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       ATRAKCJE W OKOLICY:

� Latarnia morska, zabytkowa chata rybacka z 1881 r., Skansen
fortyfikacji z 1939 r., muzeum etnograficzno-przyrodnicze,
muzeum obrony wybrzeża

� Rezerwat przyrody Helskie Wydmy
� Plaża z sześcioma letnimi kąpieliskami morskimi, ścieżka

przyrodniczo-dydaktyczna „Torfowe Kłyle”
� Przystań morska, port rybacki, rejsy wycieczkowe
� Szlaki spacerowe, ścieżka przyrodniczo-rowerowa,

wypożyczalnie sprzętu wodnego, szkółki windsurfingu
i kitesurfingu

MORZE

OW Posejdon
Ośrodek położony bezpośrednio przy plaży od strony Zatoki Puckiej, 
niedaleko morza (250 m) i centrum miejscowości. Atutem obiektu 
jest własne molo i niewielka plaża, ze szkółką windsurfingu 
i kitesurfingu.

JASTARNIA
Jastarnia, to dawna wioska rybacka, a obecnie nadmorski kurort, 
położony w środkowej części Mierzei Helskiej. To piaszczyste plaże, 
przesycone jodem powietrze, romantyczne zachody słońca, 
dyskoteki na plaży oraz wspaniałe warunki do uprawiania sportów 
wodnych.

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

Osoba dorosła /Dziecko > 14 latTerminy

Sezon A
7 dniowy turnus
23.06 – 25.08.2018

FB / 1190 zł
HB / 1080 zł

Sezon B
7 dniowy turnus
26.05 – 23.06.2018
25.08 – 29.09.2018

FB / 1030 zł
HB / 920 zł

Sezon C
7 dniowy turnus
07.04 – 26.05.2018
29.09 – 27.10.2018

FB / 690 zł
HB / 580 zł

                   Cena zawiera:

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

+ 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.
• Dopłata do pokoju LUX- informacja dostępna na www.nat.pl

oraz w biurach sprzedaży i recepcji. 
• Zakwaterowanie na parterze lub w pokoju bez balkonu (nie dotyczy

pokoju 1 os.) zniżka 10 zł / osoba / doba.
• Ośrodek dysponuje bazą rehabilitacyjno-zabiegową oraz realizuje zabiegi SPA.

Szczegółowy cennik dostępny na www.nat.pl.
• Więcej informacji – str. 4-5.

Wczasy z transportem – str. 12-13, Turnusy rehabilitacyjne - str. 14-15,
Oferta dla Seniora - str. 18-19.

OBIEKT (273 miejsca):

• Obiekt sezonowy. Pokoje 1-, 2-, 3- osobowe, pokoje typu LUX:
pokój dzienny + sypialnia, pokoje typu studio (2+1)

� Pokoje mają układ galeriowy – wejście z otwartego korytarza
� Baza rehabilitacyjno-zabiegowa
� Plac zabaw, bilard, tenis stołowy, miejsce na grilla
• Sala do ćwiczeń, boisko do piłki siatkowej, koszykowej,

siłownia zewnętrzna, na terenie obiektu szkółka
windsurfingowa z możliwością wynajęcia sprzętu pływającego,
wypożyczalnia rowerów

• Jadalnia, kawiarnia, świetlica, WiFi
• Część pokoi na parterze przystosowana jest dla osób

niepełnosprawnych
• Parking ogrodzony, niestrzeżony, płatny 10 zł/doba


