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Szanowny Seniorze,

Jesteś na emeryturze i nareszcie masz czas dla siebie. W tym katalogu 
przygotowaliśmy kilkanaście propozycji jak ciekawie możesz go spędzić. 
Wypocznij w najpiękniejszych lokalizacjach w Polsce: na Pomorzu, Mazu-
rach, Ziemi Kłodzkiej, w Beskidach i Tatrach. Wśród szumu fal, podziwiając 
malownicze zachody słońca, czy też w kojącej ciszy górskich polan i lasów 
z pewnością znajdziesz odprężenie na jakie zasługujesz.

Najwyższy czas wykorzystać drugą młodość na realizację swoich marzeń 
i zaspokojenie własnych potrzeb. 

Jednym z nadrzędnych elementów wizji realizowanej konsekwentnie 
przez sieć NAT jest zapewnienie naszym Gościom komfortowego, a przy 
tym ekonomicznego wypoczynku w najciekawszych destynacjach w Pol-
sce. Od kilku lat dokładamy wszelkich starań, by rozwijać swoje hotele 
i ośrodki, podnosząc ich standard i zapewniając Gościom coraz wyższy 
stopień komfortu. 

Z wielką przyjemnością będziemy Cię gościć w naszych obiektach oferu-
jąc udane wczasy dla Seniorów. Dostosujemy się do wymagań i potrzeb, 
służąc pomocą i radą. Zapraszamy zatem do lektury i oczywiście do 
wypoczynku z nami!

Szczegółowe informacje oraz rezerwacje uzyskacie Państwo w naszych Biurach lub w Re-
cepcjach hoteli i ośrodków wypoczynkowych NAT oraz na www.nat.pl

• Senior = emeryt lub rencista powyżej 55 lat.
• Przedstawiona oferta nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczą jej zniżki wynika-

jące z Karty Seniora.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Ceny prezentowane nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 par. 1 Kodeksu Cywil-

nego. Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
• Ceny obowiązują od dnia 20.09.2019 r.

Zarząd i pracownicy NAT

Morze

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

Góry

(11)  Hotel  NAT Krynica Zdrój (Jagiellonka)
(12)  Hotel  NAT Piwniczna Zdrój (Smrek)
(13)  Hotel  NAT Bukowina Tatrzańska
(14)  Hotel  NAT Wisła (Ogrodzisko)
(15)  Hotel  NAT Ustroń (Ziemowit)
(16)  Szczytna OWR Relax

Jeziora
(17)  Kalbornia OW Inter Piast

Polskie Hotele i Ośrodki Wypoczynkowe
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mORZE

gÓRY

OfERtA

JEZIORA

SPIS tREŚCI

Wczasy z transportem 6

Morze

Dąbki  Ośrodek Wypoczynkowy  (CARBO) 8

Dźwirzyno  Ośrodek Wypoczynkowy  (ANIA) 10

Jarosławiec  HOTEL***NAT 12

Jastarnia  Ośrodek Wypoczynkowy  (POSEJDON) 14

Kąty Rybackie  Ośrodek Wypoczynkowy  (EDEN) 16

Kołobrzeg  HOTEL *** NAT  (GÓRNIK) 18

Krynica Morska  HOTEL *** NAT  (NEPTuN) 20

Sarbinowo  HOTEL *** NAT  (JAwOR) 22

Świnoujście  HOTEL *** NAT  (RyBNICZANKA) 24

Ustronie Morskie  Ośrodek Wypoczynkowy  (GwAREK) 26

GórY

Bukowina Tatrzańska  HOTEL *** NAT 28

Krynica Zdrój  HOTEL *** NAT  (JAGIEllONKA) 30

Piwniczna Zdrój  HOTEL *** NAT  (SmREK) 32

Szczytna  Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny  (RElAX) 34

Ustroń  HOTEL *** NAT  (ZIEmOwIT) 36

Wisła  HOTEL *** NAT  (OGRODZISKO) 38

JezIorA

Kalbornia  ośrodek Wypoczynkowy  (INTER-PIAST) 40

Wisła  Pętla Cieńkowska 42

NOWOŚĆ w ofercie NAT – WCZASY ZAGRANICZNE.
Zapytaj sprzedawcę o  najciekawsze oferty wczasów i  wycieczek zagranicznych.  
W ofercie m.in. Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Grecja, Hiszpania, Turcja, 
Egipt, Włochy i wiele innych ciekawych miejsc.
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Specjalnie dla Państwa wygody przygotowaliśmy ofertę turnusów z transportem 
w obiektach NAT

WCZASY Z tRANSPORtEm
Obiekt NAT Data Ilość dni Cena osoba dorosła, dziecko > 14 lat

Dąbki 30.05 – 09.06.2020 10 1 510 zł

10.06 – 19.06.2020 9 1 390 zł

20.06 – 29.06.2020 9 1 490 zł

05.09 – 14.09.2020 9 1 390 zł

Ustronie 
Morskie 18.05 – 28.05.2020 10 1 490 zł

29.05 – 08.06.2020 10 1 550 zł

09.06 – 19.06.2020 10 1 550 zł

20.06 – 30.06.2020 10 1 700 zł

29.08 – 09.09.2020 11 1 680 zł

10.09 – 20.09.2020 10 1 550 zł

Krynica 
Morska 16.05 – 26.05.2020 10 1 740 zł

27.05 – 06.06.2020 10 1 950 zł

07.06 – 17.06.2020 10 1 950 zł

18.06 – 28.06.2020 10 1 990 zł

04.09 – 14.09.2020 10 1 950 zł

15.09 – 25.09.2020 10 1 950 zł

Jarosławiec 30.05 – 09.06.2020 10 1 800 zł

10.06 – 19.06.2020 9 1 650 zł

20.06 – 29.06.2020 9 1 770 zł

05.09 – 14.09.2020 9 1 650 zł

15.09 – 25.09.2020 10 1 800 zł

Krynica Zdrój 09.05 – 16.05.2020 7 1120 zł Komfort,  980 zł Standard

16.05 – 23.05.2020 7 1120 zł Komfort,  980 zł Standard

Dźwirzyno   GÓRNIK ANIA, 
SABINKA PRZODOWNIK

02.06 – 11.06.2020 9 1 570 zł 1 400 zł 1 290 zł

12.06 – 19.06.2020 7 1 290 zł 1 160 zł 1 070 zł

20.06 – 30.06.2020 10 1 820 zł 1 640 zł 1 490 zł

09.09 – 19.09.2020 10 1 710 zł 1 520 zł 1 400 zł

MIASTO GODZINA ODJAZDU MIEJSCE WSIADANIA

Morze GÓRy

Wodzisław Śląski 06:00 11:00
Dworzec autobusowy przy Galerii "Karuzela", 

ul. Witosa

Pszczyna 07:00 12:00
Parking przy restauracji Mc Donald's,  

ul. Górnośląska 44, kierunek Tychy

Bieruń 07:30 12:30
Plac autobusowy przy KWK „PIAST”,  

ul. Granitowa (Bieruń Nowy)

Tychy 08:00 13:00
Parking przy Urzędzie Miejskim,  

Al. Niepodległości 49

Katowice 08:30 13:30
Stacja BP, Al. Górnośląska obok Praktikera, 

kierunek Wrocław

 · Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych, zakwaterowanie.
 · Rezerwacja miejsca w autokarze/mikrobusie: miejsca zajmowane są przez pasażerów 
zgodnie z kolejnością wsiadania w miejscu zbiórki.

