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ŁEBA

Giszowiec
ul. Mysłowicka 28, 40-467 Katowice
tel. 510 910 100
biuro@altamira.net.pl

www.altamira.net.pl

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

Doskonała lokalizacja

Komfortowe warunki zakwaterowania

ŁEBA Położona jest w granicach Słowińskiego Parku Narodowego, którego atrakcją
są ruchome wydmy wpisane na Światową Listę Rezerwatu Biosfery UNESCO. Charakteryzuje się mikroklimatem o podwyższonej zawartości soli i jodu działających leczniczo na
układ oddechowy, a także szerokimi plażami z wyjątkowo jasnym i miękkim piaskiem.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „STAR”
Położenie: ośrodek usytuowany jest ok. 350 m od morza, 500 m od Jeziora Sarbsko
i 600 m od centrum miasta.
Zakwaterowanie: w jednopiętrowych pawilonach, pokoje typu economy – przytulne,
kameralne, 2-osobowe z łazienkami (prysznic) i balkonami, wyposażone są w: TV, suszarki do włosów, czajniki, szklanki oraz zestawy plażowe (koc, leżak i parawan). W pokojach
brak ręczników.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane
do stolika.
Do dyspozycji Gości: klub bilardowy z kilkoma stołami, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia kijków do Nordic Walking, bezpłatny bezprzewodowy Internet w pomieszczeniach ogólnodostępnych, sala wielofunkcyjna ze sceną, sala fitness, sala cardio, ogródek
grillowy, sztuczna rzeka z wodospadem i oczkiem wodnym, duży ogrodzony, zagospodarowany teren zielony, gabinet kosmetyczny, gabinet masażu.

Terminy | autokar

FB | Cena/os.

14.06-24.06.2022 / 11 dni, 10 noclegów
07.09-17.09.2022 / 11 dni, 10 noclegów

1 990,- PLN
1 890,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach typu
economy z łazienkami i TV – 10 noclegów
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania
i kolacje w formie bufetu, obiady
serwowane do stolika; pobyt rozpoczyna
się kolacją, a kończy śniadaniem + suchy
prowiant na drogę powrotną
• grill z pieczeniem kiełbasek
• wieczorek przy muzyce mechanicznej
• korzystanie z infrastruktury ośrodka
• opieka pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
kwota 5 000 PLN)
• podatek VAT

Pobyt od kolacji w dniu
przyjazdu do śniadania
w dniu wyjazdu + suchy
prowiant na powrót.

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej ok. 2 PLN/os./dzień;
dzieci, młodzież, emeryci, renciści ok.
1 PLN/os./dzień
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanny 5%
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Uwagi Doba hotelowa od godz. 17.00 Komunikat COVID-19 Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie
do 10.00. Dojazd własny zniżka 50 PLN/os. uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania imprezy
Dopłata do pokoju 1-os. 500 PLN (ilość
i obowiązujących rozporządzeń (np. grill, wieczorek taneczny, zabiegi, korzystanie
pokoi ograniczona).
z zaplecza rekreacyjnego ośrodka itp.).
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ŁAZY

www.altamira.net.pl

NOWOŚĆ
Aktywny wypoczynek
Animacje i baseny rekreacyjne

ŁAZY Mała, nadmorska miejscowość, ok. 10 km od Mielna, o niezwykle atrakcyjnym
położeniu: na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim (północny-zachód), a Jeziorem
Jamno (zachód), w sąsiedztwie sosnowych lasów (południe i wschód), które oddzielają
miejscowość od kolejnego pięknego Jeziora Bukowo. Czysta, szeroka plaża, lasy
sosnowe oraz jeziora umożliwiające wędkowanie stwarzają wspaniałe warunki do
wypoczynku. Łazy posiadają swoisty mikroklimat, który jest szczególnie ważny dla osób
ze schorzeniami górnych dróg oddechowych.

HOLIDAY GOLDEN RESORT
Położenie: Holiday Golden Resort to idealne miejsce na wakacje nad morzem. Ośrodek
znajduje się w odległości 50 m od pięknej piaszczystej plaży. Różnorodność atrakcji,
animacji oferowanych Gościom, jak i niezapomniana atmosfera sprawiają, że pobyt
w Holiday Golden Resort pozwala w pełni zrelaksować się nad polskim morzem.
Zakwaterowanie: różny wariant w zależności od terminu i dostępności: w pokojach LUX
w zabudowie szeregowej 2-, 3-, 4-os. oraz w holenderskich domkach campingowych
typu standard 4-, 5-, 6-os. Wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym. Przy każdym domku
i pokoju LUX – na zewnątrz stolik i krzesła. Każdy pokój/domek otrzymuje 1 miejsce
parkingowe gratis. Wymiana kompletu ręczników podczas pobytu – za odpłatnością.
Pakiet startowy: z workiem na śmieci i papierem na początek pobytu w cenie, pozostałe
worki czy papier – zakup już we własnym zakresie.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania w godz. 08.00-10.30 i obiadokolacje
w godz.15.00-18.30 (w formie bogatego bufetu).
Do dyspozycji Gości:
• nielimitowany dostęp do: Strefy Aquaparku (czynna codziennie od 10.30-19.00)
z podgrzewaną wodą, basen rekreacyjny, jacuzzi zewnętrzne
• codzienne animacje
• wieczorne mini disco, kino letnie
• siłownia zewnętrzna
• strefa chill
• boisko do piłki plażowej
• pole do minigolfa
• jeden raz w turnusie możliwość wypożyczenia na 2 godz. roweru lub gokarta
• 3 restauracje: First, Cristal i Golden Restaurant (posiłki spożywamy w restauracji
przypisanej najbliżej miejsca zakwaterowania) oraz 2 bary: Arena Ice Bar oraz Golden Coffee
Dodatkowe atrakcje: sauna sucha, Wellsystem Relax.

Terminy | autokar

HB | Cena/os.

04.06-11.06.2022 / 8 dni, 7 noclegów

1 590,- PLN

Pobyt od obiadokolacji
w dniu przyjazdu do
śniadania w dniu wyjazdu.

27.08-06.09.2022 / 11 dni, 10 noclegów

HB | Domki
2 090,- PLN

2 190,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w kompleksie Holiday
Golden Resort w zależności od wybranej
opcji (pokoje LUX lub domki campingowe)
– 7/10 noclegów
• wyżywienie: 2 posiłki dziennie wraz
z napojami (śniadanie i obiadokolacja,
bogaty bufet), pobyt od obiadokolacji
do śniadania
• dostęp do: Strefy Aquaparku z podgrzewaną wodą, basen rekreacyjny, jacuzzi
zewnętrzne
• bogaty program animacyjny – gry i zabawy
• opiekę pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
kwota 5 000 PLN)
• końcowe sprzątanie
• podatek VAT

HB | Pokoje LUX

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej płatnej na miejscu
w gotówce na recepcji po przyjeździe,
ok. 2,40 PLN/os./dzień
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanny 5%
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Uwagi Doba hotelowa i zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz. 16.00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do
godz. 10.00. Brak zniżki za dojazd własny.
Brak pokoi 1-os.

