
 



WAŻNE INFORMACJE! 
 

TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNO – LECZNICZE, ZDROWOTNE, WCZASY 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH: orzeczenie o niepełnosprawności oraz wniosek lekarza  
o skierowanie na turnus i informacja o stanie zdrowia. Po dokonaniu rezerwacji osoby ubiegające się o dofinansowanie  
w przypadku jego braku skorzystają z pobytu pełnopłatnego. Decyzję o wysokości dofinansowania należy dostarczyć do biura 
niezwłocznie po jej otrzymaniu.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNUSACH PROFILAKTYCZNO-LECZNICZYCH: wniosek lekarza o skierowanie na turnus  
i informacja o stanie zdrowia.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNUSACH ZDROWOTNYCH: informacja o stanie zdrowia.  
 

INFORMACJE DODATKOWE: po dokonaniu rezerwacji, którą można zgłosić osobiście w biurze lub telefonicznie, Klient 
najpóźniej w ciągu 7 dni wpłaca zaliczkę w wysokości 500zł/os. lub innej kwoty ustalonej przez ośrodek. Po wpłacie zaliczki 
Biuro wystawia Klientowi umowę. Ceny turnusów rehabilitacyjnych oraz pobytów wczasowych obejmują świadczenia zawarte 
w ofercie. Ceny nie obejmują obligatoryjnej dopłaty do TFG i TFP, ubezpieczenia, transportu (chyba, że oferta uwzględnia 
transport), ewentualnych dodatkowych opłat wyszczególnionych w ofercie oraz opłaty klimatycznej, którą klienci opłacają  
w dniu przyjazdu do ośrodka. 

 

REZYGNACJE: rezygnacje z udziału w turnusie należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie, a następnie niezwłocznie potwierdzić 
w formie pisemnej. 

 

UBEZPIECZENIE: klienci mogą dodatkowo wykupić ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu, w tym 
od COVID-19. 

 

ZMAINY W WYKONYWANIU USŁUG: 

• transport z Łodzi organizowany jest, tylko do ośrodków przedstawionych w katalogu zgodnie z ofertą. 

• Organizator może odwołać turnus, jeżeli liczba uczestników jest mniejsza niż 20 osób (turnusy z dojazdem własnym) lub 
gdy brak jest wymaganego minimum uczestników niezbędnych do organizacji transportu. 

• przy turnusie z dojazdem autokarowym Organizator określa liczbę uczestników, przy której transport będzie 
zorganizowany (min. 35 osób autokar). 

• Organizator nie zapewnia transportu przystosowanego dla osób na wózkach inwalidzkich oraz nie umożliwia przewozu 
zwierząt domowych.  

• podczas podróży trwającej 8 godzin przewidywane są min. dwa postoje, zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy 
kierowców. 

• Organizator nie odpowiada za opóźnienia w podróży autokarowej wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. trudne 
warunki drogowe, kataklizmy itp.  

• ceny przedstawione w katalogu były przygotowywane w oparciu o cenniki obowiązujące w dniu tworzenia oferty.  
W przypadku podwyżek wynikających np. ze wzrostu cen paliwa, innych źródeł zasilania lub wysokości podatków ceny 
mogą ulec zmianie. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany świadczeń przedstawionych w ofercie wynikających z obowiązujących 
przepisów związanych z COVID-19.  

 

PONADTO W OFERCIE: Busko Zdrój, Dziwnówek, Jastarnia, Kąty Rybackie, Konstancin Jeziorna, Spała, Szczytna i inne. 
 

ORGANIZUJEMY: zielone szkoły, wycieczki, kolonie, obozy sportowe, wyjazdy dla firm, szkolenia z nauką gry w golfa! 
 

ZAGRANICA: jesteśmy autoryzowanym punktem sprzedaży ofert EXIMTOURS oraz FUN CLUB, organizatorów wczasów  
i wycieczek zagranicznych. Klientów zainteresowanych wypoczynkiem zagranicznym zapraszamy do kontaktu. 

 

WPAŁTY: prosimy kierować na konto bankowe PKO S.A.  28 1240 5585 1111 0000 4884 2592. 

 

KONTAKT: Biuro Turystyki FWP Sp. z o.o. 90-411 Łódź ul. Więckowskiego 2 
Tel 1. (42) 674 04 97, Tel 2. (42) 676 37 47, Tel. kom. 573 187 383 

biuro@fwplodz.pl, www.fwplodz.pl 
Biuro czynne: Pn. - Pt.  9:00-17:00 

 
Przedstawione w katalogu informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

mailto:biuro@fwplodz.pl
http://www.fwplodz.pl/


TURNUSY REHABILITACYJNE 
NAD MORZEM 

 

DŹWIRZYNO – POSEJDON – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM* 
 
Ośrodek POSEJDON położony w urokliwej miejscowości nadmorskiej Dźwirzyno, zlokalizowany 
jest w odległości zaledwie 50 m od morza w paśmie wydm nadmorskich i 1,5 km od jeziora 
Resko. Wśród pięknego lasu sosnowego, usytuowane zostały dwa główne jednopiętrowe 
pawilony hotelowe połączone nowoczesną bazą zabiegową. W trzecim budynku mieści się 
jadalnia i recepcja. 
 
 
 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os., studio z łazienką i balkonem lub tarasem, TV, Wi-Fi, czajnik. 
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, 
a kończy śniadaniem. W okresie 01.07-26.08 posiłki 2 x dziennie + lunch pakiet.  
Doba hotelowa: od 14:00 do 10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. 
Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, inhalacje, 
diadynamik, jonoforeza, interdyn, prądy Tensa, ultradźwięki, laser, krioterapia 
punktowa, aquavibron, hydromasaż, kąpiel borowinowa i solankowa. 
Program: wieczorek taneczny, grill lub ognisko 1 raz w tyg. 
 
TRANSPORT: własny. W terminach 06.05-01.07, 26.08-21.10, 12.19-02.01.2023 autokar 
- bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu*.  
 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +50% w okresie 01.07-26.08, +30% pozostałe terminy, 
zwierzę 40zł/doba, parking 10zł/doba, diety, masaż klasyczny, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: opiekun bez zab. -100zł, dostawka w pok. 2 os. -30%. 
 

 

USTRONIE MORSKIE – CECHSZTYN – NOWOŚĆ W OFERCIE – Z TRANSPORTEM* 
 
Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny INTERFERIE – CECHSZTYN położony jest w centrum urokliwej, 
nadmorskiej miejscowości w Ustroniu Morskim, w odległości 200 m od morza, piaszczystej 
plaży i promenady. 
 
 
 
 
 

 
CENA ZAWIERA: 
ZAKWATEROWANIE: pok. 1, 2, 3 os. oraz studio z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi, radio, ręcznik, sprzęt plażowy 
(czajniki na piętrach). WYŻYWIENIE: 3x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się 
obiadokolacją, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze  
(2 w dni robocze): inhalacje, tlenoterapia, okłady borowinowe, kąpiel: solankowa, perełkowa, hydromasaż; masaż 
wirowy kończyn dolnych i górnych, prądy: interferencyjne, Tensa; ultradźwięki, Sollux, Bioptron, laser, 
magnetoterapia, BOA (zabieg po mastektomii). Program: wieczorek muzyczny, kolacja tematyczna, wycieczki 
piesze. Dla gości: winda, 2 wejścia na basen do Aquaparku HELIOS, sala restauracyjna, kawiarnia, sala fitness, 
siłownia wew. i zewn., solarium, sauna, świetlica, biblioteka, taras zewnętrzny, wypożyczalnia rowerów i kijków Nordic Walking, bilard, 
tenis stołowy, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, plac i sala zabaw, trasy rowerowe, parking (żelazko i lodówka dostępne na recepcji).  
 
TRANSORT: własny lub autokar/bus - bezpośredni w obie strony z Łodzi +250zł.  
 
PŁATNE DODATKOWO: os. bez orzeczenia z zab. +8% VAT, pok. 1 os. +400zł, zwierzę 40zł/50zł doba, parking 22zł/25zł/doba (z kartą 
parkingową bezpłatnie), sauna, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna.  
 
ZNIŻKI: opiekun bez zab. -100 zł, dzieci do 5 lat ½ wyż. bez zab., na wspólnym spaniu 480zł, dzieci do 10 lat ½ wyż. z zab., w terminie 24.06-
02.09.2023 2300zł, w pozostałych terminach 1650zł, dostawka 2100zł/1500zł, dzieci do 10 lat ½ wyż. bez zab. w terminie 24.06-02.09.2023 
2350zł, w pozostałych terminach 1700zł, dostawka 2200zł/1550zł. 

TERMINY Pokój 2 os. Studio 2+1 Studio 4 os. 

25.03-08.04 1 950 zł 1 950 zł 1 800 zł 

08.04-22.04 2 150 zł 2 150 zł 1 950 zł 

22.04-06.05 2 150 zł 2 150 zł 1 950 zł 

06.05-20.05* 2 450 zł 2 450 zł - 

20.05-03.06* 2 550 zł 2 550 zł - 

03.06-17.06* 2 800 zł 2 800 zł - 

17.06-01.07* 3 100 zł 3 100 zł - 

01.07-15.07** 3 500 zł 3 500 zł 3 250 zł 

15.07-29.07** 3 500 zł 3 500 zł 3 250 zł 

29.07-12.08** 3 500 zł 3 500 zł 3 250 zł 

12.08-26.08** 3 500 zł 3 500 zł 3 250 zł 

26.08-09.09* 3 300 zł 3 300 zł - 

09.09-23.09* 2 800 zł 2 800 zł - 

23.09-07.10* 2 550 zł 2 550 zł - 

07.10-21.10* 2 250 zł 2 250 zł - 

21.10-04.11 1 950 zł 1 950 zł 1 800 zł 

19.12-02.01* 2 550 zł 2 550 zł - 

*turnusy z transportem 

**2 posiłki dziennie + lunch pakiet 

TERMINY  Pokój 2 os. 

29.04-13.05 2 800 zł 

13.05-27.05 2 850 zł 

27.05-10.06 2 900 zł 

10.06-24.06 3 050 zł 

24.06-08.07 3 200 zł 

08.07-22.07 3 250 zł 

22.07-05.08 3 250 zł 

05.08-19.08 3 200 zł 

19.08-02.09 3 000 zł 

02.09-16.09 2 850 zł 

16.09-30.09 2 800 zł 

30.09-14.10 2 750 zł 

14.10-28.10 2 700 zł 



 

DĄBKI – GEOVITA – NOWOŚĆ W OFERCIE – Z TRANSPORTEM* 
Ośrodek GEOVITA znajduje się zaledwie 120 m od plaży. Jego bliskość do morza, okoliczne lasy 
oraz czyste powietrze zapewnią korzystny mikroklimat o każdej porze roku, a zabiegi Morskiego 
Instytutu SPA & Wellness pozwolą szybko zregenerować siły, odzyskać równowagę ciała  
i spokój ducha. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych: podjazdy, 
poręcze, windy, uchwyty. 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3, 4 os. z łazienką  

i balkonem lub tarasem, TV, Wi-Fi, radio, tel., lodówka, ręcznik, sprzęt plażowy. 
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się 
obiadem, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 14:00 do 10:00.  
Opieka: pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): 
elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, ultradźwięki, lampa Sollux, inhalacje, krioterapia miejscowa, okłady borowinowe miejscowe, 
sauna, UGUL, ćwiczenia na siłowni i sali gimnastycznej, hydromasaż, kąpiele perełkowe, kąpiele solankowe, masaż wirowy kolan lub nóg, 
masaż podwodny w basenie, masaże lecznicze, masaż na fotelu terapeutycznym, materace wibracyjne.  
Program: wieczorek taneczny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczka piesza, ćwiczenia w basenie.  
Dla gości: kryty basen, winda, siłownia, sala gimnastyczna, tenis stołowy, Nordic Walking, kawiarnia, wiata grillowa, dostęp do Internetu. 
TRANSPORT: własny lub autokar – bezpośredni w obie strony +250zł tylko w terminach oznaczonych*. 
DODATKOWO PŁATNE: parking 10zł/doba, zwierzę 45zł/doba, diety, usługi Morskiego Instytutu SPA & Wellness, sauna, kort tenisowy, 
opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -352zł/-372zł, dzieci do 4 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 4 – 12 lat ½ wyż. bez zab. -15%. 

 

JAROSŁAWIEC – ALBATROS SPA & SKI – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM* 
Ośrodek ALBATROS SPA & SKI położony jest w centrum 
Jarosławca pośród zadbanej zieleni parkowej w odległości 
około 400 m od morza.  
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. w budynku A lub B  
z łazienką i balkonem, TV, lodówka, czajnik. Wyżywienie:  
3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). 
Możliwość zamówienia diet. Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem + prowiant na 

drogę. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): masaż wirowy rąk i nóg, laser, Sollux, 
lampa biotron, jonoforeza, diadynamik, interdyn, Tens, Trabert, magnetronik, ultradźwięki, inhalacje, inhalacje w saunie, ergometr, 
hydromasaż, kinezyterapia grupowa, masaż mechaniczny, sauna fińska, okłady borowinowe, gimnastyka grupowa. Program: wieczorki 
taneczne, kolacja grillowa z oprawą muzyczną, gry i zabawy towarzyskie, turnieje sportowe, spotkania integracyjne, pogadanki, prelekcje, 
seanse filmowe, wycieczki. Dla gości: kryty basen, jacuzzi, sauna, mini-golf, boisko do siatkówki plażowej i koszykówki, tenis stołowy, 
piłkarzyki, Nordic Walking. Basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą w okresie 17.06-31.08. 
TRANSPORT: własny lub autokar/bus - bezpośredni w obie strony z Łodzi +250zł. 
DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia z zab. +8% VAT, bez zab. cena z tabelki, pok. 1 os. +300zł/+330zł/+340zł, diety, dzieci do 3 lat 
(bez świadczeń) 400zł, parking 20zł/doba, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -300zł (pakiet 20 zabiegów dla opiekuna +300zł),  
dzieci 4 – 11 lat ½ wyż. bez zab. -30% ceny osoby towarzyszącej bez zab. 