 · Przewoźnik nie akceptuje przewozu zwierząt.
 · Pobyt od kolacji do śniadania plus suchy prowiant na drogę powrotną.
 · Wykwaterowanie i wyjazd w godzinach rannych ostatniego dnia pobytu po wczesnym 
śniadaniu – szczegółowa informacja dostępna w recepcji ośrodka!

 · Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania transportu w przypadku małej 
ilości osób.

 · Pobyt dzieci 0-3 lat (z  rocznika 2017 i  młodsze, decyduje rok urodzenia) – bez 
oddzielnego miejsca do spania i  bez wyżywienia 15 zł / doba w  ośrodkach lub  
20 zł / doba w hotelach NAT. Obowiązkowe wykupienie miejsca w autobusie w cenie 
300 zł / os. w przypadku wyjazdu nad morze lub 130 zł / os. w przypadku wyjazdu 
w góry (cena w dwie strony).

 · Prosimy o przybywanie na miejsce zbiórek 15 minut przed planowanym czasem odjazdu.
 · Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane złymi wa-
runkami drogowymi, atmosferycznymi, dużym natężeniem ruchu.

 · Postoje w trakcie podróży są organizowane co ok. 4-5 godzin w miejscach do tego 
przystosowanych (z toaletami).

UWAGI
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W OBIEKCIE:

Ośrodek pięknie położony nad Jeziorem 
Bukowo, zaledwie 100 m od morza. Są-
siedztwo lasów i centrum miejscowości 
sprawiają, że jest to wspaniałe miejsce 
wypoczynkowe. Idealne również do upra-
wiania sportów wodnych lub pieszych i ro-
werowych wycieczek.

MOŻLIWE TURNUSY Z TRANSPORTEM – sprawdź str. 6

 · 110 pokoi w dwóch pawilonach 
(wczasowy i kolonijny),

 · jadalnia,
 · świetlica, sala telewizyjna, sala 
dyskotekowa,

 · bilard, tenis stołowy,
 · boiska do koszykówki, siatkówki 
i badmintona,

 · plac zabaw dla dzieci,
 · miejsce na ognisko, grilla,
 · siłownia zewnętrzna,
 · wypożyczalnia rowerów i kijków  
nordic walking,

 · Wi-Fi,
 · parking.

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do Koszalina. Dalej busem DPP (Darłowskie Przewozy 
Pasażerskie) lub prywatnym ARTOUR (odjeżdżają z dworca 
PKS). Ośrodek znajduje się ok. 50 m od przystanku. 
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

DĄBKI

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych przy muzyce 
mechanicznej,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

do 23.05.2020 7 760 zł

23.05–27.06.2020 7 850 zł

lipiec, sierpień
Zapytaj sprzedawcę 

o najlepszą ofertę  
dla Ciebie

29.08–26.09.2020 7 850 zł

po 26.09.2020 7 760 zł

weekendy  
maj i wrzesień

2 220 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

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 we wszystkich terminach 
limitowana.

oW Carbo
ul. Dąbkowicka 8, 76-156 Dąbki

tel.: 94 314 80 40 
e-mail: dabki@nat.pl

Chatę rybacką z XIX wieku, przystanie: 
rybacką i jachtową, zabytki Darłowa: go-
tycki Zamek Książąt Pomorskich, Kościół 
Mariacki, barokowy Ratusz oraz unika-
tową, średniowieczną zabudowę miasta.

WARTO ZOBACZYĆ:

* dopłata do pokoju 1-osobowego  
– od 210 zł / 7 dni / pokój
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W OBIEKCIE:

Obiekt położony jest 450 m od plaży, 12 km 
na zachód od Kołobrzegu. Położony jest 
na dużym, ogrodzonym terenie zielonym 
(blisko 2,6 ha). Zagospodarowanie obiektu, 
liczne alejki spacerowe i duża przestrzeń 
pozwalają na bezpieczny wypoczynek.

* zapytaj sprzedawcę o najlepszą ofertę 
w okresie lipiec–sierpień

 · 129 pokoi w czterech pawilonach,
 · jadalnia,
 · kawiarnia,
 · bilard, tenis stołowy,
 · szachy zewnętrzne,
 · kort tenisowy,
 · boisko sportowe: do koszykówki, 
siatkówki, piłki nożnej,

 · plac zabaw dla dzieci,
 · miejsce na ognisko, grilla,
 · wypożyczalnia rowerów,
 · Wi-Fi,
 · parking.

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP do Kołobrzegu, następnie autobusem lokalnym do 
Dźwirzyna.
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

DŹWIRZYNO

Tel.: 94 358 54 85  E-mail: dzwirzyno@nat.pl

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych przy muzyce 
mechanicznej,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

oW Ania
ul. Wyzwolenia 44, 78-131 Dźwirzyno

tel.: 94 358 54 85 
e-mail: dzwirzyno@nat.pl 

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

GÓRNIK
do 23.05.2020 7 890 zł

23.05-27.06.2020 7 990 zł

29.08-26.09.2020 7 990 zł

po 26.09.2020 7 890 zł

weekendy  
maj i wrzesień

2 220 zł

ANIA, SABINKA
do 23.05.2020 7 750 zł

23.05-27.06.2020 7 860 zł

29.08-26.09.2020 7 860 zł

po 26.09.2020 7 750 zł

weekendy  
maj i wrzesień

2 210 zł

PRZODOWNIK
do 23.05.2020 7 675 zł

23.05-27.06.2020 7 774 zł

29.08-26.09.2020 7 774 zł

po 26.09.2020 7 675 zł

weekendy  
maj i wrzesień

2 200 zł

Port rybacki, amfiteatr, Kościół pw. Matki 
Bożej Uzdrowienia Chorych, ścieżkę zdro-
wia, las nadmorski, plażę w Dźwirzynie

WARTO ZOBACZYĆ:

MOŻLIWE TURNUSY Z TRANSPORTEM – sprawdź str. 6
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W HOTELU:

Hotel po generalnym remoncie z bazą re-
habilitacyjno-zabiegową zaprasza przez 
cały rok. Nadmorski mikroklimat, kąpiele 
morskie i słoneczne sprawią, że wypoczy-
nek będzie doskonałym relaksem i rege-
neracją organizmu. 