Zabudowa szeregowa

Pokoje LUX w zabudowie szeregowej

Pokoje LUX w zabudowie szeregowej

Pokoje LUX w zabudowie szeregowej

Domki campingowe STANDARD

Domki campingowe STANDARD

Domki campingowe STANDARD

Komunikat COVID-19

Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie
uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania imprezy
i obowiązujących rozporządzeń (np. grill, wieczorek taneczny, zabiegi, korzystanie
z zaplecza rekreacyjnego ośrodka itp.).
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www.altamira.net.pl

POGORZELICA

Pyszne domowe jedzenie

Ośrodek z basenem i jacuzzi
POGORZELICA Nadmorska, urokliwa miejscowość wypoczynkowa położona
w woj. zachodniopomorskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Niechorza, 10 km od Rewala,
40 km od Kołobrzegu. Malownicze położenie, bliskość lasów sosnowych oraz sąsiedztwo
Jeziora Liwia Łuża sprawiają, że wypoczynek w tym miejscu to prawdziwa radość
i niezwykłe przeżycie. Piękne szerokie plaże oraz mnóstwo miejscowych atrakcji
– to gwarancja udanych wakacji nad polskim morzem.

OŚRODEK WCZASOWY „FAMILIJNI”
Kompleks wypoczynkowy po generalnym remoncie z doskonałym zapleczem
rekreacyjno-sportowym, z bogatym programem animacyjnym. Doskonałe miejsce dla
osób powyżej 50. roku życia.
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, komfortowe, z pełnym węzłem sanitarnym i balkonami.
Wyposażenie: TV, 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: 3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu oraz obiady
serwowane do stolika. 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.
Dodatkowe atrakcje: mini golf (50% zniżki dla gości ośrodka), Nordic Walking – ośrodek
wyposażony jest w ogólnodostępny sprzęt do spacerów z kijkami.
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 PLN.

Terminy | autokar

FB | Cena/os.

08.06-19.06.2022 / 12 dni, 11 noclegów
20.06-01.07.2022 / 12 dni, 11 noclegów
20.08-31.08.2022 / 12 dni, 11 noclegów
01.09-12.09.2022 / 12 dni, 11 noclegów

1 950,- PLN

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

1 980,- PLN
1 950,- PLN

Cena obejmuje
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w ośrodku, w pokojach
2-, 3-os. z łazienkami, TV – 11 noclegów
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania
i kolacje w formie bufetu, obiady
serwowane; pobyt rozpoczyna się kolacją
i kończy śniadaniem
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• korzystanie z zadaszonego basenu
z podgrzewaną wodą pod opieką
ratownika
• program animacyjny: wieczorki taneczne
i karciane, dancing, zabawy oraz gry
ruchowe
• opiekę pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
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./dzień
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
• opłaty parkingowej w przypadku dojazdu
własnego 10 PLN/auto/dzień
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanny 5%
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Uwagi Doba hotelowa od godz.
17.00 do 08.00. Dojazd własny zniżka
50 PLN/os. (parking dodatkowo płatny na
miejscu w ośrodku). Dopłata do pokoju
1-os. 450 PLN (ilość pokoi ograniczona).
Komunikat COVID-19
Należyte wykonanie świadczeń zawartych
w umowie uzależnione od stanu
faktycznego – epidemiologicznego
w dniu trwania imprezy i obowiązujących
rozporządzeń (np. grill, wieczorek
taneczny, zabiegi, korzystanie z zaplecza
rekreacyjnego ośrodka itp.).
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MRZEŻYNO

www.altamira.net.pl

2 baseny – kryty i odkryty
Ośrodek blisko plaży

MRZEŻYNO Atrakcyjna miejscowość nad Bałtykiem położona w woj.
zachodniopomorskim, w gminie Trzebiatów. Mrzeżyno oferuje piękne widoki, szlaki
turystyczne, ścieżki rowerowe i port rybacki. Jest to miejscowość bardzo malownicza,
z doskonałym mikroklimatem oraz szeroką, fantastyczną plażą.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ALGA ACTIV”
Położenie: idealna lokalizacja, 80 m od morza, na zalesionym terenie, bezpośrednio przy
alejce prowadzącej na szeroką, piaszczystą plażę.
Pokoje: 2-, 3-osobowe z łazienkami, TV, radiem, balkonem. Na wyposażeniu: czajnik,
parawan, koce, leżaki.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane
do stolika.
Do dyspozycji Gości na terenie ośrodka: 2 baseny (zewnętrzny i kryty z atrakcjami
wodnymi, jacuzzi, sauną, kabiną infrared), sala fitness, bilard, taras widokowy z leżakami
oraz mega-szachami oraz mini golf i sale gier. Ośrodek posiada własny bezpłatny
monitorowany parking dla gości.
Odpłatnie: basen kryty – dodatkowe wejścia 12 PLN/godz., sauna sucha, półparowa,
(maks. 4 osoby ), kabina Infrared (1 osoba ) – 24 PLN/0,5 godz., korty tenisowe – 12 PLN/
godz., rowery – 6 PLN/godz., kajaki – 25 PLN/4 godz., bilard – 5 PLN/godz., siłownia – 5 PLN/godz.
W soboty wypożyczalnia sprzętu nieczynna. Możliwość wypożyczenia lodówki – 42 PLN/tydzień.

Terminy | autokar

FB | Cena/os.

01.06-11.06.2022 / 11 dni, 10 noclegów
27.08-07.09.2022 / 12 dni, 11 noclegów

1 990,- PLN
2 090,- PLN

Cena obejmuje:

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

Cena nie obejmuje:

• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach 2-,
3-osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym + TV – 10/11 noclegów
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania
i kolacje – bufet, obiad serwowany; pobyt
rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem
• grill z pieczeniem kiełbasek
• wstęp na basen kryty – 2 x 1 godz./turnus
• korzystanie z basenu odkrytego
• opieka pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 5 000 PLN)
• podatek VAT

REWAL

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej pobieranej w
pierwszym dniu pobytu ok. 2,50 PLN/os./
dzień; dzieci, młodzież, emeryci, renciści
ok. 1,50 PLN/os./dzień
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanny 5%
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Uwagi Doba hotelowa od godz.
16.00 do 10.00. Dojazd własny – zniżka
50 PLN/os. Dopłata do pokoju 1-os. 450 PLN
(ilość pokoi ograniczona). Ośrodek nie
przyjmuje zwierząt. Zapisy na basen oraz
kort w recepcji, wejścia o pełnych godzinach.

Komunikat COVID-19
Należyte wykonanie świadczeń zawartych
w umowie uzależnione od stanu
faktycznego – epidemiologicznego
w dniu trwania imprezy i obowiązujących
rozporządzeń (np. grill, wieczorek
taneczny, zabiegi, korzystanie z zaplecza
rekreacyjnego ośrodka itp.).

Obiekt z basenem bezpośrednio przy morzu!
Wysoki standard obiektu
Pyszne wyżywienie

REWAL

Piękna, niewielka miejscowość w województwie zachodniopomorskim,
gdzie swym urokiem urzeka wspaniały klifowy brzeg morski, piaszczysta plaża oraz
idealnie czysta woda. Na rewalskiej plaży powiewa Błękitna Flaga – to znak jakości
przyznawany kąpieliskom spełniającym najwyższe kryteria dotyczące czystości,
bezpieczeństwa i infrastruktury plażowej dostępnej dla turystów.

DOM WCZASOWY „ALCEST”
Położenie: ośrodek umiejscowiony jest nad samym morzem, charakteryzuje się malowniczym położeniem na wysokim brzegu klifowym. Dostęp do plaży jest na wyciągnięcie
ręki wystarczy bowiem zejść schodami usytuowanymi ok. 50 m od ośrodka lub oddalonym
o ok. 350 m zejściem, przystosowanym dla osób z wózkami i trudniej poruszających się.
Pokoje: komfortowe, przestronne 2-, 3-, 4-osobowe wyposażone w łazienki (prysznic),
TV, czajniki, szklanki, koce plażowe oraz ręczniki (do odbioru w recepcji). Większość pokoi
posiada balkon wyposażony w krzesełka i stolik. Parawany i leżaki plażowe dostępne
w recepcji ośrodka – bezpłatnie. Wi-Fi dostępne jest w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania w formie bufetu szwedzkiego (08.00-10.30)
i obiadokolacje serwowane do stolików + bufet z deserami, napojami, surówkami/
sałatkami i innymi dodatkami (16.30-18.30). Posiłki domowe, smaczne i urozmaicone.
Godziny posiłków mogą ulec zmianie, będą potwierdzone w dniu przyjazdu w momencie
zakwaterowania.
Do dyspozycji Gości na terenie obiektu: kawiarnia, basen zewnętrzny z leżakami,
wanna zewnętrzna z hydromasażem, wypożyczalnia rowerów, siłownia zewnętrzna oraz
tarasy wypoczynkowe z widokiem na morze.

