WYCIECZKA NAD MORZE BAŁTYCKIE

JASTRZĘBIA GÓRA
CENA 990

TERMIN:

19 –26.08.2017

PLN

POBYT

OSOBA
DOROSŁA

DZIECKO
6-12 LAT

DZIECKO
3-5 LAT

DZIECKO
DO LAT 2

20 – 26.08
od śniadania(10:00)
do śniadania (10:00)

990

760

560

GRATIS

JASTRZĘBIA GÓRA- nadmorska miejscowość wypoczynkowa pięknie położona na wysokim, klifowym urwisku, otoczona Nadmorskim Parkiem
Krajobrazowym. Tradycje tego kurortu wczasowego sięgające okresu międzywojennego ściągają do siebie turystów z całej Polski, oferując im:
czystą morską wodę, piaszczyste plaże, orzeźwiające powietrze przesycone jodem. Bliska odległość od Trójmiasta: Gdynia, Sopot, Gdańsk oraz
Mierzei Helskiej czy Łeby pozwala na realizację bardzo atrakcyjnego wypoczynku nad morzem.
DOM WCZASOWY to całoroczny obiekt z tradycją. Modny i elegancki o europejskim standardzie 300 metrów od morskiej plaży Bałtyku
oraz 200 metrów od centrum miasta. Budynek zwarty 3-piętrowy dla 250 osób.
Teren ośrodka jest ogrodzony, oświetlony, świetnie zagospodarowany. Otoczony jest dużym ogrodem z alejkami i rabatami, z oczkiem wodnym i
ławeczkami i kręgiem ogniskowym. Posiada kawiarnię zaopatrzona w słodycze, napoje i lody.

POSIADA:
 komfortowe pokoje 2- i 3-osobowe z
łazienkami, TV i sprzętem plażowym na I
piętrze
 restaurację na 200 miejsc
 kawiarnię i pub
 oberżę biesiadną na 200 miejsc
 saunę, siłownię kompleksowo wyposażoną
 klub bilardowy z kilkoma stołami
 stoły do tenisa, piłkarzyki, cymbergaj



profesjonalna sala dyskotekowa ze sprzętem do
karaoke
 sale konferencyjne i małe sale wykładowe
 plac zabaw dla dzieci
 boisko do koszykówki
 boisko do siatkówki
 wypożyczalnia sprzętu sportowego
 duży parking dla autokarów
i samochodów osobowych

CENA ZAWIERA:








zakwaterowanie w komfortowych pokojach
2,3-osobowych z łazienkami i TV
wyżywienie 3 posiłki dziennie –

śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane
wieczorek taneczno-integracyjny przy
orkiestrze z poczęstunkiem
ognisko
ubezpieczenie NNW

- korzystanie z sauny x 1 i siłowni kilka razy
- opiekę pilota grupy
- ewentualny przejazd komfortowym autokarem na trasie:
Nowy Sącz – Jastrzębia Góra – Nowy Sącz
(autokar do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania imprezy)

CENA ZAWIERA:


Wycieczek fakultatywnych (płatne dodatkowo na miejscu u pilota)



Do wypożyczenia nieodpłatnie w recepcji: suszarki do włosów, sprzęt plażowy, żelazka, kijki nordic walking. Czajniki
ogólnodostępne na korytarzach w hotelu. Ręczniki w pokojach 
1sztuka/ 1osobę .




