NAJLEPSZY WYPOCZYNEK
W POLSCE
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
istnieje na rynku polskim od 1996 r.

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. 4-7).
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 lub w formie bufetu zawsze z napojem i deserem, szeroki
wybór herbat w tym ziołowych, możliwość wyboru diety np. cukrzycowej),
- w większości obiektów wieczorki taneczne z poczęstunkiem i/lub 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….
Zapraszamy serdecznie
Zarząd i pracownicy NAT
W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokonania rezerwacji prosimy o kontakt:
CENTRALNA REZERWACJA:
Tel. 32 325 04 80 (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.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny w przypadku remontu obiektu.

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

WCZASY Z TRANSPORTEM 2019 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom prezentujemy wszystkie dostępne w NAT turnusy z transportem.
DĄBKI – WCZASY Z TRANSPORTEM 2019 r.
TERMINY

19.05 – 28.05.2019
29.05 – 08.06.2019
22.06 – 30.06.2019
01.07 – 09.07.2019
10.07 – 18.07.2019
19.07 – 27.07.2019
28.07 – 05.08.2019
06.08 – 14.08.2019
15.08 – 23.08.2019
24.08 – 03.09.2019
04.09 – 14.09.2019
15.09 – 25.09.2019

ILOŚĆ
NOCY

OSOBA DOROSŁA, DZIECKO > 14 LAT

9
10
8

960 zł
1150 zł
990 zł

8

1360 zł

10
10
10

1190 zł
1160 zł
1100 zł

JAROSŁAWIEC – WCZASY Z TRANSPORTEM 2019 r.
TERMINY

07.05 – 18.05.2019
19.05 – 28.05.2019
29.05 – 08.06.2019
22.06 – 30.06.2019
01.07 – 09.07.2019
10.07 – 18.07.2019
19.07 – 27.07.2019
28.07 – 05.08.2019
06.08 – 14.08.2019
15.08 – 23.08.2019
24.08 – 03.09.2019
04.09 – 14.09.2019
15.09 – 25.09.2019

ILOŚĆ
NOCY

OSOBA DOROSŁA, DZIECKO > 14 LAT

11
9
10

1300 zł
1120 zł
1400 zł

8

1640 zł

10
10
10

1590 zł
1410 zł
1360 zł

USTRONIE MORSKIE – WCZASY Z TRANSPORTEM 2019 r.

6

TERMINY

ILOŚĆ
NOCY

OSOBA DOROSŁA, DZIECKO > 14 LAT

18.05 – 29.05.2019
30.05 – 09.06.2019
10.06 – 22.06.2019
31.08 – 09.09.2019
10.09 – 20.09.2019

11
10
12
9
10

1120 zł
1140 zł
1380 zł
1120 zł
1180 zł

KRYNICA MORSKA – WCZASY Z TRANSPORTEM 2019 r.
TERMINY

ILOŚĆ
NOCY

OSOBA DOROSŁA, DZIECKO > 14 LAT

19.05 – 29.05.2019

10

1260 zł

30.05 – 10.06.2019

11

1420 zł

11.06 – 22.06.2019

11

1450 zł

8

1680 zł

25.08 – 05.09.2019

11

1580 zł

06.09 – 16.09.2019

10

1440 zł

17.09 – 27.09.2019

10

1340 zł

23.06 – 01.07.2019
02.07 – 10.07.2019
11.07 – 19.07.2019
20.07 – 28.07.2019
29.07 – 06.08.2019
07.08 – 15.08.2019
16.08 – 24.08.2019

KĄTY RYBACKIE – WCZASY Z TRANSPORTEM 2019 r.
TERMINY

ILOŚĆ
NOCY

19.05 – 29.05.2019

10

990 zł

30.05 – 10.06.2019

11

1090 zł

11.06 – 22.06.2019

11

1140 zł

8

1120 zł

25.08 – 05.09.2019

11

1230 zł

06.09 – 16.09.2019

10

1090 zł

17.09 – 27.09.2019

10

990 zł

OSOBA DOROSŁA, DZIECKO > 14 LAT

23.06 – 01.07.2019
02.07 – 10.07.2019
11.07 – 19.07.2019
20.07 – 28.07.2019
29.07 – 06.08.2019
07.08 – 15.08.2019
16.08 – 24.08.2019

KRYNICA ZDRÓJ – WCZASY Z TRANSPORTEM 2019 r.
TERMINY

04.05 – 11.05.2019
11.05 – 18.05.2019

ILOŚĆ
NOCY

7

OSOBA DOROSŁA, dZIECKO > 14 LAT
KOMFORT

STANDARD

890 zł

750 zł
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UWAGI DO TABEL WCZASY Z TRANSPORTEM – MORZE
UWAG I:
• Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych, zakwaterowanie – po przyjeździe autokaru.
• 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 obiektu!
• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania transportu w przypadku małej ilości osób.
• Pobyt dzieci 0–3 lat (decyduje rok urodzenia) – bez oddzielnego miejsca do spania i bez
wyżywienia od 15 zł/doba. Obowiązkowe wykupienie miejsca w autobusie w cenie 240 zł
(w dwie strony).
DĄBKI , JAROSŁAWIEC, SARBINOWO apartamenty,
USTRONIE MORSKIE, KĄTY RYBACKIE, KRYNICA MORSKA
Miasto

Godz.
odjazdu

Bieruń

07:00

Plac autobusowy przy KWK „Piast”, ul. Granitowa

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

Miejsce wsiadania

Godz.
powrotu
Szczegółowa
informacja
w recepcji
każdego
obiektu

• 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 przystosowanych (z toaletami).
W pilnych sprawach dotyczących wyjazdu proszę dzwonić: tel. 505 623 588

Nawiążemy kontakt z liderami
grup emeryckich – oferta współpracy.
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UWAGI DO TABEL WCZASY Z TRANSPORTEM – GÓRY
UWAGI:
• Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych, zakwaterowanie – po przyjeździe autokaru.
• 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 hotelu!
• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania transportu w przypadku małej ilości osób.
• Pobyt dzieci 0–3 lat (decyduje rok urodzenia) – bez oddzielnego miejsca do spania i bez
wyżywienia 20 zł/doba. Obowiązkowe wykupienie miejsca w autobusie w cenie 130 zł
(w dwie strony).