Terminy | autokar

HB | Cena/os.

08.06-19.06.2022 / 12 dni, 11 noclegów
13.06-20.06.2022 / 8 dni, 7 noclegów
19.06-26.06.2022 / 8 dni, 7 noclegów
01.09-12.09.2022 / 12 dni, 11 noclegów

2 690,- PLN
1 890,- PLN
1 990,- PLN
2 590,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-, 4-os.
z łazienkami, TV – 11 noclegów
• wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania
i obiadokolacje, pobyt rozpoczyna się
obiadokolacją, a kończy się śniadaniem
• wieczorek taneczny z kawą i ciastem
• popołudniowe grillowanie z kiełbaskami
i piwem
• opiekę pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 5 000PLN)
• podatek VAT

Pobyt od obiadokolacji
w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu
wyjazdu.

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej płatnej na miejscu w
gotówce na recepcji ok. 2 PLN/os./dzień
• parkingu w przypadku dojazdu własnego
Uwagi Doba hotelowa od godz.
15 PLN/auto/doba
• obowiązkowej składki na Turystyczny
16.00 do 08:00. Dojazd własny zniżka
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os. 50 PLN/os. Dopłata do pokoju 1-os. – 330
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
PLN (ilość pokoi ograniczona).
z Covid-19 i kwarantanny 5%
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Komunikat COVID-19
Należyte wykonanie świadczeń zawartych
w umowie uzależnione od stanu
faktycznego – epidemiologicznego
w dniu trwania imprezy i obowiązujących
rozporządzeń (np. grill, wieczorek
taneczny, zabiegi, korzystanie z zaplecza
rekreacyjnego ośrodka itp.).

www.altamira.net.pl

WCZASY • SENIOR 50+

ŚWINOUJŚCIE

Smaczna i urozmaicona kuchnia polska
Z bazą rehabilitacyjną

ŚWINOUJŚCIE Jest miastem dla każdego turysty, tego aktywnego, jak i leniucha,
dla szukającego ciszy i spokoju, jak i pragnącego gwaru kurortu oraz wesołej zabawy.
Miasto leży na 44 wyspach, z których tylko trzy są zamieszkałe przez ludzi. Świnoujście
oferuje piękne widoki, szlaki turystyczne oraz ścieżki rowerowe. Jest to miejscowość
bardzo malownicza, z doskonałym mikroklimatem oraz szeroką, piaszczystą plażą.

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „GRAAL”
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.
Na terenie ośrodka jest dużo zieleni i miejsc, gdzie można spokojnie wypocząć.
Pokoje: 2-osobowe, na wyposażeniu: łazienka (prysznic, komplet ręczników dla każdej
z osób), TV, WI-FI, radio, czajnik, lodówka, podstawowy zestaw naczyń.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadanie i obiadokolacja w formie bogatego bufetu.
Do dyspozycji Gości: jadalnia, baza rehabilitacyjna, altana z grillem, miejsce na ognisko,
dozorowany płatny parking.

Terminy | autokar

HB | Cena/os.

01.06-11.06.2022 / 11 dni, 10 noclegów
12.06-23.06.2022 / 12 dni, 11 noclegów

2 190,- PLN
2 350,- PLN

Cena obejmuje:

Pobyt od obiadokolacji
w dniu przyjazdu do
śniadania w dniu wyjazdu.

Cena nie obejmuje:

• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w ośrodku w pokojach
2-os. z pełnym węzłem sanitarnym + TV
– 10/11 noclegów
• wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania,
obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu;
pobyt rozpoczyna się obiadokolacją i kończy
śniadaniem
• ognisko z kiełbaskami
• wieczorek przy muzyce mechanicznej
• BON o wartości 50 PLN do wykorzystania
w ośrodku na zabiegi rehabilitacyjne
• opiekę pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 5 000 PLN)
• podatek VAT

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty uzdrowiskowej 4,40 PLN/os./dzień
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
• opłaty parkingowej w przypadku dojazdu
własnego 30 PLN/auto/dzień
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanny 5%
Komunikat COVID-19
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
Należyte wykonanie świadczeń zawartych
rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%
w umowie uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania
Uwagi Doba hotelowa od godz.
imprezy i obowiązujących rozporządzeń
16.00 do 11.00. Dojazd własny zniżka
(np. grill, wieczorek taneczny, zabiegi,
50 PLN/os. Dopłata do pokoju 1-os.
korzystanie z zaplecza rekreacyjnego
500,- PLN (ilość pokoi ograniczona).
ośrodka itp.).

DŹWIRZYNO
Obiekt z basenem!

NOWOŚĆ

DŹWIRZYNO Niezwykle malownicza miejscowość. Szeroka, piaszczysta plaża,
przechodząca w kierunku lądu w wysoki wał wydmowy, sosnowe lasy oraz błękitna
woda wzburzonego Bałtyku stanowią nieodłączny element miejscowego krajobrazu.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNY „BRYZA”
Na terenie ośrodka: recepcja, baza zabiegowa, kompleks basenowy (dwa baseny,
jacuzzi oraz sauna), jadalnia, kawiarnia, sala klubowa i sala fitness, gabinet fryzjerski
i kosmetyczny. Budynek otoczony jest zielenią oraz pięknym ogrodem.
Pokoje: 2- i 3-osobowe z łazienkami i balkonami – budynek A/B. Pokoje wyposażone są
w chłodziarkę oraz sprzęt plażowy.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania (7.30-10.00), obiady (12.00-14.30) i kolacje
(17.00-19.00) – wszystko podawane w formie bufetu szwedzkiego.

Terminy | autokar

FB | Cena/os.

04.06-11.06.2022 / 8 dni, 7 noclegów
17.09-24.09.2022 / 8 dni, 7 noclegów

1 690,- PLN
1 490,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
z łazienkami, TV i balkonem – 7 noclegów
• 3 posiłki dziennie - śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, pobyt
od kolacji do śniadania
•n
 ielimitowane korzystanie z basenów i sauny
• wieczorek taneczny
• grill
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 5 000 PLN)
• podatek VAT

Uwagi Doba hotelowa zaczyna się
od godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00.
Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.
Dopłata do pokoju 1-os. 500 PLN (ilość
ograniczona).