 

JURATA – DELFIN – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM 
Jurata to popularny kurort nadbałtycki położony na półwyspie Helskim. Ośrodek DELFIN 

położony na granicy Juraty i Helu, to trzykondygnacyjny obiekt usytuowany w bliskiej 
odległości od plaży. Jest to idealne miejsce do wypoczynku i kontaktu z naturą, z dala od 

miejskiego zgiełku. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi, 
chłodziarka, tel., czajnik, ręcznik, sprzęt plażowy. Wyżywienie:  
3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem  

+ prowiant na drogę. Doba hotelowa: od 17:00 do 10:00. Opieka: pielęgniarska/konsultacja lekarska.  
Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze + gimnastyka grupowa): krioterapia miejscowa, pole magnetyczne, laser, Sollux, Solaris, prądy: 
diadynamiczne, Tensa, interferencyjne, elektrostymulacja, masaż: klasyczny, limfatyczny, rolowy, gimnastyka zbiorowa i indywidualna, 
jonoforeza, ultradźwięki. Program: 2 wieczorki taneczne z poczęstunkiem, wieczór grillowy z pieczeniem kiełbasek. Dla gości: taras 
słoneczny, kawiarnia, sala do ćwiczeń, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu wodnego, rowerów, boiska do 
tenisa ziemnego, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, parking ogrodzony niestrzeżony. 
TRANSPORT: własny lub autokar/bus – bezpośredni w obie strony +250zł. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +40%, diety specjalistyczne, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: opiekun bez zab. -100zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, max. 1 dziecko na rodzinę, dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. -15%, wspólne 
spanie (sofa) z zab. -20%, bez zab. -25%, parking bezpłatny. 

TERMINY 
Pokój 2 os. 
standard 

Pokój 2 os. 
standard + 

Pokój 1 os. 

07.05-21.05 2 659 zł 2 844 zł 2 885 zł 

17.09-01.10* 2 905 zł 3 460 zł 3 213 zł 

15.10-29.10 2 905 zł 3 460 zł 3 213 zł 

29.10-12.11 2 905 zł 3 460 zł 3 213 zł 

12.11-26.11 2 905 zł 3 460 zł 3 213 zł 

*turnus z transportem 

TERMINY Budynek B Budynek A 

20.05-03.06 3 000 zł 3 360 zł 

03.06-17.06 3 240 zł 3 600 zł 
17.06-01.07 3 480 zł 3 840 zł 
19.08-02.09 3 480 zł 3 840 zł 
02.09-16.09 3 240 zł 3 600 zł 
16.09-30.09 3 000 zł 3 360 zł 

TERMINY  Pokój 2 os. 

18.06-02.07 4 340 zł 

02.07-16.07 4 340 zł 
27.08-10.09 3 640 zł 
10.09-24.09 3 220 zł 
24.09-09.10 3 220 zł 



 

KOŁOBRZEG – AMBER – NOWOŚĆ W OFERCIE – Z TRANSPORTEM* 
Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe AMBER położone jest  
w spokojnej dzielnicy uzdrowiskowej w Kołobrzegu, 150 m od 
morza. Kołobrzeg to największe uzdrowisko na polskim wybrzeżu. 
Leczniczy klimat, czyste, bogate w jod powietrze, a także jedna  
z najpiękniejszych plaż – to największe walory tego miejsca. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, czajnik, ręcznik, 
sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – 

szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 16:00 do 11:00. Opieka: 
lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): krioterapia, masaż wirowy 
kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych, pole magnetyczne, Sollux, Bio-V, laseroterapia, prądy: interferencyjne, 
Tensa; kabina cieplna infrared, fotel masujący, materac masujący, okłady borowinowe, gimnastyka, masaż stóp, 
inhalacje. Program: wieczorki taneczne, karaoke, spacer z przewodnikiem. Dla gości: winda, parking, 
restauracja, kawiarnia, sala fitness, jacuzzi zewn. (tylko w okresie letnim), wypożyczalnia rowerów, Nordic 
Walking, bilard, tenis stołowy, mini biblioteczka, plac zabaw.  
TRANSPORT: własny lub autokar – bezpośredni w obie strony +200zł tylko w terminach oznaczonych*.  
W terminie 29.08-12.09 transport +250zł. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +560zł, parking 20zł/doba (z kartą parkingową - bezpłatny), 
masaże ręczne, tlenoterapia hiperbaryczna, szlafrok, suszarka do włosów, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 
ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 3 – 7 lat -30%, dzieci 7 – 14 lat -20% (zniżki dla dzieci przy min. 2 os. dorosłych). 

 

KOŁOBRZEG – POSEJDON – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM* 
Ośrodek POSEJDON w Kołobrzegu położony 
jest w dzielnicy uzdrowiskowej, 200 m od 
portu i plaży. Składa się z dwóch budynków 
hotelowych połączonych łącznikiem. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, TV, 
Wi-Fi, radio, tel., czajnik. Wyżywienie:  
3 x dziennie (śniadania – szwedzki stół). 

Pobyt zaczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 14:00 do 10:00. 
Opieka: lekarsko pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): 
kąpiel CO2, solankowa, borowinowa, perełkowa, hydromasaż, materac masujący, okłady 
borowinowe, masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, inhalacje, prądy Tensa, laser, pole 
magnetyczne, ultradźwięki, Sollux, Bioptron, jonoforeza, interdyn, diadynamik, 
gimnastyka indywidualna, zbiorowa, gimnastyka w basenie, krioterapia, 
galwanoborowina, aquavibron, BOA. Program: wieczorki taneczne, wycieczki piesze.  
Dla gości: winda, basen solankowy – 1h dziennie, grota solna 2 x w tyg., kawiarnia. 
TRANSPORT: własny lub autokar - bezpośredni w obie strony z Łodzi +250zł tylko  
w terminach oznaczonych*. DODATKOWO PŁATNE: parking 240zł/turnus, kaucja za pilot do bramy 100zł, masaż suchy, borowina, 
wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -100zł, dzieci do 10 lat -100zł, dostawka w pokoju Premium -30%. 

 

PUSTKOWO – ZEM TOURIST – NOWOŚĆ W OFERCIE – Z TRANSPORTEM* 
Ośrodek ZEM-TOURIST położony jest w centrum Pustkowa, w odległości ok. 100 m od zejścia 
na plażę. Usytuowany na dużym, zielonym, ogrodzonym terenie dysponuje bogatym zapleczem 
rekreacyjnym i rehabilitacyjnym. Miejscowość przyciągająca turystów 
szeroką, piaszczystą plażą, czystą wodą i urokiem klifu morskiego.  
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką, większość z balkonami, 
TV, Wi-Fi, lodówka, tel., czajnik, ręcznik, sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie (szwedzki 
stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 17:00 do 10:00. 

Opieka: pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): gimnastyka grupowa, ćwiczenia  indywidualne, ćwiczenia 
na przyrządach: stepper, bieżnia, rower, rotory; okłady borowinowe w plastrach, krioterapia miejscowa, galwanizacja, jonoforeza,  
diadynamik prądy: Tensa, Nemeca; Sollux, Solaris, laser, terapia krótkofalowa, Magnetotron, ultradźwięki, wirówka kończyn górnych  
i dolnych,  materac masujący, fotel masujący,  masaż klasyczny. Program: 2 x ognisko z muzyką na żywo, wycieczki piesze, prelekcje.  
Dla gości: baseny odkryte - jeden pływacki, drugi basen dla dzieci z mini parkiem wodnym (czynne w okresie letnim - lipiec i sierpień), 
boisko do siatkówki, tenis stołowy, piłkarzyki, plac zabaw i kącik dla dzieci, zadaszone miejsce na ognisko, parking niestrzeżony, ogrodzony.  
TRANSPORT: własny lub autokar – bezpośredni w obie strony +250zł. DODATKOWO PŁATNE: balkon +250zł/os., diety, wycieczki 
fakultatywne. ZNIŻKI: pok. 1 os. bez balkonu - bez dopłaty, opiekun/os. towarzysząca bez zab. -290zł, parking bezpłatny, opłata 
klimatyczna w cenie, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 700zł, dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. bez zab. 2030zł, wspólne spanie 1330zł. 

TERMINY  Pokój 2 os. 

01.04-15.04 2 490 zł 

16.04-30.04 2 390 zł 

01.05-15.05* 2 590 zł 

16.05-30.05* 2 790 zł 

31.05-14.06* 2 990 zł 

15.06-29.06* 3 190 zł 

30.06-14.07* 3 390 zł 

15.07-29.07* 3 390 zł 

30.07-13.08* 3 390 zł 

14.08-28.08* 3 390 zł 

29.08-12.09* 3 190 zł 

13.09-27.09* 2 990 zł 

28.09-12.10** 2 890 zł 

13.10-27.10* 2 690 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY 
Pokój 2 os. Pokój 1 os. 

bez balk. balkon bez balk. balkon 

07.01-25.03 2400 zł 2600 zł 2600 zł 2750 zł 

25.03-08.04 2600 zł 2850 zł 2750 zł 3100 zł 

08.04-06.05 2750 zł 3150 zł 2950 zł 3350 zł 

06.05-20.05* 3050 zł 3500 zł 3300 zł 3800 zł 

20.05-03.06* 3050 zł 3500 zł 3300 zł 3800 zł 

03.06-17.06* 3200 zł 3800 zł 3600 zł 4100 zł 

17.06-01.07* 3500 zł 4100 zł 3900 zł 4400 zł 

01.07-26.08 3500 zł 4100 zł 3900 zł 4400 zł 

26.08-09.09* 3500 zł 4100 zł 3900 zł 4400 zł 

09.09-23.09* 3200 zł 3800 zł 3600 zł 4100 zł 

23.09-07.10* 3200 zł 3800 zł 3600 zł 4100 zł 

07.10-21.10* 3050 zł 3500 zł 3300 zł 3800 zł 

21.10-04.11 2650 zł 2950 zł 2850 zł 3200 zł 

04.11-16.12 2650 zł 2950 zł 2850 zł 3200 zł 

16.12-30.12 3200 zł 3800 zł 3600 zł 4100 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY  Pokój 2 os. 

27.05-10.06 2 700 zł 

26.08-09.09 2 700 zł 

09.09-23.09 2 600 zł 



 

SARBINOWO – VIOLETTA – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM* 
 Ośrodek VIOLETTA położony jest w centralnej części Sarbinowa, w odległości 150 m od plaży  
w cichej okolicy, pełnej zieleni i tras spacerowych. Główną atrakcją jest tu szeroka plaża ze 
wspaniałą promenadą o długości około 1,5 km. Na terenie ośrodka znajduje się: kawiarnia, 
siłownia, tenis stołowy, bilard. Turnusy tylko dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Osoby nieposiadające orzeczenia mają możliwość pobytu na turnusie wczasowym (zabiegi 
płatne dodatkowo). 
 
 
CENA ZAWIERA: 

Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. oraz studio z łazienką i balkonem, TV, czajnik. 
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). Pobyt 
rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 16:00 do 
11:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze  
(2 w dni robocze): krioterapia, hydroterapia, magnetoterapia, fizykoterapię, 
elektroterapia, kinezyterapia, światłolecznictwo, inhalacje, laser, hipoterapia, 
masaż wodny i klasyczny. Program: wieczorki taneczne, projekcje filmowe, 
karaoke, zajęcia relaksacyjne, rajdy piesze, gry i zabawy.  
TRANSPORT: własny lub autokar - bezpośredni w obie strony z Łodzi +220zł.  
DODATKOWO PŁATNE: parking 120zł/turnus, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 
bezpłatnie, dzieci 3 – 7 lat -30%, dzieci 7 – 12 lat -25%, (zniżki dla dzieci przy min. 2 os. dorosłych), dzieci z zab. wg cennika. 

 

USTKA – HOTEL USTKA – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM* 
HOTEL USTKA położony jest nad samym morzem,  
w ustronnym i spokojnym miejscu, w otoczeniu kojącej 
zmysły przyrody, zaledwie 50 m od piaszczystej plaży.  
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką, TV, tel., czajnik, 
sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania  
i kolacje – szwedzki stół). Możliwość zamówienia diety. 
Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Doba 

hotelowa: od 16:00 do 10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze 
(2 w dni robocze): kąpiel solankowa, perełkowa, borowinowa, masaż: wirowy, klasyczny, suchy 
częściowy, mechaniczny, wibracyjny, inhalacje, Sollux, laser, jonoforeza, diadynamik, galwanizacja, 
interferencyjne, ultradźwięki, magnetostymulacja, gimnastyka grupowa, Ugul. Program: wieczorki 
taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek i koncertem piosenek szantowych, karaoke, wieczór 
grillowy, mini recital muzyczny, wycieczki piesze, Nordic Walking, pilates, joga, prelekcje, pokazy.  
Dla gości: kort tenisowy, boisko do koszykówki, sala gimnastyczna, wypożyczalnia rowerów, bilard, 
tenis stołowy, biblioteka. TRANSPORT: własny lub autokar/bus - bezpośredni w obie strony z Łodzi 
+250zł tylko w terminach oznaczonych*. DODATKOWO PŁATNE: parking 20zł/doba, zwierzę 
35zł/doba, diety, masaż klasyczny, lodówka, rower, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 
ZNIŻKI: dzieci do 2 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 2 – 10 lat ½ wyż. wspólne spanie -50%. 