KRYNICA ZDRÓJ
Miasto

Godz.
odjazdu

Bieruń

13:00

Plac autobusowy przy KWK „Piast”, ul. Granitowa

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

Miejsce wsiadania

Godz.
powrotu
Szczegółowa
informacja
w recepcji
hotelu

• 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 w miejscach do tego przystosowanych (z toaletami).
W pilnych sprawach dotyczących wyjazdu proszę dzwonić: tel. 505 623 588

Oferujemy wyżywienie dla grup (obiad)
przy przejazdach tranzytowych przez miejscowości,
w których znajdują się nasze hotele i ośrodki.
9

ŚWINOUJŚCIE

Świnoujście jest wyjątkową miejscowością na mapie naszego kraju, położoną na 44 wyspach. Część rekreacyjna
i uzdrowiskowa zlokalizowana jest na
wyspie Uznam.

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

WARTO ZOBACZYĆ:

wszechstronna baza zabiegowa, winda,
basen, sauna, jacuzzi, sala gimnastyczna, kawiarnia, fryzjer, sala konferencyjna, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia kijków Nordic Walking, salon
kosmetyczny.
Parking monitorowany, niestrzeżony,
płatny.

Muzeum Rybołówstwa, Latarnia Morska
– najwyższa nad Bałtykiem, forty i Podziemne Miasto, kościół gotycki na wyspie Karsibór, koncerty muzyki poważnej
i rozrywkowej, kabarety.

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.
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W HOTELU:

Świnoujście, ul. Kasprowicza 14
tel. 91 321 45 32
e-mail: rybniczanka@nat.pl

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

wrzesień 2018

7

990 zł

październik 2018

7

810 zł

7

770 zł

kwiecień 2019

7

810 zł

maj 2019

7

890 zł

7

Zapytaj
sprzedawcę
o najlepszą
ofertę dla
Ciebie

7

780 zł

listopad 2018
grudzień 2018
(do 22.12.2018)

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 1, 2, 3 - osobowych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania, kolacje i obiady w formie bufetu,
- 1 zabieg dziennie wykonywany
w dni robocze (bez masażu klasycznego i borowiny),
- nielimitowana liczba wejść na basen,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do
śniadania w dniu wyjazdu,
- możliwość udziału w wieczorkach
z muzyką na żywo w kawiarni hotelowej.

styczeń 2019
luty 2019
marzec 2019
(z wyłączeniem Świąt
Wielkanocnych)

czerwiec 2019
wrzesień 2019
październik 2019
listopad 2019
grudzień 2019
(do 21.12.2019)

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa opłata klimatyczna oraz opłata
za parking,
• Ilość miejsc we wszystkich terminach limitowana,
• Baza rehabilitacyjno-zabiegowa:
możliwość zakupienia Pakietu 10
zabiegów od 99 zł,
• Ilość dostępnych pakietów zabiegowych okresowo ograniczona.

www.nat.pl

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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KOŁOBRZEG

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

Kameralny hotel o statusie sanatorium
z bazą rehabilitacyjno-zabiegową i basenem. Pięknie położony w nadmorskim parku, zaledwie 200 m od morza.

WARTO ZOBACZYĆ:

W HOTELU:

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

gabinet odnowy biologicznej, winda nie
dotyczy pokoi nad basenem), baza zabiegowa, basen, sauna, jacuzzi, miejsce
na grilla, taras wypoczynkowy, kawiarnia, fryzjer, kosmetyczka, wypożyczalnia rowerów.
Parking monitorowany, oświetlony,
nieogrodzony, płatny (12 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.
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Kołobrzeg, ul. Kościuszki 3
tel. 94 354 00 78
e-mail: gornik@nat.pl

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

- noclegi w pokojach 2 - osobowych
z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany,
- wieczorek z poczęstunkiem przy
muzyce na żywo,
- 1 zabieg dziennie wykonywany
w dni robocze (bez masażu klasycznego i kriokomory),
- 1 godzina basenu dziennie,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu wyjazdu.

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

7

770 zł

7

810 zł

7

Zapytaj
sprzedawcę
o najlepszą
ofertę dla
Ciebie

7

780 zł

listopad 2018
grudzień 2018
TURNUSY BEZ TRANSPORTU

(do 22.12.2018)

styczeń 2019
luty 2019
marzec 2019
kwiecień 2019
październik 2019
listopad 2019

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

grudzień 2019
(do 21.12.2019)

• Na miejscu pobierana jest meldunkowa opłata klimatyczna oraz opłata za
parking,
• Ilość miejsc we wszystkich terminach limitowana,
• Baza rehabilitacyjno-zabiegowa:
możliwość zakupienia Pakietu 10
zabiegów od 99 zł,
• Ilość dostępnych pakietów zabiegowych okresowo ograniczona.

www.nat.pl

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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USTRONIE
MORSKIE

Ośrodek Wczasowy
GWAREK
Ustronie Morskie
Ustronie Morskie to kurort położony
ok. 13 km od Kołobrzegu, o specyficznym, bogatym w jod mikroklimacie.
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.

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: do Koszalina lub Kołobrzegu, dalej autobusem
lokalnym do Ustronia Morskiego. Ośrodek znajduje
się ok. 150 m od przystanku.
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Ośrodek pięknie położony na klifie
morskim tuż przy linii brzegowej, nad
samą plażą, niedaleko zagospodarowanego 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, stół do ping-ponga,
piłkarzyki).
Parking ogrodzony, płatny.

Ustronie Morskie, ul. Wolności 5
tel. 94 351 56 49
e-mail: gwarek@nat.pl

- noclegi w pokojach 2, 3 - osobowych z łazienką, w pawilonie
wczasowym z widokiem na morze,
- wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany,
- wieczorek taneczny przy muzyce
mechanicznej,
- ognisko z samodzielnym pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu
(weekendy do obiadu w dniu wyjazdu).

TURNUSY
Z TRANSPORTEM

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibusem,
- suchy prowiant na drogę powrotną,
- dokładne miejsca wyjazdów i powrotów podane są na str. 6.

• 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.
www.nat.pl

ILOŚĆ
NOCY

CENA

18.05–29.05.2019

11

1120 zł

30.05–09.06.2019

10

1140 zł

10.06–22.06.2019

12

1380 zł

31.08–09.09.2019

9

1120 zł

10.09–20.09.2019

10

1180 zł

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

wrzesień 2018

7

710 zł

21.09–01.10.2018

10

890 zł

7

590 zł

18.05–30.05.2019

12

980 zł

29.05–10.06.2019

12

1080 zł

7

730 zł

w okresie
22.06–31.08.2019

10

Zapytaj
sprzedawcę o
najlepszą ofertę dla Ciebie

31.08–10.09.2019

10

990 zł

09.09–19.09.2019

10

890 zł

weekendy
maj i październik

2

190 zł

maj 2019
październik 2019
TURNUSY BEZ TRANSPORTU

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

TERMIN

czerwiec 2019
(do 22.06.2019)

wrzesień 2019

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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SARBINOWO

Sarbinowo to urocza wioska rybacka,
której atrakcją jest promenada oraz piękna, zagospodarowana plaża.
WARTO ZOBACZYĆ:
Neogotycki kościół, Szachulcowa chata rybacka, Transgraniczne Centrum
Edukacji Ekologicznej, Latarnia Morska
w Gąskach, Festiwal Organowy Filharmonii Koszalińskiej.

