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Szanowni Państwo,
Serdecznie witamy na łamach katalogu zimowego Sieci NAT – hotele i ośrodki
wypoczynkowe w Polsce.
Nie ulega wątpliwości, że ciągle się dla Państwa zmieniamy…..
Miło nam poinformować, że oddany do użytku w maju 2017 r. Hotel*** NAT
w Jarosławcu jest kolejnym, nadmorskim hotelem całorocznym. Zapraszamy
w Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra. Zapraszamy również, w okresie ferii
rodziny z dziećmi, w ramach Pakietu Dziecko i Wypoczynek oraz Gości
chcących skorzystać z nowoczesnej bazy rehabilitacyjno-zabiegowej na wczasy
z zabiegami.

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

Krynica Zdrój Hotel*** Jagiellonka (10)
Piwniczna Zdrój OLW Smrek (11)
Bukowina Tatrzańska Hotel***NAT (12)
Zarzecze OŻ Fregata (13)
Wisła Hotel*** Ogrodzisko (14)
Ustroń Hotel*** Ziemowit (15)
Szczytna OWR Relax (16)
Kalbornia OW Inter Piast (17)

Sprawdź ofertę i rezerwuj on-line na
www.nat.pl

Po generalnym remoncie przywita Was Hotel*** NAT w Bukowinie
Tatrzańskiej. Piękne, góralskie wnętrza, nowoczesne SPA i restauracja a’la carte
zapraszają od okresu Świąteczno-Noworocznego.
Amatorów sportów zimowych zapraszamy do Wisły na Stację Narciarską
Cieńków. Czeka na Państwa kilka wyciągów, blisko 5 km tras ratrakowanych
i częściowo oświetlonych, liczne punkty gastronomiczne, wypożyczalnie
sprzętu oraz instruktorzy. Zatrzymać się można w Hotelu*** Ogrodzisko,
usytuowanym wręcz na stoku narciarskim.
Tradycyjnie już nie zapominamy o Seniorach, których z wielką radością gościmy
w naszych obiektach oferując specjalne zniżki. Serdecznie zapraszamy
na wczasy i wczasy z zabiegami rehabilitacyjnymi.
Hotele, ośrodki i apartamenty Sieci NAT zapraszają przez cały rok.
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Zarząd i pracownicy
Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej

Nadwiślańska Agencja Turystyczna jest członkiem

Polub nas: Facebook.com/NATwczasy

REZERWACJE

REZERWUJ ON – LINE
Szybko – wygodnie – bezpiecznie

www.nat.pl

Rezerwuj ON-LINE w skrócie

REZERWUJ
TELEFONICZNIE
• doradzimy i odpowiemy na wszystkie pytania,
ponieważ doskonale znamy nasze hotele i ośrodki
• pomożemy w wybraniu najlepszej oferty
• dzięki nam prosto i szybko dokonasz rezerwacji

• Wybierz interesującą Cię ofertę
� Sprawdź dostępność i zarezerwuj pokój spełniający Twoje oczekiwania
� Wybierz sposób płatności (płatność on-line, kartą, przelewem tradycyjnym)
� ZACHOWAJ POTWIERDZENIE REZERWACJI

CENTRALNA REZERWACJA

Komfort rezerwacji:
• Zawsze aktualna oferta dostępna 24/7
� Możliwość rezerwacji z dowolnego miejsca, również na urządzeniach mobilnych
� Szybka, intuicyjna wyszukiwarka ofert - 2 tryby przeglądania: prezentacja oferty
lub prezentacja pokoi
� Asystent dostępności (podpowiedź dostępności wolnych terminów)
• Możliwość modyﬁkowania rezerwacji
• Wszystkie informacje w jednym miejscu (opisy hoteli, pokoi, zdjęcia, ﬁlmy)
• Bezpieczne płatności on – line
• ZAWSZE CIEKAWE OFERTY PROMOCYJNE

32 326 23 50-51
32 661 12 74
32 325 04 80
505 623 588
505 623 666

poniedziałek – piątek:

7.00-18.00
sobota:

