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Wszystko co najlepsze
w wypoczynku w Polsce
SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH W POLSCE

centralna rezerwacja: 32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80-81

OFERTA DLA 
SENIORA 
2016/2017
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 Drodzy Seniorzy,
	 Serdecznie	zapraszamy	do	skorzystania	z	oferty	wypoczynku,	 jaką	przygotowaliśmy	
specjalnie	dla	Was,	w	naszych	obiektach	w	Polsce.	Dla	Waszej	wygody,	część	turnusów	
oferujemy	z	transportem	ze	Śląska	(informacje	na	str.	38).

W	hotelach	i	ośrodkach	wypoczynkowych	sieci	NAT	możecie	liczyć	na:

•	 wygodnie	urządzone	i	wyposażone	pokoje	z	łazienkami	w	większości	po	generalnym	
remoncie,

•	 smaczną	kuchnię	 (śniadania	 i	kolacje	w	formie	bufetów	z	ciepłymi	daniami,	obiady	
serwowane	do	stolików	zawsze	z	kompotem	i	podwieczorkiem,	szeroki	wybór	herbat	
w	tym	ziołowych,	możliwość	wyboru	diety	np.	cukrzycowej),

•	 wieczorki	taneczne	z	poczęstunkiem,	ogniska	z	pieczeniem	kiełbasek,
•	 możliwość	 skorzystania	 z	 bazy	 rehabilitacyjno–zabiegowej,	 często	 w	 cenie	 pakietu	 
lub	z	możliwością	dokupienia	zabiegów	w	promocyjnej	cenie,

•	 miły,	 uśmiechnięty,	 profesjonalny	 i	 pomocny	 personel,	 który	 pomoże	 w	 każdej	 
sytuacji….

Zarząd 
i pracownicy NAT

NOWOŚĆ!  Apartamenty w Sarbinowie (str. 11)

W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokonania rezerwacji prosimy o kontakt: 

CENTRALNA  REZERWACJA:
Tel. 32 325 04 80, 32 325 04 81  (7.00–15.00)
Tel. 32 326 23 50, 32 326 23 51  (7.00–18.00)

SENIOR = emeryt lub rencista. 
Przedstawiona oferta nie łączy się z innymi promocjami. 
Zniżki z tytułu Karty Seniora realizujemy tylko od cen katalogowych. 

Galeria zdjęć, dokładny opis oraz katalog do pobrania na stronie: 

 Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. istnieje na rynku 
polskim od 1996 r. W 17 hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, 
staramy się zapewnić naszym Gościom wszystko, co najlepsze  
w wypoczynku w Polsce.

SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW 
WYPOCZYNKOWYCH 
W POLSCE

Świnoujście Hotel*** Rybniczanka (1) 
Dziwnówek OW Marcel (2)
Kołobrzeg Hotel*** Górnik (3)
Ustronie Morskie OW Gwarek (4)
Sarbinowo Hotel*** Jawor (5)
Dąbki OW Carbo (6)
Jarosławiec OW Za Wydmą (7)
Jastarnia OW Posejdon (8)
Kąty Rybackie OW Eden (9)
Krynica Morska Hotel*** Neptun (10)

Krynica Zdrój Hotel*** Jagiellonka (11) 
Piwniczna Zdrój OLW Smrek (12)
Bukowina Tatrzańska OW Morskie Oko (13)
Zarzecze OŻ Fregata (14)
Wisła Hotel*** Ogrodzisko (15)
Ustroń Hotel*** Ziemowit (16)
Szczytna OWR Relax (17)
Karpacz OW Skarbnik (18)
Kalbornia OW Inter Piast (19)
Krzyże OW Mazury (20)



6 7

ŚWINOUJŚCIE

Świnoujście, ul. Kasprowicza 14
tel. 91 321 45 32

  e-mail: rybniczanka@nat.pl

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: na  Wyspę Wolin, stamtąd promem na Wyspę 
Uznam i z przystanku autobusowego - Prom linią A, 
wysiąść na 6-tym przystanku Słowackiego/Orkana. 
(autobus kursuje codziennie). Ośrodek znajduje się 
ok. 150 m od przystanku.

Świnoujście jest wyjątkową miejscowo-
ścią na mapie naszego kraju, położo-
ną na 44 wyspach. Część rekreacyjna  
i uzdrowiskowa zlokalizowana jest na 
wyspie Uznam.

WARTO ZOBACZYĆ: 
Muzeum Rybołówstwa, Latarnia Morska 
– najwyższa nad Bałtykiem, forty i Pod-
ziemne Miasto, kościół gotycki na wy-
spie Karsibór, koncerty muzyki poważnej 
i rozrywkowej, kabarety.

Hotel, a zarazem Sanatorium Uzdrowi-
skowe, pięknie położone w malowniczej 
części Dzielnicy Nadmorskiej, 100 m od 
promenady i 150 m od plaży.

W HOTELU: 
wszechstronna baza zabiegowa, basen, 
sauna, jacuzzi, sala gimnastyczna, ka-
wiarnia, fryzjer, sala konferencyjna, wy-
pożyczalnia rowerów.
Parking monitorowany, niestrzeżony, płat-
ny 25 zł/doba.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi  w pokojach 1, 2, 3 - osobo-

wych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- 1 zabieg  dziennie wykonywany w dni 

robocze ( bez masażu klasycznego),
- basen,
- wieczorek taneczny z poczęstunkiem 

przy muzyce mechanicznej,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 

śniadania w dniu wyjazdu (weekendy 
do obiadu w dniu wyjazdu).

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunko-

wa opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking, 

• Ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.
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NOCY CENA

listopad 2016
7 696 złgrudzień 2016

(do 19 grudnia 2016)

 od stycznia 2017
do marca 2017 7 740 zł

październik 2017 7 760 zł

weekendy
(na zapytanie, nie doty-

czy okresu wakacji)
2 260 zł

KOŁOBRZEG

Kołobrzeg,  ul. Kościuszki 3
tel. 94 354 00 78

 e-mail: gornik@nat.pl

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: do Kołobrzegu, dalej pieszo ok. 10 min z dwor-
ca w lewo na wiadukt nad torami, w prawo przez 
park na ul. Kościuszki. Hotel *** Górnik znajduje się 
po lewej stronie ulicy.

Kołobrzeg jest największym kurortem 
nadmorskim w Polsce. Łączy atrakcje 
tętniącej życiem stolicy SPA z wypo-
czynkiem na pięknych plażach.

WARTO ZOBACZYĆ: 
Latarnia Morska, Stare Miasto z Ratu- 
szem, kamienicami oraz Basztą Pro- 
chową, molo i promenada nadmorska, 
port rybacki.

Kameralny hotel o statusie sanatorium  
z bazą rehabilitacyjno-zabiegową i base-
nem. Pięknie położony w nadmorskim 
parku, zaledwie 400 m od morza.