 · 81 pokoi,
 · recepcja i przestronny lobby bar,
 · restauracja,
 · baza zabiegowa i gabinety odnowy 
biologicznej,

 · sala zabaw dla dzieci,
 · plac zabaw dla dzieci,
 · zadaszone miejsce na ognisko, grilla,
 · siłownia zewnętrzna,
 · wypożyczalnia rowerów i kijków  
nordic walking,

 · Wi-Fi,
 · parking.

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do Sławna, dalej autobusem lub busem lokalnym do 
Jarosławca. Hotel znajduje się ok. 300 m od przystanku.
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

Tel.: 59 810 94 84 E-mail: jaroslawiec@nat.pl

JAROSŁAWIEC

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: 
śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu, w sezonie wakacyjnym 
wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych przy muzyce 
mechanicznej,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · pobyt od kolacji/obiadokolacji 
w dniu przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · baza rehabilitacyjno–zabiegowa – 
pakiet 10 zabiegów od 120 zł,

 · ilość dostępnych pakietów 
zabiegowych okresowo ograniczona,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

Hotel *** NAT
ul. Uzdrowiskowa 11
76-107 Jarosławiec

tel.: 59 810 94 84 
e-mail: jaroslawiec@nat.pl zABIeGI

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

26.10–21.12.2019 7 750 zł 

07.01–22.02.2020 7 850 zł 

22.02–11.04.2020 7 790 zł 

18.04–23.05.2020 7 890 zł

23.05–27.06.2020 7 1050 zł

lipiec, sierpień
Zapytaj sprzedawcę 

o najlepszą ofertę  
dla Ciebie

29.08–26.09.2020 7 1050 zł

26.09–31.10.2020 7 890 zł

WARTO ZOBACZYĆ:

Największą i najpiękniejszą sztuczną plażę, 
33 metrową latarnię morską z glazurowa-
nej cegły, muzeum Bursztynu, Zabytki 
Darłowa: gotycki Zamek Książąt Pomor-
skich, Kościół Mariacki, barokowy Ratusz 
oraz unikatową, średniowieczną zabudo-
wę miasta.

* dopłata do pokoju 1-osobowego lub 
3-osobowego dla 2 osób – od 210 zł / 7 dni 
/ pokój. 

MOŻLIWE TURNUSY Z TRANSPORTEM – sprawdź str. 6
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W OBIEKCIE:

Idealne miejsce do windsurfingu, aktyw-
nego wypoczynku oraz poprawy zdro-
wia. Obiekt położony bezpośrednio przy 
plaży Zatoki Puckiej. Posiadający własne 
molo, niewielką plażę wraz ze szkółką 
windsurfingową.

 · 116 pokoi, 
 · jadalnia,
 · kawiarnia, świetlica,
 · baza zabiegowa, 
 · bilard, tenis stołowy,
 · własne molo,
 · szkółka windsurfingowa (możliwość 
wypożyczenia sprzętu wodnego 
w okresie wakacyjnym), 

 · boisko do piłki siatkowej, koszykowej,
 · plac zabaw dla dzieci,
 · miejsce na grilla,
 · siłownia zewnętrzna,
 · wypożyczalnia rowerów,
 · Wi-Fi w holu recepcyjnym,
 · parking. 

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do Jastarni odległość z dworca do ośrodka ok. 2 km 
lub PKP: do Gdyni, dalej autobusem relacji Gdynia-Hel. 
Wysiadać na przystanku Jastarnia Posejdon. Ośrodek 
znajduje się ok. 50 m od przystanku.
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

Tel.: 58 675 22 01 E-mail: jastarnia@nat.pl

JAStARNIA

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych przy muzyce 
mechanicznej,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · baza rehabilitacyjno-zabiegowa – 
pakiet 10 zabiegów od 120 zł,

 · ilość dostępnych pakietów 
zabiegowych okresowo ograniczona,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

oW Posejdon
ul. Mickiewicza 5
84-140 Jastarnia

tel.: 58 675 22 01
e-mail: jastarnia@nat.pl

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

do 23.05.2020 7 790 zł

23.05–27.06.2020 7 1050 zł

lipiec, sierpień
Zapytaj sprzedawcę 

o najlepszą ofertę  
dla Ciebie

29.08–26.09.2020 7 1050 zł

po 26.09.2020 7 790 zł

weekendy  
maj i wrzesień

2 230 zł

zABIeGI

WARTO ZOBACZYĆ:

Latarnię morską, przystań morską, port 
rybacki, Muzeum Obrony Wybrzeża, 
Skansen Fortyfikacji z 1939 r., rezerwat 
przyrody Helskie Wydmy, ścieżka przy-
rodniczo–dydaktyczna „Torfowe Kłyle”.

* dopłata do pokoju 1-osobowego lub 
3-osobowego dla 2 osób – od 210 zł / 7 dni 
/ pokój. 
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W OBIEKCIE:

Obiekt położony nad Zalewem Wiślanym, 
ok. 1300 m od morza. Na piękną plażę ofe-
rujemy dowóz meleksem.

 · 73 pokoje,
 · jadalnia,
 · kawiarnia,
 · sala dydaktyczna,
 · bilard, tenis stołowy,
 · wielofunkcyjne boisko (tenis ziemny, 
siatkówka, koszykówka, piłka nożna),

 · boisko do piłki plażowej,
 · plac zabaw dla dzieci,
 · miejsce na ognisko, grilla,
 · siłownia zewnętrzna,
 · wypożyczalnia rowerów,
 · Wi-Fi w holu recepcyjnym,
 · parking.

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do Gdańska, dalej autobusem lokalnym linia 870 
w kierunku Krynicy Morskiej. Wysiąść na przedostatnim 
przystanku Kąty Rybackie „Górnik” – 20 m od bramy 
ośrodka. Linia ta kursuje od maja do września.
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

Tel.: 59 810 94 84 E-mail: jaroslawiec@nat.pl

KĄtY RYBACKIE

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką mechaniczną,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

do 23.05.2020 7 700 zł

23.05–27.06.2020 7 750 zł

27.06–29.08.2020 7 890 zł

29.08–26.09.2020 7 750 zł

po 26.09.2020 7 700 zł

weekendy maj 2 210 zł

weekendy  
czerwiec i wrzesień

2 235 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · na miejscu istnieje możliwość 
wykupienia wycieczek fakultatywnych 
(Trójmiasto, Malbork, Frombork),

 · dowóz na plażę meleksem – 
dodatkowo płatne.

oW eden
ul. Rybacka 159, 82-110 Kąty Rybackie

tel.: 55 247 87 12 
e-mail: katyrybackie@nat.pl 

WARTO ZOBACZYĆ:

Muzeum Zalewu Wiślanego, kościół  
pw. Św. Marka, największy w Europie re-
zerwat kormorana czarnego i rezerwat 
czapli siwej.
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W HOTELU:

Hotel położony w  nadmorskim parku, 
150 m od promenady, 200 m od morza. 
Sprzyja wypoczynkowi przez cały rok, 
który połączony z programem zabiegów, 
pozwoli na relaks w doskonałych warun-
kach i przyjemnej kameralnej atmosferze.