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

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej płatnej na miejscu
w gotówce na recepcji ok. 2 PLN/os./dzień
• parkingu w przypadku dojazdu własnego
ok. 14 PLN/auto/dzień
• obowiązkowej składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanny 5%
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Komunikat COVID-19
Należyte wykonanie świadczeń zawartych
w umowie uzależnione od stanu
faktycznego – epidemiologicznego
w dniu trwania imprezy i obowiązujących
rozporządzeń (np. grill, wieczorek
taneczny, zabiegi, korzystanie z zaplecza
rekreacyjnego ośrodka itp.).
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BIESZCZADY
POLAŃCZYK

www.altamira.net.pl

Wczasy rehabilitacyjne – 3 zabiegi dziennie w cenie pobytu

NOWOŚĆ

DOM WCZASOWY „ATRIUM”
Położenie: ośrodek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie licznych restauracji i pubów (polecamy restaurację Zakapior i pub Zakapiorek), w których wieczorami można
posłuchać bieszczadzkiej muzyki na żywo. W pobliżu także sporo kawiarni oraz sklepów
z pamiątkami. W odległości 150 m znajduje się park zdrojowy, w którym można odpocząć w ciszy z widokiem na jedną z wielu malowniczych zatoczek Jeziora Solińskiego.
W pobliżu hotelu rozpoczynają się liczne turystyczne szlaki piesze i Nordic Walking.
250 m od hotelu jest amfiteatr, w którym odbywają się różne koncerty i występy (część
dodatkowo płatna). W podobnej odległości znajduje się największy port na Jeziorze
Solińskim, z którego możemy wybrać się na rejs po jeziorze. Hotel posiada przestronny
parking.
Pokoje: nowoczesny, duży hotel wyposażony w windę, posiada kilkadziesiąt pokoi 2-,
3-os. z pełnym węzłem sanitarnym, z możliwością 1 dostawki; na wyposażeniu ręczniki
i szklanki, TV, większość pokoi posiada balkony. Czajniki dostępne na korytarzu.
Wyżywienie: restauracja z bogatym menu i pub znajdują się na parterze.
Posiłki: śniadania, obiady i kolacje serwowane do stolika.
Plaże: mała plaża z miejscem do kąpieli znajduje się w odległości 5 min. spacerkiem od
hotelu. Polecamy także dużą miejską plażę położoną na końcu półwyspu (spacerem 20
min.). Są na niej ratownicy, liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego, a także boisko do
siatkówki plażowej.
Rehabilitacja: konsultacja medyczna i 3 zabiegi dziennie – jeden zabieg podstawowy
(z użyciem surowców naturalnych, np. okłady borowinowe, kąpiele: borowinowa,
solankowa, perełkowa, kwasowęglowa lub masaż) + 2 zabiegi uzupełniające
(np. laseroterapia, elektroterapia, ultradźwięki, magnetoterapia lub kinezyterapia).

Termin | autokar

FB | Cena/os.

06.06-15.06.2022 / 10 dni, 9 noclegów

2 190,- PLN

Cena obejmuje:

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

Cena nie obejmuje:

• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach 2-, 3osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
– 9 noclegów
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania,
obiady i kolacje serwowane do stolika;
pobyt rozpoczyna się kolacją i kończy
śniadaniem
• 2 x wejście na wieczorek taneczny
• 3 zabiegi dziennie
• opiekę pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 5 000 PLN)
• podatek VAT

TATRY

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej ok. 3 PLN/os./dzień
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
• opłaty parkingowej 7 PLN/auto/dzień
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanny 5%
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Domowa kuchnia

BIAŁY DUNAJEC

Znakomita lokalizacja

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BOROWY”
Położenie: ośrodek zlokalizowany jest w pobliżu basenów termalnych: Gorący Potok
i Termy Szaflary (ok. 10 min spacerem), 11 km od Zakopanego, 7 km od Białki Tatrzańskiej
i 9 km od Bukowiny Tatrzańskiej.
Zakwaterowanie: O.W. „Borowy” w Białym Dunajcu to miejsce, w którym wśród przyrody i okolicznych atrakcji turystycznych wypoczną Państwo w przestronnych, przytulnych i komfortowych pokojach z widokiem na góry. Ośrodek oferuje noclegi w 2- ,3- i
4-osobowych pokojach z łazienkami (prysznic, suszarka do włosów). Wszystkie pokoje są
wyposażone w telewizory LED oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu (WI-FI). Dla
kierowców – monitorowany, bezpłatny parking.
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja serwowana do stolika (zupa, danie
główne, deser, kompot, kawa i herbata). W godz. 08.00-21.00 – bezpłatna kawa i herbata.

Terminy | autokar

HB | Cena/os.

05.06-12.06.2022 / 8 dni, 7 noclegów
27.06-04.07.2022 / 8 dni, 7 noclegów

1 100,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-,
4-osobowych – 7 noclegów
• wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadanie
w formie bufetu, obiadokolacja serwowana
do stolika; pobyt rozpoczyna się
obiadokolacją i kończy śniadaniem
• bezpłatne korzystanie z kawy i herbaty
w ciągu dnia
• wycieczka do Zakopanego
• opiekę pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 5 000 PLN)
• podatek VAT

Pobyt od obiadokolacji
w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu
wyjazdu.

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanny 5%
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Uwagi Doba hotelowa od godz.
16.00 do 11.00. Dojazd własny zniżka
50 PLN/os. Dopłata do pokoju 1-os.
400 PLN (ilość pokoi ograniczona).

Komunikat COVID-19 Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie
uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania imprezy
i obowiązujących rozporządzeń (np. grill, wieczorek taneczny, zabiegi, korzystanie
z zaplecza rekreacyjnego ośrodka itp.).

Uwagi Doba hotelowa od godz.
14.00 do 12.00. Dojazd własny zniżka 50
PLN/os. Dopłata do pokoju 1-os. 500 PLN
(ilość pokoi ograniczona). Zabiegi odbywają
się każdego dnia pobytu z wyjątkiem dnia
przyjazdu, gdy jest wizyta u lekarza zlecającego zabiegi, dnia wyjazdu oraz niedzieli
i świąt. Przy turnusach rehabilitacyjnych
preferowane jest posiadanie aktualnej
opinii lekarskiej o stanie zdrowia pacjenta.

Komunikat COVID-19
Należyte wykonanie świadczeń zawartych
w umowie uzależnione od stanu
faktycznego – epidemiologicznego
w dniu trwania imprezy i obowiązujących
rozporządzeń (np. grill, wieczorek
taneczny, zabiegi, korzystanie z zaplecza
rekreacyjnego ośrodka itp.).
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POJEZIERZE
AUGUSTOWSKIE

2 wycieczki: Augustów + rejs statkiem
i Studzienniczna, Suwałki i Sejny

AUGUSTÓW

AUGUSTÓW Miasto otoczone 9 jeziorami i rozległą Puszczą Augustowską. Wodna
stolica północno-wschodniej części Polski, doskonałe miejsce na spływ kajakowy, żeglowanie, rejs statkiem, katamaranem czy gondolą. Aktywnie czas spędzą tu biegacze, rowerzyści, pasjonaci jazdy konnej i Nordic Walking. Malownicze widoki, czyste powietrze
i woda w jeziorach, relaksujące lasy sosnowo-świerkowe, nienaruszona natura i życzliwi
mieszkańcy – to wszystko czeka na turystów w Augustowie.