Komfortowy hotel, położony zaledwie 100 m od plaży i promenady
nadmorskiej z basenami i odnową biologiczną.
W HOTELU:
gabinety odnowy biologicznej, baza rehabilitacyjno-zabiegowa, winda, basen,
sauny, jacuzzi, boiska, plac zabaw dla
dzieci, siłownia zewnętrzna, miejsce na
ognisko, wypożyczalnia rowerów.
Parking ogrodzony, monitorowany,
płatny.

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 tylko dla Klientów hotelu (auta
4-6 osobowe).
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Sarbinowo, ul. Nadmorska 65
tel. 94 316 55 29
e-mail: jawor@nat.pl

- noclegi w pokojach 2, 3, 4 - osobowych z łazienką w hotelu,
- wyżywienie 3 razy dziennie:
śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu szwedzkiego,
- nielimitowana liczba wejść na
basen,
- wieczorki taneczne,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

wrzesień 2018
październik 2018

CENA
Komfort

Standard

7

945 zł

840 zł

7

880 zł

760 zł

7

720 zł

610 zł

7

880 zł

760 zł

kwiecień 2019

7

770 zł

650 zł

w okresie
od maja do
września 2019

7

Zapytaj sprzedawcę
o najlepszą ofertę
dla Ciebie

październik 2019

7

880 zł

listopad 2018
grudzień 2018
(do 22 grudnia 2018)

styczeń 2019
luty 2019
marzec 2019
(z wyłączeniem Świąt
Wielkanocnych)

760 zł

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa opłata klimatyczna
oraz opłata za parking,
• Ilość miejsc okresowo limitowana,
• Baza rehabilitacyjno-zabiegowa:
możliwość zakupienia Pakietu
10 zabiegów od 99 zł,
- Pakiet 10 zabiegów dostępny
dla: „Wczasy dla Diabetyków”,
- Pakiet zabiegów dla Seniorów
dostępny w okresach: listopad,
grudzień, marzec, kwiecień,
- W pozostałych okresach sprawdź
dostępność zabiegów w bazie zabiegowej.
www.nat.pl

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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SARBINOWO
PAKIETY
SPECJALISTYCZNE

Hotel posiada rekomendację
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków
PAKIET

ILOŚĆ
NOCY

CENA

CENA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- noclegi w pokojach 2, 3, 4 - osobowych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie,
- nieograniczony dostęp do strefy wellness: basen, sauna, jacuzzi,
- specjalistyczny program w zależności
od pakietu.

PODSTAWOWA

PROMOCYJNA*

Dostępny pakiet
10 zabiegów
w cenie od 99 zł

880 zł

704 zł

Dla Amazonek

880 zł

704 zł

DODATKOWO:

890 zł

712 zł

Dla
stomatologów

895 zł

716 zł

Dziecko i Ja

980 zł

882 zł

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

Dla pracowników
biurowych

980 zł

784 zł

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Dla Diabetyków

Odchudzający
Slim&Fit

7

Pakiety tematyczne dostępne w terminach:
29.09–27.10.2018 oraz 05.01–30.03.2019
* Cena promocyjna obowiązuje przy wpłacie zaliczki do 30.09.2018

Regulamin i pełna oferta na stronie: www.nat.pl
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• Pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do
śniadania w dniu wyjazdu,
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa
opłata klimatyczna oraz opłata za parking.

APARTAMENTY
W SARBINOWIE

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, mamy do zaoferowania wynajem całorocznych, ciekawie zaaranżowanych i nowocześnie wyposażonych
apartamentów z aneksami kuchennymi
(od 22 m2).

Przygotujemy ofertę dostosowaną
do Państwa potrzeb!

tel.: 32 326 23 50÷51
32 661 12 74
505 623 666

Apartamenty znajdują się w Sarbinowie,
zaledwie 120 metrów od morza, w bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu*** NAT (Jawor).

(w godz. 7.00 do 18.00)

MOŻLIWOŚĆ:
- zakwaterowania od 2 do 6 osób,
- pobytów w apartamentach z wyżywieniem w Hotelu*** NAT (Jawor),
- korzystania z infrastruktury Hotelu***
NAT (Jawor): baseny, sauny, jacuzzi, baza
rehabilitacyjno–zabiegowa, kawiarnia.

Polecamy również

W APARTAMENTACH ZNAJDUJĄ SIĘ:

APARTAMENTY W GÓRACH

-

USTROŃ - osiedle Zeta Park w centrum
WISŁA - w pobliżu Aquapark
KOŚCIELISKO - w pobliżu Termy Chochołowskie

sprawdź na:

www.dobryapartament.pl

wygodne i funkcjonalne meble,
łazienka,
aneks kuchenny,
ręczniki, pościel,
balkon/ogród.
19

DĄBKI

Ośrodek Wypoczynkowy
CARBO
Dąbki
Dąbki – miejscowość na Pobrzeżu Słowińskim. Dzięki korzystnym prądom
morskim przybrzeżne wody Bałtyku są
niezwykle czyste, a powietrze bogate
w jod.

Ośrodek położony nad Jeziorem Bukowo na ogrodzonej posesji. Bliskość morza (100 m), sąsiedztwo lasu i centrum
miejscowości sprawiają, że stanowi
wspaniałe miejsce wypoczynku.

WARTO ZOBACZYĆ:

W OŚRODKU:

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

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.
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kawiarnia, świetlice, miejsce na ognisko i grilla, boiska sportowe, siłownia
zewnętrzna, wypożyczalnia rowerów,
plac zabaw.
Parking ogrodzony, niestrzeżony, płatny.