W HOTELU: 
nowoczesne gabinety odnowy biolo-
gicznej, baza zabiegowa, basen, sauna, 
jacuzzi, jacuzzi z woda morską, plac za-
baw, miejsce na grilla, taras widokowy, 
kawiarnia, fryzjer, kosmetyczka, wypo-
życzalnia rowerów.
Parking monitorowany, oświetlony, nie-
ogrodzony, płatny 20 zł/doba.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2 - osobowych  

z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek z poczęstunkiem przy mu-

zyce na żywo,
- 1 zabieg dziennie wykonywany w dni 

robocze (od listopada do lutego 2 za-
biegi dziennie – bez masażu klasycz-
nego całego ciała i kriokomory),

- basen,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 

śniadania w dniu wyjazdu (weekendy 
do obiadu w dniu wyjazdu).

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunko-

wa opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking, 

• Ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.
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od października 
2016 do marca 2017 

(z wyłączeniem okresu 
Świąt i Sylwestra)

7 696 zł

kwiecień 2017 
(z wyłączeniem   

Świąt Wielkanocnych) 

październik 2017
7 752 zł

weekendy
(na zapytanie, nie dotyczy 

okresu wakacji)
2 260 zł
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Ustronie Morskie to kurort położony  
ok. 13 km od Kołobrzegu, o specy- 
ficznym, bogatym w jod mikroklimacie. 

WARTO ZOBACZYĆ: 
Kościół neogotycki z 1885 r., Najstar-
sze w Polsce Dęby: „Dąb Bolesław”  
i „Dąb Warcisław”, dwa mola wybiegają-
ce ponad 100 m w morze.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi  w pokojach 2, 3 - osobo-

wych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-

du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wy-
jazdu - cena w zależności od ter-
minu).

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibu-

sem,
- suchy prowiant na drogę powrotną,
- dokładne miejsca wyjazdów i po-

wrotów podane są na str. 38.

USTRONIE MORSKIE 

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:

PKP: do Koszalina lub Kołobrzegu, dalej autobusem 
lokalnym. Ośrodek znajduje się ok. 150 m od przy-
stanku.
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Ośrodek Wczasowy 
GWAREK

Ustronie Morskie
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19.05–29.05.2017 10 1040 zł

30.05–10.06.2017 11 1260 zł

11.06–24.06.2017 13 1445 zł
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NOCY CENA

wrzesień 2016 7 632 zł

październik 2016 7 552 zł

maj 2017
7 560 zł

październik 2017

czerwiec 2017 
7 648 zł

wrzesień 2017 

weekendy 2
V, X 170 zł

VI, IX 200 zł

Ustronie Morskie, ul. Wolności 5 
tel.  94 351 56 49 

e-mail: gwarek@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest mel-

dunkowa opłata klimatyczna oraz 
opłata za parking, 

• Na miejscu istnieje możliwość wy-
kupienia  wycieczek fakultatyw-
nych za dodatkową odpłatnością.

Ośrodek pięknie położony na klifie 
morskim tuż przy linii brzegowej, 30 m 
od plaży niedaleko zagospodarowane-
go parku. Wszystkie pokoje z widokiem 
na morze.

W OŚRODKU: 
kort tenisowy, siłownia zewnętrzna, 
miejsce na ognisko i grilla, plac zabaw  
i pokój zabaw dla dzieci, kawiarnia,  
salon gier (bilard, lotki, piłkarzyki).
Parking ogrodzony, płatny 45 zł/ty-
dzień.
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Sarbinowo to urocza wioska rybacka, 
której atrakcją jest promenada oraz pięk-
na, zagospodarowana plaża. 

WARTO ZOBACZYĆ: 
Neogotycki kościół, Szachulcowa chata 
rybacka, Transgraniczne Centrum Edu-
kacji Ekologicznej, Latarnia Morska w 
Gąskach, Festiwal Organowy Filharmo-
nii Koszalińskiej.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi  w pokojach 2, 3, 4 - oso-

bowych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- basen,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przy-

jazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu (weekendy do obiadu  
w dniu wyjazdu).

SARBINOWO 

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:

PKP: do Koszalina lub Kołobrzegu, dalej autobu-
sem lokalnym. Ośrodek znajduje się ok. 100 m od  
przystanku. 
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?   
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl
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Komfort Standard

od października 2016 
do marca 2017

(z wyłączeniem okresu  
Świąt i Sylwestra)

7 640 zł 584 zł

kwiecień 2017
(z  wyłączeniem Świąt 

Wielkanocnych) 7 672 zł 616 zł

maj 2017

czerwiec 2017
7 856 zł 800 zł

wrzesień 2017

październik 2017 7 672 zł 616 zł

weekendy 2 260 zł

Sarbinowo, ul. Nadmorska 65  
tel. 94  316 55 29

  e-mail: jawor@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest mel-

dunkowa opłata klimatyczna 
oraz opłata za parking, 

• Baza rehabilitacyjno-zabiegowa: 
75 zł pakiet 10 zabiegów, 

• Ilość miejsc okresowo limitowa-
na.

Komfortowy, położony zaledwie 100 m 
od plaży i promenady nadmorskiej ho-
tel z basenami i odnową biologiczną.

W HOTELU: 
gabinety odnowy biologicznej, baza re-
habilitacyjno-zabiegowa, basen, sauny, 
jacuzzi, boiska, plac zabaw dla dzieci,  
siłownia zewnętrzna, miejsce na ogni-
sko, wypożyczalnia rowerów.
Parking ogrodzony, monitorowany, 
płatny 10 zł/doba.
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KOMPLEKS
Hotel*** Jawor

&
APARTAMENTY

w SARBINOWIE

W APARTAMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ:
- wygodne i funkcjonalne meble,
- łazienka wyposażona w kabinę prysz-

nicową oraz toaletę,
- aneks kuchenny wyposażony w na- 

czynia i urządzenia elektryczne (lodów- 
ka, płyta indukcyjna/kuchenna, czajnik 
elektryczny, sztućce, zestaw obiado-
wy, zestaw szklanek i filiżanek, garnki),

- ręczniki, pościel, 
- balkon/ogród.

MOŻLIWOŚĆ:
- zakwaterowania od 2 do 10 osób,
- wynajmu samych apartamentów,
- pobytów w apartamentach z wyży-

wieniem  w Hotelu*** Jawor,
- korzystania z infrastruktury Hotelu*** 

Jawor (baseny, sauny, jacuzzi, baza re- 
habilitacyjno–zabiegowa, kawiarnia).

Wychodząc naprzeciw Państwa oczeki- 
waniom, mamy do zaoferowania wyna-
jem całorocznych, luksusowych, cieka-
wie zaaranżowanych i nowocześnie wy-
posażonych apartamentów z aneksami 
kuchennymi (od 22 m2 do 90 m2). 

Apartamenty znajdują się w Sarbinowie, 
zaledwie 120 metrów od morza, w bez-
pośrednim sąsiedztwie Hotelu*** Jawor.

Przygotujemy ofertę dostosowaną do 
Państwa potrzeb.