PENSJONAT „U MARIANNY BIS”
Położenie: Pensjonat U Marianny BIS położony jest w malowniczej okolicy, zaledwie
500 m od Jeziora Necko, w odległości około 4 km od centrum Augustowa.
Pokoje: 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. W każdym pokoju: lodówka, TV oraz
dostęp do bezprzewodowego Internetu (WI-FI).
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – domowe śniadania (w formie bufetu szwedzkiego)
i obiadokolacje (zupa, drugie danie, kompot/kawa/herbata, deser) serwowane do stolików.
Do dyspozycji Gości: kort tenisowy, ping-pong, bilard, rowery górskie, sauna, dostęp do
prywatnej plaży ze sprzętem pływającym (łódka, rowery wodne, kajaki), miejsce do organizacji grilla, multimedialny kiosk informacyjno-turystyczny, parking na terenie obiektu.
WYCIECZKI W CENIE POBYTU
• Augustów – rejs statkiem z portu Żeglugi Augustowskiej do Studzienicznej ze
śluzowaniem na Kanale Augustowskim (Szlak Papieski, czas trwania rejsu 1 godz. 20 min).
S
 tudzieniczna – zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego: studnia z uzdrawiającą wodą,
kaplica, zabytkowy kościół, pomnik Papieża Jana Pawła II, (ok. 30-40 min.). Augustów
– spacer po Rynku Zygmunta Augusta z pomnikiem króla, ulica Mostowa ze słynną
restauracją Albatros i ławeczka z „Beatą”.
•Suwałki – spacer po mieście zwanym polskim biegunem zimna: Park Konstytucji
3 Maja, ul. Chłodna – deptak z Aleją Bluesa, Plac Marii Konopnickiej z jej pomnikiem.
Wigry – zwiedzanie dawnego Klasztoru Kamedułów nad Jeziorem Wigry, miejsce, gdzie
w 1999 r. wypoczywał Papież Jan Paweł II (apartament papieski, krypty, wieża zegarowa
– punkt widokowy). Sejny – miasteczko na pograniczu polsko-litewskim z barokową
Bazyliką NMP i cudowną figurą Matki Boskiej Sejneńskiej. Giby – symboliczny pomnik
ofiar Obławy Augustowskiej.

Terminy | autokar

HB | Cena/os.

02.06-12.06.2022 / 11 dni, 10 noclegów
13.06-24.06.2022 / 11 dni, 10 noclegów
28.08-07.09.2022 / 11 dni, 10 noclegów

2 190,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach 2-os.
z łazienkami – 10 noclegów
• 2 posiłki dziennie: domowe śniadania
(w formie bufetu szwedzkiego) i obiadokolacje (zupa, drugie danie, kompot/
kawa/herbata, deser) serwowane do
stolika; pobyt rozpoczyna się obiadokolacją i kończy śniadaniem
• ognisko z kiełbaskami, herbatą + dodatki
• wieczorek taneczny połączony z obiadokolacją i zimną płytą
• 2 wycieczki z przewodnikiem: Augustów,
Suwałki
• opiekę lokalnych przewodników podczas
trwania wycieczek
• opiekę pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA
5 000 PLN)
• podatek VAT

Pobyt od obiadokolacji
w dniu przyjazdu do
śniadania w dniu wyjazdu.

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty uzdrowiskowej płatnej na miejscu
w gotówce na recepcji po przyjeździe
4,20 PLN/os./dzień
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
• kosztów związanych z realizacją
wycieczek (bilety wstępu i rejs)
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanny 5%
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Uwagi Doba hotelowa rozpoczyna
się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu
i kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.
Dopłata do pokoju 1-os. 500 PLN (ilość
ograniczona).
Komunikat COVID-19
Należyte wykonanie świadczeń zawartych
w umowie uzależnione od stanu
faktycznego – epidemiologicznego
w dniu trwania imprezy i obowiązujących
rozporządzeń (np. grill, wieczorek
taneczny, zabiegi, korzystanie z zaplecza
rekreacyjnego ośrodka itp.).
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UKRAINA

www.altamira.net.pl
SANATORIUM „POŁUDNIOWY”

Po zdrowie do

UZDROWISKA TRUSKAWIEC

TRUSKAWIEC Jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie.
Posiada unikalne w skali światowej pokłady wód mineralnych takich jak: Naftusia, Zofia,
Maria, Bronisława, Józia, Edward i inne. Klimat Truskawca oraz zabiegi dają bardzo dobre
wyniki leczenia w chorobach nerek (kamica), układu moczowego, wątroby, trzustki,
pęcherzyka żółciowego, chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy, chorobach
ginekologicznych i zapaleniach prostaty.

SANATORIUM „POŁUDNIOWY”
Położenie: Sanatorium położone jest w górnej części kurortu Truskawiec w parku zdrojowym, w harmonii komfortu i spokoju. Ten obiekt o niezwykłej architekturze został
zbudowany dla astronautów w 1976 r. Południowy przyjmuje tylko 130 gości, co pozwala
stworzyć bardzo ciepłą, niemal rodzinną atmosferę. Panują tu cisza i spokój 24 godz. na
dobę. Unikalny ogród zimowy z egzotycznymi ptakami – niezapomniane miejsce
w sanatorium, przeznaczony do relaksu i duchowego uzdrawiania. Same sanatorium
Południowy oferuje bardzo dużą ilość badań i zabiegów leczniczych w cenie pobytu.
Stali klienci twierdzą, że medycyna w tym sanatorium nigdy nie zamieni się w biznes
i komercję. Sanatorium Południowy wyróżnia się też dobrym standardem zakwaterowania: przestronne pokoje, balkony od strony południowej. Wszystkie pokoje wyposażone
są w TV, lodówkę, balkon, pełny węzeł sanitarny, czajnik, naczynia, ręczniki.
Wyżywienie: 3 x dziennie – posiłki serwowane zorganizowane według systemu zamówień dzień wcześniej, zgodnie z wyznaczonymi dietami i cechami kuchni narodowej.
Specjalizacja sanatorium: leczenie chorób układu pokarmowego oraz moczowego,
chorób wątroby, nerek, trzustki, gruczołu krokowego, metabolizmu, cukrzycy, układu
mięśniowo-szkieletowego.

SANATORIUM „SZACHTAR”
Położenie: Sanatorium leży w południowej części Truskawca, nieopodal malowniczego
jeziora, u podnóża Beskidów Skolskich (części Karpat Ukraińskich), ok. 2 km od dworca
kolejowego i autobusowego, 650 m od głównego deptaku, spacer do pijalni wód mineralnych
lub do centrum zajmuje maksymalnie 15 min. Do najbliższego sklepu jest ok. 100 m.
Sanatorium powstało w latach 60. XX w. W 2016 r. były przeprowadzone remonty, co pozwala na pobyt ok. 400 osób oraz zapewnia zakwaterowanie i kurację na dobrym poziomie.
Sanatorium Szachtar to siedmiopiętrowy budynek, funkcjonujący jako jeden zespół,
w skład którego wchodzi: część sypialna, centrum medyczne i diagnostyczne, stołówka,
pijalnia wód leczniczych. Klienci bezpłatnie mogą korzystać z: basenu, sauny, siłowni.
Pokoje: 2-osobowe, balkon, TV, lodówka, WC, czajnik, naczynia, suszarka dla włosów,
ręczniki. Wyżywienie: 3 x dziennie – dietetyczne, serwowane, ukraińskie, bazujące na
lokalnych sezonowych produktach.