Dąbki, ul. Dąbkowicka 8
tel. 94 314 80 40
e-mail: carbo@nat.pl

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibusem,
- suchy prowiant na drogę powrotną.
- dokładne miejsca wyjazdów i powrotów podane są na str. 6.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa opłata klimatyczna oraz
opłata za parking,
• Na miejscu istnieje możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych za dodatkową odpłatnością.
www.nat.pl

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

19.05–28.05.2019

9

960 zł

29.05–08.06.2019

10

1150 zł

22.06–30.06.2019

8

990 zł

8

1360 zł

24.08–03.09.2019

10

1190 zł

04.09–14.09.2019

10

1160 zł

15.09–25.09.2019

10

1100 zł

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

wrzesień 2018

7

650 zł

maj 2019

7

560 zł

7

660 zł

w okresie
22.06–24.08.2019

10

Zapytaj sprzedawcę o najlepszą ofertę
dla Ciebie

23.08–04.09.2019

12

1190 zł

03.09–15.09.2019

12

1090 zł

weekendy
maj i październik

2

185 zł

01.07–09.07.2019
10.07–18.07.2019
19.07–27.07.2019
28.07–05.08.2019
06.08–14.08.2019
15.08–23.08.2019

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

- noclegi w pokojach 2, 3 - osobowych z łazienką w pawilonie wczasowym (A, B),
- wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany,
- wieczorek taneczny przy muzyce
mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu
(weekendy do obiadu w dniu wyjazdu).

TURNUSY Z TRANSPORTEM

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

czerwiec 2019
(do 22.06.2019)

wrzesień 2019

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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OŚĆ
NOW L***
E
HOT

JAROSŁAWIEC

Jarosławiec jest niewielką miejscowością wypoczynkową z pięknymi plażami
oraz dzikimi, stromymi klifami. W 2018 r.
powstała pierwsza w Polsce, sztuczna
plaża o powierzchni ponad 5 ha.

Hotel z bazą rehabilitacyjno–zabiegową, po generalnym remoncie w 2017 r.
Położony ok. 400 m od morza na ładnie
zagospodarowanej, ogrodzonej posesji
w pobliżu popularnego Aquaparku.

WARTO ZOBACZYĆ:

W HOTELU:

sztuczna plaża, 33 metrowa latarnia
morska z glazurowanej cegły, Zabytki
Darłowa: gotycki Zamek Książąt Pomorskich, Kościół Mariacki, barokowy
Ratusz oraz unikatową, średniowieczną
zabudowę miasta.

baza rehabilitacyjno–zabiegowa, kawiarnia, siłownia zewnętrzna, wypożyczalnia rowerów, plac zabaw i pokój
zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko,
boisko do siatkówki.
Parking oświetlony, ogrodzony, płatny.

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: do Sławna, dalej autobusem lub busem lokalnej do Jarosławca. Hotel znajduje się ok. 300 m od
przystanku.
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Jarosławiec, ul. Uzdrowiskowa 11
tel. 59 810 94 84
e-mail: jaroslawiec@nat.pl

- noclegi w pokojach 2, 3 - osobowych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad
bufet lub serwowany, w wakacje
2 razy dziennie (śniadanie i obiadokolacja - bufety),
- wieczorek taneczny przy muzyce
mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu wyjazdu (weekendy do obiadu w dniu wyjazdu).

TURNUSY Z TRANSPORTEM

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibusem,
- suchy prowiant na drogę powrotną,
- dokładne miejsca wyjazdów i powrotów podane są na str. 6.

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

07.05–18.05.2019

11

1300 zł

19.05–28.05.2019

9

1120 zł

29.05–08.06.2019

10

1400 zł

8

1640 zł

24.08–03.09.2019

10

1590 zł

04.09–14.09.2019

10

1410 zł

15.09–25.09.2019

10

1360 zł

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

wrzesień 2018

7

820 zł

październik 2018

7

640 zł

7

620 zł

kwiecień 2019

7

640 zł

maj 2019

7

720 zł

czerwiec 2019

7

850 zł

10

Zapytaj sprzedawcę
o najlepszą ofertę
dla Ciebie

7

850 zł

7

650 zł

2

od 210 zł

22.06–30.06.2019
01.07–09.07.2019
10.07–18.07.2019
19.07–27.07.2019
28.07–05.08.2019
06.08–14.08.2019
15.08–23.08.2019

listopad 2018
grudzień 2018

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:
możliwość zakupienia Pakietu 10
zabiegów od 99 zł,
• Ilość miejsc okresowo limitowana.
www.nat.pl

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

(do 22.12.2018)

styczeń 2019
luty 2019
marzec 2019

(do 22.06.2019)
w okresie

22.06-24.08.2019
wrzesień 2019
październik 2019
listopad 2019
grudzień 2019
(do 22.12.2019)

weekendy
na zapytanie

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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JASTARNIA

Ośrodek Wypoczynkowy
POSEJDON
Jastarnia
Jastarnia to dawna wioska rybacka,
a obecnie nadmorski kurort położony
w środkowej części Mierzei Helskiej.
WARTO ZOBACZYĆ:
Latarnia morska, przystań morska, port
rybacki, Muzeum Obrony Wybrzeża,
Skansen Fortyfikacji z 1939 r., rezerwat
przyrody Helskie Wydmy, Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Torfowe Kłyle”.

Ośrodek położony bezpośrednio przy
plaży od strony Zatoki Puckiej, niedaleko morza (250 m) i centrum miejscowości. Atutem obiektu jest własne molo
i niewielka plaża ze szkółką windsurfingu i kitesurfingu.
W OŚRODKU:
baza rehabilitacyjno-zabiegowa, boisko
do piłki siatkowej i koszykowej, siłownia zewnętrzna, salka do ćwiczeń, plac
zabaw, miejsce na grilla, bilard, tenis
stołowy.
Parking niestrzeżony, ogrodzony, płatny.

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.
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Jastarnia, ul. Mickiewicza 5
tel. 58 675 22 01
e-mail: posejdon@nat.pl

- noclegi w pokojach 2, 3 - osobowych z łazienką w pawilonie wczasowym,
- wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany,
- wieczorek taneczny przy muzyce
mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu
(weekendy do obiadu w dniu wyjazdu).

ILOŚĆ
NOCY

CENA

wrzesień 2018

7

850 zł

maj 2019

7

590 zł

7

860 zł

2

195 zł

czerwiec 2019
(do 22.06.2019)

wrzesień 2019
weekendy

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

TERMIN

maj 2019
wrzesień
2019

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: możliwość
zakupienia Pakietu 10 zabiegów od 99 zł,
• Ilość miejsc okresowo limitowana.
www.nat.pl

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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KĄTY RYBACKIE

Ośrodek Wypoczynkowy
EDEN
Kąty Rybackie
Kąty Rybackie to urokliwa miejscowość
turystyczna usytuowana u wejścia do
Mierzei Wiślanej. Cisza i spokój stwarzają idealne warunki dla pragnących odpocząć od miejskiego zgiełku.
WARTO ZOBACZYĆ:
Muzeum Zalewu Wiślanego, kościół pw.
Św. Marka, największy w Europie rezerwat kormorana czarnego i rezerwat czapli siwej.