NOWOŚĆ! 

tel. 32 326 23 50÷51 oraz 
500 608 229 (w godz. 7.00 do 18.00)

326 611 274 (w godz. 7.00 do 15.00)

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2, 3, 4 - osobo-

wych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- nieograniczony dostęp do strefy well-

ness: basen, sauna, jacuzzi,
- specjalistyczny program w zależności 

od pakietu.

DODATKOWO:
- wieczorki taneczne w kawiarni,
- spotkanie plenerowe przy ognisku,
- seanse filmowe na dużym ekranie,
- rozgrywki bingo,
- zabiegi w promocyjnych cenach.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 

śniadania w dniu wyjazdu,
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa 

opłata klimatyczna oraz opłata za parking.

PAKIET CENA 
PODSTAWOWA

REZERWACJA 
do 30 września 2016 

Dla cukrzyków 840 zł 672 zł

Dla Amazonek 
„Różowe piękno” 840 zł 672 zł

Pokonaj ból  
kręgosłupa 940 zł 752 zł

Odchudzający 
Slim&Fit 880 zł 704 zł

Dla 
stomatologów 880 zł 704 zł

Dziecko i Ja 940 zł
799 zł

(dziecko do 12 lat  
pobyt bezpłatny)

Pakiety dostępne w terminach:  
01.10–17.12.2016 oraz 07.01–30.04.2017 

(z wyłączeniem Świąt Wielkanocnych)
Regulamin i pełna oferta na stronie: www.nat.pl

Hotel posiada rekomendację 
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków

SARBINOWO
PAKIETY
SPECJALISTYCZNE
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Dąbki – miejscowość na Pobrzeżu Sło-
wińskim. Dzięki korzystnym prądom 
morskim przybrzeżne wody Bałtyku są 
niezwykle czyste, a powietrze bogate  
w jod. 

WARTO ZOBACZYĆ: 
Zabytki Darłowa: gotycki Zamek Książąt 
Pomorskich, Kościół Mariacki, barokowy 
Ratusz oraz unikatową, średniowieczną 
zabudowę miasta.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2, 3 - osobo-

wych z łazienką w pawilonie wcza-
sowym (A, B),

- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-

du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wy-
jazdu).

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibu-

sem,
- suchy prowiant na drogę powrot-

ną,
- dokładne miejsca wyjazdów i po-

wrotów podane są na str. 38.

DĄBKI

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP lub autobusem do Koszalina lub Sławna. Dalej 
autobusem lokalnym. Ośrodek znajduje się ok. 50 m 
od przystanku. 
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Ośrodek Wypoczynkowy 
CARBO
Dąbki

TU
RN

U
SY

  Z
 T

RA
N

SP
O

RT
EM

TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

04.09–13.09.2016
9 990 zł

14.09–23.09.2016

26.05- 04.06.2017 9 919 zł

05.06–14.06.2017
9 1012 zł

15.06–24.06.2017

24.08–02.09.2017 9 1060 zł

03.09–12.09.2017
9 1012 zł

13.09–22.09.2017
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17.09–24.09.2016 7 584 zł

24.09–01.10.2016 7 528 zł

maj 2017 7 528 zł

czerwiec 2017
(I połowa) 7 600 zł

wrzesień 2017

czerwiec 2017 
(II połowa) 7 640 zł

weekendy 2 180 zł

Dąbki,  ul. Dąbkowicka 8  
tel. 94 314 80 40  

e-mail: carbo@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa 

opłata klimatyczna oraz opłata za parking, 
• Na miejscu istnieje możliwość wykupienia  

wycieczek fakultatywnych za dodatkową 
odpłatnością,

Ośrodek położony nad Jeziorem Buko-
wo na ogrodzonej posesji. Bliskość mo-
rza (100 m), sąsiedztwo lasu i centrum 
miejscowości sprawiają, że stanowi 
wspaniałe miejsce wypoczynku.

W OŚRODKU: 
kawiarnia, świetlice, miejsce na ogni-
sko i grilla, boiska sportowe, siłownia 
zewnętrzna, wypożyczalnia rowerów, 
plac zabaw.
Parking ogrodzony, niestrzeżony, płat-
ny 45 zł/tydzień.
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Jarosławiec jest niewielką miejscowo-
ścią wypoczynkową z pięknymi plażami 
oraz dzikimi, stromymi klifami. Na plaży 
nadal cumują kolorowe kutry rybackie. 

WARTO ZOBACZYĆ: 
33 metrowa latarnia morska z glazuro-
wanej cegły, Zabytki Darłowa: gotycki 
Zamek Książąt Pomorskich, Kościół Ma-
riacki, barokowy Ratusz oraz unikatową, 
średniowieczną zabudowę miasta.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2, 3, 4 - osobo-

wych z łazienką, 
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-

du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wy-
jazdu).

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub mini- 

busem,
- suchy prowiant na drogę powrot-

ną,
- dokładne miejsca wyjazdów i po-

wrotów podane są na str. 38.

JAROSŁAWIEC

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:

PKP: do Sławna, dalej autobusem lokalnym do  
Jarosławca. Ośrodek znajduje się ok. 300 m od 
przystanku. 
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Ośrodek Wypoczynkowy
ZA WYDMĄ
Jarosławiec

Jarosławiec,  ul. Uzdrowiskowa 11 
tel. 59 810 94 84

e-mail: zawydma@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa 

opłata klimatyczna oraz opłata za parking, 
• Na miejscu istnieje możliwość wykupienia  

wycieczek fakultatywnych za dodatkową 
odpłatnością,

Ośrodek położony ok. 400 m od morza 
na ładnie zagospodarowanej, ogrodzo-
nej posesji w pobliżu przystani rybac-
kiej i popularnego Aquaparku.

W OŚRODKU: 
kawiarnia, salka do ćwiczeń, siłownia 
zewnętrzna, wypożyczalnia rowerów, 
plac zabaw dla dzieci, miejsce na ogni-
sko, boisko do siatkówki, salon gier:  
bilard, piłkarzyki,  tenis stołowy.
Parking oświetlony, ogrodzony, płatny 
45 zł/tydzień.
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

04.09–13.09.2016 
9 1052 zł

14.09–23.09.2016

26.05–04.06.2017 9 950 zł

05.06–14.06.2017 9

1073 zł

15.06–24.06.2017 9

24.08–02.09.2017 9

03.09–12.09.2017 9

13.09–22.09.2017 9
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

wrzesień 2016 7 632 zł

październik 2016 7 552 zł

maj 2017
7 552 zł

16.09–15.10.2017

czerwiec 2017
(I połowa) 7 648 zł

wrzesień 2017 

czerwiec 2017 
(II połowa) 7 688 zł

weekendy 2 180 zł
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Jastarnia to dawna wioska rybacka,  
a obecnie nadmorski kurort położony  
w środkowej części Mierzei Helskiej. 