* dopłata do pokoju 1-osobowego  
– od 210 zł / 7 dni / pokój

 · 82 pokoje,
 · recepcja i przestronne lobby,
 · sala restauracyjna,
 · kawiarnia z drink barem,
 · basen kryty (12,5 m x 8,5 m),
 · winda,
 · baza zabiegowa i gabinety odnowy 
biologicznej,

 · fryzjer, kosmetyczka,
 · słoneczny taras widokowy,
 · plac zabaw dla dzieci,
 · miejsce na grilla,
 · siłownia zewnętrzna,
 · wypożyczalnia rowerów i kijków 
nordic walking,

 · Wi-Fi,
 · parking (11 miejsc).

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do Kołobrzegu, dalej pieszo ok. 15 minut z dworca 
w lewo na wiadukt nad torami, w prawo przez park na  
ul. Kościuszki. Hotel znajduje się po lewej stronie ulicy. 
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

KOŁOBRZEg

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane,

 · 1 zabieg dziennie wykonywany w dni 
robocze (bez masażu klasycznego, 
kriokomory),

 · 1 godzina basenu dziennie,
 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką na żywo.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

26.10–21.12.2019 7 850 zł

07.01–22.02.2020 7 1050 zł

22.02–11.04.2020 7 940 zł

maj, czerwiec lipiec, 
sierpień, wrzesień

Zapytaj sprzedawcę 
o najlepszą ofertę  

dla Ciebie

26.09–31.10.2020 7 1090 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · baza rehabilitacyjno-zabiegowa – 
pakiet 10 zabiegów od 120 zł,

 · ilość dostępnych pakietów 
zabiegowych okresowo ograniczona,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

Hotel *** NAT 
ul. Kościuszki 3
78-100 Kołobrzeg

tel.: 94 354 00 78 
e-mail: kolobrzeg@nat.pl zABIeGI

WARTO ZOBACZYĆ:

Latarnia Morska, Stare Miasto z Ratuszem, 
kamienicami oraz Basztą Prochową, molo 
i promenada nadmorska, port rybacki.
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W HOTELU:

Idealne miejsce dla osób ceniących wy-
godę oraz ciszę i spokój. Obiekt położony 
na ogrodzonym zalesionym terenie, tylko 
100 m od pięknej plaży.

 · 25 komfortowych domków,
 · 168 pokoi w czterech pawilonach,
 · recepcja i przestronny lobby bar,
 · kawiarnia,
 · winda w każdym pawilonie,
 · sala wielofunkcyjna/szkoleniowa,
 · sala gier i zabaw dla dzieci i młodzieży,
 · korty tenisowe,
 · amfiteatr,
 · boisko do siatkówki, koszykówki, piłki 
ręcznej,

 · plac zabaw dla dzieci,
 · zadaszone miejsce na ognisko, grilla,
 · siłownia zewnętrzna,
 · wypożyczalnia rowerów,
 · Wi-Fi,
 · parking.

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do Gdańska dalej autobusem lokalnym w kierunku 
Krynicy Morskiej. Linia ta kursuje od maja do września. 
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

KRYNICA 
mORSKA

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: 
śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu; w sezonie wakacyjnym 
wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · pobyt od kolacji/obiadokolacji w 
dniu przyjazdu do śniadania w dniu 
wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · na miejscu istnieje możliwość 
wykupienia wycieczek fakultatywnych,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

Hotel *** NAT 
ul. Gdańska 143, 82-120 Krynica Morska

tel.: 55 247 61 81 
e-mail: krynicamorska@nat.pl

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

do 23.05.2020 7 950 zł

23.05–27.06.2020 7 1160 zł

lipiec, sierpień
Zapytaj sprzedawcę 

o najlepszą ofertę  
dla Ciebie

29.08–26.09.2020 7 1160 zł

po 26.09.2020 7 950 zł

weekendy maj 2 280 zł

weekendy wrzesień 2 340 zł

WARTO ZOBACZYĆ:

Kościół w Stegnie z lat 1681–83, latarnia 
morska, „Wielbłądzi Garb” – najwyższa 
w Europie stała wydma (49,5 m), rezerwat 
„Buki Mierzei Wiślanej”, port morski i port 
rybacki.

* dopłata do pokoju 1-osobowego lub 
3-osobowego dla 2 osób – od 210 zł / 7 dni 
/ pokój. 

MOŻLIWE TURNUSY Z TRANSPORTEM – sprawdź str. 6
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W HOTELU:

Komfortowy hotel położony 100 m od 
morza. Dobra lokalizacja, doskonała in-
frastruktura i tereny rekreacyjne sprawią, 
że o każdej porze roku Goście nie będą 
narzekać na nudę. 

 · 113 pokoi,
 · recepcja i przestronne lobby,
 · sala restauracyjna,
 · kawiarnia z drink barem,
 · basen kryty (14,5 m x 7,4 m), sauny, 
jacuzzi – dostępne w 2-giej połowie 
roku 2020,

 · basen zewnętrzny (8 m x 4 m),
 · baza zabiegowa i gabinety odnowy 
biologicznej,

 · sala fitness, sala szkoleniowa/
konferencyjna,

 · bilard,
 · kącik zabawy dla dzieci w hotelu,
 · boisko do piłki siatkowej, nożnej 
i badmintona,

 · plac zabaw dla dzieci,

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP LUB PKS: do Koszalina dalej autobusem lokalnym 
lub busem do Sarbinowa. Hotel znajduje się ok. 100 m 
od przystanku. Z  Koszalina możliwość skorzystania 
z RADMOR TAXI tel. 94 34 15 415. Promocyjne ceny dla 
Klientów hotelu (samochody 4-6 osobowe).
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

Tel.: 59 810 94 84 E-mail: jaroslawiec@nat.pl

SARBINOWO

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: 
śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu; w sezonie wakacyjnym 
wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką mechaniczną,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

26.10–21.12.2019 7 990 zł

07.01–22.02.2020 7 1100 zł

22.02–09.04.2020 7 990 zł

18.04–25.04.2020 7 1050 zł

maj, czerwiec lipiec, 
sierpień, wrzesień

Zapytaj sprzedawcę 
o najlepszą ofertę  

dla Ciebie

26.09–31.10.2020 7 1050 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · baza rehabilitacyjno-zabiegowa – 
pakiet 10 zabiegów od 120 zł,

 · ilość dostępnych pakietów 
zabiegowych okresowo ograniczona,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

Hotel *** NAT 
ul. Nadmorska 65
76-034 Sarbinowo

tel.: 94 316 55 29 
e-mail: sarbinowo@nat.pl

 · miejsce na ognisko, grilla,
 · siłownia zewnętrzna,
 · wypożyczalnia rowerów, hulajnóg  
i kijków nordic walking,

 · Wi-Fi,
 · parking.

zABIeGI

WARTO ZOBACZYĆ:

Neogotycki kościół, Szachulcowa chata 
rybacka, Transgraniczne Centrum Edu-
kacji Ekologicznej, Latarnia Morska w Gą-
skach, Festiwal Organowy Filharmonii 
Koszalińskiej.