10.00-14.00

Informacje praktyczne dotyczące wszystkich obiektów
Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.
OPŁATY / USŁUGI DODATKOWE:
• Dopłata za niewykorzystane łóżko w pokoju wynosi w Hotelach*** 40-90 zł / doba,
w pozostałych obiektach 25 zł / doba.
• Zwierzęta akceptowane tylko w wydzielonych pokojach, do uzgodnienia z biurem
sprzedaży lub ośrodkiem. WARUNEK przyjęcia do obiektu to zgłoszenie w
momencie rezerwacji miejsc, aktualne szczepienia, smycz. Opłata wynosi 30 zł / doba.
• Pobyt dzieci w wieku 0-3 lat (w momencie zameldowania / przyjazdu do obiektu) –
bez oddzielnego miejsca do spania i bez wyżywienia 20 zł / doba w Hotelach*** w
pozostałych obiektach opłata wynosi 15 zł / doba.
• We wszystkich obiektach istnieje możliwość dokupienia obiadu dla dziecka do lat 3.
Opłata za obiad wynosi 20 zł w Hotelach*** natomiast w pozostałych obiektach 15 zł.
• Dopłata do pokoju typu: apartamenty / Lux / podwyższony standard – informacja
dostępna w biurach sprzedaży i recepcji ośrodka.
• Parkingi płatne w recepcji według cen podanych przy każdym obiekcie w katalogu.
• Baza rehabilitacyjna: rodzaje zabiegów i cenniki dostępne na www.nat.pl oraz w
obiektach.

Możesz też zadzwonić bezpośrednio do naszego

PRZECZYTAJ PRZED WYJAZDEM:
1. Turnusy 7-dniowe i dłuższe z wyżywieniem rozpoczynają się kolacją lub
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

obiadokolacją a kończą śniadaniem. Przy zakupie więcej niż jednego turnusu
obiad między turnusami GRATIS (dotyczy opcji FB).
Doba hotelowa od godziny 17.00 do godziny 10.00 (w dniu wyjazdu pokój
należy opuścić do godziny 10.00).
Dostawka – dodatkowe miejsce do spania w postaci: dostawki hotelowej,
wysuwanego tapczanu, rozkładanego fotela, rozkładanego łóżka z materacem.
Wspólne spanie – dodatkowa osoba w pokoju, korzystająca wspólnie z inną
osobą z podstawowego miejsca noclegowego (wersalka, łóżko małżeńskie 140
cm, kanapa i sofa rozkładana).
Prezentowane na stronie internetowej zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że nie każdy pokój w ośrodku wygląda identycznie jak
prezentowany na zdjęciu.
W każdym obiekcie dostępne jest WIFI (w pokojach lub w holu recepcji).
W ośrodkach mogą przebywać grupy młodzieżowe.
Na miejscu pobierana jest meldunkowa opłata klimatyczna.
Ceny zawierają podatek VAT.

hotelu lub ośrodka (kontakt na stronach obiektów) lub zadać

KUP U NASZEGO AGENTA

pytanie na facebooku / facebook.com/NATwczasy/
czy mailu: nat@nat.pl – skontaktujemy się z Tobą

Jeżeli nie masz możliwości rezerwacji on-line oraz kontaktu z Centralną Rezerwacją czy z wybranym hotelem, możesz odwiedzić naszego Agenta.
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Wykaz Agentów Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.

Wykaz Agentów Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.

"TURYSTA” Bielsko Biała, Pl. Wojska Polskiego 9, 33 816-76-34
"GOSIA TRAVEL" Bydgoszcz,ul. Długa 15,606 200 860
"AUROLAND" Bytom, ul. Moniuszki 24/2, 32 281-73-74
"OLZA-TOUR" Cieszyn, ul. Głęboka 56, 33 858-24-50
"JAN" Chorzów, ul. Kazimierz Wielkiego 2, 32 241-68-20
"GULIWER" Częstochowa, ul. Ogińskiego 3/5 m 10, 605 322 860
"POL-ORBI-TOUR" Częstochowa, Al. Kościuszki 13, 34 324-99-22
"PARTNER" Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 92, 32 792-86-06
"WYPOCZYNEK.PL" Gdańsk, ul. Matejki 12, 58 325-29-69
"POLTOURS" Gliwice, ul. Zwycięstwa 36, 32 230-85-83
"ANTRACYT" Jastrzębie Zdrój, ul. Rybnicka 6 E, 32 756-51-83
"JSU" Jastrzębie Zdrój, ul. Warszawska 1, 32 478 13 33
"RELAX" Jaworzno, ul. Grunwaldzka 58, 32 752-05-15
"METRO" Katowice, ul. Chopina 1, 32 258-03-52