 

USTKA – WŁÓKNIARZ – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM* 
Ośrodek WŁÓKNIARZ usytuowany jest w najbardziej malowniczej 
części Ustki, w dzielnicy turystyczno-wypoczynkowej,  
a jednocześnie w niedalekiej odległości od centrum miasta. Całość 
otoczona jest lasem sosnowym z urokliwymi ścieżkami 
spacerowymi. Ośrodek posiada bezpośrednie zejście na szeroką  
i piaszczystą plażę.  
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV, tel. 
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). 

Możliwość zamówienia diet. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Wyżywienie ukierunkowane 
pod kątem pory roku. Doba hotelowa: od 14:00 do 10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. 
Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): aquavibron, kinezyterapia, magnetoterapia, laseroterapia, krioterapia, 
jonoforeza, galwanizacja, diadynamik, Tens, elektrostymulacja, ultradźwięki, kąpiele borowinowe, solankowe, 
perełkowe, masaż wirowy kończyn, inhalacje. Program: wieczorki z muzyką na żywo, wieczór kaszubski  
z muzyką regionalną, wieczorek biesiadny z grillem, wieczór z poezją śpiewaną, wycieczki i spacery, prelekcje.  
TRANSPORT: własny lub autokar/bus - bezpośredni w obie strony z Łodzi +250zł tylko w terminach 
oznaczonych*. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +30%, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 630zł, masaże ręczne, 
diety, parking 25zł/15zł/doba, zwierzę, wycieczki i rejsy fakultatywne, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: dostawka os. dorosłej -30%, dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. -30%, na dostawce -50%. 

TERMINY Pokój 2 os. Pokój 3 os. Studio 2+2 Studio 1+1 

16.04-30.04 2 200 zł 2 000 zł 1 900 zł 2 350 zł 

01.05-15.05 2 400 zł 2 300 zł 2 100 zł 2 550 zł 

16.05-30.05 2 650 zł 2 500 zł 2 350 zł 2 800 zł 

31.05-14.06 2 750 zł 2 600 zł 2 450 zł 2 900 zł 

15.06-29.06 2 900 zł 2 700 zł 2 550 zł 3 150 zł 

30.06-14.07 3 100 zł 2 850 zł 2 650 zł 3 300 zł 

15.07-29.07 3 300 zł 3 000 zł 2 800 zł 3 500 zł 

30.07-13.08 3 300 zł 3 000 zł 2 800 zł 3 500 zł 

14.08-28.08 3 100 zł 2 850 zł 2 650 zł 3 300 zł 

29.08-12.09 2 750 zł 2 600 zł 2 450 zł 2 900 zł 

13.09-27.09 2 400 zł 2 300 zł 2 100 zł 2 550 zł 

28.09-12.10 2 200 zł 2 000 zł 1 900 zł 2 350 zł 

TERMINY Pokój 2 os. Pokój 1 os. 

01.04-15.04 2 250 zł 2 800 zł 

15.04-29.04 2 290 zł 2 900 zł 

29.04-13.05* 2 460 zł 3 160 zł 

13.05-27.05* 2 590 zł 3 200 zł 

27.05-10.06* 2 750 zł 3 400 zł 

10.06-24.06 3 050 zł 3 650 zł 

24.06-08.07 3 350 zł 4 300 zł 
08.07-22.07 3 490 zł 5 900 zł 

12.08-26.08 3 400 zł 4 400 zł 

26.08-09.09* 3 190 zł 4 300 zł 

09.09-23.09* 2 990 zł 3 800 zł 

23.09-07.10* 2 600 zł 3 500 zł 

07.10-21.10* 2 390 zł 3 100 zł 

21.10-04.11 2 290 zł 2 800 zł 

04.11-18.11 2 100 zł 2 600 zł 

18.11-02.12 2 000 zł 2 500 zł 

02.12-16.12 1 900 zł 2 300 zł 

19.12-02.01* 2 790 zł 3 500 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY Pokój 2,3 os. 

18.03-01.04 1 960 zł 

01.04-15.04 2 380 zł 

15.04-29.04 2 268 zł 

06.05-20.05 2 450 zł 

20.05-03.06* 2 520 zł 

03.06-17.06* 2 660 zł 

17.06-01.07* 3 080 zł 

01.07-15.07 3 542 zł 

15.07-12.08 3 948 zł 

12.08-26.08 3 290 zł 

26.08-09.09* 3 080 zł 

09.09-23.09* 2 800 zł 

23.09-07.10* 2 520 zł 

07.10-21.10* 2 380 zł 

21.10-04.11 2 310 zł 

04.11-02.12 2 198 zł 

14.12-28.12 3 500 zł 

*turnusy z transportem 



 

KOŁOBRZEG – DOZAMEL – Z TRANSPORTEM* 
Ośrodek DOZAMEL położony jest w uzdrowiskowej części 
Kołobrzegu ok. 200 m od plaży. Cały kompleks leży na 
skraju parku nadmorskiego przechodzącego w szeroką, 
piaszczystą plażę. Na terenie ośrodka znajduje się 
kawiarnia, biblioteka, wypożyczalnia sprzętu sportowego  
i rowerów, sauna, bilard i parking. Turnusy reh. tylko dla 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
 
CENA ZAWIERA: 

Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, TV, radio, czajnik, sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie. 
Pobyt zaczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 14:00 do 10:00. Opieka: 
lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): hydromasaż, 
magnetoterapia, okłady borowinowe, kąpiele solankowe, inhalacje solankowe i lekowe, gimnastyka, 
krioterapia miejscowa, laser, ultradźwięki, kąpiele wirowe kończyn górnych  
i dolnych, aquavibron, Sollux, Bioptron, diadynamik, jonoforeza, ultradźwięki, prądy interferencyjne. 
Program: wieczorki taneczne, impreza plenerowa, koncerty, wycieczka z przewodnikiem. 
TRANSPORT: własny lub autokar/bus - bezpośredni w obie strony z Łodzi +250zł tylko w terminach 
oznaczonych*. DODATKOWO PŁATNE: parking 250zł/turnus, zwierzę 20zł/doba, wypożyczenie 
rowerów 10zł/h., Nordic Walking 10zł/doba, sauna 20zł/h., masaż klasyczny, Bal Sylwestrowy, opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 4 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dostawka -200zł. 

 

KOŁOBRZEG – KORAL LIVE – NOWOŚĆ W OFERCIE – Z TRANSPORTEM* 
Instytut Zdrowia KORAL LIVE położony jest w centrum kołobrzeskich uzdrowisk, zaledwie 150 m 
od morza. To jeden z niewielu obiektów w Polsce posiada licencję na pobyty z leczniczą dietą  
dr Ewy Dąbrowskiej. 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, większość  
z balkonami, TV, Wi-Fi, radio, tel., lodówka, ręcznik, 
suszarka, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie (szwedzki 
stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem + 

prowiant na drogę. Doba hotelowa: od 14:00 do 11:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja 
lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): prądy Tensa, hydromasaż, inhalacje, interdyn, kąpiel: 
perełkowa, solankowa, wirowa kończyn dolnych i górnych, krioterapia, ultradźwięki, Sollux, laser, 
magnetronik, okłady fango, gimnastyka poranna. Program: 1 x masaż Hydrojet, koncerty i wieczorki 
taneczne z muzyką na żywo, korzystanie z kompleksu basenowego, wycieczki fakultatywne. Dla gości: 
winda, basen pływacki i solankowy, kawiarnia, jacuzzi, sauna sucha, kabina cieplna infrared, łaźnia 
parowa, siłownia, tenis stołowy, sala fitness, SPA, biblioteka, sala i plac zabaw, Nordic Walking, 
gabinet kosmetyczny. (żelazko dostępne na recepcji).  
TRANSPORT: własny lub autokar/bus - bezpośredni w obie strony z Łodzi +250zł tylko w terminach 
oznaczonych*. DODATKOWO PŁATNE: parking 40zł/doba, sprzęt plażowy, wycieczki fakultatywne, 
opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -100 zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie. 

 

KRYNICA MORSKA – ALBATROS 
Sanatorium ALBATROS położone jest w pięknej leśnej scenerii, około 
150 m od morza w Krynica Morskiej. Jest to miejscowość nadmorska 
położona na Mierzei Wiślanej, między Zatoką Gdańską, a Zalewem 
Wiślanym. Jej wyjątkowość podkreślają plaże wyścielone białym 
piaskiem oraz czyste powietrze zawierające duże ilości jodu. 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, lodówka, czajnik, 
sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – 

szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 16:00 do 10:00. Opieka: 
lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): diadynamic, galwanizacja, 
jonoforeza, ultradźwięki, magnetronic, laseroterapia, interdyn, elektrostymulacja, prądy Tensa, Traberta, 
interferencyjne, lampa BIO-V, Sollux, inhalacje, termotergia (okłady gorczycowe), okłady borowinowe plastry, 
termożele zimne, sauna, krioterapia, gimnastyka indywidualna, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia w odciążeniu 
Ugul, ćwiczenia manualne, gimnastyka zbiorowa, ćwiczenia przyrządowe, hydromasaż jacuzzi, aquavibron, 
elektropneumatyczny, fotele do masażu. Program: wieczorki taneczne z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Dla gości: winda, 5 wejść na basen w Hotelu Continental, teren na ognisko i grilla, kawiarnia. 
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +840zł/+1260zł, diety: wegetariańska, bezglutenowa 
+700zł, parking 140zł/turnus, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 650zł, dzieci do 7 lat ½ wyż. -25%. 

TERMINY Pokój 2 os. Pokój 1 os. 

21.01-01.04 2 210 zł 2 460 zł 

01.04-15.04  3 050 zł 3 400 zł 

15.04-29.04 2 790 zł 3 100 zł 

29.04-13.05* 2 790 zł 3 100 zł 

13.05-27.05* 3 100 zł 3 570 zł 

27.05-10.06* 3 100 zł 3 570 zł 

10.06-24.06* 3 630 zł 3 920 zł 

24.06-08.07* 3 630 zł 3 920 zł 

08.07-22.07* 3 630 zł 3 920 zł 

22.07-05.08* 3 630 zł 3 920 zł 

05.08-19.08* 3 630 zł 3 920 zł 

19.08-02.09* 3 630 zł 3 920 zł 

02.09-16.09* 3 100 zł 3 570 zł 

16.09-30.09* 3 050 zł 3 400 zł 

30.09-14.10* 3 050 zł 3 400 zł 

14.10-28.10* 2 690 zł 2 920 zł 

28.10-09.12 2 210 zł 2 460 zł 

19.12-02.01* 3 100 zł 3 570 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY Pokój 2 os. Pokój 1 os. 

29.04-13.05* 3 360 zł 4 400 zł 

13.05-27.05* 3 465 zł 4 515 zł 

27.05-10.06* 3 695 zł 4 810 zł 

10.06-24.06* 3 780 zł 4 915 zł 

24.06-08.07* 3 885 zł 5 050 zł 

08.07-22.07* 3 885 zł 5 050 zł 

22.07-05.08* 3 885 zł 5 050 zł 

05.08-19.08* 3 855 zł 4 780 zł 

19.08-02.09* 3 675 zł 4 770 zł 

02.09-16.09* 3 570 zł 4 640 zł 

16.09-30.09* 3 570 zł 4 640 zł 

30.09-14.10* 3 150 zł 4 095 zł 

14.10-28.10* 3 045 zł 3 960 zł 

02.11-16.11 2 625 zł 3 410 zł 

16.11-30.11 2 625 zł 3 410 zł 

30.11-14.12 2 350 zł 3 200 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

02.01-24.03 2 290 zł 

24.03-07.04 2 390 zł 

07.04-21.04 2 790 zł 

21.04-05.05 2 490 zł 

05.05-19.05 2 590 zł 

19.05-02.06 2 690 zł 

02.06-16.06 2 790 zł 

16.06-30.06 2 990 zł 

30.06-25.08 3 290 zł 

25.08-08.09 3 090 zł 

08.09-22.09 2 890 zł 

22.09-06.10 2 690 zł 

06.10-20.10 2 590 zł 

20.10-03.11 2 490 zł 

03.11-17.11 2 390 zł 

17.11-15.12 2 290 zł 

19.12-02.01 2 990 zł 



 

KRYNICA MORSKA – ZEFIR 
Sanatorium ZEFIR znajduje się w Krynicy Morskiej, około 300 m od 
morza. Krynica to miejscowość nadmorska położona na Mierzei 
Wiślanej, między Zatoką Gdańską, a Zalewem Wiślanym.  
Jej wyjątkowość podkreślają plaże wyścielone białym piaskiem oraz 
czyste powietrze zawierające duże ilości jodu. 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. Deluxe 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV,  

Wi-Fi, lodówka, czajnik, sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). Pobyt 
rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 16:00 do 10:00. Opieka: lekarsko-
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, 
ultradźwięki, magnetronic, laseroterapia, elektrostymulacja, Sollux, BIO-V, inhalacje, prądy: Tensa, Traberta, Kotza, 
interferencyjne; tonoliza, termotergia, termożele zimne, krioterapia, gimnastyka: indywidualna, zbiorowa; 
ćwiczenia: izometryczne, manualne, UGUL; bicze szkockie, hydromasaż, kąpiel: sucha CO2, borowinowa, perełkowa, 
solankowa, wirowa kończyn dolnych i górnych, okłady borowinowe, hydromasaż, aquavibron, BOA. Program: 
wieczorki taneczne z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dla gości: winda, podjazdy, 5 wejść na 
basen w Hotelu Continental, teren na ognisko i grilla, kawiarnia, zewnętrzna siłownia.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +840zł/+1260zł, diety: wegetariańska, bezglutenowa 
+700zł, parking 140zł/turnus, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 650zł, dzieci do 7 lat ½ wyż. -25%. 