* dopłata do pokoju 1-osobowego –  
od 210 zł / 7 dni / pokój. 
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W HOTELU:

Hotel, dzięki któremu tworzymy harmonię 
pomiędzy rehabilitacją, a wypoczynkiem. 
Z wieloletnią tradycją i doświadczeniem 
w prowadzeniu działalności leczniczej i ho-
telowej. Znajduje się 100 m od promenady, 
150 m od morza. 

 · 120 pokoi,
 · recepcja z przestronnym lobby,
 · klimatyzowana sala restauracyjna,
 · kawiarnia z drink barem,
 · basen (15 m x 5,85 m), sauny, jacuzzi,
 · winda,
 · baza zabiegowa,
 · sala gimnastyczna,
 · klimatyzowana sala szkoleniowa/
konferencyjna (do 200 osób),

 · fryzjer,
 · wypożyczalnia rowerów i kijków 
nordic walking,

 · Wi-Fi,
 · parking.

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do Świnoujścia. Przejście z  dworca na prom – 
przepłynięcie na drugą stronę kanału. Dojazd do hotelu 
autobusem linii B – przystanek przy promenadzie ok. 400 
m od hotelu lub dojazd taksówką.
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

Tel.: 59 810 94 84 E-mail: jaroslawiec@nat.pl

ŚWINOUJŚCIE

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania, 
obiady i kolacje w formie bufetu,

 · 1 zabieg dziennie wykonywany w dni 
robocze (bez masażu klasycznego, 
borowiny),

 · nielimitowana liczba wejść na basen,
 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką mechaniczną,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

26.10–21.12.2019 7 850 zł

07.01–22.02.2020 7 1050 zł

22.02–11.04.2020 7 940 zł

18.04–23.05.2020 7 1090 zł

czerwiec lipiec, 
sierpień, wrzesień, 
październik

Zapytaj sprzedawcę 
o najlepszą ofertę  

dla Ciebie

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · baza rehabilitacyjno-zabiegowa – 
pakiet 10 zabiegów od 120 zł,

 · ilość dostępnych pakietów 
zabiegowych okresowo ograniczona,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

Hotel *** NAT 
ul. Kasprowicza 14
72-600 Świnoujście

tel.: 91 321 45 32
e-mail: swinoujscie@nat.pl zABIeGI

WARTO ZOBACZYĆ:

Muzeum Rybołówstwa, Latarnia Morska 
– najwyższa nad Bałtykiem, forty i Pod-
ziemne Miasto, kościół gotycki na wyspie 
Karsibór, koncerty muzyki poważnej i roz-
rywkowej, kabarety.
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W OBIEKCIE:

Obiekt położony jest na klifie morskim, tuż 
przy linii brzegowej 30 metrów od plaży. 
Sprzyja spacerom i relaksowi.

 · 97 pokoi w dwóch budynkach 
połączonych tarasem,

 · jadalnia,
 · kawiarnia, 
 · sala zabaw dla dzieci,
 · tenis stołowy,
 · salon gier: piłkarzyki, bilard, lotki itp.,
 · boisko do siatkówki plażowej,
 · plac zabaw dla dzieci,
 · miejsce na ognisko, grilla,
 · siłownia zewnętrzna,
 · wypożyczalnia rowerów,
 · parking.

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do Koszalina lub Kołobrzegu, dalej autobusem 
lokalnym do Ustronia Morskiego. Ośrodek znajduje się 
ok. 150 m od przystanku.
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

Tel.: 59 810 94 84 E-mail: jaroslawiec@nat.pl

UStRONIE 
mORSKIE

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką mechaniczną,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · na miejscu istnieje możliwość 
wykupienia wycieczek fakultatywnych,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

oW Gwarek
ul. Wolności 5, 78-111 Ustronie Morskie

tel.: 94 351 56 49
e-mail: ustroniemorskie@nat.pl

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

do 23.05.2020 7 800 zł

23.05–27.06.2020 7 880 zł

lipiec, sierpień
Zapytaj sprzedawcę 

o najlepszą ofertę  
dla Ciebie

29.08–26.09.2020 7 880 zł

po 26.09.2020 7 800 zł

weekendy  
maj i październik

2 230 zł

WARTO ZOBACZYĆ:

Kościół neogotycki z 1885 r., Najstarsze 
w  Polsce Dęby: „Dąb Bolesław” i  „Dąb 
Warcisław” („Dąb Bolesław” 01.06.2016 r. 
został powalony przez wichurę. Stanowi 
aktualnie pomnik przyrody), dwa mola 
wybiegające ponad 100 m w morze.

* dopłata do pokoju 1-osobowego lub 
3-osobowego dla 2 osób – od 210 zł / 7 dni 
/ pokój. 

MOŻLIWE TURNUSY Z TRANSPORTEM – sprawdź str. 6
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W OBIEKCIE:

Malowniczo położony u podnóża Tatr, bli-
sko Term Bukowina, wyciągów narciar-
skich i  licznych szlaków turystycznych. 
Obiekt nawiązujący do tradycji Podhala 
i spełniający najwyższe standardy obsługi.

 · 40 pokoi,
 · NOWOŚĆ! 3 rodzinne apartamenty,
 · recepcja i przestronne lobby,
 · restauracja a`la carte TaTRadycja,
 · strefa relaksu: jacuzzi, sauna 
parowa, sauna sucha oraz brodzik 
z gorącą i zimną wodą do spacerów 
naprzemiennych,

 · winda,
 · sala VIP przygotowana do spotkań 
biznesowych,

 · słoneczny taras widokowy, 
 · Wi-Fi,
 · parking.

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do Krakowa. Dalej busem lub PKS w  kierunku 
Zakopanego. Bus i PKS jedzie przez Bukowinę Tatrzańską 
(przystanek Rondo Główne). Hotel znajduje się  
ok. 100 m od przystanku. 
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

BUKOWINA  
tAtRZAńSKA

 · noclegi,
 · wyżywienie: śniadanie w formie 
bufetu (BB),

 · w wybranych terminach wyżywienie 2 
razy dziennie śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu (HB).