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: do Gdańska, dalej autobusem lokalnym w kierunku
Krynica Morska. Wysiąść na przedostatnim przystanku
Kąty Rybackie „Górnik” – 20 m od bramy ośrodka. Linia ta
kursuje od maja do września.
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Ośrodek położony na skarpie, nad Zalewem Wiślanym ok. 1300 m od morza.
Na piękną plażę oferujemy dowóz meleksem.
W OŚRODKU:
boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki
plażowej, miejsce na ognisko lub grilla,
plac zabaw.
Parking niestrzeżony, ogrodzony, płatny.

Kąty Rybackie, ul. Rybacka 159
tel. 55 247 87 12
e-mail: eden@nat.pl

- noclegi w pokojach 2, 3, 4 - osobowych z łazienką, w pawilonie wczasowym,
- wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany,
- wieczorek taneczny przy muzyce
mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu
(weekendy do obiadu w dniu wyjazdu).

TURNUSY Z TRANSPORTEM

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

19.05–29.05.2019

10

990 zł

30.05–10.06.2019

11

1090 zł

11.06–22.06.2019

11

1140 zł

8

1120 zł

25.08–05.09.2019

11

1230 zł

06.09–16.09.2019

10

1090 zł

17.09–27.09.2019

10

990 zł

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

wrzesień 2018

7

610 zł

7

560 zł

10

790 zł

7

610 zł

10

850 zł

7

790 zł

7

640 zł

23.06–01.07.2019
02.07–10.07.2019
11.07–19.07.2019
20.07–28.07.2019
29.07–06.08.2019
07.08–15.08.2019
16.08–24.08.2019

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibusem,
- suchy prowiant na drogę powrotną,
- dokładne miejsca wyjazdów i powrotów podane są na str. 6.

• 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.
www.nat.pl

czerwiec 2019
(do 22.06.2019)

wrzesień 2019
czerwiec 2019
(od 22.06.2019)

lipiec 2019
sierpień 2019
(do 24.08.2019)

wrzesień 2019
weekendy

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

maj 2019

maj
czerwiec
wrzesień

185 zł
2

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

205 zł
27

KRYNICA MORSKA

Krynica Morska to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, usytuowane pomiędzy 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), rezerwat „Buki Mierzei Wiślanej”, port morski
i port rybacki.

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: do Gdańska, dalej autobusem lokalnym w kierunku
Krynica Morska. Linia ta kursuje od maja do września.
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Hotel składający się z 4 pawilonów
i 25 luksusowych domków, położony
na dużym, zalesionym terenie zaledwie
100 m od pięknej plaży.
W HOTELU:
4 nowocześnie urządzone pawilony,
w każdym winda, 25 luksusowych domków, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boiska wielofunkcyjne, zadaszone
miejsce na ognisko lub grilla, salki zabaw dla dzieci i młodzieży, sala konferencyjna, wypożyczalnia rowerów.
Parking ogrodzony, dozorowany, płatny.

Krynica Morska, ul. Gdańska 143
tel. 55 247 61 81
e-mail: neptun@nat.pl

CENA

19.05–29.05.2019

10

1260 zł

30.05–10.06.2019

11

1420 zł

11.06–22.06.2019

11

1450 zł

8

1680 zł

25.08–05.09.2019

11

1580 zł

06.09–16.09.2019

10

1440 zł

17.09–27.09.2019

10

1340 zł

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

wrzesień 2018

7

815 zł

23.06–01.07.2019
02.07–10.07.2019
11.07–19.07.2019
20.07–28.07.2019
29.07–06.08.2019
07.08–15.08.2019

maj 2019

7

740 zł

czerwiec 2019

7

850 zł

29.05–08.06.2019

10

1090 zł

01.06–10.06.2019

9

1020 zł

(do 22.06.2019)

1190 zł

wrzesień 2019

7

860 zł

7

740 zł

(do 15.09.2019)

wrzesień 2019
(od 16.09.2019)

październik 2019

www.nat.pl

maj 2019
czerwiec

(do 22.06.2019)

wrzesień 2019
maj
wrzesień

7
7
2

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

Obligatoryjnie należy
wykupić
wyżywienie 405 zł/os.

1450 zł

8

DOMEK
1150 zł

10

DOMEK
1400 zł

22.06–02.07.2019
23.06–01.07.2019

weekendy

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

• 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.

ILOŚĆ
NOCY

16.08–24.08.2019

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibusem,
- suchy prowiant na drogę powrotną,
- dokładne miejsca wyjazdów i powrotów podane są na str. 6.
INFORMACJE PRAKTYCZNE:

TERMIN

DOMKI CAMP.

- noclegi w pokojach 2, 3 – osobowych z łazienką w pawilonach lub
w domkach campingowych,
- wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania, obiady i kolacje w formie
bufetu,
- wieczorek taneczny przy muzyce
mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu (weekendy do obiadu w dniu
wyjazdu - cena w zależności od
terminu).

TURNUSY Z TRANSPORTEM

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

190 zł
230 zł
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KRYNICA ZDRÓJ

Krynica Zdrój nie bez powodu zwana
jest „Perłą Polskich Uzdrowisk”. Słynie
z leczniczych wód mineralnych.
WARTO ZOBACZYĆ:
Muzeum Nikifora, Szlak Cerkwi Łemowskich, Park Zdrojowy i Pijalnie Wód,
Góra Parkowa, Koncerty Orkiestry Zdrojowej, Festiwal Opery i Operetki im.
J. Kiepury.

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: do Krynicy Zdrój dalej taksówką lub PKS ok.
2 km (przystanek „Hawana”), hotel znajduje się po
prawej stronie 100 m od przystanku.
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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, winda,
taras wypoczynkowy, sala konferencyjna, pokój zabaw dla dzieci, restauracja
„Tu i Teraz”.
Parking ogrodzony, monitorowany,
płatny.

Krynica Zdrój, ul. Piłsudskiego 24
tel. 18 471 27 83
e-mail: jagiellonka@nat.pl

Turnusy z transportem:
- transport autokarem lub minibusem,
- suchy prowiant na drogę powrotną,
- dokładne miejsca wyjazdów i powrotów podane są na str. 7.