 

ŁEBA – ZDROWOTEL 
Łeba należy do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na 
polskim wybrzeżu, a na jej atrakcyjność wpływa bliskość Słowińskiego 
Parku Narodowego, na terenie, którego znajdują się ruchome wydmy. 
Ośrodek ZDROWOTEL to zespół pięciu pawilonów z zapleczem 
gastronomicznym i rehabilitacyjnym, położony w lesie sosnowym,  
w zacisznym miejscu, z dala od zgiełku i hałasu, około 150 m od morza.  
 
 
CENA ZAWIERA: 

Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV, tel., czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania  
i kolacje – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 15:00 do 
10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): hydroterapia, 
borowina, kąpiel: solankowa, siarczkowa; elektrolecznictwo, laseroterapia, światłolecznictwo, inhalacje, 
kinezyterapia, magnetoterapia, ultradźwięki, krioterapia, BOA, Hydro Jet, zabiegi grupowe: Nordic Walking, 
talasoterapia, muzykoterapia, gimnastyka ogólna. Program: wycieczka z przewodnikiem po Łebie, wieczorki 
taneczne, wykłady, prelekcje, prezentacje z zakresu prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowia. 
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +40%, pokój Premium +450zł/+550zł, diety +400zł, parking 
20zł/30zł/doba, zwierzę 50zł/doba, Bal Sylwestrowy +390zł, balik dla dzieci +180zł, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: 
dzieci do 3 lat, dostawka (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci do 11 lat ½ wyż. -10%, dostawka -50%, powyżej 11 lat 
dostawka -30%. 

 

SARBINOWO – FLISAK – Z TRANSPORTEM 
Ośrodek FLISAK znajduje się 40 m od pięknej, piaszczystej plaży w centrum Sarbinowa.  
To przepiękna miejscowość wczasowa, położona nad otwartym Bałtykiem na północny zachód 
od Koszalina w pobliżu Mielna (8 km).  
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 
os. z łazienką i balkonem, TV, 
Wi-Fi, tel., lodówka, czajnik, 
sprzęt plażowy. Wyżywienie:  

3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy kolacją w 14 dniu + 
prowiant na drogę. Doba hotelowa: od 14:00 do 21:00. Opieka: lekarsko 
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): 
masaże ręczne, kinezyterapia, masaż limfatyczny BOA, aquavibron, masaż 
wirowy, diadynamik, jonoforeza, Sollux, ultradźwięki, magnetoterapia, 
krioterapia, okłady borowinowe, solanka, hydromasaż, kąpiel parowa. 
Program: wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zawody 
sportowe, gry, zabawy. Dla gości: winda, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill, bilard, boisko do siatkówki i koszykówki, wypożyczalnia 
rowerów. TRANSPORT: własny lub autokar - bezpośredni w obie strony z Łodzi +220zł.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +320zł, diety +220zł, zwierzę 220zł/turnus, opłata klimatyczna. 

TERMINY Pokój 2 os. 

02.01-10.03 2 590 zł 

10.03-24.03 2 690 zł 

24.03-07.04 2 790 zł 

07.04-21.04 3 090 zł 

21.04-19.05 2 690 zł 

19.05-02.06 3 190 zł 

02.06-16.06 3 290 zł 

16.06-30.06 3 490 zł 

30.06-28.07 3 890 zł 

28.07-25.08 3 990 zł 

25.08-08.09 3 690 zł 

08.09-22.09 3 590 zł 

22.09-06.10 3 390 zł 

06.10-20.10 2 990 zł 

20.10-03.11 2 790 zł 

03.11-17.11 2 690 zł 

17.11-15.12 2 590 zł 

19.12-02.01 3 490 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

07.01-08.04 2 200 zł 

22.04-06.05 2 300 zł 

06.05-21.05 2 400 zł 

13.05-27.05 2 650 zł 

20.05-03.06 2 850 zł 

03.06-17.06 3 100 zł 

10.06-24.06 3 150 zł 

17.06-01.07 3 250 zł 

01.07-15.07 3 495 zł 

15.07-29.07 3 795 zł 

29.07-12.08 3 795 zł 

12.08-26.08 3 495 zł 

26.08-09.09 3 150 zł 

09.09-23.09 2 950 zł 

23.09-07.10 2 750 zł 

30.09-14.10 2 650 zł 

07.10-21.10 2 550 zł 

04.11-18.11 2 450 zł 

18.11-02.12 2 400 zł 

30.12-13.01 2 500 zł 

TERMINY 
Pokój 
2,3 os. 

Part./Ip. 
północ 

TERMINY 
Pokój 
2,3 os. 

Part./Ip. 
północ 

07.01-17.03* 1 970 zł 1 890 zł 22.07-04.08 2 930 zł 2 850 zł 

18.03-31.03 2 030 zł 1 950 zł 05.08-18.08 2 930 zł 2 850 zł 

01.04-14.04 2 130 zł 2 050 zł 19.08-01.09 2 770 zł 2 690 zł 

15.04-28.04 2 270 zł 2 190 zł 02.09-15.09 2 470 zł 2 390 zł 

29.04-12.05  2 470 zł 2 390 zł 16.09-29.09 2 370 zł 2 290 zł 

13.05-26.05 2 510 zł 2 430 zł 30.09-13.10 2 200 zł 2 120 zł 

27.05-09.06 2 550 zł 2 470 zł 14.10-27.10 2 140 zł 1 960 zł 

10.06-23.06 2 650 zł 2 570 zł 03.11-16.12* 2 000 zł 1 920 zł 

24.06-07.07 2 930 zł 2 850 zł 17.11-14.12* 2 000 zł 1 920 zł 

08.07-21.07 2 930 zł 2 850 zł 19.12-02.01 2 770 zł 2 690 zł 

*40 zabiegów w oznaczonych terminach  



 

STEGNA – FALA 
Sanatorium FALA w Stegnie położone jest na skraju lasu w odległości 1 km od morza (bezpłatny 
transport busem). Bliskość lasu oraz rozległy zielony teren wokół ośrodka sprzyja czynnemu 
wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Na terenie obiektu są tężnie 
solankowe z tarasem widokowym. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV,  
Wi-Fi, tel., lodówka, czajnik, sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie 
(śniadania i kolacje – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją,  

a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 16:00 do 10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. 
Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, magnetronic, 
laseroterapia, elektrostymulacja, BIO-V, Sollux, inhalacje, prądy: Tensa, Traberta, Kotza, interferencyjne, tonoliza, 
termotergia, krioterapia miejscowa, gimnastyka: indywidualna, zbiorowa, ćwiczenia: izometryczne, manualne, 
UGUL; hydromasaż, kąpiel: sucha CO2, perełkowa, wirowa kończyn górnych lub dolnych, jacuzzi, masaż ręczny, 
aquavibron, BOA, ćwiczenia w basenie. Program: wieczorki taneczne z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Dla gości: winda, kryty basen 25m - karnet na 10h, zewnętrzny basen termalny, sauna: fińska, infrared; 
łaźnia parowa, teren na ognisko i grilla, kawiarnia, zewnętrzna siłownia.  
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +840zł/+1260zł, diety: wegetariańska, bezglutenowa +700zł, parking 
140zł/turnus, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 650zł, dzieci do 7 lat ½ wyż. -25%. 

 

ŚWINOUJŚCIE – KORAB 
Świnoujście to miasto uzdrowiskowe położone na 44 wyspach u ujścia 
zatoki szczecińskiej. Jednocześnie to jeden z większych, nadmorskich 
ośrodków zarówno gospodarczych, jak i turystycznych. Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Sanatoryjny KORAB położony jest przy samej 
promenadzie, ok. 150 m od morza. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi, 
radio, czajnik. Doba hotelowa: od  8:00 do 20:00. Wyżywienie:  

3 x dziennie (śniadania i kolacja – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się śniadaniem, a kończy kolacją. Opieka: 
lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): diadynamik, galwanizacja, 
jonoforeza, fonoforeza, ultradźwięki, magnetoterapia, masaż: wibracyjny, mechaniczny, leczniczy kręgosłupa; 
krioterapia punktowa, inhalacja solankowa, Sollux, Bio-V, laser, wirówki, okłady borowinowe, gimnastyka: 
poranna, indywidualna, zbiorowa. Program: wycieczka autokarowa, wieczorki taneczne z muzyką na żywo, 
wycieczki piesze i rowerowe, spacery Nordic Walking, imprezy i zajęcia kulturalno-oświatowe.  
Dla gości: winda, sala sportowo-rehabilitacyjna, rowery, Nordic Walking. 
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +200zł, balkon +100zł/os., pok. 1 os. +300zł, 
parking 250zł/turnus, nocleg po turnusie +100zł, diety, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: opiekun bez zab. -100zł, nocleg przed turnusem od 14:00 bezpłatne. 

 

USTRONIE MORSKIE – ZAGŁĘBIE – Z TRANSPORTEM 
Ośrodek ZAGŁĘBIE położony jest w centrum Ustronia 
Morskiego zaledwie 70 m od morza. Piaszczysta, 
czysta plaża, molo spacerowe, malowniczy klif to atuty 
Ustronia Morskiego. 
 
 
CENA ZAWIERA:  
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką i balkonem, TV, 
Wi-Fi, tel., lodówka, czajnik, sprzęt plażowy. 

Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy kolacją w 14 dniu + prowiant 
na drogę. Doba hotelowa: od 14:00 do 21:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja 
lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): masaż klasyczny częściowy, okłady borowinowe, 
aquavibron, magnetoterapia, masaż limfatyczny BOA, hydromasaż, krioterapia, ultradźwięki, 
jonoforeza, diadynamik, Sollux, masaż podwodny, kąpiel parowa. Program: wieczorki taneczne, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, bal przebierańców, zawody sportowe, gry, zabawy.  
Dla gości: 10 x wejście na basen do Aquaparku HELIOS, plac zabaw, kawiarnia, miejsce na grill, 
bilard, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów i kijków Nordic Walking,  
TRANSPORT: własny lub autokar - bezpośredni w obie strony z Łodzi +220zł. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +330zł (w budynku B +250zł), diety +220zł, zwierzę 
220zł/turnus, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: parking bezpłatny. 

TERMINY Pokój 2 os. 

02.01-10.03 2 390 zł 

10.03-07.04 2 490 zł 

07.04-21.04 2 890 zł 

21.04-05.05 2 790 zł 

05.05-19.05 2 890 zł 

19.05-02.06 2 990 zł 

02.06-16.06 3 090 zł 

16.06-30.06 3 290 zł 

30.06-25.08 3 390 zł 

25.08-08.09 3 190 zł 

08.09-22.09 3 090 zł 

22.09-06.10 2 890 zł 

06.10-20.10 2 790 zł 

20.10-03.11 2 690 zł 

03.11-17.11 2 590 zł 

17.11-15.12 2 490 zł 

19.12-02.01 2 990 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

15.03-28.03 2 400 zł 

30.03-12.04 2 800 zł 

14.04-27.04 2 600 zł 

29.04-12.05 2 800 zł 

14.05-27.05 3 000 zł 

29.05-11.06 3 300 zł 

13.06-26.06 3 500 zł 

28.06-11.07 3 500 zł 

13.07-26.07 3 500 zł 

28.07-10.08 3 500 zł 

12.08-15.08 3 500 zł 

27.08-09.09 3 300 zł 

11.09-24.09 3 200 zł 

26.09-09.10 2 900 zł 

11.10-24.10 2 700 zł 

06.11-19.11 2 500 zł 

21.11-04.12 2 300 zł 

21.12-03.01 3 500 zł 

TERMINY 

Miejsce w pokoju 2, 3 os. 

Bud. A 
3os. w B 

Bud. B 
I i II p. 