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

26.10–21.12.2019 7 BB 730 zł

07.01–28.02.2020 7 HB 1420 zł

28.02–25.04.2020 
za wyjątkiem Świąt 
Wielkanocnych

7 BB 730 zł

04.05–01.06.2020 7 BB 730 zł

01.06–27.06.2020 7 BB 805 zł

27.06–29.08.2020 7 HB 1150 zł

29.08–01.10.2020 7 BB 805 zł

01.10–31.10.2020 7 BB 730 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · ilość miejsc okresowo – limitowana,
 · oferujemy zakup biletów do Term 
Bukowina ze zniżką,

 · zapraszamy do skorzystania z naszej 
restauracji A`la carte TaTRadycja.

Hotel *** NAT 
ul. Olczański Wierch 7, 33-530 Bukowina Tatrzańska

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

WARTO ZOBACZYĆ:

Szereg zabytkowych willi z okresu mię-
dzywojennego wybudowanych w stylu 
zakopiańskim, Góralski Karnawał, sierpnio-
we „Sabałowe Bajania”, baseny termalne  
(700 m od hotelu).

* dopłata do pokoju 1-osobowego –  
od 490 zł / 7 dni / pokój. 
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W HOTELU:

Hotel zlokalizowany w centrum uzdrowi-
ska, ok. 600 m od pijalni wód „Jan” i stacji 
kolejki szynowej na Górę Parkową. Nie-
spełna 3 km od Stacji Narciarskiej Słotwiny 
Arena i Słotwiny. Doskonała baza zabiego-
wa jest dodatkowym atutem hotelu, dzięki 
którym można pozwolić sobie na regene-
rację ciała po całodziennych wędrówkach 
czy szusowaniu na stokach.

 · 66 pokoi,
 · restauracja, 
 · winda,
 · baza zabiegowa,
 · sala wielofunkcyjna/konferencyjna  
(do 100 osób),

 · sala zabaw dla dzieci,
 · tenis stołowy,
 · słoneczny taras widokowy,
 · wypożyczalnia kijków nordic walking,
 · narciarnia,
 · Wi-Fi,
 · parking.

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do Krynicy Zdrój dalej taksówką ok. 2 km lub PKS: 
(przystanek „Hawana”) hotel znajduję się 100 m od 
przystanku. 
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

KRYNICA ZDRÓJ

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane,

 · 1 zabieg dziennie w dni robocze bez 
masaży ręcznych i zabiegów wodnych,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką mechaniczną.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA
KOM-
FORT

CENA 
STAN-
DARD

26.10–21.12.2019 7 800 zł 740 zł

07.01–22.02.2020 7 1150 zł 950 zł

22.02–09.04.2020 7 890 zł 790 zł

18.04–23.05.2020 7 990 zł 850 zł

23.05–27.06.2020 7 1090 zł 950 zł

27.06–05.09.2020 7 1190 zł 1050 zł

05.09–26.09.2020 7 1090 zł 950 zł

26.09–31.10.2020 7 990 zł 850 zł

weekendy  
ferie, wakacje 

2 350 zł 320 zł

weekendy  
pozostałe terminy

2 300 zł 260 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · na miejscu istnieje możliwość 
wykupienia wycieczek 
fakultatywnych, 

 · baza rehabilitacyjno-zabiegowa –
pakiet 10 zabiegów od 120 zł,

 · ilość dostępnych pakietów 
zabiegowych okresowo ograniczona,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

Hotel *** NAT 
ul. Piłsudskiego 24
33-380 Krynica Zdrój

tel.: 18 471 27 83
e-mail: krynicazdroj@nat.pl

WARTO ZOBACZYĆ:

Muzeum Nikifora, Szlak Cerkwi Łemkow-
skich, Park Zdrojowy i Pijalnie Wód, Góra 
Parkowa, Koncerty Orkiestry Zdrojowej, 
Festiwal Opery i Operetki im. J. Kiepury, 
wieżę widokową z pierwszą w Polsce ścież-
ką przyrodniczo-edukacyjną w koronach 
drzew.

zABIeGI

MOŻLIWE TURNUSY Z TRANSPORTEM – sprawdź str. 6
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W HOTELU:

Przepięknie położony obiekt, w dolinie 
potoku Czercz, otoczony górskimi pagór-
kami i lasami. Specjalizuje się w organizacji 
turnusów rekreacyjno–odchudzających. 
Zorganizowane aktywności fizyczne, ga-
binety odnowy biologicznej, basen i sau-
ny pozwalają poprawić kondycję i nabrać 
nowych sił. 

 · 50 pokoi,
 · sala restauracyjna,
 · kawiarnia z drink barem,
 · basen kryty (6 m x 12 m), sauna, łaźnia 
parowa,

 · winda,
 · baza zabiegowa i gabinety odnowy 
biologicznej,

 · gabinet kosmetyczny,
 · 2 sale do ćwiczeń,
 · mini siłownia,
 · sala szkoleniowa/konferencyjna  
(do 60 osób),

 · słoneczny taras widokowy,
 · zadaszone miejsce na ognisko, grilla,
 · wypożyczalnia rowerów, kijków  
nordic walking,

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do Kraków Główny. Z dworca PKS autokarem firmy 
Szwagropol do Piwnicznej. Wysiadamy na przystanku 
Piwniczna Rynek – dworzec autobusowy. Dalej autobusem 
Piwniczna – Kosarzyska. Obiekt znajduje się ok. 100 m 
od przystanku. 
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

PIWNICZNA 
ZDRÓJ

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
w formie bufetu, obiady i kolacje 
serwowane (możliwość diety 1200 Kcal),

 · korzystanie z basenu w określonych 
godzinach (obowiązują czepki),

 · korzystanie z sauny i łaźni parowej 
w określonych godzinach,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką mechaniczną,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · poranny rozruch ok. 30 min.,
 · wyjścia w góry z instruktorem (należy 
zabrać obuwie sportowe i odpowiedni 
strój),

 · gimnastyka na sali gimnastycznej 
45 min dziennie,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

26.10–21.12.2019 7 800 zł

07.01–22.02.2020 7 1050 zł

22.02–09.04.2020 7 890 zł

18.04–23.05.2020 7 1100 zł

23.05–27.06.2020 7 990 zł

27.06–29.08.2020 7 1100 zł

29.08–19.09.2020 7 990 zł

19.09–31.10.2020 7 1100 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · zabiegi odnowy biologicznej są 
dodatkowo płatne,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

Hotel *** NAT 
ul. Kosarzyska 1
33-350 Piwniczna Zdrój

tel.: 18 446 42 61
e-mail: piwnicznazdroj@nat.pl

WARTO ZOBACZYĆ:

Pijalnia wód leczniczych, spływ tratwami 
Doliną Popradu, Muzeum Regionalne z hi-
storyczną kolekcją sprzętu narciarskiego, 
Leśny Park Zdrojowy, Cerkiew Grekoka-
tolicka w Wierchomli Wielkiej.

zABIeGI

 · siłownia zewnętrzna,
 · Wi-Fi,
 · parking.