WARTO ZOBACZYĆ: 
Latarnia morska, przystań morska, port 
rybacki, muzeum rybackie „Pod Strze-
chą”, Muzeum Obrony Wybrzeża, Skan-
sen Fortyfikacji z 1939 r., rezerwat przy-
rody Helskie Wydmy.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2, 3 - osobo-

wych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-

du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wy-
jazdu).

JASTARNIA

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:

PKP: do Gdańska lub Gdyni; dalej autobusem lokal-
nym do Jastarni. Ośrodek znajduje się ok. 50 m od 
przystanku. 
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Ośrodek Wypoczynkowy
POSEJDON

Jastarnia

Jastarnia, ul. Mickiewicza 5
 tel. 58  675 22 01 

e-mail: posejdon@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa 

opłata klimatyczna oraz opłata za parking, 
• Na miejscu istnieje możliwość wykupienia  

wycieczek fakultatywnych za dodatkową 
odpłatnością,

• Baza rehabilitacyjno-zabiegowa: 75 zł pa-
kiet 10 zabiegów,

• Ilość miejsc okresowo limitowana,
• Weekendy na zapytanie (5 dni  przed pla-

nowanym pobytem).

Ośrodek położony bezpośrednio przy 
plaży od strony Zatoki Puckiej, niedale-
ko morza (250 m) i centrum miejscowo-
ści. Atutem obiektu jest własne molo  
i niewielka plaża ze szkółką windsurfin-
gu i kitesurfingu.

W OŚRODKU: 
baza rehabilitacyjno-zabiegowa, boisko 
do piłki siatkowej i koszykowej, siłow-
nia zewnętrzna, salka do ćwiczeń, plac 
zabaw, miejsce na grilla, bilard, tenis 
stołowy. 
Parking niestrzeżony, ogrodzony, płat-
ny 10 zł/doba.
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

03.09–10.09.2016 7 816 zł

08.09–17.09.2016 9 1049 zł

17.09–24.09.2016 7 816 zł

24.09–01.10.2016
7 552 zł

maj 2017

czerwiec 2017
7 816 zł

wrzesień 2017

weekendy 2 180 zł
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Kąty Rybackie to urokliwa miejscowość 
turystyczna usytuowana u wejścia do 
Mierzei Wiślanej. Cisza i spokój stwarza-
ją idealne warunki dla pragnących odpo-
cząć od miejskiego zgiełku. 

WARTO ZOBACZYĆ: 
Muzeum Zalewu Wiślanego, kościół pw. 
Św. Marka, największy w Europie rezer-
wat kormorana czarnego.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2, 3, 4  - oso-

bowych z łazienką, 
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-

du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wy-
jazdu).

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibu-

sem,
- suchy prowiant na drogę pow- 

rotną,
- dokładne miejsca wyjazdów i po-

wrotów podane są na str. 38.

KĄTY RYBACKIE

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: do Gdańska, dalej autobusem lokalnym w kierunku Kry-
nicy Morskiej. Wysiąść na przedostatnim przystanku Kąty  
„Górnik” – 20 m od bramy ośrodka. PKP: do Malborka – da-
lej autobusem lokalnym w kierunku Krynicy Morskiej.
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Ośrodek Wypoczynkowy 
EDEN

Kąty Rybackie

Kąty Rybackie,  ul. Rybacka 159
tel. 55 247 87 12  

e-mail: eden@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa 

opłata klimatyczna oraz opłata za parking, 
• Na miejscu istnieje możliwość wykupienia  

wycieczek fakultatywnych za dodatkową 
odpłatnością,

• Dowóz na plażę meleksem – dodatkowo 
płatne.

Ośrodek położony na skarpie, nad Za-
lewem Wiślanym ok. 1300 m od morza. 
Na piękną plażę oferujemy dowóz me-
leksem.

W OŚRODKU: 
boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki 
plażowej, miejsce na ognisko lub grilla, 
plac zabaw.
Parking niestrzeżony, ogrodzony, płat-
ny 45 zł/tydzień.
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

05.09–14.09.2016
9 950 zł

15.09–24.09.2016

25.05–03.06.2017 9 919 zł

04.06–13.06.2017 9 950 zł

14.06–24.06.2017 10 1028 zł

24.08–02.09.2017 9 1028 zł

03.09–12.09.2017
9 950 zł

13.09–22.09.2017
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

wrzesień 2016 
7 552 zł

10 788 zł

maj 2017
7 528 zł

10 754 zł

czerwiec 2017

wrzesień 2017

7 552 zł

10 788 zł

weekendy 2 180 zł
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Krynica Morska to jedno z najpiękniej-
szych miejsc w Polsce, usytuowane po-
między Morzem Bałtyckim a Zalewem 
Wiślanym. 

WARTO ZOBACZYĆ: 
Kościół w Stegnie z lat 1681–83, latarnia 
morska, „Wielbłądzi Garb” – najwyższa 
w Europie stała wydma (49,5 m), rezer-
wat „Buki Mierzei Wiślanej”.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2, 3 – osobo-

wych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-

du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wyjaz-
du - cena w zależności od terminu).

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibu-

sem,
- suchy prowiant na drogę pow- 

rotną,
- dokładne miejsca wyjazdów i po-

wrotów podane są na str. 38.

KRYNICA MORSKA

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:

PKP: do Gdańska, dalej autobusem lokalnym w kie-
runku Krynicy Morskiej. 
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Krynica Morska,  ul. Gdańska 143
tel. 55 247 61 81  

e-mail: neptun@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest mel-

dunkowa opłata klimatyczna oraz 
opłata za parking, 

• Na miejscu istnieje możliwość wy-
kupienia wycieczek fakultatyw-
nych za dodatkową odpłatnością,

• Weekendy na zapytanie (5 dni  przed 
planowanym pobytem).

Hotel po generalnym remoncie położo-
ny na dużym, zalesionym terenie zaled-
wie 100 m od pięknej plaży.

W HOTELU: 
4 nowocześnie urządzone pawilony, 
14 luksusowych domków, plac zabaw, 
siłownia zewnętrzna, boiska wielofunk-
cyjne, zadaszone miejsce na ognisko 
lub grilla, salki zabaw dla dzieci i mło-
dzieży, sala konferencyjna, wypożyczal-
nia rowerów.
Parking ogrodzony, dozorowany, płat-
ny 45 zł/tydzień.
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

05.09–14.09.2016
9 1165 zł

15.09–24.09.2016

25.05–03.06.2017 9 980 zł

04.06–13.06.2017 9 1197 zł

14.06–24.06.2017 10 1303 zł

24.08–02.09.2017 9 1256 zł

03.09–12.09.2017
9 1197 zł

13.09–22.09.2017
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

wrzesień 2016
7 720 zł

10 1028 zł

październik 2016 7 576 zł

maj 2017
7 576 zł

10 823 zł

czerwiec 2017

wrzesień 2017

7 744 zł

10 1063 zł

październik 2017
7 576 zł

10 823 zł

weekendy 2
V, X 180 zł

VI, IX 230 zł
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Krynica Zdrój nie bez powodu zwana 
jest „Perłą Polskich Uzdrowisk”. Słynie  
z leczniczych wód mineralnych.