Bud. B  
parter 

07.01-17.03* 1 990 zł 1 880 zł 1 790 zł 

18.03-31.03* 2 050 zł 1 950 zł 1 890 zł 

01.04-14.04 2 150 zł 2 020 zł 1 930 zł 

15.04-28.04 2 290 zł 2 150 zł 1 980 zł 

29.04-12.05 2 490 zł 2 310 zł 2 090 zł 

13.05-26.05 2 530 zł 2 370 zł 2 150 zł 

27.05-09.06 2 570 zł 2 430 zł 2 290 zł 

10.06-23.06 2 670 zł 2 620 zł 2 390 zł 

24.06-18.08 2 930 zł 2 730 zł 2 520 zł 

19.08-01.09 2 790 zł 2 620 zł 2 160 zł 

02.09-15.09 2 490 zł 2 340 zł 2 090 zł 

16.09-29.09 2 390 zł 2 260 zł 1 890 zł 

30.09-13.10 2 220 zł 2 060 zł 1 820 zł 

14.10-27.10 2 160 zł 1 990 zł 1 810 zł 

03.11-14.12* 2 020 zł 1 910 zł 1 810 zł 

19.12-02.01 2 790 zł 2 560 zł 2 390 zł 

*40 zabiegów w oznaczonych terminach  



W GÓRACH 

 

BUKOWINA TATRZAŃSKA – RYSY 
 Centrum Wypoczynku i Rekreacji RYSY w Bukowinie Tatrzańskiej 
znajduje się w spokojnej, górskiej okolicy, 3 km od centrum Białki 
Tatrzańskiej. Ośrodek położony w malowniczej części miasteczka na 
tak zwanym Wysokim Wierchu. Obiekt oddalony jest o około 1km od 
term w Bukowinie oraz 250m od wyciągów narciarskich. 
 
CENA ZAWIERA:  
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką (południe z balkonem), TV, 
Wi-Fi, tel. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania – szwedzki stół).  

Pobyt rozpoczyna się śniadaniem, a kończy kolacją. Doba hotelowa: od 8:00 do 18:30. Opieka: lekarsko-
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): kąpiel perełkowa, materac/fotel masujący, 
masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, magnetoterapia, lampa rehabilitacyjna, koloroterapia, siłownia, laser, 
masaż: klasyczny, BOA; krioterapia punktowa, elektroterapia, ultradźwięki, gimnastyka w basenie. Program: 
wycieczka objazdowa po okolicy, wieczorek taneczny, grill lub kolacja regionalna z kapelą góralska i degustacją 
serów podhalańskich, wycieczki piesze.  
Dla gości: winda, kryty basen, siłownia, sauna, bilard, piłkarzyki, lotki, tenis stołowy, sala zabaw.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +8% VAT, pok. 1 os. +100zł/+200zł, diety +400zł, 
zwierzę 35zł/doba, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 200zł, dzieci 
3 – 7 lat ½ wyż. z zab. 1200zł, w terminie 01.07-31.08 1400zł, bez zab. 1150zł, w terminie 01.07-31.08 1200zł, parking bezpłatny. 

 

IWONICZ ZDRÓJ – UZDROWISKO IWONICZ 
Iwonicz-Zdrój to znane uzdrowisko w południowo-wschodniej części Polski w województwie 
podkarpackim. Kompleks Uzrowiskowy składa się z pięciu obiektów sanatoryjnych.  
W katalogu przedstawiono ofertę do Sanatorium 
EXCELSIOR i POD JODŁĄ. Oferta do pozostałych obiektów 
dostępna na stronie lub w Biurze FWP. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, TV. Wyżywienie:  
3 x dziennie. Możliwość zamówienia diet. Pobyt rozpoczyna 

się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi 
lecznicze (3 w dni robocze): codzienna kuracja pitna w Pijalni Wód Mineralnych, Sollux, Bio-V, 
krioterapia miejscowa, kriożel, termożel, Tens, laser, jonofereza, elektosymulacja, ultradźwięki, 
terapuls, Intervac, galwanizacja, diadynamik, interdyn, magnetoterapia, inhalacje, masaż: podwodny, 
pneumatyczny, aquavibron; kąpiel: kwasowęglowa sucha, elektryczno-wodna, perełkowa, wirowa, 
borowinowa, mineralna; plastry borowinowe, gimnastyka zbiorowa.  
Program: wycieczka z przewodnikiem po Iwoniczu Zdroju, seanse relaksacyjne w jaskini solnej.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +420zł, wycieczki fakultatywne, opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: pok. 3 os. -420zł/os. 

 

KRYNICA ZDRÓJ – LWIGRÓD 
Sanatorium LWIGRÓD od swojego powstania uważane było 
za perłę Krynicy Zdroju. Ze względu na położenie to idealne 
miejsce na turnus rehabilitacyjny. W okolicy znajduje się 
mnóstwo atrakcji turystycznych m.in. kolejki linowe, stoki 
narciarskie, sankostrady, lodowiska oraz liczne szlaki 
Beskidu Sądeckiego. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, tel., 

czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy 
śniadaniem. Doba hotelowa: od 14:00 do 10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. 
Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): fizykoterapia, krioterapia, hydroterapia, laseroterapia, 
magnetoterapia, aquavibron, diadynamik, jonoforeza, Sollux, Bio-V, ultradźwięki, prądy: Trauberta, 
Tensa; inhalacje, BOA, masaż: klasyczny, wirowy; kąpiele i okłady borowinowe.  
Program: wycieczka autokarowa po okolicy, ognisko, wycieczki piesze, szkolenia, prelekcje.  
Dla gości: 10 x wejście na kryty basen i strefę relaksacyjną, tenis stołowy, kawiarnia.  
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. z widokiem na południowy – zachód: 1 os. +150zł/os., 2 os. +100zł/os., 
parking 15zł/doba lub 120zł/turnus, sauna, bilard, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: pobyt w pok. 3 os.  

TERMINY Pokój 2 os. 

14.04-27.04 2 290 zł 

02.05-15.05 2 290 zł 

16.05-29.05 2 290 zł 

30.05-12.06 2 390 zł 

13.06-26.06 2 390 zł 

27.06-10.07 2 690 zł 

11.07-24.07 2 690 zł 

25.07-07.08 2 690 zł 

08.08-21.08 2 690 zł 

22.08-04.09 2 390 zł 

05.09-18.09 2 390 zł 

19.09-02.10 2 390 zł 

03.10-16.10 2 290 zł 

17.10-30.10 2 290 zł 

03.11-16.11 2 290 zł 

17.11-30.11 2 290 zł 

01.12-14.12 2 390 zł 

TERMINY 
EXCELSIOR/POD JODŁĄ 

standard standard + 

10.05-24.05 2 940 zł 3 220 zł 

24.05-07.06 2 940 zł 3 220 zł 

07.06-21.06 2 940 zł 3 220 zł 

21.06-05.07 2 940 zł 3 220 zł 

05.07-19.07 2 940 zł 3 220 zł 

19.07-02.08 2 940 zł 3 220 zł 

02.08-16.08 2 940 zł 3 220 zł 

16.08-30.08 2 940 zł 3 220 zł 

30.08-13.09 2 940 zł 3 220 zł 

13.09-27.09 2 940 zł 3 220 zł 

27.09-11.10 2 660 zł 2 940 zł 

11.10-25.10 2 660 zł 2 940 zł 

25.10-08.11 2 660 zł 2 940 zł 

08.11-22.11 2 660 zł 2 940 zł 

Termin Pokój 2 os. Pokój 1 os. 

04.01-14.02 2 800 zł 3 150 zł 
15.02-14.03 2 550 zł 2 950 zł 

15.03-28.03 2 550 zł 3 000 zł 

29.03-11.04 2 550 zł 3 200 zł 

12.04-25.04 2 750 zł 3 100 zł 

26.04-09.05 2 700 zł 3 250 zł 

10.05-23.05 2 750 zł 3 250 zł 

24.05-06.06 2 750 zł 3 250 zł 

07.06-20.06 2 750 zł 3 250 zł 

21.06-04.07 2 750 zł 3 250 zł 

05.07-18.07 2 800 zł 3 250 zł 

19.07-01.08 2 800 zł 3 350 zł 

02.08-15.08 2 900 zł 3 350 zł 

16.08-29.08 2 900 zł 3 350 zł 

30.08-12.09 2 750 zł 3 250 zł 

13.09-26.09 2 750 zł 3 150 zł 

27.09-24.10 2 650 zł 2 950 zł 

02.11-13.12 2 550 zł 2 950 zł 

14.12-27.12 2 850 zł 3 250 zł 



 

KRYNICA ZDRÓJ – SOPLICOWO 
Krynica Zdrój zwana „perłą polskich uzdrowisk” znana jest przede 
wszystkim z wód mineralnych, których lecznicze właściwości cenione 
są od wieków. Dodatkowymi atutami Krynicy są ponad 200-letnie 
tradycje przyrodolecznicze, malowniczy krajobraz, ciekawe tereny 
rekreacyjne oraz czyste powietrze. Turnusy reh. tylko dla osób  
z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
 
 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, radio, tel., lodówka, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się kolacją,  
a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 16:00 do 10:00. Opieka: lekarsko pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (26 w dni 
robocze): stymat, interdyn, diadynamik, jonoforeza, ultradźwięki, aquavibron, magnetronik, fotel i materac masujący, Sollux, Bio-V, 
inhalacje, masaż: klasyczny, wirowy kończyn górnych i dolnych, kąpiel: czterokomorowa, perełkowa; hydromasaż, krioterapia, prądy Tensa, 
laser, ćwiczenia rehabilitacyjne: Ugul, bieżnia, steper, atlas, rowerki.  
Program: biesiada, spacer po Krynicy, wieczorek taneczny, wycieczki piesze. 
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +100zł, parking 20zł/doba, diety, opłata klimatyczna. 

 

KUDOWA ZDRÓJ – HALKA 
Kudowa Zdrój to znane miasto uzdrowiskowo-turystyczne położone  
w Kotlinie Kłodzkiej. Dom Wczasowy HALKA położony jest w samym 
sercu miasta, w odległości 150 m od Parku Zdrojowego i 200 m od 
Aqua Parku.  
 
 
 
 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, TV, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie. (śniadania – szwedzki stół). Pobyt 
rozpoczyna się kolacją, a kończy obiadem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze 
(2 w dni robocze), turnusy świąteczne (18): masaż: klasyczny częściowy, wirowy kończyn górnych i dolnych; 
magnetoterapia, prądy, krioterapia miejscowa, hydromasaż, kąpiele: borowinowe, solankowe; okłady 
borowinowe, ćwiczenia rehabilitacyjne: Ugul, bieżnia, steper, rowerek, materace, drabinki. Program: przejażdżka 
retrobusem po uzdrowisku, słodki poczęstunek w kawiarni, spacer z przewodnikiem po uzdrowisku.  
TRANSPORT: własny. 
DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +8% VAT, pok. 1 os. +250zł, diety, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: pok. 3 os. -100zł/os., opiekun bez zab. -100zł, parking bezpłatny. 

 

LĄDEK ZDRÓJ – HOTEL TROJAN – OFERTA WYRÓŻNIONA 
Uzdrowisko Lądek-Zdrój położone jest w południowo-wschodniej części Ziemi Kłodzkiej, u stóp 
malowniczych gór. Największym bogactwem kurortu są ciepłe źródła mineralne o unikalnym  
w skali europejskiej składzie chemicznym i leczniczych właściwościach. Hotel TROJAN to obiekt 
świadczący usługi na najwyższym poziomie, wyposażony w komfortowe pokoje o wysokim 
standardzie oraz posiadający nową, bogatą bazę zabiegów rehabilitacyjnych.  
 
 
 
CENA ZAWIERA: 

Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje  
– szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 15:00 do 10:00. 
Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): hydromasaż, 
magnetoterapia, kąpiele borowinowe, solankowe, perełkowe, Sollux, Biotron, krioterapia miejscowa, masaż 
wirowy kończyn górnych i dolnych, Ugul, magnetronik, elektroterapia, galwanizacja, jonoforeza, prądy: Tensa, 
Kotza, Trauberta; grota solna, ergometr: wioślarski, rowerowy; gimnastyka w basenie. Program: wieczorek 
taneczny, grill z ogniskiem, wycieczki piesze, prelekcje. Dla gości: kryty basen, grota solna, jacuzzi, sala fitness, 
tenis stołowy, grill plenerowy, biblioteka, wypożyczalnia kijków Nordic Walking, kawiarnia. 
TRANSPORT: własny. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +650zł, pok. wyższy standard +380zł, zwierzę +40zł/doba, diety +350zł, masaże 
ręczne, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: pok. bez balkonu -100zł/pok., opiekun bez zab. -10%, 
dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. bez zab. -25%, parking bezpłatny. 