* dopłata do pokoju 1-osobowego lub 
3-osobowego dla 2 osób – od 210 zł / 7 dni 
/ pokój. 
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W OBIEKCIE:

Ośrodek znajduje się w malowniczym miej-
scu między Dusznikami Zdrój, a Szczytną. 
Przez teren obiektu przepływa urokliwie 
wijąca się rzeka – Bystrzyca Dusznicka. 

 · 52 pokoje w trzech pawilonach,
 · jadalnia,
 · sala wielofunkcyjna,
 · bilard, tenis stołowy,
 · siłownia,
 · kort tenisowy,
 · komplet boisk (piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka),

 · plac zabaw dla dzieci,
 · zadaszone miejsce na ognisko, grilla,
 · wypożyczalnia rowerów,
 · parking,
 · duży teren leśno–parkowy.

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP, PKS: kierunek Wrocław – Kłodzko, przystanek do 
wysiadania Duszniki Zdrój. Dojazd do ośrodka busem 
miejskim lub taksówką ok. 3 km.
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

SZCZYtNA

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane, 

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką mechaniczną,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

26.10–21.12.2019 7 600 zł

21.12–28.12.2019 
Wczasy Świąteczne

7 840 zł

28.12–04.01.2020 
Turnus Sylwestrowy

7 840 zł

07.01–22.02.2020 7 700 zł

22.02–09.04.2020 7 660 zł

09.04–14.04.2020 
WIELKANOC

5 640 zł

18.04–27.06.2020 7 660 zł

27.06–29.08.2020 7 750 zł

29.08–31.10.2020 7 660 zł

weekendy ferie, 
wakacje 

2 245 zł

weekendy  
pozostałe terminy

2 210 zł

* pakiet Sylwestrowy – dopłata 100 zł / os. 
(impreza)

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · na miejscu istnieje możliwość 
wykupienia wycieczek fakultatywnych.

oWr relax
ul. Robotnicza 23, 57-330 Szczytna

tel.: 74 866 92 62
e-mail: szczytna@nat.pl

WARTO ZOBACZYĆ:

Park Zdrojowy w Dusznikach Zdrój, Mu-
zeum Papiernictwa, Kościół św. Piotra 
i Pawła z XIV wieku, festiwale i koncerty 
w Dworku Chopina, Szczeliniec Wielki, 
Błędne Skały.
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W HOTELU:

Hotel położony jest w uzdrowiskowej czę-
ści Ustronia – Zawodziu, niedaleko cen-
trum. Dużym autem hotelu jest baza reha-
bilitacyjno–zabiegowa oferująca odnowę 
biologiczną.  W poprawie samopoczucia 
pomogą również nowy basen i sauny.

 · 71 pokoi,
 · recepcja i przestronne lobby,
 · basen (10 m x 7 m), sauny, jacuzzi,
 · 2 klimatyzowane sale konferencyjne,
 · kącik prasowy,
 · winda,
 · baza zabiegowa,
 · sala zabaw dla dzieci w hotelu,
 · hotelowy ogród miejsce wypoczynku, 
wyciszenia i relaksu (leżaki, 
kawiarenka),

 · zadaszone miejsce na ognisko, grilla 
(mała wiata/ok 30 os; duża wiata 
bankietowa/ok 120 os),

 · siłownia zewnętrzna,
 · wypożyczalnia rowerów, kijów do 
nordic walking,

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: do stacji Ustroń Zdrój, dalej pieszo ok. 400 m 
w kierunku Zawodzia
PKS: do Ustronia przystanek Centrum, dalej pieszo lub 
taksówką ok. 1000 m.
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

UStROń

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane, 

 · strefa wellness (basen, jacuzzi 
z hydromasażem, sauny),

 · 1 zabieg dziennie w dni robocze 
(z wyłączeniem masaży ręcznych 
i zabiegów wodnych),

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką mechaniczną,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA
W POKOJU 

2 OS.

26.10–21.12.2019 7 850 zł

07.01–22.02.2020 7 1080 zł

22.02–09.04.2020 7 950 zł

18.04–01.05.2020 7 950 zł

01.05–27.06.2020 7 1050 zł

27.06–29.08.2020 7 1200 zł

29.08–26.09.2020 7 1050 zł

26.09–31.10.2020 7 950 zł

weekendy  
wakacje , ferie  
(na zapytanie)

2 350 zł

weekendy  
pozostałe terminy 

2 300 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

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 – 
pakiet 10 zabiegów od 120 zł,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

Hotel *** NAT 
ul. Szpitalna 88
43-450 Ustroń

tel.: 33 854 34 86
e-mail: ustron@nat.pl zABIeGI

WARTO ZOBACZYĆ:

Muzeum Ustrońskie w zabytkowym bu-
dynku dawnej dyrekcji huty, Leśny Park 
Niespodzianek, Ustrońskie Spotkania Te-
atralne, Ustrońska Jesień Muzyczna, Szlak 
spacerowy Pętlą Cieńkowską w Wiśle.

 · Wi-Fi,
 · parking.

* dopłata do pokoju 1-osobowego –  
od 280 zł / 7 dni / pokój. 
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W HOTELU:

Malowniczo położony hotel na stoku Cień-
kowa nad potokiem Malinka. Doskonałe 
miejsce na aktywny wypoczynek. Bezpo-
średnio przy hotelu znajduje się całorocz-
na kolej linowa Cieńków. Zimą atrakcyjny 
kompleks narciarski, a latem rodzinny szlak 
spacerowy Pętla Cieńkowska.

 · 43 pokoje,
 · recepcja i przestronne lobby,
 · sala restauracyjna,
 · strefa relaksu: sauna, infrared, jacuzzi,
 · winda,
 · sala szkoleniowa,
 · bilard, tenis stołowy,
 · narciarnia,
 · plac zabaw dla dzieci,
 · zadaszone miejsce na ognisko, grilla,
 · strefa wypoczynku nad Potokiem 
Malinka,

 · siłownia zewnętrzna,
 · wypożyczalnia rowerów,
 · Wi-Fi,
 · parking.

WISŁA

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką mechaniczną,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · możliwość korzystania z mini SPA za 
dodatkową odpłatnością,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu,

 · polecamy: kolej linową Cieńków – 
zapytaj o zniżkę na zakup biletu.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

26.10–21.12.2019 7 750 zł

07.01–07.03.2020
Zapytaj sprzedawcę 

o najlepszą ofertę  
dla Ciebie

07.03–23.05.2020 7 790 zł

23.05–27.06.2020 7 860 zł

27.06–29.08.2020 7 950 zł

29.08–26.09.2020 7 860 zł

26.09–31.10.2020 7 790 zł

weekendy wakacje 2 280 zł

weekendy pozosta-
łe terminy (bez ferii)

2 250 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · na miejscu istnieje możliwość 
wykupienia wycieczek fakultatywnych,

 · ilość miejsc we wszystkich terminach 
limitowana.