Terminy | autokar
06.06-16.06.2022 / 11 dni, 10 noclegów
16.06-26.06.2021 / 11 dni, 10 noclegów

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym – 10 noclegów
• wyżywienie 3 x dziennie – posiłki serwowane (zorganizowane według systemu
zamówień dzień wcześniej, zgodnie
z wyznaczonymi dietami i cechami
kuchni narodowej), rozpoczęcie pobytu
obiadem, zakończenie śniadaniem
• podstawowe badania
• zabiegi zgodnie ze wskazaniami lekarza
3-5 razy dziennie
• picie wód mineralnych 6-9 razy dziennie
w pijalni sanatorium (dotyczy tylko
Sanatorium Szachtar)
• 1 godz. basenu codziennie, w tym
30 min. gimnastyka wodna z instruktorem
(dotyczy tylko Sanatorium Szachtar)
• opiekę pilota na czas przejazdu + opiekę
rezydenta-menagera sanatorium – stała
pomoc w kwestii konsultacji medycznych
i grafiku zabiegów
• ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem o Covid-19 i choroby przewlekłe)
i NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
• podatek VAT

Cena/os. (Południowy) Cena/os. (Szachtar)

2 090,- PLN

2 290,- PLN

Cena nie obejmuje (dot. obu):
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanna 5%, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%
• wycieczek fakultatywnych: Lwów,
Borysław – Shodnica – Twierdza
Tustań z XIII z w. w górach – kolacja
w restauracji Barabski Most, wieczór
ukraiński i Drohobycz

Uwagi Dokument tożsamości
– paszport ważny min. 6 miesięcy od daty
powrotu do kraju. Ukraina nie należy
do strefy Schengen. Aktualne przepisy
wjazdowe: https://www.gov.pl/web/
dyplomacja/ukraina
Komunikat COVID-19
Należyte wykonanie świadczeń zawartych
w umowie uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania
imprezy i obowiązujących rozporządzeń
(np. sposobu serwowania posiłków i korzystania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

SANATORIUM „SZACHTAR”

WCZASY • SENIOR 50+

www.altamira.net.pl

CHORWACJA
WYSPA KORCULA

Obiekt przy plaży
Pyszne jedzenie

HIT SEZONU

2021

Formuła All Inclusive
WYSPA KORCULA Przedstawia niezwykłe połączenie przepięknej przyrody,
tysiącletniej kultury i historii. Niezliczone urocze plaże i zatoki, stuletnie gaje oliwne
i winnice, prastare rezydencje letniskowe i starożytne osady, które wydają się być zagubione w jakichś dawno minionych czasach, wabią na wyspę przybyszów z całego świata.
Jest postrzegana przez turystów jako jeden z najpiękniejszych zakątków Chorwacji.

HOTEL POSEJDON iii
Położenie: przy żwirowej plaży w pierwszej linii brzegowej, w pobliżu wielu ścieżek
spacerowych, Nordic Walking oraz rowerowych (m.in. do malowniczej groty Vela Spila
i fortecy św. Błażeja). W pobliżu hotelu znajduje się centrum Vela Luka, do której można
dotrzeć spacerem ok. 1 km lub dopłynąć łódką turystyczną (za niewielką odpłatnością).
Pokoje: 2-osobowe z możliwością tylko jednej dostawki (fotel/łóżko). Każdy pokój
wyposażony jest w klimatyzację, łazienkę, TV. Nie wszystkie pokoje mają balkon tradycyjny
– możliwość balkonu francuskiego (widok na morze – za dopłatą 300 PLN/pokój).
Do dyspozycji Gości: duży hol z recepcją, restauracja, bar, sala TV, taras słoneczny
ze stolikami, kryty basen (funkcjonowanie basenu uzależnione od sytuacji Covid-19),
bezpłatne WI-FI w wybranych miejscach.
Wyżywienie: All Inclusive – śniadania (07.00-10.00) w formie bufetu, lunch (12.30-14.00)
i kolacje (19.00-21.00) w formie bufetu. Napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe (piwo,
wino, lokalne brandy) podawane są w godzinach 10.00-22.00. O godz. 17.00 podawane
są słodycze i drobne przekąski, kawa, herbata oraz woda. We wtorki i piątki muzyka
na żywo. Na hotelowym tarasie Goście będą podziwiać zachód słońca w Vela Luce
z kieliszkiem wina i tradycyjną muzyką na żywo.
Plaża: bezpośrednio przed hotelem znajduje się kamienisto-żwirowa plaża z krystalicznie
czystą wodą (to zaleta plaży kamienistej). Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne
(6-7 EUR/komplet: 2 leżaki + parasol).

Terminy | autokar
30.07-08.08.2022 / 10 dni, 7 noclegów
06.08-16.08.2022 / 11 dni, 8 noclegów
14.08-25.08.2022 / 12 dni, 9 noclegów
23.08-03.09.2022 / 12 dni, 9 noclegów
01.09-11.09.2022 / 11 dni, 8 noclegów
09.09-18.09.2022 / 10 dni, 7 noclegów

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach 2-,
i 2-osobowych z dostawką i łazienkami,
TV, klimatyzacją – 7, 8 lub 9 noclegów
• transfer port–hotel–port
• wyżywienie – All Inclusive wg opisu
• opiekę pilota podczas przejazdu
• opiekę rezydenta podczas pobytu
• ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem o Covid-19 i choroby przewlekłe)
i NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
• podatek VAT

Komunikat COVID-19
Należyte wykonanie świadczeń zawartych
w umowie uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania
imprezy i obowiązujących rozporządzeń
(np. sposobu serwowania posiłków i korzystania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Cena/os.

2 750,- PLN
2 850,- PLN
2 980,- PLN
2 880,- PLN
2 380,- PLN
2 050,- PLN

Dopłata do widoku
na morze: 300,- PLN/
pokój/pobyt – ilość
pokoi ograniczona.

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
• taksy klimatycznej 1,5 EUR/dzień + kosztu
przeprawy promowej SPLIT–VELA LUKA
–SPLIT – 25 EUR/os. (płatne u pilota/
rezydenta)
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanna 5%,
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%
• wycieczek fakultatywnych

Uwagi Oferta ważna do wyczerpania
miejsc, dokument tożsamości: dowód
osobisty lub paszport ważny min 3 m-ce
od daty powrotu. Aktualne przepisy:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja
Trasa przejazdu: Czechy, Austria, Słowenia
lub Słowacja, Węgry – czas przejazdu ok.
14 godz., czas przepłynięcia promem
– ok. 2,5 godz. Autokar nie płynie na
wyspę, dowozi/odbiera grupę z portu
w Splicie, bagaż zabiera zamówiona przez
biuro bagażówka.
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Samolotem z Krakowa

LIZBONA • CABO DA ROCA • FATIMA • NAZARE
BATALHA • COIMBRA • PORTO

3 dni wypoczynku w hotelu nad oceanem

HOTEL ATLANTIDA SOL iii
Położenie: hotel usytuowany jest w miejscowości Figueria da Foz przy plaży z widokiem
na Atlantyk. Posiada przestronne, klimatyzowane pokoje oraz 2 baseny. Na miejscu jest
restauracja, w której podawane będą posiłki. Serwis plażowy dodatkowo płatny.

COIMBRA

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
1 dzień

Spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku w Balicach, odprawa bagażowo-biletowa, wylot do Lizbony. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie stolicy Portugalii –
Lizbony – dzielnica Belem z pięknym klasztorem Hieronimitów, Pomnik Odkrywców
wzniesiony w pięćsetną rocznicę śmierci Henryka Żeglarza i Wieża Belém (XVI w.)
– najbardziej oryginalna budowla Lizbony, przypominająca kształtem karawelę.
Chwila czasu wolnego by móc skosztować słynne babeczki pastei de Belem. Następnie
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. Następnie pojedziemy w kierunku Przylądku Roca
(Cabo da Roca) mijając plażę Guincho słynną z odbywających się przy niej zawodów
windsurfingowych. Przylądek Roca jest najbardziej na zachód wysuniętym punktem
kontynentalnej Europy, gdzie można nawet uzyskać certyfikat obecności. Brzeg na
przylądku jest skalisty i wznosi się 144 m ponad poziom Oceanu Atlantyckiego, widoki
oszałamiające. Przejazd do Fatimy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Śniadanie, tego dnia zwiedzanie rozpoczniemy do Fatimy ośrodka kultu
maryjnego, celu licznych pielgrzymek. Spacer po Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny:
Plac Pielgrzyma, bazylika z grobowcami bł. Łucji, Hiacynty, Franciszka, Kaplica Objawień.
NAZARE
Przejazd do Batalha – zwiedzanie dominikańskiego opactwa, arcydzieła portugalskiego
gotyku wpisanego na listę UNESCO: kościół z kaplicą grobową Jana I i jego synów,
klasztor ze wspaniałym krużgankiem i Grobem Nieznanego Żołnierza. Przejazd do
Nazaré wspaniałego kurortu nad Oceanem Atlantyckim, gdzie rybacy kultywują lokalne
tradycje. Czas wolny na słynnej plaży w Nazaré (możliwość spróbowania pysznych
lokalnych grillowanych sardynek w lokalnych tawernach), Powrót do hotelu, obiadokolacja, (wieczorem dla chętnych możliwość uczestnictwa w procesji świateł), nocleg.