WARTO ZOBACZYĆ: 
Muzeum Nikifora,  Szlak Cerkwi Łem-
kowskich, Park Zdrojowy i Pijalnie Wód, 
Koncerty Orkiestry Zdrojowej, Festiwal 
Opery i Operetki im. J. Kiepury.

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:

Autobusem bezpośrednim z Katowic. Ośrodek 
znajduje się ok. 100 m od przystanku - Restauracja  
„Hawana”. 
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Krynica Zdrój, ul. Piłsudskiego 24  
tel. 18 471 27 83  

e-mail: jagiellonka@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

Hotel położony w ścisłym centrum 
uzdrowiska ok. 600 m od pijalni wód 
Jan i stacji kolejki szynowej na Górę 
Parkową. 

W HOTELU: 
baza rehabilitacyjno-zabiegowa, taras 
wypoczynkowy, sala konferencyjna, re-
stauracja „Tu i Teraz”.
Parking ogrodzony, monitorowany, 
płatny 10 zł/ doba.
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

wrzesień 2016 7 632 zł

od października 2016

do 19 grudnia 2016
7 590 zł

styczeń 2017
7 720 zł

luty 2017

marzec 2017 7 624 zł

13–20.04.2017
Wczasy Świąteczne 7

Komfort: 859 zł 

Standard: 789 zł

kwiecień 2017

7 640 złmaj 2017

październik 2017

czerwiec 2017
7 704 zł

wrzesień 2017

lipiec 2017
7 807 zł

sierpień 2017

weekendy 2017 2

 250 zł
ferie, wakacje

III, IV, X  190 zł

V, VI, IX  220 zł

KRYNICA ZDRÓJ ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 1, 2, 3 – oso-

bowych z łazienką, oraz w poko-
jach typu studio ( 2+2),

- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- 1 zabieg dziennie wykonywany  

w dni robocze (za wyjątkiem ferii, 
wakacji i Wczasów Świątecznych),

- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-
du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wyjaz-
du - cena w zależności od terminu).

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibu-

sem,
- suchy prowiant na drogę pow- 

rotną,
- dokładne miejsca wyjazdów i po-

wrotów podane są na str. 38.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest mel-

dunkowa opłata klimatyczna oraz 
opłata za parking, 

• Na miejscu istnieje możliwość wy-
kupienia wycieczek fakultatyw-
nych za dodatkową odpłatnością,

• Ilość miejsc okresowo limitowana,
• Weekendy na zapytanie (5 dni  przed 

planowanym pobytem).
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NOCY CENA

10.09–17.09.2016
7 792 zł

17.09–24.09.2016

06.05–13.05.2017
7 800 zł

13.05–20.05.2017

• Baza rehabilitacyjno-zabiegowa: 
 75 zł pakiet 10 zabiegów. 
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Piwniczna Zdrój położona w malowni-
czej dolinie Popradu, w Beskidzie Sadec-
kim, od dziesięcioleci odwiedzana przez 
kuracjuszy i miłośników aktywnego wy-
poczynku. 

WARTO ZOBACZYĆ: 
Pijalnia wód leczniczych, spływ tratwa-
mi Doliną Popradu, Muzeum Regionalne  
z historyczną kolekcją sprzętu narciar-
skiego, Leśny Park Zdrojowy.

PIWNICZNA ZDRÓJ

AKTYWNY 
SENIOR

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
Autobusem bezpośrednim do Piwniczna-Zdrój Rynek  
a dalej z tego miejsca busem lub autobusem lokalnym 
do Piwniczna-Kosarzyska. Ośrodek znajduje się ok.  
100 m od przystanku.
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Piwniczna Zdrój,  Kosarzyska
tel. 18 446 42 61  

e-mail: smrek@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

Ośrodek położony na słonecznym sto-
ku w dolinie potoku Czercz. Otaczają 
go górskie pasma i piękne lasy.

W OŚRODKU: 
basen, sauna i łaźnia parowa, gabinety 
odnowy biologicznej, gabinety zabie-
gowe, gabinet kosmetyczny, mini siło- 
wnia, siłownia zewnętrzna, zadaszo-
ne miejsce na ognisko lub grilla, sala 
szkoleniowa, kawiarnia, wypożyczalnia 
rowerów.
Parking monitorowany, ogrodzony, 
płatny 10 zł/doba.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa 

opłata klimatyczna oraz opłata za parking, 
• Na miejscu istnieje możliwość wykupienia 

wycieczek fakultatywnych za dodatkową 
odpłatnością,

• Ilość miejsc okresowo limitowana,
• Zabiegi odnowy biologicznej są dodatkowo 

płatne.
• Weekendy na zapytanie (5 dni  przed pla-

nowanym pobytem).
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

październik 2016 7 760 zł

listopad 2016

7 688 złgrudzień 2016
(do 19 grudnia)

marzec 2017

13–20.04.2017
Wczasy Świąteczne 7 880 zł

czerwiec 2017
7 731 zł

wrzesień 2017

lipiec 2017
7 808 zł

sierpień 2017

weekendy 2017 2 250 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2- osobowych 

z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie (możli-

wość diety 1200 Kcal),
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- poranny rozruch ok 30 min.,
- wyjścia w góry z instruktorem (na-

leży zabrać obuwie sportowe i od-
powiedni strój sportowy),

- korzystanie z basenu w określo-
nych godzinach. 

- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-
du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wy-
jazdu).

Ośrodek Leczniczo Wypoczynkowy
SMREK

Piwniczna Zdrój
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Ośrodek Wypoczynkowy 
MORSKIE OKO

Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska jest jedną z najwy-
żej położonych miejscowości w Polsce. 
Zapierający dech w piersiach widok na 
Tatry, wart jest pokonania trasy nawet  
z najdalszych zakątków Polski. 

WARTO ZOBACZYĆ: 
szereg zabytkowych willi z okresu mię-
dzywojennego wybudowanych w stylu 
zakopiańskim, Góralski Karnawał, sierp-
niowe „Sabałowe Bajania”.

BUKOWINA TATRZAŃSKA

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
Autobusem bezpośrednim z Katowic w kierunku 
Zakopanego. Ośrodek znajduje się ok. 100 m od 
przystanku.
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Bukowina Tatrzańska  
ul. Olczański Wierch 7  

tel. 18 207 72 12  
e-mail: morskieoko@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

Ośrodek malowniczo położony w cen-
trum miejscowości, z ogólnodostępnym 
tarasem, z którego podziwiać można 
wspaniałą panoramę Tatr. Bliskie są-
siedztwo Kompleksu Basenów Termal-
nych (700 m), wyciągów narciarskich  
i licznych szlaków turystycznych spra-
wia, że to doskonałe miejsce na pobyt 
letni i zimowy. 

