYNT • DELFY • SPARTA • MISTRA • OLIMPIA  
EPIDAUROS • NAFPLIO • MYKENY • TOLO + WYPOCZYNEK

Stolice nadbałtyckie: ŁOTWA – RYGA  
ESTONIA – TALLIN • FINLANDIA – HELSINKI

TBILISI • GORI • UPLISCYCHE • ANANURI  
GUDAURI • KAZBEGI • BODBE • SIGNAGI  
GREMI • TELAWI • MCCHETA • BATUMI  
KUTAISI + ODPOCZYNEK W BATUMI

OCHRYD  
JEZIORO OCHRYDZKIE

ERYWAŃ • ARARAT BRANDY FACTORY 
MATENADARAN • MONASTYR CHOR 
VIRAP I NORAWANK • JEZIORO SEWAN 
GORIS • TATEV – najdłuższa kolejka 
linowa na świecie • DILIDŻAN  
ECZMIADZYN i wiele innych...

Samolotem

18.09-25.09.2020
26.06-04.07.2020

17.08-28.08.2020

16.09-23.09.2020

20.10-27.10.2020

26.09-03.10.2020

01.09-11.09.2020

10.07-17.07.2020

13.06-21.06.2020

Autokarem

SZEROKA OFERTA WCZASÓW ZAGRANICZNYCH,
WYJAZDÓW TYPU 2w1, WYCIECZEK

SYCYLIA

Pełna oferta dostępna w katalogu LATO 2020
lub na stronie: www.altamira.net.pl

Cena 2 770,- PLN
Cena 1 850,- PLN

Cena 1 790,- PLN

Cena 1 980,- PLN

Cena 2 450,- PLN

Cena 3 459,- PLN

Cena 3 800,- PLN

Cena 2 890,- PLN

Cena 2 599,- PLN

Hotel przy plaży!

Bez wizy!




