
JAROSŁAWIEC
Nowa jakość,

nowe możliwości
Jarosławiec to niewielka
miejscowość wypoczynkowa,
która dzięki swojemu położeniu
posiada specyficzny mikroklimat.
Miejscowość otoczona jeziorami
i lasami, położona na długim klifie,
porośniętym lasem iglastym
z przewagą  sosny czarnej
i chronionym mikołajkiem
nadmorskim. 

Hotel po generalnym remoncie z bazą rehabilitacyjno-zabiegową. Położony 400 m od morza na ładnie
zagospodarowanej, ogrodzonej posesji w pobliżu przystani rybackiej (na plaży nadal cumują kolorowe kutry
rybackie) i popularnego Aquaparku. Obiekt szczególniepolecany rodzinom z dziećmi – atrakcji nie zabraknie,
nawet w niepogodę. NOWOŚĆ!!! W okresie wakacji dostępne tylko wyżywienie HB
- śniadania i obiadokolacje w formie bufetów (szczegóły na str. 9).

       ATRAKCJE W OKOLICY: OBIEKT (178 miejsc):

� Latarnia morska z 1829 r. (33 m) z czerwonej, glazurowanej
cegły, tradycyjna przystań dla kutrów rybackich, zabudowa
szachulcowa z XIX w. 

� Strzeżona plaża, od lat otrzymuje Błękitną Flagę
� Aquapark
� Rejsy wycieczkowe, Rejsy turystyczno-wędkarskie
� Szlaki spacerowe, trasy rowerowe, Międzynarodowy

Bieg po plaży

• Hotel po generalnym remoncie, sezonowy, pokoje 2 i 3 osobowe,
apartamenty

� Baza rehabilitacyjno-zabiegowa
� Plac zabaw, atrakcje wodne (nowość)
� Boisko do siatkówki, wypożyczalnia rowerów,  siłownia zewnętrzna
� Kawiarnia, WiFi 
• Wczasy z transportem (str. 12)
• Pakiety tematyczne: oferta dla Seniora ( str. 18),

wczasy z zabiegami (str. 10) 
• Parking oświetlony, ogrodzony, płatny 10 zł/doba

              INFORMACJE PRAKTYCZNE

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB).
• Dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym: zniżka 20% od ceny

osoby dorosłej.
• Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 20%

od ceny osoby dorosłej.
• Dziecko 4-17 lat na dostawce / wspólnym spaniu

w atrakcyjnej cenie: 350 zł / 7 dni. 
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet)

+ obiad serwowany + kolacja (bufet). 
• *HB – nocleg z dwoma posiłkami; śniadanie (bufet)

+ lunch dla dzieci + obiadokolacja (bufet). NOWOŚĆ!!!
(szczegóły str. 9)

• Oferujemy pobyty 6, 10, 11, 13 dniowe – informacja
o terminach i cenach w biurze sprzedaży oraz www.nat.pl.

• Więcej informacji na str. 4

                       DOJAZD

• PKP: do Sławna, dalej autobusem lub busem komunikacji lokalnej
do Jarosławca. Ośrodek znajduje się około 300 m od przystanku
autobusowego.

Wczasy z transportem zorganizowanym ze Śląska - szczegóły str. 12-13.

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80-81, 500 608 229 najlepsze ceny i terminy sprawdź na  www.nat.pl

32 33

       Hotel*** Za Wydmą

ul. Uzdrowiskowa 11, 76-107 Jarosławiec
tel./fax: 59/810-94-84
e-mail: zawydma@nat.pl
GPS: 54°32’36.67’’N, 16°32’43.64’’E

CENA
za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat (7 dni)

sezon / terminy wyżywienie / cena od

C / 01.04 – 27.05

B / 27.05 – 24.06

A / 24.06 – 26.08

B / 26.08 – 23.09

C / 23.09 – 28.10

FB / 960 zł

-------

FB / 960 zł

FB / 750 zł

FB / 750 zł

-------

HB* 1200 zł

-------

-------

-------

Cena od

750 zł

HOTEL ZA WYDMĄ
JAROSŁAWIEC®