W OŚRODKU: 
kawiarnia, sauna, plac zabaw dla dzieci, 
zadaszone miejsce na grilla, widokowy 
taras. 
Parking ogrodzony, zamykany o 22.00, 
płatny 10 zł/doba.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest mel-

dunkowa opłata klimatyczna oraz 
opłata za parking, 

• Na miejscu istnieje możliwość wy-
kupienia  wycieczek fakultatyw-
nych za dodatkową odpłatnością,

• Ilość miejsc okresowo limitowana 
(ferie, wakacje),

• Przy rezerwacji dla grup istnieje 
możliwość dokupienia trzeciego 
posiłku,

W	 przypadku	 generalnego	 remontu	
ośrodka	zastrzegamy	sobie	zmianę	cen.
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

10.09–17.09.2016

7 680zł17.09–24.09.2016

24.09–01.10.2016

20.05–27.05.2017
7 721 zł

27.05–03.06.2017

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 1, 2, 3, 4 – oso-

bowych z łazienką,
- wyżywienie 2 razy dziennie HB   

(śniadania i obiadokolacje),
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od obiadokolacji w dniu 

przyjazdu do śniadania w dniu wy-
jazdu (weekendy - cena w zależno-
ści od terminu).

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibu-

sem,
- suchy prowiant na drogę pow- 

rotną,
- dokładne miejsca wyjazdów i po-

wrotów podane są na str. 38.
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

październik 2016 7 488 zł

listopad 2016
7 504 zł

grudzień 2016
(do 19 grudnia)

styczeń 2017
7 714 zł

luty 2017

13–20.04.2017
Wczasy Świąteczne 7 676 zł

marzec 2017

7 504 złkwiecień 2017

październik 2017

maj 2017

7 561 złczerwiec 2017

wrzesień 2017

lipiec 2017
7 587 zł

sierpień 2017

weekendy 2017 2

200 zł
ferie, wakacje

160 zł
pozostałe okresy
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Ośrodek Żeglarski
FREGATA
Zarzecze

Zarzecze (położone ok. 4 km od Żywca) 
jest miejscem szczególnie lubianym przez 
amatorów aktywnego wypoczynku.

WARTO ZOBACZYĆ: 
Muzeum Browaru Żywieckiego, Stary 
Zamek z przepięknym Parkiem w Żywcu, 
Tydzień Kultury Beskidzkiej.

ZARZECZE

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: pociągiem relacji Katowice-Żywiec, wysiąść na 
stacji Pietrzykowice, dalej autobusem lokalnym MZK 
nr 6 lub nr 9. Ośrodek znajduje się ok. 300 m od  
przystanku.
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Zarzecze,  ul. Żeglarska 1
tel. 33 863 35 63  

e-mail: fregata@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

Ośrodek położony bezpośrednio nad 
Jeziorem Żywieckim. Możliwość za-
kwaterowania w domkach typu Brda 
lub w pawilonie wczasowym – więk-
szość pokoi posiada widok na jezioro.

W OŚRODKU: 
przystań żeglarska z wypożyczalnią 
sprzętu wodnego (rowery wodne, ka-
jaki, łodzie żaglowe), 3 korty tenisowe, 
basen z 48 m. zjeżdżalnią i brodzikiem, 
wiaty grillowe, plac zabaw, boiska spor-
towe. 
Parking niestrzeżony, płatny 45 zł/ty-
dzień.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa 

opłata klimatyczna oraz opłata za parking, 
• Na miejscu istnieje możliwość wykupienia  

wycieczek fakultatywnych za dodatkową 
odpłatnością,

• Ilość miejsc okresowo limitowana (waka-
cje),

• Ośrodek dysponuje sprzętem pływającym 
(rowerki, kajaki, łodzie żaglowe) – możli-
wość wypożyczenia dodatkowo płatne.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pawilonie wczasowym 

w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych  
z łazienką lub w domkach typu 
BRDA (4 osobowe, 2 niezależne 
sypialnie),

- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- korzystanie ze sprzętu wodnego 

(rowerek, kajak) 1 godzina dzien-
nie  w dni robocze,

- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-
du do śniadania w dniu wyjaz-
du (weekendy do obiadu w dniu 
wyjazdu - cena w zależności od  
terminu).
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

wrzesień 2016
7 532 zł

maj 2017

czerwiec 2017
7 552 zł

wrzesień 2017

lipiec 2017
7 655 zł

sierpień 2017

weekendy 2

210 zł
wakacje

180 zł 
pozostałe okresy
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Wisła – klimatyczna miejscowość, poło-
żona w dolinie rzeki Wisły w Beskidzie 
Śląskim, otoczona pasmami górskimi 
Stożka, Czantorii i Baraniej Góry.

WARTO ZOBACZYĆ: 
Szlak spacerowy Pętlą Cieńkowską, Mu-
zeum Beskidzkie, Zamek Prezydenta RP, 
Pałacyk Myśliwski Habsburgów, muze- 
um poświęcone Adamowi Małyszowi.

WISŁA

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP lub PKS: do stacji Wisła Uzdrowisko, dalej au-
tobusem lokalnym w kierunku Wisły Malinki lub  
Salmopol. Ośrodek znajduje się ok. 100 m od przy-
stanku Wisła Malinka Spółdzielnia.
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Wisła,  ul. Malinka 8
tel. 33 855 36 32  

e-mail: ogrodzisko@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

Hotel położony na malowniczym stoku 
Cieńkowa (720 m n.p.m) nad potokiem 
Malinka. Doskonałe miejsce na space-
ry, szczególnie polecamy Pętlę Cień-
kowską.

W HOTELU: 
Mini SPA (sauna, infrared, jacuzzi), sala 
konferencyjna, zadaszone miejsce na 
grilla, plac zabaw, kawiarnia, Bistro 
Cieńkowskie, możliwość wypożyczenia 
rowerów.
Parking niestrzeżony, monitorowany, 
płaty 10 zł/ doba

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest mel-

dunkowa opłata klimatyczna oraz 
opłata za parking, 

• Na miejscu istnieje możliwość wy-
kupienia  wycieczek fakultatyw-
nych za dodatkową odpłatnością.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2, 3 osobo-

wych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-

du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wy-
jazdu - cena w zależności od ter-
minu).
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

od października 2016

do 19 grudnia 2016
7 510 zł

od marca 2017
do maja 2017

(z wyłączeniem Świąt 
Wielkanocnych) 7 552 zł

październik 2017

13–20.04.2017
Wczasy Świąteczne 7 722 zł

czerwiec 2017
7 584 zł

wrzesień 2017

lipiec 2017
7 680 zł

sierpień 2017

weekendy 2

230 zł 
wakacje 

200 zł 
pozostałe okresy

I, II 
brak oferty
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Ustroń znajduje się w malowniczej do-
linie Wisły pomiędzy stokami Czantorii 
i Równicy. Kurort od ponad 200 lat od-
wiedzają kuracjusze. Występują tutaj 
najlepsze w Polsce solanki i borowiny.