"WSP OPOLE" Opole, ul. 1 Maja 1, 77 453-68-01
"COM-TOUR" Oświęcim, ul. Piastowska 4, 33/ 844-16-33
"BUWT" Poznań, ul. Łukaszewicza 1, 61/ 864 36 76
"ANIA" Pszów, ul. Traugutta 2, 32 729-10-48
"ARLEKIN" Radom, ul. Traugutta 41, 48 330-85-56
"RELAX -TUR" Radom, ul. A.Struga 34, 48 362 33 27
"UBEZPIECZENIA - TURYSTYKA" Ruda Śląska, ul. Brygadzistów 3 a, 32 240 84 00
"RELAX" Ruda Śląska, ul. Miodowa 13, 32 242-61-70
"MILATOUR" Rybnik, ul. Młyńska 13/3, 32 426 20 85
"SAFARI TOUR" Rybnik, ul. Zamkowa 6, 32 423 02 50
"PRIMO TOUR" Rzeszów, Pl. Wolności 17, 17 852-19-90
"HALLA" Siedlce, Pl. Zdanowskiego 1, 25 631-15-01
"CTK-TRIO" Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 1, 32 220-44-00
"JUWENIA 2000" Sosnowiec, ul. Warszawska 3 lok 32, 32 269 00 76

"BUS MARKET" Katowice, ul. 3-go Maja 36, 32 253-86-34
"OŚWIATA" Katowice, ul. Mickiewicza 28/7, 32 258-71-72 wew.29,31
"IW TRAVEL" Katowice, ul. Mielęckiego 7, 32 710-60-04
"IDEA SPA TRAVEL" Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 20 A/9, 94 355-44-25
"RAJDTOUR" Konin, ul. Kolejowa 11, 63 249-12-2
"ELTUR" Kraków, ul. Legionów J.Piłsudskiego 7, 12 346 15 12
"TURYSTA" Kraków, ul. Długa 11, 12/ 422 81 64
"JANINA" Libiąż, ul. Wojska Polskiego 2, 32 627-33-01
"TURYSTA" Lublin, ul. Chopina 14, 81 532-91-17
"TRADE&TRAVEL COMPANY" Łódź, ul. Piotrkowska 92, 42 636 53 52
"MADE IN POLAND" Łódź, ul. Kasprzaka 3, 42 209-39-33
"AQUATOUR" Centrum Podróży Nysa, ul. Kr.Jadwigi 6 A, 77 433-32-60
"ASES TRAVEL" Olkusz, ul. Kluczewska 2, 32 647-71-07
"TURBUD" Opole, ul. Rynek 15 B, 77 454 23 56

"TURYSTA" Wadowice, ul. Kościuszki 20, 33 872-05-13
"AMITUR" Warszawa, ul. Polna 44/1, 22 825-54-13
"EURO POL TRAVEL" Warszawa, ul. Marszałkowska 140, 22 828-03-30
"GROMADA" Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2, 22 828-55-72
"TOURIST POLSKA" Warszawa, Jerozolimskie 47 lok. 10A, 22 622 62 43
"VITA TOUR" Wodzisław Śląski, Oś. XXX-lecia PRL 62 C, 32 456-13-41
"EXOTIC TOUR" Wola, ul. Poprzeczna 1, 32 450 70 33
"KON TIKI" Wrocław, ul. Kościuszki 34, 71 341-72-79
"ZATUR" Zabrze, ul. 3 Maja 11 A, 32 271-42-73
"TOUR&TRAVEL POLAND" Zakopane, ul. Kościuszki 15, 18 201-50-51
"AS" Zawiercie, ul. Paderewskiego 25, 32 671-54-40
"V-BUS-ELBA" Żory, ul. Bałdyka 8, 32 434-43-05
i wielu innych
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PAKIETY
SPECJALISTYCZNE

AKTYWNOŚĆ i wypoczynek

ZDROWIE i wypoczynek

Opieka instruktorów, dobra cena

Wczasy z zabiegami, baza rehabilitacyjno - zabiegowa
Koszt pakietu

Piwniczna Zdrój OLW Smrek
– Pakiet rekreacyjno-odchudzający

od 890/990 zł

Pakiet zawiera: możliwość wyboru diety 1200 kalorii, aktywność ruchowa
pod okiem wysoko wykwaliﬁkowanej kadry, codzienne korzystanie z basenu,
sauny i łaźni parowej, zajęcia gimnastyczne na sali (callanetics, gimnastyka,
Zumba), ognisko z kapelą góralską. Nowość: możliwość korzystania z diety
warzywno-owocowej dr Ewy Dąbrowskiej (dodatkowo płatna)

