
Osoba dorosła /Dziecko > 14 latTerminy

Sezon A
7 dniowy turnus
23.06 – 25.08.2018

FB / 760 zł
HB / 650 zł

FB / 690 zł
HB / 580 zł

FB / 660 zł
HB / 550 zł

Sezon B
7 dniowy turnus
26.05 – 23.06.2018
25.08 – 29.09.2018

Sezon C
7 dniowy turnus
07.04 – 26.05.2018
29.09 – 27.10.2018

                   Cena zawiera:

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB).
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem: śniadanie (bufet) + obiad serwowany

+ kolacja (bufet).
• HB – nocleg z dwoma posiłkami: śniadanie (bufet) + kolacja (bufet).
• Dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym: zniżka 20% od ceny osoby dorosłej.
• Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 20%

od ceny osoby dorosłej.
• Dziecko 4-14 lat na dostawce / wspólnym spaniu w atrakcyjnej cenie:

FB 350 zł / 7 dni, HB 280 zł / 7 dni.
• W domkach typu Brda kwaterujemy po minimum 4 osoby (cena z pakietu),

przy mniejszej ilości osób dopłata za niewykorzystane łóżko.
• Cennik domków typu „Brda” i domku „Żeglarskiego” dostępny na www.nat.pl

oraz w biurach sprzedaży i recepcji. Za domek Brda i żeglarski pobierana jest
kaucja 100 zł (zwrot po wymeldowaniu).

• Więcej informacji – str. 4-5.
Konferencje i szkolenia - str. 16-17, Oferta dla Seniora - str. 18-19.

OBIEKT (113 miejsc):

• Obiekt sezonowy. Część hotelowa: pokoje 1-, 2- i 3- osobowe
z balkonami, pokoje typu studio 4- osobowe, 5- osobowe
i 6-osobowe, apartament z aneksem kuchennym, domki typu
„BRDA” – 4-6 osobowe, każdy domek składa się z pokoju
dziennego i 2 sypialni, „Domek Żeglarski” dla 11-13 osób
– salon z aneksem kuchennym, na piętrze dwa pokoje: 4 i 5 osobowe

� Plac zabaw, wiaty grillowe, sala kominkowa – świetlica, bilard,
tenis stołowy, WiFi

� 3 pełnowymiarowe korty tenisowe, własna przystań wodna
z wypożyczalnią sprzętu pływającego, boisko do piłki nożnej,
siatkowej, koszykowej i plażowej, basen z 48 m zjeżdżalnią wodną
i brodzikiem (płatny)

� Parking niestrzeżony, płatny, dolny 10 zł/doba, górny 5 zł/doba

 

       ATRAKCJE W OKOLICY:

� Tydzień Kultury Beskidzkiej, Festiwal Folkloru Górali Polskich,
Światowy Festiwal Kwaśnicy w Żywcu

� Muzeum Browaru Żywieckiego, Stary Zamek, Pałac
Habsburgów (Nowy Zamek) z przepięknym parkiem w Żywcu

� Widokowe restauracje, rejsy statkiem, Aquapark w Leśnej koło
Żywca, park linowy „Trollandia” na Górze Żar

� Przystań Żeglarska, idealne warunki do uprawiania sportów
wodnych, turystyki pieszej i rowerowej, paralotniarstwa

ul. Żeglarska 1, 34-326 Zarzecze | tel./fax: 33/ 863 35 63 | e-mail: fregata@nat.pl
44 45

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588 najlepsze ceny i terminy sprawdź na  www.nat.pl

GÓRY

OŻ Fregata
Ośrodek położony bezpośrednio nad Jeziorem Żywieckim. Posiada 
własną przystań żeglarską z wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz 
basen ze zjeżdżalnią, trzy korty tenisowe i boiska sportowe.

ZARZECZE
Zarzecze (położone ok. 4 km od Żywca) jest miejscem szczególnie 
lubianym przez amatorów aktywnego wypoczynku a przede 
wszystkim sportów wodnych. Bliskość Góry Żar z jej szkółkami 
paralotniarstwa stwarza miłośnikom adrenaliny okazję do 
spróbowania swoich sił również w sportach lotniczych.