TERMINY SOPLICOWO 

30.04-14.05 2 940 zł 

01.06-15.06 2 940 zł 

01.07-15.07 3 150 zł 

16.08-30.08 3 150 zł 

01.10-15.10 2 940 zł 

16.10-30.10 2 940 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

17.03-31.03 1 849 zł 

01.04-15.04  2 249 zł 

16.04-30.04  1 849 zł 

01.05-15.05 2 249 zł 

16.05-30.05 2 249 zł 

01.06-15.06 2 399 zł 

16.06-30.06 2 399 zł 

01.07-15.07 2 699 zł 

16.07-30.07 2 699 zł 

01.08-15.08 2 699 zł 

16.08-30.08 2 699 zł 

01.09-15.09 2 599 zł 

16.09-30.09 2 599 zł 

01.10-15.10 2 199 zł 

16.10-30.10 2 199 zł 

03.11-17.11 1 899 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

05.03-02.04 1 890 zł 

02.04-16.04 2 300 zł 

16.04-30.04 2 000 zł 

30.04-14.05 2 150 zł 

14.05-28.05 2 290 zł 

28.05-11.06 2 350 zł 

11.06-25.06 2 700 zł 

25.06-09.07 2 800 zł 

18.08-01.09 2 850 zł 

01.09-15.09 2 600 zł 

15.09-29.09 2 550 zł 

01.10-15.10 2 250 zł 

15.10-29.10 2 150 zł 

29.10-12.11 2 150 zł 

12.11-26.11 1 950 zł 

26.11-10.12 1 950 zł 



 

LĄDEK ZDRÓJ – WANDA I RYBNICZANKA 
Lądek-Zdrój to znane uzdrowisko położone w południowo-wschodniej 
części Ziemi Kłodzkiej. Ośrodek Rehabilitacyjny WANDA  
i RYBNICZANKA położony jest w malowniczej części miasta,  
w bezpośrednim sąsiedztwie parku, z dala od zgiełku i szlaków 
komunikacyjnych. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, TV, Wi-Fi. Wyżywienie:  
3 x dziennie. Możliwość zamówienia diet. Pobyt rozpoczyna się 

kolacją, a kończy obiadem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni 
robocze), turnusy świąteczne (18): masaż: wirowy, wodny, suchy; aquavibron, laseroterapia, lampy: kwarcowe, 
Sollux, Bioptron; magnetoterapia, prądy, krioterapia miejscowa, hydromasaż, okłady borowinowe, kąpiele: 
borowinowe, solankowe; inhalacje, gimnastyka indywidualna i grupowa. Program: wycieczki piesze  
z przewodnikiem, ognisko (w miesiącach V-IX). Dla gości: 2 kąpiele termalne w Wojciechu lub Jerzym w miarę 
dostępności miejsc (poza turnusami świątecznymi). TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +8% VAT, pok. 1 os. +250zł, diety, wycieczki fakultatywne, opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: pok. 3 os. -100zł/os., opiekun bez zab. -100zł, dzieci do 10 lat ½ wyż. -20%, parking bezpłatny. 

 

POLANICA ZDRÓJ – JANTAR 
Polanica-Zdrój od wielu lat ma ugruntowaną pozycję wśród 
światowych uzdrowisk. Ośrodek JANTAR położony jest  
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego w części 
uzdrowiskowej, pełnej starych drzew i egzotycznych krzewów. 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3, 4 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, czajnik. 
Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy 

śniadaniem. Doba hotelowa: od 16:00 do 10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi 
lecznicze (3 w dni robocze): magnetronic, galwanizacja, jonoforeza, drenaż limfatyczny, laser punktowy, Sollux, 
Bio-V, okłady borowinowe, inhalacje, krioterapia, kąpiel: perełkowo-ozonowa, perełkowa; masaż: mechaniczny, 
kręgosłupa, leczniczy; aquavibron, ultradźwięki, gimnastyka indywidualna. Program: 5 x wejście na basen 
Słoneczne Termy, wieczorki taneczne, wieczór biesiadny przy grillu, zwiedzanie Polanicy i okolic, spacery z kijkami 
Nordic Walking szlakami turystycznymi, quizy, wieczorki poezji, konkursy, zabawy, prelekcje. Dla gości: sauna, 
bilard, biblioteka.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +8% VAT, pok. 1 os. +400zł, diety +300zł, dzieci 
do 3 lat (bez świadczeń) 300zł, parking 100zł/turnus, Bal Sylwestrowy +240zł/os. (bez alkoholu), wycieczki 
fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. -270zł. 

 

POLANICA ZDRÓJ – MALWA 
Sanatorium MALWA położone jest nad rzeką Bystrzycą Dusznicką  
w otoczeniu Narodowego Parku Gór Stołowych. Ośrodek oddalony jest 
1,5 km od centrum Parku Zdrojowego, w którym kuracjusze mogą 
korzystać ze źródeł leczniczej wody „Wielka Pieniawa”. Woda ta jako 
jedyna w Polsce posiada certyfikat leku. 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, czajnik, ręczniki, 

szlafrok. Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 14:00 
do 10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (4 w dni robocze): okłady 
borowinowe, kąpiel: borowinowa, CO2, czterokomorowa, wirowa kończyn górnych i dolnych, solankowa, 
perełkowa z hydromasażem, masaż: klasyczny ręczny, wibracyjny aquavibron, BOA, gimnastyka: indywidualna, 
zbiorowa, przyrządowa, w basenie, UGUL, laser, prądy: dynamiczne, interferencyjne, Kotza, Tensa, Traberta; 
galwanizacja, jonoforeza, magnetronic, diatermia krótkofalowa, lampa Solaris leżąca i siedząca, Sollux, 
ultradźwięki, krioterapia, inhalacje: solankowe, lekowe, jodowo-bromowe. Program: wieczorki taneczne z muzyką 
na żywo, ognisko z pieczeniem kiełbasek przy muzyce biesiadnej, spacery z przewodnikiem, marsze z instruktorem 
Nordic Walking. Dla gości: winda, kryty basen, jacuzzi, kuracja pitna, opieka dietetyka, bilard, piłkarzyki, tenis 
stołowy, sala fitness, rowery, Nordic Walking.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia i bez skierowania +8% VAT, pok. 1 os. +210zł/+350zł, diety +200zł, dzieci 
do 3 lat (bez świadczeń) 280zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: dzieci 3 – 7 lat ½ wyż. -35%, wspólne spanie -50%, parking bezpłatny. 

TERMINY Pokój 2 os. 

17.03-31.03 1 849 zł 

01.04-15.04  2 249 zł 

16.04-30.04  1 849 zł 

01.05-15.05 2 249 zł 

16.05-30.05 2 249 zł 

01.06-15.06 2 299 zł 

16.06-30.06 2 299 zł 

01.07-15.07 2 599 zł 

16.07-30.07 2 599 zł 

01.08-15.08 2 599 zł 

16.08-30.08 2 599 zł 

01.09-15.09 2 499 zł 

16.09-30.09 2 499 zł 

01.10-15.10 2 199 zł 

16.10-30.10 2 199 zł 

03.11-17.11 1 899 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

15.01-28.02 1 800 zł 

01.03-30.03 1 890 zł 

01.04-15.04 2 700 zł 

16.04-30.04  2 400 zł 

01.05-15.05 2 500 zł 

16.05-30.05 2 530 zł 

01.06-15.06 2 760 zł 

16.06-30.06 2 800 zł 

01.07-15.07 2 950 zł 

16.07-30.07 2 950 zł 

01.08-15.08 2 950 zł 

16.08-30.08 2 950 zł 

01.09-15.09 2 800 zł 

16.09-30.09 2 760 zł 

01.10-15.10 2 680 zł 

16.10-30.10 2 420 zł 

04.11-18.12 2 400 zł 

19.12-02.01 3 180 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

23.01-06.03 2 800 zł 

07.03-21.03 2 800 zł 

22.03-05.04 2 800 zł 

06.04-20.04 2 940 zł 

21.04-05.05 2 940 zł 

09.05-23.05 3 220 zł 

24.05-07.06 3 220 zł 

09.06-23.06 3 220 zł 

24.06-08.07 3 220 zł 

09.07-23.07 3 220 zł 

24.07-07.08 3 220 zł 

08.08-22.08 3 220 zł 

23.08-06.09 3 220 zł 

07.09-21.09 3 220 zł 

22.09-06.10 3 220 zł 

08.10-22.10 3 220 zł 

23.10-19.12 2 800 zł 

21.12-04.01 3 710 zł 



 

SZCZYRK – ADAM 
Ośrodek ADAM położony jest w Beskidzie Śląskim u podnóża 
Klimczoka i Skrzycznego w kotlinie rzeki Żylicy. Dzięki swojej bardzo 
atrakcyjnej lokalizacji stwarza wymarzone warunki do licznych 
spacerów, górskich wycieczek oraz uprawiania sportów zimowych. 
Okolica oferuje wiele możliwości przyjemnego spędzania czasu, 
odpoczynku oraz uprawiania sportu. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV, radio. 

Wyżywienie: 3 x dziennie (szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: 
od 14:00 do 10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): 
gimnastyka indywidualna, UGUL, jonoforeza, prądy: Kotza, Tensa, Traberta, interferencyjne; elektrostymulacja, 
diadynamik, pole magnetyczne, ultradźwięki, fonoforeza, laser, Sollux, Bioptron, BIO-V, sanotherm, diatermia, 
terapia energotonowa, tlenoterapia, termożele, BOA, łóżko Caragem, HIVAMAT, fotel masujący, aquavibron, 
wirówka kończyn dolnych i górnych, okłady borowinowe, inhalacje: solankowe, lekowe. Program: 2 wycieczki 
autokarowe, wieczorki taneczne z muzyką na żywo, joga dla poczatkujących, zajęcia plastyczne, zabawy i śpiewy 
przy muzyce góralskiej, wycieczki piesze po okolicach Szczyrku, wykłady i prelekcje. Dla gości: winda.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +400zł, dzieci do 2 lat (bez świadczeń) 300zł, parking 5zł/doba, diety, wycieczki 
fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: pok. 3os. -150zł, pok. na 3 piętrze -100zł/os. 

 

ZAKOPANE – HALNY 
Pensjonat HALNY usytuowany jest w doskonałym miejscu. Oferuje spokój i luksusowy 
wypoczynek oraz bliskość wszystkich atrakcji Zakopanego. Kompleks dwóch budynków  
w parkowym otoczeniu z pięknym widokiem na panoramę Tatr i Giewont położony jest 
zaledwie 5 minut spacerem od Krupówek i 200 m od dworca PKP i PKS. 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3, 4 os. z łazienką, większość z balkonem, 
TV, Wi-Fi, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania – szwedzki 
stół). Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: 

lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): inhalacje, masaż na fotelu i łóżku 
wodnym MEDI JET, sauna fińska, platforma wibracyjna, laseroterapia, elektroterapia: prądy diadynamiczne, 
interferencyjne, galwaniczne, Tens, tonoliza, terapia ultradźwiękowa, jonoforeza, ciepłolecznictwo: okłady  
z borowiny alpejskiej, termożel, krioterapia miejscowa, światłolecznictwo, sala treningowa: bieżnia, rowerek, 
stepper, wioślarz, kinezyterapia. Program: wieczorek powitalny z muzyka i poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, kolacja regionalna, wycieczka objazdowa po Zakopanem, spacery po okolicy.  
Dla gości: siłownia, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki, sauna, dla dzieci plac zabaw i salka zabaw. 
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +8% VAT, pok. 1 os. +200zł, balkon +150zł/os., pakiet 10 dodatkowych 
zabiegów 180zł, zwierzę 50zł/doba, masaż: klasyczny, modelujący sylwetkę, sportowy; wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: opiekun bez zab. -250zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 280zł, dzieci 3 – 14 lat ½ wyż. -400zł, parking bezpłatny. 

 

ZAKOPANE – ZAKOPIEC 
Ośrodek ZAKOPIEC położony w niezwykle spokojnej i zielonej dzielnicy Zakopanego  
w Jaszczurówce, w pobliżu wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Usytuowanie obiektu 
przy górskich szlakach turystycznych stwarza idealne warunki do uprawiania pieszej turystyki 
górskiej, a bliskość przystanku autobusowego umożliwia łatwe dotarcie do głównych atrakcji 
Zakopanego. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3, 4 os. z łazienką, 
większość z balkonem, TV, Wi-Fi, radio. 

Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Doba 
hotelowa: od 15:00 do 10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi 
lecznicze (2 w dni robocze): hydroterapia kończyn górnych oraz dolnych, masaże na łóżku 
masującym Ceragem, magnetoterapia, elektroterapia, światłoterapia, inhalacje, 
rehabilitacja ruchowa, aerobic, Nordic Walking z instruktorem. Program: wycieczka  
z przewodnikiem - Tatrzańskie Doliny, zwiedzanie Zakopanego z animatorem, wieczór 
góralski z kapelą i degustacją oscypków z bacówki, ogniska z pieczeniem kiełbasek, 
wieczorek taneczny z poczęstunkiem, bingo z nagrodami, warsztaty artystyczne, seanse 
filmowe, karaoke dla dzieci i dorosłych. Dla gości: winda.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +300zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 420zł, wycieczki fakultatywne, opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: pok. bez balkonu -100zł/os., dzieci 3 – 12 lat ½ wyż. -20%, parking bezpłatny. 

TERMINY Pokój 2 os. 

05.04-19.04  2 300 zł 

26.04-10.05 2 300 zł 

13.05-27.05 2 500 zł 

30.05-13.06 2 500 zł 

16.06-30.06 2 600 zł 

03.07-17.07 2 750 zł 

20.07-03.08 2 750 zł 

06.08-20.08 2 750 zł 

23.08-06.09 2 750 zł 

09.09-23.09 2 700 zł 

26.09-10.10 2 450 zł 

13.10-27.10 2 350 zł 

04.11-18.11 1 950 zł 

21.11-05.12 1 950 zł 

19.12-02.01  3 000 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

01.03-15.03 2 390 zł 

12.04-26.04 2 500 zł 

10.05-24.05 2 690 zł 

24.05-07.06 2 720 zł 

14.06-28.06 2 950 zł 

05.07-19.07 3 050 zł 

19.07-02.08 3 050 zł 

30.08-13.09 3 150 zł 

20.09-04.10 2 850 zł 

04.10-18.10 2 600 zł 

29.11-13.12 2 400 zł 

13.12-27.12 3 200 zł 

TERMINY Pokój 2 os. TERMINY Pokój 2 os. 