Rezerwacja na
www.nat.pl
lub
CENTRALNA REZERWACJA
32 326 23 50-51
32 661 12 74

Piwniczna Zdrój OLW Smrek – Uroda i Sylwetka
1090 zł
Pakiet zawiera: codzienna aktywność ruchowa, aqua aerobik (45 minut),
zajęcia gimnastyczne na sali (45 minut), 3 x masaż kręgosłupa (30 minut),
1 x masaż podwodny, 2 x bicz szkocki, 3 x masaż limfatyczny BOA,
1 x zabieg modelujący ciało

DZIECKO i wypoczynek

od 850 zł
(pokój komfort 955 zł)

Dodatkowo dla opiekuna: 1 x warsztat „Zasady zdrowego żywienia dziecka”, pakiet 10 zabiegów
w promocyjnej cenie od 85 zł lub 10% zniżki na zabiegi
Dodatkowo dla dziecka: korzystanie ze strefy zabaw („mini Figlo Park”)
Możliwość wykupienia pakietu 5 dniowego – koszt od 620 zł/ 5 dni (pokój komfort 695 zł)

Koszt pakietu: od 850 zł

Pakiet Dziecko i JA - Koszt pakietu: od 980 zł
(str. 18)

Jarosławiec Hotel*** NAT - oferta na www.nat.pl

od 890 zł
(pokój komfort 995 zł)

Pakiet zawiera: 5 x masaż kręgosłupa, 5 x masaż wirowy nóg lub rąk,
5 x degustacja leczniczych wód mineralnych, rytuał relaksacyjny
połączony z muzyko - elektrostymulacją i aromaterapią, zajęcia poza
terenem hotelu (ok. 200m): 2 x gimnastyka relaksacyjno – funkcjonalna
z instruktorem, 2 x strefa odnowy biologicznej (basen, jacuzzi, sauny)
Możliwość wykupienia pakietu 5 dniowego – koszt od 640 zł/ 5 dni

od 900 zł

Weekend z energią – od 250 zł

od 900 zł

Pakiet zawiera: 5 x zabiegi z ﬁzykoterapii, wodne lub masaż klasyczny
kręgosłupa, basen
Jarosławiec Hotel*** NAT - Wczasy z zabiegami

od 790 zł

Pakiet zawiera: 5 x zabiegi z ﬁzykoterapii, wodne lub masaż klasyczny
kręgosłupa, basen
Możliwość dokupienia dodatkowych zabiegów w cenie 99 zł

Koszt

Sarbinowo Hotel*** Jawor (str. 18)

Weekend czekoladowy – od 250 zł
Weekend dla dwojga – od 250 zł

Dodatkowo dla opiekuna: 1 x aromaterapia w saunie, bezpłatny dostęp do salki ćwiczeń,
rowerów i kijków do Nordic Walking
Dodatkowo dla dzieci: 5 x inhalacje, 5 x ćwiczenia oddechowe, 2 x warsztaty z aktorem „Kulturalny
wygrywa więcej”
Możliwość wykupienia pakietu 5 dniowego – koszt od 640 zł/ 5 dni
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WEEKENDY

Koszt pakietu: od 850 zł

Dodatkowo dla dziecka: 1 x zajęcia z elementami dogoterapii; Program „Bezpieczny pies,
bezpieczne dziecko”
Możliwość wykupienia pakietu 5 dniowego – koszt od 610 zł/ 5 dni

Sarbinowo Hotel*** Jawor

Krynica Zdrój Hotel*** Jagiellonka – Pakiet aktywny relaks

Świnoujście Hotel*** Rybniczanka - Wczasy z zabiegami

Koszt pakietu 7 dniowego:

Ustroń Hotel*** Ziemowit

Pakiet zawiera: 5 x zabieg z ﬁzykoterapii, 5 x zabieg wodny,
5 x masaż klasyczny kręgosłupa, 1 x karnet na kurację pitną
Możliwość wykupienia pakietu 5 dniowego – koszt od 640 zł/ 5 dni

Pakiet zawiera: 5 x zabiegi z ﬁzykoterapii, wodne lub masaż klasyczny
kręgosłupa, basen

W pakiecie; 5 x ﬁtopopołudnia dla opiekunów, świeże wyciskane soki dla dzieci,
zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, seanse bajkowe