Hotel *** NAT  
ul. Malinka 8, 43-460 Wisła

tel.: 33 855 36 07 
e-mail: wisla@nat.pl

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP lub PKS: do Wisły Centrum, dalej autobusem lokalnym 
w kierunku Wisły Malinki lub Salmopolu. Hotel znajduje 
się ok 500 m od przystanku Wisła Malinka Spółdzielnia.
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

WARTO ZOBACZYĆ:

Szlak spacerowy Pętlą Cieńkowską, Skocz-
nia narciarska im. A. Małysza, Muzeum 
Beskidzkie, Zamek Prezydenta RP, Pałacyk 
Myśliwski Habsburgów, muzeum poświę-
cone Adamowi Małyszowi.
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W OBIEKCIE:

Malowniczo położony obiekt nad Jezio-
rem Dąbrowa Wielka. Okolica pięknych 
krajobrazów i  Wielkich Jezior sprzyja 
aktywnemu wypoczynkowi i relaksowi.

MoŻLIWoŚĆ DoJAzDU:
PKP: relacji Warszawa-Gdynia przez Działdowo. Później 
autobusem relacji Działdowo-Ostróda lub Działdowo-
Dąbrówno. Wysiadamy na przystanku w Kalbornii – do 
ośrodka ok. 300 m.
NAT nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy.

KALBORNIA

 · 36 pokoi,
 · 28 domków wypoczynkowych,
 · jadalnia,
 · kawiarnia,
 · bar letni,
 · sauna,
 · 2 sale konferencyjne (na 30 i 100 osób),
 · sala zabaw dla dzieci,
 · bilard, tenis stołowy,
 · własna plaża, kąpielisko niestrzeżone,
 · przystań żeglarska,
 · wypożyczalnia łodzi żaglowych, 
wiosłowych, rowerów wodnych, 
kajaków,

 · kort tenisowy (oświetlony),
 · boisko do siatkówki plażowej,
 · boisko do piłki koszykowej,

 · noclegi,
 · wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane,

 · możliwość udziału w wieczorkach 
tanecznych z muzyką mechaniczną,

 · ognisko z samodzielnym pieczeniem 
kiełbasek,

 · pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do 
śniadania w dniu wyjazdu.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN ILoŚĆ 
NoCY

CENA

do 23.05.2020 7 750 zł

23.05–27.06.2020 7 790 zł

27.06–29.08.2020 7 900 zł

29.08–26.09.2020 7 790 zł

po 26.09.2020 7 750 zł

weekendy maj, 
czerwiec, wrzesień, 
październik

2 230 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 · na miejscu pobierana jest meldunkowa 
opłata klimatyczna oraz opłata za 
parking,

 · na miejscu istnieje możliwość 
wykupienia wycieczek fakultatywnych 
za dodatkową odpłatnością.

oW Inter-Piast 
14-120 Dąbrówno, Kalbornia

tel.: 89 647 40 31 
e-mail: kalbornia@nat.pl

 · plac zabaw dla dzieci,
 · zadaszone miejsce na ognisko, grilla,
 · wypożyczalnia rowerów,
 · Wi-Fi w holu recepcyjnym,
 · parking.

WARTO ZOBACZYĆ:

Zamek w Niedzicy, gotycki Zamek Kapituły 
Warmińskiej w Olsztynie, Kanał Ostródz-
ko–Elbląski, pola Grunwaldu, leśne ścieżki 
spacerowe, łowiska wędkarskie.
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PĘtLA 
CIEńKOWSKA

CIEŃKÓW DLA SENIORA

Istnieje możliwość organizacji wycieczek 
i spotkań integracyjnych dla grup min. 20 
osobowych. Zapewniamy transport, wy-
żywienie i przewodników. 
Zapraszamy do kontaktu liderów grup se-
niorskich. Przygotujemy ofertę spełniającą 
oczekiwania.

CIEŃKÓW ZIMĄ

Cieńków zaprasza także zimą. Pięć tras 
zjazdowych o  łącznej długości 4,5  km 
i różnym stopniu trudności, kolej linowa 
o długości około 1000 metrów, wyciągi 
talerzykowe, zaczepowe oraz przenośnik  
taśmowy. Trasy są naśnieżane, ratrakowane 
i nowocześnie oświetlone, udostępnione 
do późnych godzin wieczornych. Na stacji 
Cieńków można skorzystać z oferty szkó-
łek narciarskich oraz wypożyczalni sprzętu 
narciarskiego i snowboardowego. Narty, 
to doskonały sposób na uatrakcyjnienie 
sobie zimowych dni. Nigdy nie jest za późno 
na spróbowanie nowych rzeczy i rozwijanie 
pasji – ZAPRASZAMY NA NARTY!

www.CienkowNarty.pl

 · niewymagający szlak spacerowy,
 · najpiękniejsze widoki Beskidów (dolina 
Malinki, Dolina Czarnego z zalewem 
Czerniańskim, masyw Baraniej Góry 
czy Zameczek Prezydencki w Wiśle),

 · kolej linowa Cieńków – 1000 m,
 · skocznia im. Adama Małysza, kolej 
linowa na skoczni – 300 m, 

 · „Sałasz” na Cieńkowie (miejsce 
kultywowania tradycji pasterskiej), 

 · trasa górna – 1300 m z punktami 
widokowymi (tablice dydaktyczno 
- informacyjne),

 ·  trasa dolna – 1000 m wzdłuż 
potoku Malinka (edukacyjna ścieżka 
przyrodnicza),

 · punkty gastronomiczne (Bistro 
Cieńkowskie, Cafe Peron, Karczma 
Jedlowo, Ranczo Cieńków, Kawiarnia 
w wieży Skoczni).

ul. Malinka 8, 43-460 Wisła
tel. 801 006 001
cienkow@nat.pl
www.wisla-malinka.com/pl/wyciag
www.cienkownarty.pl
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Biura sprzedaży NAT:

43-100 Tychy ul. Wejchertów 2 
tel. 32 326 23 50-51
tel. 505 623 666

32-620 Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 72  
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. Przewozowa 4   
tel. 32 739 34 68

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

44-370 Pszów, ul. Traugutta 2
tel. 32 729 18 78

POLSKIE HOTELE I OŚRODKI WYPOCZYNKOWE

www.nat.pl

Rezerwuj przez internet:

www.nat.pl

Siedziba Spółki:  
43-100 Tychy ul. Towarowa 23