11.03-25.03 2 190 zł 22.07-05.08 2 950 zł 

18.03-01.04 2 190 zł 05.08-19.08 2 950 zł 

01.04-15.04 2 490 zł 19.08-02.09 2 890 zł 

06.04-20.04 2 490 zł 02.09-16.09 2 690 zł 

15.04-29.04 2 290 zł 16.09-30.09 2 660 zł 

29.04-13.05 2 390 zł 30.09-14.10 2 560 zł 

13.05-27.05 2 460 zł 14.10-28.10 2 390 zł 

27.05-10.06 2 590 zł 04.11-18.11 2 290 zł 

10.06-24.06 2 650 zł 18.11-02.12 2 290 zł 

24.06-08.07 2 890 zł 02.12-16.12 2 390 zł 

08.07-22.07 2 950 zł 13.12-27.12 2 890 zł 



POZOSTAŁE REGIONY 
 

CIECHOCINEK – KRYSTYNKA 
Sanatorium Uzdrowiskowe KRYSTYNKA to całoroczny, czteropiętrowy 
obiekt, wyposażony w windę, otoczony przepięknym ogrodem, który 
zapewne urzeknie Państwa swoim urokiem. Ponadto unikalny klimat 
Ciechocinka, zabytkowe tężnie solankowe zapewniają regenerację sił, 
efektywną rehabilitację i powrót do zdrowia. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi, radio, 
tel., lodówka, czajnik, suszarka, szlafroki, ręczniki, leżaki. Wyżywienie: 

3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 12:30 do 10:00.  
Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): diadynamik, interdyn, 
galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, Terapuls, Sollux, ultradźwięki, magnetronik, laser, kąpiel: 
czterokomorowa, perełkowa; masaż: wirowy kończyn, klasyczny; gimnastyka indywidualna, inhalacje.  
Program: wieczorki taneczne, koncerty, wycieczki piesze i meleksem po Ciechocinku, prelekcje.  
Dla gości: winda, kryty basen, sauna na podczerwień, jacuzzi, ogród, mini tężnia, siłownia zewnętrzna.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +572zł/+804zł, dzieci 3 – 12 lat ½ wyż. 1820zł, parking, wycieczki fakultatywne, 
opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -100zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie. 

 

CIECHOCINEK – ŁAZIENKI II RESORT MEDICAL & SPA 
Sanatorium ŁAZIENKI II Resort Medical & Spa położone jest w centrum Ciechocinka. Połączenie 
nowoczesności z unikatowymi, pałacowymi wnętrzami zapewnia gościom komfortowy 
wypoczynek i stwarza możliwości skorzystania z szerokiego zakresu profesjonalnych zabiegów. 
Turnusy od niedzieli do niedzieli. 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką,  
TV, Wi-Fi, ręcznik, czajnik. Wyżywienie:  
3 x dziennie (śniadania – szwedzki stół). Pobyt 

rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 14:00 do 10:00. Opieka: 
lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): 
jonoforeza, galwanizacja, prądy: diadynamiczne, interferencyjne, elektrostymulacja, Tensa, Kotza, Traberta; ultradźwięki, Sollux, laser, 
krioterapia, tonoliza, bicze szkockie, natrysk płaszczowy, kapsuła FloatRest, inhalacje, okłady borowinowe, ćwiczenia na przyrządach: 
rower, orbitrek, bieżnia; gimnastyka zbiorowa, ćwiczenia samowspomagane kończyn górnych, siłownia, masaż leczniczy.  
Program: bezpłatny wstęp na wieczory kulturalne i taneczne organizowane w Pałacu. Dla gości: bezpłatnie sauna fińska, siłownia. 
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. ATTIC +280zł, diety +140zł, zwierzę 40zł/doba, parking 6zł/doba, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: opiekun bez zab. -450zł, dzieci do 6 lat (bez świadczeń) bezpłatnie. 

 

CIECHOCINEK – ŁĄCZNOŚĆ 
Sanatorium Uzdrowiskowe ŁĄCZNOŚĆ oraz WILLA 
RUSTYKALNA położone są w ścisłym centrum 
Ciechocinka, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku 
Zdrojowego. Dzięki tej wyjątkowej lokalizacji, dotarcie 
do największych atrakcji uzdrowiska takich jak: 
Tężnie, Fontanna Grzybek, Zegar Kwiatowy czy 
Muszla Koncertowa zajmuje najwyżej kilka minut. 
 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie (w budynku głównym). Pobyt 
rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Doba hotelowa: od 14:00 do 10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. 
Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, krioterapia, Sollux, ultradźwięki, magnetronik, laser, BOA, 
aquavibron, kąpiel: kwasowęglowa, solankowa, perełkowa, hydromasaż, masaż wirowy kończyn, masaż klasyczny, fotel masujący, 
borowina, gimnastyka indywidualna, inhalacje. Program: zwiedzanie Ciechocinka z przewodnikiem, seanse w jaskini solnej, przejazdy 
tramwajem konnym po Ciechocinku, wieczorki taneczne, ogniska, biesiady oraz w sezonie letnim rejsy po rzece Wiśle.  
Dla gości: wstęp na kompleks basenowy, obejmujący basen solankowy, saunę suchą, jacuzzi, łaźnię fińską oraz atrakcje wodne w głównej 
części basenowej, kawiarnia. 
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. San. Łączność +364/+392zł/+408zł, parking, wycieczki fakultatywne, opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: pok. 3 os. -10%/os., dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. -20%. 

TERMINY Pokój 2 os. 

22.01-30.04 2 687 zł 

30.04-14.05 3 131 zł 

14.05-28.05 3 165 zł 

28.05-11.06 3 165 zł 

11.06-25.06 3 165 zł 

25.06-09.07 3 333 zł 

09.07-23.07 3 458 zł 

23.07-06.08 3 458 zł 

06.08-20.08 3 458 zł 

20.08-03.09 3 416 zł 

03.09-17.09 3 165 zł 

17.09-01.10 3 165 zł 

01.10-10.12 2 687 zł 

13.12-27.12 3 110 zł 

TERMINY 
Pokój 2 os. 

ATTIC  
Pokój 2 os. 
COMFORT 

Pokój 2 os. 
SUPERIOR 

sezon niski 
08.01-30.04 

2 786 zł 3 206 zł 3 346 zł 

sezon wysoki 
30.04-01.10 

3 206 zł 3 626 zł 3 766 zł 

sezon niski 
01.10-24.12 

2 786 zł 3 206 zł 3 346 zł 

TERMINY 
SANATORIUM 

ŁĄCZNOŚĆ 
WILLA 

RUSTYKALNA 

04.06-18.06 3 668 zł 4 088 zł 

02.07-16.07 3 668 zł 4 088 zł 

30.07-13.08 3 668 zł 4 088 zł 

13.08-27.08 3 668 zł 4 088 zł 

03.09-17.09 3 668 zł 4 088 zł 

17.09-01.10 3 668 zł 4 088 zł 

01.10-15.10 3 332 zł 3 612 zł 

03.11-17.11 2 702 zł 2 926 zł 



 

INOWROCŁAW – KOMPLEKS SOLANKI 
SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław położone jest na terenie malowniczego Parku Solankowego 
liczącego ponad 85 hektarów. Sercem parku są tężnie solankowe. Kompleks obejmuje pięć 
komfortowych obiektów noclegowych. W katalogu przedstawiono ofertę do Sanatorium 
KUJAWIAK. Oferta do pozostałych obiektów dostępna na stronie lub w Biurze FWP. 
 
 
 
CENA ZAWIERA:  
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką, TV, Internet. 

Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy 
śniadaniem. Doba hotelowa: od 14:00 do 10:00. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. 
Zabiegi lecznicze (4 w dni robocze): masaż: wirowy, limfatyczny BOA, hydromasaż; natrysk 
płaszczowy, bicze szkockie, kąpiel: perełkowa, czterokomorowa, borowinowa, solankowa, 
kwasowęglowa; inhalacja solankowa, okłady borowinowe, diadynamik, elektrostymulacja, 
galwanizacja, jonoforeza, prądy: Kotza, Nemeca, Traberta, Tensa, magnetoterapia, krioterapia, Sollux, kinezyterapia, UGUL.   
Program: seans w grocie solnej, wstęp na ogólnodostępne imprezy kulturalne i rozrywkowe organizowane przez Uzdrowisko Solanki.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: diety, opłata klimatyczna.

 

NAŁĘCZÓW – UZDROWISKO NAŁĘCZÓW 
Kompleks UZDROWISKO NAŁĘCZÓW położone w województwie 
lubelskim, składa się z czterech obiektów o różnym standardzie 
zlokalizowanych w Parku Zdrojowym lub na jego obrzeżach.  
W katalogu przedstawiono ofertę wyłącznie do Sanatorium KSIĘŻE 
JÓZEF. Oferta do pozostałych obiektów dostępna na stronie lub  
w Biurze FWP.  
Turnusy tylko dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
 
CENA ZAWIERA:   

Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką, TV, tel., czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się 
obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni 
robocze): fango, inhalacje lekowe, kąpiel: kwasowęglowa sucha, perełkowa; masaż wirowy kończyn górnych  
i dolnych, Bioptron, diadynamik, elektrostymulacja, fonoforeza, galwanizacja, jonoforeza, krioterapia miejscowa, 
magnetoterapia, Sollux, tlenoterapia, ultradźwięki, interdyn, interferencje, gimnastyka indywidualna i grupowa, 
UGUL, ćwiczenia na przyrządach. Program: spacery z kijkami Nordic Walking, wycieczka piesza z przewodnikiem, 
imprezy kulturalno-rozrywkowe, wieczorki taneczne z muzyką na żywo, grillowy ogródek letni w klubie Atrium. 
Dla gości: 2 x wstęp na basen Atrium 1h, 2 x całodzienne wypożyczenie kijków do Nordic Walking, 
nieograniczony dostęp do kuracji pitnych wodami leczniczymi.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +185/+210zł, hydromasaż, krioterapia, laseroterapia, masaż suchy, wycieczki 
fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -235/-265zł. 

 

GIŻYCKO/WILKASY – AZS WILKASY 
Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego WILKASY położony jest na zachodnim brzegu jeziora 
Niegocin, w miejscowości Wilkasy, w odległości 2 km od Giżycka. To jedyny w swoim rodzaju 
całoroczny kompleks wypoczynkowo oferujący bogatą bazę sportowo-rekreacyjną oraz 
nowoczesne Centrum Rehabilitacji & SPA. 
 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3, 4 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, tel., czajnik. 

Wyżywienie: 3 x dziennie (szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem + suchy prowiant na 
drogę. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (4 w dni robocze): sala fizykoterapii  
z bogatym zapleczem urządzeń rehabilitacyjnych, krioterapia, aquavibron, masaż: podwodny całego ciała, 
thermopress, BOA, bicze szkockie; kąpiel: wirowa kończyn górnych i dolnych, perełkowa, solankowa; galwanizacja, 
jonoforeza, prądy: diadynamiczne, interferencyjne, Tensa, Kotza, Traberta, elektrostymulacja; ultradźwięki, laser, 
Sollux, pole magnetyczne, UGUL. Program: ognisko nad jeziorem, poranna gimnastyka, wieczorki filmowe, 
koncerty na żywo (maj- wrzesień), Nordic Walking.  
Dla gości: kryty basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa, siłownia, sala fitness, rowery, kajaki, kijki do Nordic Walking, tenis stołowy.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +8% VAT, pok. 1 os. wg cennika, diety +20zł/+30zł/doba, wycieczki 
fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun z 1 zab. -220zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 4 – 12 lat bez zab. -30% 
od ceny opiekuna, dzieci 8 – 12 lat z zab. -30% od ceny uczestnika, parking bezpłatny. 

TERMINY 
SANATORIUM KUJAWIAK 

Pokój 2 os. Pokój 1 os. 

27.06-11.07 3 600 zł 3 900 zł 

11.07-25.07 3 600 zł 3 900 zł 

25.07-08.08 3 600 zł 3 900 zł 

08.08-22.08 3 600 zł 3 900 zł 

22.09-05.09 3 600 zł 3 900 zł 

19.09-03.10 3 600 zł 3 900 zł 

12.10-26.10 3 600 zł 3 900 zł 

19.12-02.01 3 600 zł 3 900 zł 

TERMINY Pokój 2,3 os. 