Wisła Hotel*** Ogrodzisko

od 890 zł

Krynica Zdrój Hotel*** Jagiellonka – Pakiet zdrowotny

Kołobrzeg Hotel*** Górnik – Wczasy z zabiegami

Bogaty program, dziecko do lat 12 gratis

Krynica Zdrój Hotel*** Jagiellonka

Koszt pakietu

Wczasy odchudzające Slim & Fit

od 890 zł

Pokonaj ból kręgosłupa

od 980 zł

Wczasy dla diabetyków

od 880 zł

Wczasy dla Amazonek

od 880 zł

Wczasy dla Stomatologów

od 895 zł

UWAGI:

Regulamin, szczegółowy program oraz dostępne
terminy każdego pakietu znajdują się na stronie

www.nat.pl

• Każdy pakiet zawiera noclegi z wyżywieniem 3 x dziennie
• Pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu
• Doba hotelowa od 17.00 do 10.00
• Dzieci w wieku 0-3 lat bez świadczeń,
na wspólnym spaniu – bezpłatnie
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa opłata klimatyczna
• Parking płatny wg cennika
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Oferta specjalna:

OFERTA
dla Seniora

OBIEKT

Świnoujście
Hotel*** Rybniczanka

Kołobrzeg
Hotel*** Górnik

Sarbinowo
Hotel*** Jawor

Jarosławiec
Hotel*** NAT
NOWOŚĆ!

Krynica Zdrój
Hotel*** Jagiellonka

Piwniczna Zdrój
OLW Smrek

Drodzy Seniorzy,

Bukowina Tatrzańska
Hotel*** NAT
NOWOŚĆ!!!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty
wypoczynku, jaką przygotowaliśmy specjalnie dla Was w
naszych obiektach w Polsce.

Wisła
Hotel*** Ogrodzisko

W hotelach i ośrodkach wypoczynkowych sieci NAT
możecie liczyć na:
Ustroń
Hotel*** Ziemowit

• wygodnie urządzone i wyposażone pokoje z łazienkami w większości
po generalnym remoncie,
• smaczną kuchnię (śniadania i kolacje w formie bufetów z ciepłymi daniami,
obiady serwowane do stolików zawsze z kompotem i podwieczorkiem, szeroki
wybór herbat w tym ziołowych, możliwość wyboru diety np. cukrzycowej),
• wieczorki taneczne z poczęstunkiem, ogniska z pieczeniem kiełbasek,
• możliwość skorzystania z bazy rehabilitacyjno-zabiegowej, często w cenie
pakietu lub z możliwością dokupienia zabiegów w promocyjnej cenie,
• miły, uśmiechnięty, profesjonalny i pomocny personel, który pomoże w każdej
sytuacji….

Nawiążemy kontakt z liderami grup emeryckich
- oferta współpracy
Oferujemy wyżywienie dla grup (obiad) lub inne usługi (ognisko, basen, etc.)
przy przejazdach tranzytowych przez miejscowości, w których znajdują się
nasze hotele i ośrodki.
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ILOŚĆ
NOCY