WARTO ZOBACZYĆ: 
Muzeum Ustrońskie w zabytkowym bu-
dynku dawnej dyrekcji huty, Leśny Park 
Niespodzianek, Ustrońskie Spotkania 
Teatralne, Ustrońska Jesień Muzyczna.

USTROŃ

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: do stacji Ustroń Zdrój, dalej pieszo ok. 400 m  
w kierunku Zawodzia. 
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Ustroń,  ul. Szpitalna 88
tel. 33 854 34 86  

e-mail: ziemowit@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

Hotel położony na Skarpie Wiślanej,  
w uzdrowiskowej części Ustronia – Za-
wodziu, niedaleko od centrum. Atutem 
jest baza rehabilitacyjno-zabiegowa  
z profesjonalnym personelem.

W HOTELU: 
baza zabiegowa, gabinet masażu lecz-
niczego, sala gimnastyczna z siłownią, 
2 sale konferencyjne, kawiarnia, ogród 
z wiatą grillową.
Parking monitorowany, ogrodzony, 
oświetlony, płatny 10 zł/doba.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest mel-

dunkowa opłata klimatyczna oraz 
opłata za parking, 

• Na miejscu istnieje możliwość wy-
kupienia wycieczek fakultatyw-
nych za dodatkową odpłatnością,

• Baza rehabilitacyjno-zabiegowa: 
75 zł pakiet 10 zabiegów, 

• Ilość miejsc okresowo limitowana.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2, 3 osobo-

wych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- 1 zabieg dziennie w dni robocze 

(lipiec, sierpień bez zabiegów),
- pakiet uzdrowiskowy (10 zabie-

gów rehabilitacyjnych, 2 masaże 
kręgosłupa, 1 basen),

- pakiet 5 dniowy (pobyt od nie-
dzieli do piątku, 5 zabiegów reha-
bilitacyjnych),

- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-
du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wyjaz-
du - cena w zależności od terminu). TU
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

od 15 października 

do 19 grudnia 2016
7 590 zł

Pakiet Uzdrowiskowy
(2016 i 2017) 7 890 zł

styczeń 2017
5 490 zł

luty 2017

od marca 2017
od maja 2017

(z wyłączeniem Świąt 
Wielkanocnych) 7 680 zł

październik 2017

czerwiec 2017
7 736 zł

wrzesień 2017

lipiec 2017
7 858 zł

sierpień 2017

weekendy 2

250 zł 
wakacje, ferie
(na zapytanie)

220 zł
pozostałe okresy 
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Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny 
RELAX

Szczytna

Duszniki Zdrój to nieduże, położone na 
Ziemi Kłodzkiej u podnóża Gór Soło-
wych miasteczko. Część uzdrowiskowa 
znajduje się poza centrum miasta, co za-
pewnia turystom ciszę i spokój.

WARTO ZOBACZYĆ: 
Park Zdrojowy w Dusznikach Zdrój, Mu-
zeum Papiernictwa, Kościół św. Piotra  
i Pawła z XIV wieku.

SZCZYTNA

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKS: do Duszniki-Zdrój, na przystanku lokalny po-
stój taxi lub busem – koszt transportu pod ośrodek 
– 12-15 zł.
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Szczytna, ul. Robotnicza 23
tel. 74 866 92 62

e-mail: relax@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

Obiekt położony na częściowo zalesio-
nej działce o pow. 10 hektarów pomię-
dzy Dusznikami Zdrój a Szczytną. Przez 
teren ośrodka przepływa malowniczo 
wijąca się rzeka – Bystrzyca Dusznicka. 

W OŚRODKU: 
basen, sauna, wanna z hydromasażem, 
boiska, korty tenisowe, bilard, tenis 
stołowy, kawiarnia.
Parking ogrodzony, niestrzeżony, za-
mykany o godz. 22.00, płatny 45 zł/
tydzień.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest mel-

dunkowa opłata klimatyczna oraz 
opłata za parking, 

• Na miejscu istnieje możliwość wy-
kupienia wycieczek fakultatyw-
nych za dodatkową odpłatnością.
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NOCY CENA

03.09–10.09.2016
7 692 zł

10.09–17.09.2016

26.08–02.09.2017 
7 705 zł

02.09–09.09.2017

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 1, 2, 3, 4 – 

osobowych z łazienką w pawilonie 
wczasowym (turnusy świąteczne 
w pawilonie turystycznym),

- wyżywienie 3 x dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej 
(impreza sylwestrowa przy muzyce 
mechanicznej),

- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- basen,
- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-

du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wyjaz-
du - cena w zależności od terminu).

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibu-

sem,
- suchy prowiant na drogę pow- 

rotną,
- dokładne miejsca wyjazdów i po-

wrotów podane są na str. 38.
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TERMIN ILOŚĆ 
NOCY CENA

od października 
do 19 grudnia 2016 

7 490 zł

20.12–27.12.2016
Wczasy Świąteczne 7 740 zł

27.12.2016–02.01.2017  
Turnus sylwestrowy 7 703 zł

styczeń 2017
7 561 zł

luty 2017

13–20.04.2017  
Wczasy Świąteczne 7 693 zł

marzec 2017

520 złkwiecień 2017

październik 2017

maj 2017

7 552 złczerwiec 2017

wrzesień 2017

lipiec 2017
7 603 zł

sierpień 2017

weekendy 2

200 zł
ferie, wakacje

170 zł
pozostałe okresy



38 39

Ośrodek Wypoczynkowy
INTER PIAST

Kalbornia

Kalbornia to maleńka miejscowość usy-
tuowana pośród warmińskich lasów i je-
zior. Raj dla wędkarzy i grzybiarzy oraz 
miłośników przyrody.

WARTO ZOBACZYĆ: 
Zamek w Niedzicy, Gotycki zamek ka-
pituły warmińskiej w Olsztynie, Kanał 
Ostródzko-Elbląski, pola Grunwaldu.

KALBORNIA

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: do Działdowa, obok dworca znajduje się przy-
stanek gdzie autobusem lokalnym do Dąbrówna, na 
prośbę kierowca zatrzymuje się naprzeciw ośrodka w 
Kalborni lub taxi spod dworca PKP – koszt ok. 40 zł. 
Chcesz sprawdzić rozkład jazdy lub kupić bilet?  
ZADZWOŃ: 703 402 802 czynny całą dobę.  
Infolinia udziela informacji na temat połączeń, cen 
biletów a także umożliwia zakup biletów przez  
telefon. Strona internetowa: www.e-podroznik.pl

Kalbornia, Dąbrówno
tel. 89 647 40 31

 e-mail: interpiast@nat.pl

www.nat.pl centrala rezerwacja: 32 325 04 80-81 (od 7.00 do 15.00) 
32 661 12 74,  32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)

Ośrodek malowniczo wkomponowany 
w rozległy teren parkowo-leśny,  bezpo-
średnio nad Jeziorem Dąbrowa Wielka. 
Posiada plażę i małą przystań wodną.