4 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Coimbry, dawnej stolicy
Portugalii, by zobaczyć najstarszy ośrodek uniwersytecki Portugalii położony nad rzeką
Mondego: wieża zegarowa Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina, arkadowe
budynki Sala Grande dos Actos, Largo da Portagem. Przejazd do hotelu w Porto,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Porto. Zobaczymy: Wieżę
Kleryków, najwyższą wieżę w mieście, Avenida Dos Aliados z ratuszem i pomnikiem
króla Piotra IV, stację Sao Bento zdobioną obrazami wykonanymi z azulejos, katedrę,
słynną księgarnię Lelo (z zewnątrz). Czas wolny w najbardziej gwarnym miejscu Porto –
Cais da Ribeira wpisanym na listę UNESCO. Kolejnym punktem będzie wizyta w bodedze
w Villa Nova de Gaia, podczas której poznamy proces produkcji wina porto, czas na
degustację. Następnie rejs po rzece Douro, podczas którego będziemy podziwiać
konstrukcję sześciu mostów łączących brzegi Porto i Vila Nova de Gaia oraz wspaniałą
panoramę miasta. Przejazd nad ocean na wybrzeże lizbońskie do miejscowości Figueria
da Foz, uroczego miasteczka idealnego na wakacyjny wypoczynek, zakwaterowanie
w hotelu Atlantida Sol, odpoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień

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

7 dzień

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

8 dzień

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

Termin | samolot
11.09-18.09.2022 / 8 dni, 7 noclegów

Cena/os.

3 390,- PLN z 2 szt. bagażu podręcznego, w tym 10 kg

Dla chętnych: bagaż rejestrowany 20 kg za dopłatą 300,- PLN – deklaracja przy zapisie

Cena obejmuje:
• przelot liniami Ryanair Kraków–Lizbona–
Kraków z 2 szt. bagażu podręcznego
w tym 10 kg (bagaż rejestrowany 20 kg
dopłata 300 PLN)
• opłaty lotniskowe, opłaty bagażowe
• zakwaterowanie w hotelach iii wg
programu: pokoje 2-os. z łazienkami
– 7 noclegów (1 nocleg w Lizbonie,
2 w Fatimie, 1 w Porto, 3 nad oceanem)
• wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
z winem i wodą
• opiekę profesjonalnego pilota
• program wg oferty (bez kosztów
związanych z jego realizacją)
• ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem o Covid 19 i choroby przewlekłe)
NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
• obowiązkowych kosztów związanych
z realizacją programu (kosztu lokalnego
PORTO
transportu, biletów wstępu, kosztu
lokalnych przewodników, taksy klimatycznej,
systemu słuchawkowego tour guide –
razem około 160 EUR/os.)
• dopłaty do pokoju 1-os. – 800 PLN
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanna 5%, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

FATIMA

BATALHA

Uwagi Oferta ważna do wyczerpania
miejsc. Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie. Dokument tożsamości – dowód
Komunikat COVID-19 Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie
osobisty lub paszport. Doba hotelowa od
14.00 do 10.00. Aktualne przepisy wjazdowe: uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania imprezy
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/portugalia i obowiązujących rozporządzeń (np. sposobu serwowania posiłków i korzystania
z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

2w1

www.altamira.net.pl

WYPOC Z YNEK + Z WIEDZ ANIE

Słoneczna MALTA

Samolotem z Katowic

VALETTA • WYSPA GOZO (siostra Malty)
Trzy miasta: SENGLEA, VITTORIOSA, COSPICUA
• MARSAXLOKK + Wypoczynek nad morzem!

8 DNI

Oszałamiajace widoki, liczne zabytki
Ciepłe morze, gorące słońce

Pyszna kuchnia

Wszystkie noclegi w jednym hotelu
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

STOLICA MALTY – VALETTA

1 dzień

Spotkanie na lotnisku w Pyrzowicach z pilotem wycieczki, odprawa
bagażowo biletowa. Przylot na Maltę. Transfer do hotelu Oriana at the Topaziiii
(w Buggibie). Zakwaterowanie, obiadokolacja (w przypadku późnego przylotu lunch
packiet na recepcji lub posiłek przeniesiony na inny dzień), nocleg.

2 dzień

Śniadanie, wycieczka do Valletty, stolicy Malty, położonej na półwyspie Sciberras pomiędzy dwiema zatokami: Grand Harbour i Marsamxett Harbour. Jest najdalej
wysuniętą na południe europejską stolicą. W programie zwiedzania: Ogrody Barracca,
Auberge de Castilla, Konkatedra św. Jana, wraz z kaplicą zawierającą słynne dzieło Caravaggio „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.

3 dzień

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.

4 dzień

Śniadanie. Przepłynięcie promem na Wyspę Gozo gdzie znajdują się imponujące zbiory obiektów historycznych i kulturalnych. Zobaczymy kompleks prehistorycznych świątyń Ggantija – najstarsze na świecie wolno stojące budowle datowane na
ponad 5500 lat. Sanktuarium MB w Ta Pinu, jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych mieszkańców Malty i Gozo. Dalej zobaczymy kościół Dome Church w Xewkija,
Dwejra – miejsce „trzech cudów natury” wysp maltańskich (tu znajdowało się słynne Lazurowe 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.

MARSAXLOKK

5 dzień

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

6 dzień

Śniadanie. Wizyta w słynnych „Trzech Miastach”: Senglea, Vittoriosa
i Cospicua. 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
konwentualnego 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.

GOZO

7 dzień

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

8 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd na lotnisko i wylot do kraju.
Zakończenie wycieczki

Termin | samolot
05.06-12.06.2022 / 8 dni, 7 noclegów

Cena/os.

3 250,- PLN

cena z 2 szt. bagażu podręcznego
Wizz Priority. Bagaż rejestrowany 20 kg + 270,- PLN/os.

Cena obejmuje:
• bilet lotniczy linii WIZZAIR
Pyrzowice–Malta–Pyrzowice
• opłaty lotniskowe, 2 sztuki bagażu
podręcznego w tym 10 kg (WIZZ
PRIORITY), bagaż rejestrowany 20 kg za
dopłatą 270 PLN
• 7 noclegów, hotel Oriana at the Topaziiii
(wszystkie noclegi w jednym hotelu
bez przekwaterowywania), pokoje 2-os.
z łazienkami, klimatyzacją, TV
• wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
napoje płatne dodatkowo
• ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem o Covid-19 i choroby przewlekłe)
i NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
• opiekę profesjonalnego pilota
• wycieczki zgodnie z programem, bez
kosztów związanych z jego realizacją
• podatek VAT

Cena nie obejmuje
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
• obowiązkowych kosztów związanych
z realizacją programu: transportu na
wycieczki, transferów, lokalnych przewodników, biletów wstępu, rejsu, łódek,
promu, taksy klimatycznej, systemu tour
guide – razem ok. 150-160 EUR/os.
• napoi do obiadokolacji
• dopłaty do pokoju 1-os. – 500 PLN
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanna 5%, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%
• wycieczek fakultatywnych

Uwagi Organizator zastrzega sobie
możliwość zmian w programie, program
jest ramowy. Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie, pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów, dokument uprawniający
do podróży: dowód osobisty lub paszport. Komunikat COVID-19
Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie
Waluta na Malcie – EURO. Aktualne przepisy
wjazdowe: https://www.gov.pl/web/dyplo- uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania imprezy
i
obowiązujących
rozporządzeń
(np. sposobu serwowania posiłków i korzystania
macja/malta
z zaplecza rekreacyjnego hotelu).
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Wenecja na wyciągnięcie ręki!