CENA

Listopad,
grudzień 2017

7

720 zł

Od stycznia
do marca 2018

7

770 zł

Listopad,
grudzień 2017

7

720 zł

Od stycznia
do marca 2018

7

770 zł

Listopad,
grudzień 2017

7

pokój standard

Od stycznia
do marca 2018

7

pokój standard

Wczasy Świąteczne
20-27.12.2017

7

872 zł

Wczasy Świąteczne
23-28.12.2017

5

632 zł

Wczasy Noworoczne
27.12.2017-03.01.2018

7

Marzec 2018

7

632 zł

Święta Wielkanocne
30.03-03.04.2018

4

464 zł

Listopad,
grudzień 2017

7

pokój standard

Styczeń,
luty 2018

7

Marzec 2018

7

pokój standard

Wczasy Wielkanocne
29.03-05.04.2018

7

pokój standard

Listopad, grudzień 2017,
marzec 2018

7

710 zł

Wczasy Wielkanocne
29.03-05.04.2018

7

899 zł

Styczeń, luty 2018

7

HB 885 zł

Marzec 2018

7

HB 730 zł

Listopad,
grudzień 2017

7

570 zł

Marzec 2018

7

599 zł

Wczasy Wielkanocne
29.03-05.04.2018

7

780 zł

Listopad, grudzień 2017

7

699 zł

Styczeń, luty 2018

5

510 zł

Marzec 2018

7

699 zł

Listopad,
grudzień 2017

7

540 zł

Wczasy Świąteczne
22-27.12.2017

5

530 zł

Wczasy Noworoczne
27.12.2017-02.01.2018

6

700 zł

Styczeń, luty 2018

7

595 zł

Marzec 2018

7

540 zł

Święta Wielkanocne
29.03-03.04.2018

5

510 zł

TERMIN

Szczytna
k/ Dusznik Zdrój
OWR Relax

664 zł
709 zł

1162 zł

w cenie Bal Sylwestrowy

614 zł
814 zł

pokój standard

614 zł
814 zł

Grudzień - oferta nie dotyczy okresu Świąt i Sylwestra | Oferta czasowo ograniczona

Szczegółowy program i świadczenia
znajdują się
w ofercie Dla Seniora 2017/2018
Do kilku obiektów oferujemy transport
ze Śląska (w określonych terminach)

Zadzwoń i poproś o przesłanie pełnej oferty
lub zarezerwuj swój pobyt :

CENTRALNA REZERWACJA
32 326 23 50-51, 32 661 12 74
32 325 04 80, 505 623 588

9

POBYTY INTEGRACYJNE

konferencje
szkolenia

Baza noclegowa

Obiekty Sieci Nat znajdują się w bardzo atrakcyjnych miejscach, znanych
miejscowościach turystycznych w Polsce. Więkoszć obiektów to hotele***
dysponujące pokojami 2 i 3 osobowymi, ale też pokojami typu studio i
apartamentami. Możemy gościć u siebie od kilkudziesięciu do kilkuset osób.
W hotelach dostępna jest infrastruktura np. baseny, sauny, gabinety
odnowy biologicznej czy kawiarnie, które uatrakcyjnią pobyt.

Zaplecze konferencyjne

Dlaczego my?

• własna baza noclegowa ( 9 hoteli***, 8 ośrodków wypoczynkowych,
kompleks apartamentów)
• własna infrastruktura – przystanie żeglarskie z wypożyczalnią sprzętu
pływającego, kolej linowa Cieńków w Wiśle (zimą znana Stacja Narciarska,
latem rodzinny szlak spacerowy Pętla Cieńkowska)
• własna, smaczna kuchnia
• różnorodność atrakcji
• najlepsi, sprawdzeni instruktorzy
• profesjonalna obsługa

SALA 1 SALA 2

Liczba
miejsc w
ustawieniu
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Wsparcie organizacyjne

OW Inter Piast

OWR Relax

Hotel*** Ziemowit

W sezonie zimowym zorganizujemy zawody narciarskie lub event na
naszej Stacji Narciarskiej Cieńków w Wiśle.

CENTRALNA REZERWACJA

SALA 1

SALA 2

SALA 1

SALA 2

SALA 1

SALA 2

200

100

200

50

100

60

60

80

60

100

120

80

160

50

100

bankietowym

130

60

100

30

60

50

40

60

50

60

70

50

100

30

60

90

60

120

30

60

50

30

60

50

60

70

40

80

20

40

powierzchnia (m )

205

121

225

48

124

69

60

101,5

120

96

112

156

168

63

150

długość (m)

17,63

11

25

8

16,50

12,5

8

14,5

20

16

16

12

12

10,5

12,5

szerokość (m)

11,61

11

9

6

7,50

5,5

7,5

7

6

6

7

13

14

6

12

2

Imprezy integracyjne, spotkania ﬁrmowe, gale i bankiety, zjazdy i kongresy
a także pikniki ﬁrmowe – nie ma dla nas wydarzenia, którego nie bylibyśmy
w stanie zaplanować i zrealizować.

Różnorodność atrakcji

teatralnym

szkolnym

Imprezy okolicznościowe

Zorganizujemy wszystko tak, aby Wasze wydarzenie było wyjątkowe, a nasz
kontakt z Państwem nabrał charakteru stałej współpracy. Posiadamy
wieloletnie doświadczenie, a przede wszystkim własną bazę noclegową
z różnorodnymi atrakcjami.

Hotel*** Ogrodzisko

Oż Fregata

Bukowina Tatrzańska
Hotel***NAT

OLW Smerk

Hotel*** Jagiellonka

Hotel ***Neptun

Sala

OW Eden

Hotel*** Rybniczanka

• ale przede wszystkim:
• bezpieczeństwo
• najlepsze pomysły
• najwyższy standard usług

Sale szkoleniowe i konferencyjne wyposażone są w niezbędny sprzęt
audiowizualny i nagłaśniający. Do dyspozycji oddajemy również
wykwaliﬁkowany zespół pracowników, którzy zadbają o kompleksową
obsługę imprez.