W OŚRODKU: 
wypożyczalnia rowerów i sprzętu wod-
nego (kajaki, rowerki wodne), oświe-
tlony kort tenisowy, boisko do piłki 
plażowej i siatkówki, plac zabaw i pokój 
zabaw dla dzieci, zadaszone miejsce na 
ognisko, kawiarnia, letni bar, salon ko-
smetyczny, sauna. 
Parking ogrodzony, monitorowany, 
płatny 45 zł/tydzień.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa 

opłata klimatyczna oraz opłata za parking, 
• Na miejscu istnieje możliwość wykupienia 

wycieczek fakultatywnych za dodatkową 
odpłatnością.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2, 3 - osobo-

wych z łazienką – w pawilonie 
wczasowym lub w domkach cam-
pingowych,

- wyżywienie 3 razy dziennie,
- wieczorek taneczny z poczęstun-

kiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjaz-

du do śniadania w dniu wyjazdu 
(weekendy do obiadu w dniu wy-
jazdu).
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NOCY CENA

wrzesień 2016
7 552 zł

10 788 zł

maj 2017
7 520 zł

10 743 zł

czerwiec 2017

wrzesień 2017

7 568 zł

10 810 zł

weekend 2 180 zł
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UWAGI:
• Rezerwacja miejsca w autokarze/mikrobusie nie jest jednoznaczna z przydziałem numeru 

miejsca; miejsca zajmowane są przez pasażerów zgodnie z kolejnością wsiadania w miejscu 
zbiórki.

• Przewoźnik nie akceptuje przewozu zwierząt.
• Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych, zakwaterowanie – po przyjeździe autokaru.
• Pobyt od kolacji/obiadokolacji do śniadania plus suchy prowiant na drogę powrotną.
• Wykwaterowanie i wyjazd w godzinach porannych ostatniego dnia pobytu po wczesnym 

śniadaniu – szczegółowa informacja dostępna w recepcji ośrodka!
• CENA ZAWIERA: transport autokarem lub mikrobusem (ubezpieczenie NNW na czas po-

dróży), noclegi z wyżywieniem, suchy prowiant na drogę powrotną.
• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania transportu w przypadku małej ilości osób.
• Dzieci bez świadczeń – należy wykupić miejsce w autobusie w cenie 240 zł (morze), 130 zł 

(Bukowina Tatrzańska i Krynica Zdrój), 160 zł (Szczytna).

JAROSŁAWIEC, DĄBKI, USTRONIE MORSKIE, KĄTY RYBACKIE, KRYNICA MORSKA

MIASTO GODZ. 
ODJAZDU MIEJSCE WSIADANIA GODZ. 

POWROTU

Bieruń 07.00 Plac autobusowy przy KWK „Piast”, ul. Granitowa
Szczegółowa 

informacja 
w recepcji 
każdego 
ośrodka

Lędziny 07.30 Plac autobusowy przy KWK „Ziemowit”, ul. Pokoju

Tychy 08.00 Parking przy Urzędzie Miejskim, Al. Niepodległości 49

Katowice 08.30 Stacja BP, Aleja Górnośląska obok Praktikera, kierunek 
Wrocław

• Prosimy o przybywanie na miejsce zbiórek 15 minut przed planowanym czasem odjazdu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane złymi warunkami 

drogowymi, atmosferycznymi, dużym natężeniem ruchu.
• Postoje w trakcie podróży są organizowane co ok. 4-5 godzin w miejscach do tego przysto-

sowanych (z toaletami).

WCZASY Z TRANSPORTEM 2016/2017 r.

BUKOWINA TATRZAŃSKA, KRYNICA ZDRÓJ, SZCZYTNA

MIASTO GODZ. 
ODJAZDU MIEJSCE WSIADANIA GODZ. 

POWROTU

Bieruń 13.00 Plac autobusowy przy KWK „Piast”, ul. Granitowa
Szczegółowa 

informacja 
w recepcji 
każdego 
ośrodka

Lędziny 13.30 Plac autobusowy przy KWK „Ziemowit”, ul. Pokoju

Tychy 14.00 Parking przy Urzędzie Miejskim, Al. Niepodległości 49

Katowice 14.30 Stacja BP, Aleja Górnośląska obok Praktikera, kierunek 
Wrocław

SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW 
WYPOCZYNKOWYCH 
W POLSCE

Świnoujście Hotel*** Rybniczanka (1) 
Dziwnówek OW Marcel (2)
Kołobrzeg Hotel*** Górnik (3)
Ustronie Morskie OW Gwarek (4)
Sarbinowo Hotel*** Jawor (5)
Dąbki OW Carbo (6)
Jarosławiec OW Za Wydmą (7)
Jastarnia OW Posejdon (8)
Kąty Rybackie OW Eden (9)
Krynica Morska Hotel*** Neptun (10)

Krynica Zdrój Hotel*** Jagiellonka (11) 
Piwniczna Zdrój OLW Smrek (12)
Bukowina Tatrzańska OW Morskie Oko (13)
Zarzecze OŻ Fregata (14)
Wisła Hotel*** Ogrodzisko (15)
Ustroń Hotel*** Ziemowit (16)
Szczytna OWR Relax (17)
Karpacz OW Skarbnik (18)
Kalbornia OW Inter Piast (19)
Krzyże OW Mazury (20)
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Sieć Hoteli i Ośrodków Wypoczynkowych 
w Polsce

Morze

Świnoujście Hotel*** Rybniczanka 
Dziwnówek OW Marcel

Kołobrzeg Hotel*** Górnik
Ustronie Morskie OW Gwarek

Sarbinowo Hotel*** Jawor 
Dąbki OW Carbo

Jarosławiec OW Za Wydmą
Jastarnia OW Posejdon
Kąty Rybackie OW Eden

Krynica Morska Hotel*** Neptun

Góry

Krynica Zdrój Hotel*** Jagiellonka 
Piwniczna Zdrój OLW Smrek  

  Bukowina Tatrzańska OW Morskie Oko
Zarzecze OŻ Fregata

Wisła Hotel*** Ogrodzisko 
Ustroń Hotel*** Ziemowit

Szczytna OWR Relax

Jeziora

Kalbornia OW Inter Piast 
Krzyże OW Mazury

Centrala
43-100 Tychy ul. Wejchertów 2 | tel. 32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80-81 | fax 32 326 23 59

32-620 Brzeszcze ul. O ar Oświęcimia 39 | tel./fax 32 737 42 42
43-155 Bieruń ul. Granitowa 16 | tel./fax 32 717 71 79

43-143 Lędziny ul. Pokoju 4 | tel./fax 32 216 78 03
44-206 Rybnik ul. 1 Maja 26 | tel. 32 739 34 68

44-280 Rydułtowy ul. Leona 2 | tel. 32 729 45 88

Zarząd
43-100 Tychy ul. Edukacji 37 | tel.  32 326 23 70 | fax 32 326 23 68

Księgowość
43-100 Tychy ul. Edukacji 37 | tel. 32 326 23 66-67 | fax 32 326 23 71

Biura sprzedaży

www.nat.pl