26.03-02.05 2 315 zł 

02.05-15.05 2 575 zł 

15.05-28.05 2 575 zł 

28.05-10.06 2 575 zł 

10.06-23.06 2 575 zł 

23.06-06.07 2 575 zł 

06.07-19.07 2 575 zł 

19.07-01.08 2 575 zł 

01.08-14.08 2 575 zł 

14.08-27.08 2 575 zł 

27.08-09.09 2 575 zł 

09.09-22.09 2 575 zł 

22.09-05.10 2 575 zł 

05.10-18.10 2 575 zł 

18.10-31.10 2 575 zł 

31.10-09.12 2 315 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

19.03-01.04 2 460 zł 

15.04-28.04 2 460 zł 

07.05-20.05 2 785 zł 

18.06-01.07 2 785 zł 

01.07-14.07 3 240 zł 

16.07-29.08 3 240 zł 

29.07-11.08 3 240 zł 

13.08-26.08 3 240 zł 

24.09-07.10 2 785 zł 

15.10-28.10 2 785 zł 

04.11-17.11 2 460 zł 

26.11-09.12 2 460 zł 



WCZASY 
NAD MORZEM 

 

DZIWNÓWEK – ZŁOTA RYBKA – Z TRANSPORTEM (13 DNI) 
 

Ośrodek Wypoczynkowy ZŁOTA RYBKA położony jest w samym centrum Dziwnówka, 
bezpośrednio przy promenadzie, w sąsiedztwie sklepików, restauracji oraz kawiarni. 
Usytuowany jest zaledwie 150 m od brzegu morza i dużej, szerokiej plaży. Cały teren Ośrodka 
jest ogrodzony, a na uwagę zasługują piękne, stare sosny rosnące wokół budynków, które 
stwarzają niemal włoski mikroklimat. 
 
 
 
 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką, TV, lodówka, czajnik, sprzęt plażowy.  
Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadania – szwedzki stół, obiadokolacja – serwowana). Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy 
śniadaniem. Program: 2 x kolacja grillowa, 2 x słodki poczęstunek z lampką wina, wycieczki piesze po okolicy. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +600zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

MIĘDZYZDROJE – POLONIA – Z TRANSPORTEM (13 DNI) 
 
Ośrodek POLONIA znajduje się w Międzyzdrojach, w jednym z najpopularniejszych nadmorskich 
kurortów Bałtyku. Obiekt położony jest zaledwie kilkadziesiąt metrów od brzegu morza, przy 
samej Promenadzie Gwiazd. Najbliższe zejście na plaże znajduje się około 100 m od drzwi 
frontowych budynku. Goście Polonii korzystają z jadalni wydającej posiłki, znajdującej się na 
terenie Domu Wczasowego Posejdon. 
 
 
 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką, TV, lodówka, ręcznik, czajnik.  
Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadania – szwedzki stół, obiadokolacja – serwowana).  
Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem. 
W dniu wyjazdu pokoje należy opuścić po śniadaniu.  
Program: wieczorek taneczny z poczęstunkiem, wycieczki piesze po okolicy. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE:  pok. 1 os. +250zł, parking 30zł/doba, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

NIECHORZE – ZACISZE – Z TRANSPORTEM (13 DNI) 
  
Niechorze to jedna z najatrakcyjniejszych miejscowości nadmorskich położona na Nizinie 
Szczecińskiej. Przepiękne szerokie złociste plaże, żywiczne lasy sosnowo-brzozowe, krystalicznie 
czyste powietrze, stanowią specyficzny mikroklimat o dużych walorach zdrowotnych. Ośrodek 
ZACISZE położony jest wśród sosnowych lasów w centrum Niechorza w odległości około 250 m 
od morza. 
 
 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką i balkonem, TV, czajnik, sprzęt plażowy.  
Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem + prowiant na drogę.  
Program: wieczorek taneczny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczki piesze po okolicy. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE:  pok. 1 os. bez balkonu +200zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

TERMIN Pokój 2 os. 

30.05-12.06 2 400 zł 

TERMIN Pokój 1,2,3 os. 

01.06-14.06 3 100 zł 

14.06-27.06 3 200 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

29.05-11.06 2 050 zł 

11.06-24.06 2 150 zł 

20.08-02.09 2 150 zł 

02.09-15.09 2 050 zł 



 

USTKA – RADOŚĆ – Z TRANSPORTEM (11 DNI / 9 DNI) 
 
Ustka to miasto portowe oraz uzdrowisko położone w woj. pomorskim u ujścia rzeki Słupi do 
Bałtyku. Turystów kusi tu szeroka piaszczysta plaża osłonięta wydmami, piękną parkową 
zielenią i bogatymi w tlen sosnowymi lasami. Zawarty w morskim powietrzu zdrowotny jod, 
sole wapnia i magnezu stanowią naturalny czynnik leczniczy. Liczne szlaki turystyczne  
i rowerowe, urokliwa nadmorska promenada spacerowa, piękny klif brzegu, port i zabytki to 
jedne z najważniejszych atrakcji Ustki. Ośrodek RADOŚĆ położony jest w centrum, przy głównej 
promenadzie nadmorskiej i przy plaży w odległości 20 m od morza. 
 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką i balkonem, TV, radio, sprzęt plażowy.  
Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadania – szwedzki stół, obiadokolacja – serwowana). Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy 
śniadaniem. Program: powitalna niespodzianka, wieczorek taneczny, wycieczki piesze po okolicy. Dla gości: winda, kawiarnia, taras do 
kąpieli słonecznych, miejsce do grillowania, boisko do siatkówki, tenis stołowy, piłkarzyki, sala i plac zabaw. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE:  pok. 1 os. +600zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

USTRONIE MORSKIE – KORAB – Z TRANSPORTEM (13 DNI) 
 

Ustronie Morskie to miejscowość oddalona o 14 km od Kołobrzegu. Największym atutem 
regionu jest rozciągająca się na długości 10 km piaszczysta plaża Ośrodek Wypoczynkowy 
KORAB położony jest w samym centrum miejscowości, w odległości zaledwie 20 m od morza. 
Duży teren Ośrodka zapewnia komfort wypoczynku, a cały obiekt został przebudowany  
i odnowiony w 2010 roku. 
 
 
 
 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3, 4 os. z łazienką, TV, radio, lodówka, czajnik.  
Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadania – szwedzki stół, obiadokolacja – serwowana). Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy 
śniadaniem. Program: voucher do aqua parku, 2 x kolacja grillowa, 2 x słodki poczęstunek, wycieczki piesze po okolicy. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +600zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

DŹWIRZYNO – POSEJDON – WCZASY (7 DNI) 
 
Ośrodek POSEJDON położony w urokliwej miejscowości nadmorskiej Dźwirzyno, zlokalizowany 
jest w odległości zaledwie 50 m od morza w paśmie wydm nadmorskich i 1,5 km od jeziora 
Resko. Wśród pięknego lasu sosnowego, usytuowane zostały dwa główne jednopiętrowe 
pawilony hotelowe połączone nowoczesną bazą zabiegową. W trzecim budynku mieści się 
jadalnia i recepcja. 
 
 
 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. lub studio z łazienką i balkonem lub tarasem, TV, Wi-Fi, czajnik. 
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania – szwedzki stół). Pobyt zaczyna się kolacją, a kończy 
śniadaniem, od soboty do soboty. W okresie 01.07-26.08 posiłki 2 x dziennie. 
Program: wieczorek taneczny, grill lub ognisko 1 raz w tyg. 
 
TRANSPORT: własny.  
 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +50% w okresie 01.07-26.08, +30% pozostałe terminy, zwierzę 
40zł/doba, parking 10zł/doba, diety, masaż klasyczny, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 25zł/doba, dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. -30%, dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. dostawka w pok. 2 os. -40%, dorośli 
dostawka w pok. 2 os. -30%. 
 
 

TERMIN Pokój 2 os. 

31.05-11.06 2 500 zł 

23.06-02.07 2 350 zł 

TERMIN Pokój 2 os. 

08.09-21.09 2 750 zł 

TERMINY 
7 DNIOWE 

 Pokój 2 os. 
Studio 2+1 

Studio 4 os. 

25.03-08.04 990 zł 900 zł 

08.04-06.05 1 050 zł 950 zł 

06.05-03.06 1 150 zł 1 000 zł 

03.06-17.06 1 300 zł 1 250 zł 

17.06-01.07 1 450 zł 1 300 zł 

01.07-26.08* 1 750 zł 1 600 zł 

26.08-09.09 1 550 zł 1 400 zł 

09.09-23.09 1 300 zł 1 250 zł 

23.09-07.10 1 150 zł 1 100 zł 

07.10-04.11 990 zł 900 zł 

19.12-27.12** 1 300 zł 1 250 zł 

*posiłki 2 x dziennie 

**pobyt 8 dni 



W GÓRACH 
 

KARPACZ – KRÓLOWA KARKONOSZY – Z TRANSPORTEM (13 DNI) 
 
Karpacz to górska miejscowość turystyczna, która leży u podnóża najwyższego szczytu 
Karkonoszy – Śnieżki. Teren ten to najatrakcyjniejsza część Sudetów Zachodnich i najbardziej 
charakterystyczne miejsce Karkonoszy. Miasto położone jest na wysokości od 480 do 885 m 
n.p.m., w wąskiej i stromej dolinie Łomnicy. KRÓLOWA KARKONOSZY to kameralny pensjonat 
zlokalizowany w ścisłym centrum Karpacza. To wyjątkowe miejsce dla tych, którzy pragną 
wyciszenia i spokoju mogąc jednocześnie korzystać w pełni z uroków i atrakcji Karpacza. 
 
 

 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, większość z balkonem, TV, Wi-Fi, lodówka, czajnik.  
Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem + prowiant na drogę.  
Program: wieczorek taneczny, grill z pieczeniem kiełbasek, wycieczka autokarowa, wycieczka piesza z przewodnikiem po Karpaczu, 
wycieczki piesze po okolicy. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +500zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

KRYNICA ZDRÓJ – ZDROWIE – Z TRANSPORTEM (13 DNI) 
 
Krynica Zdrój to perła polskich uzdrowisk, miejsce, które od lat przyciąga turystów i kuracjuszy 
swym urokiem, niezwykłym mikroklimatem oraz licznymi źródłami wód mineralnych 
stosowanych w leczeniu wszelkich dolegliwości. W okolicy znajduje się mnóstwo atrakcji 
turystycznych, m.in. liczne szlaki Beskidu Sądeckiego. Pensjonat ZDROWIE położny jest  
w samym centrum tego uroczego miasta, tuż obok słynnego krynickiego deptaka. 
 
 
 

 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pokój 1, 2, 3 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, radio, tel., lodówka, czajnik, ręcznik, suszarka do włosów. 
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem + prowiant na drogę. 
Program: 13 zabiegów fizykoterapeutycznych, wieczorek taneczny, regionalny poczęstunek, wycieczki piesze po okolicy. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. bez dopłaty, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

SZKLARSKA PORĘBA – KRÓLOWA KARKONOSZY – Z TRANSPORTEM (13 DNI) 
 
Ośrodek Wypoczynkowy KRÓLOWA KARKONOSZY to elegancki obiekt z ponad stuletnią 
historią, zlokalizowany w pobliżu centrum Szklarskiej Poręby. Sąsiaduje bezpośrednio z parkiem 
oraz z Centrum Rekreacji i Sportu "Orlik” oferującym całoroczne atrakcje. Królowa Karkonoszy 
to wyjątkowe miejsce dla tych z Państwa, którzy pragną wyciszenia i spokoju mogąc 
jednocześnie korzystać w pełni z uroków i atrakcji Szklarskiej Poręby. Cisza, wciąż zmieniające 
się krajobrazy, w zależności od oświetlenia czy pory dnia, połączone z szumem krystalicznie 
czystych potoków i wodospadów spadających w otoczeniu granitowych skał - to elementy 
wpływające na atrakcyjność tej miejscowości.  

 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, większość z balkonem, TV, Wi-Fi, czajnik.  
Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem + prowiant na drogę.  
Program: wycieczka autokarowa, wieczorek taneczny, grill z pieczeniem kiełbasek, wycieczka piesza z przewodnikiem po Szklarskiej 
Porębie, wycieczki piesze po okolicy. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +500zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

TERMIN Pokój 2 os. 

08.09-21.09 2 100 zł 

TERMIN Pokój 1,2,3 os. 

19.08-01.09 3 150 zł 

01.09-14.09 3 050 zł 

TERMIN Pokój 2 os. 

27.08-09.09 2 200 zł 



WYCIECZKI 
 

SANDOMIERZ 
 

TERMIN: 22.08.2023 

CENA:  180 zł 
 
Program wycieczki: Stare Miasto, Brama Opatowska, Ratusz, Katedra, Zamek, 
podziemna trasa turystyczna. 
 
 
 

 

TORUŃ/CIECHOCINEK 
 

TERMIN: 06.09.2023 

CENA:  140 zł 
 
Program wycieczki: Toruń – zwiedzanie Starego Miasta: Łuk Cezara, Kościół 
Mariacki, Rynek Staromiejski; Dom Kopernika, Krzywa Wieża, mury obronne, 
spichrze, Brama Żeglarska, Droga Królewska, Katedra Świętojańska, wstęp do 
Muzeum Podróżników im. Tony Halika. Ciechocinek – Tężnie i Park Zdrojowy. 
 

 

WARSZAWA 
 

TERMIN: 27.09.2023 

CENA:  190 zł 
 
Program wycieczki: Łazienki Królewskie – Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, 
Pałac Myślewicki i Ogrody; Muzeum Powstania Warszawskiego.  
 
 
 

 

WROCŁAW 
 

TERMIN: 08.12.2023 
CENA:  190 zł 
 
Program wycieczki: Kolejkowo – świat w miniaturze, Sky Tower – wieża 
widokowa, czas wolny na jednym z najpiękniejszych jarmarków 
Bożonarodzeniowych w Polsce.  
 
 

 

 
Cena wycieczki obejmuje: przejazd autokarem, opiekę pilota, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.  

Program wycieczek może ulec zmianie. Ceny zostały skalkulowane przy udziale min. 40 osób.  
Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki w przypadku niewystarczającej ilości uczestników. 



 