Nawiążemy współpracę z organizatorami
konferencji, szkoleń oraz eventów ﬁrmowych.

32 326 23 50-51
32 661 12 74
32 325 04 80
797 185 935
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ŚWINOUJŚCIE

CENA

za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat

łagodny klimat
przez cały rok

Świnoujście – miejscowość
atrakcyjna turystycznie przez
cały rok, położona na 44
wyspach. Część rekreacyjna
i uzdrowiskowa zlokalizowana
jest na wyspie Uznam.
Dzięki złożom borowin i solanek
oraz łagodnemu, nadmorskiemu
klimatowi od lat stanowi
cenione przez kuracjuszy
i wczasowiczów miejsce.

Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 06.01.2018-24.02.2018
Sezon C: 28.10.2017-16.12.2017
24.02.2018-07.04.2018
Terminy

Łóżko regularne

Sezon A

FB / 1120 zł

7 dniowy turnus

Sezon B

7 dniowy turnus; 10 zabiegów w cenie

Sezon C

7 dniowy turnus; 10 zabiegów w cenie

Oferta specjalna

4 dniowy turnus; 02.01-06.01.2018

Wczasy wielkanocne 7 dni
31.03-07.04.2018

FB / 1040 zł
FB / 940 zł
FB / 590 zł
FB / 999 zł

7 dniowy turnus; 5 zabiegów w cenie

Cena od

590 zł
HOTEL

RYBNICZANKA

INFORMACJE PRAKTYCZNE

ŚWINOUJŚCIE

Hotel, a zarazem Sanatorium Uzdrowiskowe, pięknie położone w malowniczej części Dzielnicy
Nadmorskiej, 100 m od promenady i 150 m od plaży. Obiekt z wieloletnią tradycją
i doświadczeniem w prowadzeniu działalności leczniczej i hotelowej.

ATRAKCJE W OKOLICY:
� Koncert kolęd i pastorałek, kabarety
� Muzeum Rybołówstwa, Latarnia Morska – najwyższa
nad Bałtykiem, forty i Podziemne miasto, kościół gotycki
na wyspie Karsibór
� Ścieżka Dydaktyczna „Szlak Fortyﬁkacyjny”, Plac Edukacji
Przyrodniczej, Promenada Nadmorska, Promenada nad Świną
� Rejsy wycieczkowe i regularnie kursujące promy do
Skandynawii
� Doskonale przygotowane szlaki piesze i rowerowe
� Złoża solanek i borowin, łagodny klimat nadmorski
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OBIEKT (230 miejsc):
• Hotel całoroczny, pokoje 1, 2 i 3- osobowe, apartamenty
� Wszechstronna baza zabiegowa, sauna, jacuzzi, sala gimnastyczna
� Pakiety tematyczne: wczasy z zabiegami (str. 6-7)
oferta dla Seniora (str. 8-9)
� Basen kryty, wypożyczalnia rowerów oraz kijków nordic walking
• Kawiarnia, fryzjer, bilard, WiFi
• Organizacja konferencji i bankietów do 200 osób (str. 10)
• Hotel w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
• Parking monitorowany, niestrzeżony, płatny 25 zł/doba
• Strzeżone parkingi ogólnodostępne ok. 200 m od hotelu

Hotel*** Rybniczanka
ul. Kasprowicza 14, 72-600 Świnoujście
tel./fax: 91 321 45 32, 91 823 10 00
e-mail: rybniczanka@nat.pl
GPS: 53°55’10.83’’N, 14°14’49.78’’E

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB) / menu
wielkanocne, basen.
W sezonie B i C przy pobycie min. 7 dniowym w cenie
2 zabiegi dziennie wykonywane w dni robocze ( bez masażu
klasycznego całego ciała i borowiny, dla dzieci inhalacje)
– nie dotyczy oferty specjalnej. Zabiegi nie są wykonywane
w okresie Świąt, Sylwestra. Cena pakietu 7 dniowego
nie zawiera opłaty za zabawę sylwestrową.
• 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 zależności od terminu pobytu FB 420 zł / 7 dni
lub FB 560 zł / 7 dni.
• W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra
pobyt na zapytanie.
• Dopłata do pokoju 1 osobowego 20 zł / doba.
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet)
+ obiad (bufet) + kolacja (bufet).
• Hotel dysponuje bazą rehabilitacyjno-zabiegową
szczegółowy cennik dostępny na www.nat.pl.
• Więcej informacji na str. 5

najlepsze ceny i terminy sprawdź na

www.nat.pl
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KOŁOBRZEG

CENA

za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat

Polska stolica SPA

Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 06.01.2018-24.02.2018
Sezon C: 28.10.2017-16.12.2017
24.02.2018-07.04.2018