TURNUSY
Z TRANSPORTEM

- noclegi w pokojach 1, 2, 3 – osobowych z łazienką oraz w pokojach typu studio (2+2),
- wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu
(weekendy do obiadu w dniu wyjazdu),
- możliwość korzystania z wieczorków tanecznych w kawiarni hotelowej,
- 1 zabieg dziennie w dni robocze
(z wyłączeniem wczasów świątecznych) bez masaży ręcznych i zabiegów wodnych.

TERMIN

04.05–11.05.2019
11.05–18.05.2019
TERMIN

listopad 2018

www.nat.pl

7

ILOŚĆ
NOCY

CENA
KOMFORT STANDARD

890 zł 750 zł
CENA
KOMFORT

STADARD

7

690 zł

620 zł

7

Zapytaj sprzedawcę
o najlepszą ofertę
dla Ciebie

7

720 zł

7

Zapytaj sprzedawcę
o najlepszą ofertę
dla Ciebie

7

740 zł

635 zł

7

830 zł

690 zł

7

Zapytaj sprzedawcę
o najlepszą ofertę
dla Ciebie

7

740 zł

grudzień 2018

(do 22 grudnia 2018)

styczeń 2019
luty 2019
marzec 2019
kwiecień 2019
Wczasy
Wielkanocne 2019
maj 2019
październik 2019

615 zł

czerwiec 2019
(do 22.06.2019)

wrzesień 2019

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

czerwiec 2019
(od 22.06.2019)

lipiec 2019
sierpień 2019
(do 24.08.2019)

listopad 2019
grudzień 2019

635 zł

(do 21 grudnia 2019)

weekendy

• Na miejscu pobierana jest meldunkowa opłata klimatyczna oraz
opłata za parking,
• Na miejscu istnieje możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych za dodatkową odpłatnością,
• Baza rehabilitacyjno-zabiegowa:
możliwość zakupienia Pakietu 10
zabiegów od 99 zł,
• Ilość miejsc okresowo limitowana.

ILOŚĆ
NOCY

październik 2018

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

ferie, wakacje
pozostałe

2

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

290 zł
220 zł
31

PIWNICZNA ZDRÓJ
AKTYWNY SENIOR

Ośrodek Leczniczo Wypoczynkowy
SMREK
Piwniczna Zdrój
Piwniczna Zdrój położona w malowniczej dolinie Popradu, w Beskidzie Sadeckim, od dziesięcioleci odwiedzana przez
kuracjuszy i miłośników aktywnego wypoczynku.

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

WARTO ZOBACZYĆ:

winda, basen, sauna i łaźnia parowa,
gabinety odnowy biologicznej, gabinety
zabiegowe, gabinet kosmetyczny, minisiłownia, dwie salki gimnastyczne, siłownia zewnętrzna, zadaszone miejsce
na ognisko lub grilla, sala szkoleniowa,
kawiarnia, wypożyczalnia rowerów.
Parking monitorowany, ogrodzony,
płatny.

Pijalnia wód leczniczych, spływ tratwami Doliną Popradu, Muzeum Regionalne
z historyczną kolekcją sprzętu narciarskiego, Leśny Park Zdrojowy, Cerkiew
Grekokatolicka w Wierchomli Wielkiej.

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP: do Kraków Główny. Z dworca PKS autokarem
firmy Szwagropol do Piwnicznej. Wysiadamy na przystanku Piwniczna Rynek – dworzec autobusowy. Dalej
mikrobusem Piwniczna – Kosarzyska. Ośrodek znajduje
się ok. 100 m od przystanku.
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W OŚRODKU:

Piwniczna Zdrój, ul. Kosarzyska 1
tel. 18 446 42 61
e-mail: smrek@nat.pl

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

7

720 zł

7

Zapytaj sprzedawcę
o najlepszą ofertę
dla Ciebie

7

790 zł

7

880 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

- noclegi w pokojach 2- osobowych
z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie (możliwość diety 1200 Kcal),
- wieczorek taneczny przy muzyce
mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- poranny rozruch ok. 30 min.,
- wyjścia w góry z instruktorem (należy zabrać obuwie sportowe i odpowiedni strój sportowy),
- korzystanie z basenu w określonych
godzinach (obowiązują czepki),
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu wyjazdu.

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

listopad 2018
grudzień 2018

(do 22 grudnia 2018)

marzec 2019
Wczasy
Wielkanocne
czerwiec 2019

(do 22 czerwca 2019)

wrzesień 2019
lipiec 2019
sierpień 2019

(do 23 sierpnia 2019)

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.
www.nat.pl

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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BUKOWINA
TATRZAŃSKA

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

Hotel po generalnym remoncie (grudzień 2017). Malowniczo położony
w centrum miejscowości, z tarasem,
z którego podziwiać można wspaniałą
panoramę Tatr.

WARTO ZOBACZYĆ:

W HOTELU:

szereg zabytkowych willi z okresu międzywojennego wybudowanych w stylu
zakopiańskim, Góralski Karnawał, sierpniowe „Sabałowe Bajania”, baseny termalne (700 m od hotelu).

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.
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mini SPA (m.in. sauna sucha i parowa,
jacuzzi), winda, lobby bar, Restauracja
TaTradycja, widokowy taras. Parking
ogrodzony, płatny.

Bukowina Tatrzańska
ul. Olczański Wierch 7
tel. 18 207 72 12
e-mail: morskieoko@nat.pl

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

- noclegi w pokojach 1, 2, 3, 4 – osobowych z łazienką,
- wyżywienie: śniadanie (bufet)
- zapytaj sprzedawcę o możliwość
dokupienia obiadu lub kolacji,
- pobyt do śniadania w dniu wyjazdu.

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

październik 2018

7

650 zł

7

610 zł

7

Zapytaj
sprzedawcę
o najlepszą
ofertę
dla Ciebie

7

690 zł

7

Zapytaj
sprzedawcę
o najlepszą
ofertę
dla Ciebie

7

690 zł

2

Zapytaj sprzedawcę
o najlepszą ofertę
dla Ciebie

listopad 2018
grudzień 2018
(do 22 grudnia 2018)

styczeń 2019

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

luty 2019
marzec 2019
kwiecień 2019
maj 2019
czerwiec 2019
lipiec 2019
sierpień 2019
wrzesień 2019
październik 2019
listopad 2019
grudzień 2019
(do 21 grudnia 2019)

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa opłata klimatyczna oraz
opłata za parking,
• Oferujemy rabaty przy zakupie biletów na baseny termalne,
• Oferujemy pomoc w organizacji
wycieczek jednodniowych,
• Dopłata do pokoju jednoosobowego – 40 zł/doba,
• Ilość miejsc okresowo limitowana,
www.nat.pl

weekendy

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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WISŁA

Wisła – klimatyczna miejscowość, położona w dolinie rzeki Wisły w Beskidzie
Śląskim, otoczona pasmami górskimi
Stożka, Czantorii i Baraniej Góry.
WARTO ZOBACZYĆ:
Kolej Linowa Cieńków (str. 42), Szlak
spacerowy Pętlą Cieńkowską, Skocznia narciarska im. A. Małysza, Muzeum
Beskidzkie, Zamek Prezydenta RP, Pałacyk Myśliwski Habsburgów, muzeum poświęcone Adamowi Małyszowi.