CAVALLINO obok LIDO DI JESOLO
Krótki czas przejazdu z Polski!
Bezpłatny serwis plażowy!
LIDO DI JESOLO Największy wakacyjny kurort regionu Weneckiego i jeden z naj- WENECJA
bardziej znanych kurortów we Włoszech. Miasto słynie z szerokiej, piętnastokilometrowej
piaszczystej plaży, wzdłuż której ciągną się hotele z basenami, wakacyjne apartamenty
i restauracje. Wieczorem i nocą życie kurortu przenosi się na trzynastokilometrowy deptak.
To najbardziej tętniący życiem kurort nad Adriatykiem. Jest tu ponad 600 restauracji i trattorii,
do najlepszych ustawiają się kolejki. Na miejskich placach organizowane są koncerty, a imprezy w klubach trwają do samego rana. Bliskość Wenecji i piękna natura wokół sprawiają,
że wielu turystów wraca tu co roku. Nasz hotel położony jest w sąsiedztwie głośnego Jesolo
– w spokojnej miejscowości Cavalino (do Lido można dostać się autobusem miejskim),
natomiast na co dzień możemy cieszyć się urokami spokojniejszej miejscowości.

HOTEL CAVALLINO BIANCOiii
Położenie: rodzinny Hotel Cavallino Bianco jest położony w odległości zaledwie kilku
kilometrów od Wenecji. Od kurortu Jesolo i jego atrakcji obiekt dzieli tylko 15 min jazdy
lokalnym środkiem transportu. Hotel jest oddalony o zaledwie 50 m od morza i ok.
300 m od plaży Cavallino Treporti. Oferuje on gościom dużą prywatną plażę z parasolami
i leżakami (bezpłatny serwis plażowy). Rejs łodzią z hotelu do Wenecji oraz na słynne
wyspy Murano, Burano i Torcello zajmuje zaledwie 35 min. Obiekt znajduje się w bliskiej SIRMIONE
odległości od kurortu Jesolo, który słynie ze sklepów i nocnych klubów. Hotel Cavallino
jest dogodną bazą do wielu atrakcyjnych wycieczek. Goście mogą też zrelaksować się
w przytulnej sali telewizyjnej lub wypić drinka i zjeść lody na dużym hotelowym tarasie.
Na miejscu znajduje się również bar przekąskowy oraz mała strefa SPA (sauna).
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadanie – bufet kontynentalny (napoje gorące, soki,
mleko, pieczywo, biszkopty, masło, dżem, miód, ciasta domowe, jogurt, płatki, ser
szynka), obiadokolacja – 3 dania serwowane + woda.
Plaża: szeroka, długa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, serwis plażowy w cenie
(leżaki i parasole).
Pokoje: 2-, 3-osobowe typu standard, przestronne, komfortowo urządzone – ręczniki,
suszarka, klimatyzacja i TV oraz typu Family Room (ilość ograniczona).
WYCIECZKI FAKULTATYWNE (zapisy u rezydenta) ceny podamy w terminie późniejszym
• Wenecja – rejs statkiem turystycznym do Placu św. Marka. Spacer od Mostu
Westchnień, obok Pałacu Dożów i Campanili, najwyższej budowli w mieście,
przez Plac św. Marka z Bazyliką do Mostu Rialto. Czas wolny. Rejs powrotny.
• Wenecja + wyspy Murano i Burano – rejs na wyspę Burano, znaną z kolorowych
domów i wyrobu koronek. Spacer po wyspie. Rejs na wyspę Murano, słynącą z wyrobu
szkła. Wizyta w warsztacie, gdzie wyrabia się szkło artystyczne. Rejs do Wenecji.
PLAŻA W LIDO
Spacer od Mostu Westchnień, obok Pałacu Dożów i Campanili przez Plac św. Marka
z Bazyliką do Mostu Rialto. Czas wolny. Rejs powrotny.
• Padwa + Werona – przejazd do Padwy – słynnego miasta uniwersyteckiego, gdzie
tworzył Dante Alighieri, nauczał Galileusz, studiowali Kopernik i Kochanowski.
Wizyta w bazylice św. Antoniego z grobem i relikwiami świętego. Spacer po
historycznym centrum i Piazza delle Erbe. Czas wolny. Przyjazd do Werony, miasta
znanego z dramatu Romeo i Julia Williama Szekspira. Spacer od rzymskiego amfiteatru
Arena przez Piazza dei Signori do Casa Capuletti ze słynnym balkonem Julii. Czas wolny.
• Sirmione + Werona – przejazd do przepięknie położonego nad Jeziorem Garda
miasteczka Sirmione z bajkowym zamkiem rodziny Scaglierich. Rejs po jeziorze,
a następnie spacer po Sirmione. Czas wolny. Przyjazd do Werony. Spacer od
rzymskiego amfiteatru Arena przez Piazza dei Signori do Casa Capuletti ze słynnym
balkonem Julii. Czas wolny.
• Aquapark w Lido di JesoloJeden z największych aquaparków we Włoszech zaprasza
do wspaniałej zabawy małych i dużych!

RAMOWY PROGRAM
1 dzień

Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach późnowieczornych (Katowice ok.
godz.22.00), przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

2 dzień

Przyjazd do Cavalino ok. godz. 10.00, złożenie bagaży. Czas na odpoczynek.
Zakwaterowanie od godz. 14.00, obiadokolacja, nocleg.

3-8 dzień Wypoczynek w kurorcie, śniadania, obiadokolacje, wycieczki fakultatywne
dla chętnych.

9 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Polski ok. godz. 11.00.
Przejazd przez Austrię i Czechy. Powrót w godzinach nocnych ok. godz. 01.00.

Terminy | autokar
01.07-09.07.2022 / 9 dni, 7 noclegów
08.07-16.07.2022 / 9 dni, 7 noclegów
15.07-23.07.2022 / 9 dni, 7 noclegów
22.07-30.07.2022 / 9 dni, 7 noclegów

Cena/os.

2 470,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
• zakwaterowanie w pokojach typu
standard 2-, 3-, 4-osobowych z łazienkami,
TV i klimatyzacją – 7 noclegów
• wyżywienie – HB śniadanie
i obiadokolacja + woda
• serwis plażowy
• opiekę pilota podczas przejazdu
• opiekę rezydenta podczas pobytu
• ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerzeniem o Covid 19 i choroby przewlekłe)
i NNW 20000 PLN (SIGNAL IDUNA)
• podatek VAT

Pobyt turnusu od
obiadokolacji w dniu
przyjazdu do śniadania
w dniu wyjazdu.

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
• dodatkowych napoi do obiadokolacji
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z Covid-19 i kwarantanna 5%,
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%
• wycieczek fakultatywnych

Uwagi Oferta ważna do wyczerpania
miejsc, dokument tożsamości – dowód
osobisty lub paszport ważne min. 3 m-ce
od daty powrotu. Aktualne przepisy:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

Komunikat COVID-19
Należyte wykonanie świadczeń zawartych
w umowie uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania
imprezy i obowiązujących rozporządzeń
(np. sposobu serwowania posiłków i korzystania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