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP lub PKS: do Wisły Centrum, dalej autobusem
lokalnym w kierunku Wisły Malinki lub Salmopolu.
Hotel znajduje się ok. 550 m od przystanku Wisła
Malinka Spółdzielnia.

36

Hotel położony na malowniczym stoku
Cieńkowa (720 m n.p.m) nad potokiem
Malinka. Doskonałe miejsce na spacery, szczególnie polecamy Pętlę Cieńkowską.
W HOTELU:
Mini SPA (sauna, infrared, jacuzzi), sala
konferencyjna, zadaszone miejsce na
grilla, plac zabaw, siłownia zewnętrzna,
kawiarnia, Bistro Cieńkowskie, Cafe Peron, możliwość wypożyczenia rowerów.
Parking niestrzeżony, monitorowany,
płatny.

Wisła, ul. Malinka 8
tel. 33 855 36 32
e-mail: ogrodzisko@nat.pl

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

7

600 zł

7

640 zł

7

Zapytaj sprzedawcę
o najlepszą ofertę
dla Ciebie

7

640 zł

7

770 zł

październik 2018
listopad 2018
grudzień 2018
(do 22.12.2018)

marzec 2019
kwiecień 2019

(z wyłączeniem Świąt
Wielkanocnych)

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

- noclegi w pokojach 2, 3 osobowych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany,
- wieczorek taneczny przy muzyce
mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu
(weekendy do obiadu w dniu wyjazdu),
- możliwość korzystania z mini SPA
za dodatkową odpłatnością,
- Polecamy: kolej linową Cieńków zapytaj o zniżkę na zakup biletu.

maj 2019
Wczasy
Wielkanocne 2019
czerwiec 2019
wrzesień 2019
lipiec 2019
sierpień 2019
październik 2019

7

listopad 2019

7

grudzień 2019

7

weekendy

(do 21.12.2019)

wakacje
pozostałe okresy
(bez stycznia
i lutego)

620 zł

240 zł
2
210 zł

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 limitowana.
www.nat.pl

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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USTROŃ

Ustroń znajduje się w malowniczej dolinie Wisły pomiędzy stokami Czantorii
i Równicy. Kurort od ponad 200 lat odwiedzają kuracjusze. Występują tutaj
najlepsze w Polsce solanki i borowiny.

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

WARTO ZOBACZYĆ:

W HOTELU:

Muzeum Ustrońskie w zabytkowym budynku dawnej dyrekcji huty, Leśny Park
Niespodzianek, Ustrońskie Spotkania
Teatralne, Ustrońska Jesień Muzyczna, Szlak spacerowy Pętlą Cieńkowską
w Wiśle (str. 42).

winda, baza rehabilitacyjno-zabiegowa, gabinet masażu leczniczego, sala
gimnastyczna z siłownią, 2 sale konferencyjne, ogród z wiatą grillową, basen
(otwarcie lato 2018 r.).
Parking monitorowany, ogrodzony, oświetlony, płatny.

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.

Ustroń, ul. Szpitalna 88
tel. 33 854 34 86
e-mail: ziemowit@nat.pl
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

7

740 zł

7

920 zł

7

740 zł

7

Zapytaj
sprzedawcę
o najlepszą
ofertę
dla Ciebie

7

790 zł

7

760 zł

październik 2018
listopad 2018
grudzień 2018
(do 22.12.2018)

Pakiet Uzdrowiskowy
marzec 2019
kwiecień 2019

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

- noclegi w pokojach 2, 3 osobowych z łazienką,
- wyżywienie 3 razy dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiad serwowany,
- NOWOŚĆ: Strefa wellness (basen,
jacuzzi z hydromasażem, sauny) jednorazowy wstęp,
- Aqua Fitness - zajęcia pokazowe,
- wieczorek taneczny przy muzyce
mechanicznej,
- kolacja grillowa,
- 1 zabieg dziennie w dni robocze
(z wyłączeniem masaży ręcznych
i zabiegów wodnych),
- pakiet uzdrowiskowy (10 zabiegów rehabilitacyjnych, 2 masaże
kręgosłupa),
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu wyjazdu (weekendy do obiadu w dniu wyjazdu).

(z wyłączeniem Świąt
Wielkanocnych)

maj 2019
październik 2019
czerwiec 2019
lipiec 2019
sierpień 2019
wrzesień 2019
październik 2019
listopad 2019
grudzień 2019

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:
możliwość zakupienia Pakietu 10
zabiegów od 99 zł,
•Ilość miejsc okresowo limitowana.
www.nat.pl

weekendy

(do 21.12.2019)

wakacje, ferie
(na zapytanie)
pozostałe
okresy

280 zł
2

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

250 zł

39

SZCZYTNA
k/Dusznik Zdrój

Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny

RELAX
Szczytna

Duszniki Zdrój to nieduże, położone na
Ziemi Kłodzkiej u podnóża Gór Stołowych miasteczko. Część uzdrowiskowa
znajduje się poza centrum miasta, co zapewnia turystom ciszę i spokój.
WARTO ZOBACZYĆ:
Park Zdrojowy w Dusznikach Zdrój, Muzeum Papiernictwa, Kościół św. Piotra
i Pawła z XIV wieku, festiwale i koncerty
w Dworku Chopina, Strzeliniec Wielki,
Błędne Skały.

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU:
PKP, PKS: kierunek Wrocław - Kłodzko, przystanek
do wysiadania Duszniki Zdrój. Dojazd do ośrodka
busem miejskim (mała ilośc kursów) lub taksówką
ok. 3 km.

40

Obiekt położony na częściowo zalesionej działce o pow. 10 hektarów pomiędzy 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, plac zabaw dla dzieci,
wiata grillowa.
Parking ogrodzony, niestrzeżony, zamykany o godz. 22.00, płatny.

Szczytna, ul. Robotnicza 23
tel. 74 866 92 62
e-mail: relax@nat.pl

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

wrzesień 2018

7

FB
HB
570 zł 490 zł

7

FB
HB
560 zł 460 zł

październik 2018
listopad 2018
grudzień 2018
(do 22.12.2018)

22.12–29.12.2018

7

29.12–05.01.2019

7

Wczasy Świąteczne

Turnus Sylwestrowy

810 zł

styczeń 2019
luty 2019
TURNUSY BEZ TRANSPORTU

- noclegi w pokojach 1, 2, 3, 4 –
osobowych z łazienką w pawilonie
wczasowym (turnusy świąteczne
w pawilonie turystycznym),
- wyżywienie: śniadania i kolacje
w formie bufetu, obiad serwowany
- FB (3 posiłki dziennie) lub HB
(2 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja),
- wieczorek taneczny przy muzyce
mechanicznej (impreza sylwestrowa przy muzyce mechanicznej),
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- nielimitowana liczba wejść na basen,
- pobyt wczasowy: od kolacji w dniu
przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu,
- pobyt weekendy: FB od kolacji do
obiadu, HB od kolacji do śniadania
w dniu wyjazdu.

7

Zapytaj
sprzedawcę
o najlepszą ofertę
dla Ciebie

5

590 zł

7

FB
HB
570 zł 490 zł

7

FB
HB
590 zł 510 zł

7

FB
HB
690 zł 610 zł

7

FB
HB
570 zł 490 zł

2

FB
HB
220 zł 180 zł
FB
HB
190 zł 160 zł

marzec 2019
18.04–23.04.2019
Święta Wielkanocne

kwiecień 2019
maj 2019
czerwiec 2019
(do 22.06.2019)

wrzesień 2019
czerwiec 2019
(od 23.06.2019)

lipiec 2019
sierpień 2019
październik 2019

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

www.nat.pl

grudzień 2019
(do 21.12.2019)

weekendy

• Na miejscu pobierana jest meldunkowa opłata klimatyczna oraz
opłata za parking,
• Na miejscu istnieje możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych
za dodatkową odpłatnością.

listopad 2019

wakacje
pozostałe
okresy

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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KALBORNIA

Ośrodek Wypoczynkowy

INTER PIAST
Kalbornia

Kalbornia to maleńka miejscowość usytuowana pośród warmińskich lasów i jezior. Raj dla wędkarzy i grzybiarzy oraz
miłośników przyrody.

WARTO ZOBACZYĆ:
Zamek w Niedzicy, Gotycki zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie, Kanał
Ostródzko–Elbląski, pola Grunwaldu,
leśne ścieżki spacerowe, łowiska wędkarskie.

Ośrodek malowniczo wkomponowany
w rozległy teren parkowo-leśny, bezpośrednio nad Jeziorem Dąbrowa Wielka.
Posiada plażę i małą przystań wodną.
W OŚRODKU:
wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego (kajaki, rowerki wodne, łódki żaglowe typu Sigma), oświetlony kort tenisowy, boisko do piłki plażowej i siat
kówki, plac zabaw i pokój zabaw dla dzieci, zadaszone miejsce na ognisko, kawiarnia, letni bar, salon kosmetyczny, sauna.
Parking ogrodzony, monitorowany, płatny.

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
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Kalbornia, Dąbrówno
tel. 89 647 40 31
e-mail: interpiast@nat.pl

TURNUSY BEZ TRANSPORTU

TERMIN

ILOŚĆ
NOCY

CENA

wrzesień 2018

7

590 zł

maj 2019

7

560 zł

7

610 zł

7

720 zł

czerwiec 2019
(do 22.06.2019)

wrzesień 2019
czerwiec 2019
(od 22.06.2019)

lipiec 2019
sierpień 2019
weekendy

2

IV, V, VI, IX, X
190 zł

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 - osobowych z łazienką – w pawilonie
wczasowym lub w domkach campingowych,
- wyżywienie: śniadania i kolacje w
formie bufetu, obiad serwowany,
- wieczorek taneczny z poczęstunkiem przy muzyce mechanicznej,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu
(weekendy do obiadu w dniu wyjazdu).
www.nat.pl

centrala rezerwacja: 32 325 04 80 (od 7.00 do 15.00)
32 661 12 74, 32 326 23 50-51 (od 7.00 do 18.00)
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WISŁA CIEŃKÓW

DLA SENIORA
PROPOZYCJA WYCIECZEK
dla grup min. 20 osób

Spacer Pętlą Cieńkowską, to propozycja
spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny.
Bez wysiłku zobaczysz najpiękniejsze widoki
Beskidów – dolinę Malinki, Dolinę Czarnego
z zalewem Czerniańskim, masyw Baraniej
Góry czy Zameczek Prezydencki w Wiśle.
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i DZIEŃ

Przyjazd w godzinach porannych,
poczęstunek (kawa, ciastko),
Spacer Pętlą Cieńkowską
z przewodnikiem, opcjonalnie
obiad lub ognisko z gawędziarzem/
góralem
koszt od 65 zł/os.

i DZIEŃ

WYCIECZKA 2-dniowa
Przyjazd w godzinach południowych,
zakwaterowanie, obiad.
Do wyboru – spacer po okolicy
w tym relaks nad Potokiem
Malinka lub relaks w Mini SPA
(1,5 godz. po 10-12 os.),
kolacja w formie ogniska
w towarzystwie gawędziarza/górala

Ii DZIEŃ

Wisła – Pętla Cieńkowska to:
• skocznia im. A. Małysza z koleją linową
(wyjazd lub zjazd)
• kolej linowa Cieńków (wyjazd lub zjazd)
• trasa górna – 1300 m z trzema punktami
widokowo-wypoczynkowymi (tablice dydaktyczno-informacyjne)
• trasa dolna – 1000 m wzdłuż Potoku Malinka (ścieżka edukacyjno-dydaktyczna)
• bezpłatne parkingi
• punkty gastronomiczne (Bistro Cieńkowskie, Cafe Peron, Karczma Jedlowo, Ranczo Cieńków, Kawiarnia w wieży Skoczni)
• „Sałasz” na Cieńkowie (miejsce kultywowania tradycji pasterskiej)
• atrakcje dla dzieci – place zabaw, konie,
owce i inne zwierzątka….
• punkty wypoczynkowe dla Seniora – leżaki nad potokiem Malinka
• dla bardziej aktywnych: miejsce wypadowe na beskidzkie szlaki np. na Baranią
Górę
• Hotel***NAT (Ogrodzisko) – wygodne pokoje, smaczna kuchnia, mini SPA (sauny,
jacuzzi).

WYCIECZKA 1-dniowa

Po śniadaniu spacer Pętlą
Cieńkowską z przewodnikiem,
obiad, wykwaterowanie
koszt od 155 zł/os.