Kołobrzeg jest największym
kurortem nadmorskim w Polsce,
działa tu ponad 30 ośrodków
sanatoryjnych, czyniąc z miasta
polską stolicę SPA. Łączy
atrakcje tętniącej życiem
miejscowości z możliwością
zadbania o zdrowie.

Terminy

Łóżko regularne

Sezon A

FB / 1120 zł

7 dniowy turnus

Sezon B

7 dniowy turnus; 10 zabiegów w cenie

Sezon C

7 dniowy turnus; 10 zabiegów w cenie

Oferta specjalna

4 dniowy turnus; 02.01-06.01.2018

Wczasy wielkanocne 7 dni
31.03-07.04.2018

FB / 1040 zł
FB / 940 zł
FB / 590 zł
FB / 999 zł

7 dniowy turnus; 5 zabiegów w cenie

Cena od

590 zł
HOTEL

INFORMACJE PRAKTYCZNE

GÓRNIK

KOŁOBRZEG

Kameralny hotel o statusie sanatorium z bazą rehabilitacyjno-zabiegową i basenem. Pięknie położony
w nadmorskim parku, zaledwie 350 m od promenady nadmorskiej i 400 m od morza. Programy
odnowy biologicznej i turnusy z zabiegami pozwalają gościom skupić się na swoim zdrowiu.

ATRAKCJE W OKOLICY:
� Spektakle teatralne, koncerty w tym Koncert Noworoczny
w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu, wystawy
� Latarnia Morska, Stare Miasto, Ratusz z XIV w., Bazylika
Konkatedralna, Zespół Fortów z Redutą Morast, Muzeum
Oręża Polskiego
� Molo i promenada nadmorska
� Port rybacki, Port Marynarki Wojennej, przystań żeglugi
– rejsy wycieczkowe i turystyczne np. na Bornholm
� Park miejski, Park Zdrojowy, trasy rowerowe,
szlak krainą Parsęty
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OBIEKT (163 miejsca):
• Hotel całoroczny, pokoje 2-osobowe, apartamenty,
(jeden pok. 1-osobowy)
� Nowoczesny gabinet odnowy biologicznej
� Baza zabiegowa, sauna
� Pakiety tematyczne: wczasy z zabiegami (str. 6-7),
oferta dla Seniora (str. 8-9)
� Plac zabaw, zadaszone miejsce na grilla
• Basen kryty, wypożyczalnia rowerów
• Taras widokowy, kawiarnia, fryzjer, kosmetyczka, WiFi
• Kilka pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
• Parking - 11 stanowisk, monitorowany, oświetlony,
nieogrodzony, płatny 25 zł/doba
• Strzeżone parkingi ogólnodostępne 150 m od hotelu

Hotel *** Górnik
ul. Kościuszki 3, 78-100 Kołobrzeg
tel./fax: 94 354 00 78 , 94 732 81 40
e-mail: gornik@nat.pl
GPS: 54°11’02.03’’N, 15°34’41.02’’E

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB) / menu
wielkanocne, basen.
W sezonie B i C przy pobycie min. 7 dniowym w cenie 2
zabiegi dziennie wykonywane w dni robocze (bez masażu
klasycznego całego ciała i kriokomory, dla dzieci inhalacje)
– nie dotyczy oferty specjalnej. Zabiegi nie są wykonywane
w okresie Świąt, Sylwestra. Cena pakietu 7 dniowego
nie zawiera opłaty za zabawę sylwestrową.
• 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 zależności od terminu pobytu FB 420 zł / 7 dni
lub FB 560 zł / 7 dni.
• W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra
pobyt na zapytanie.
• Pokoje bez balkonów – zniżka 10 zł / osoba / doba,
pokoje na parterze bez zniżek.
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet)
+ obiad (do wyboru mięsny lub wegetariański) + kolacja (bufet).
• Hotel*** dysponuje bazą rehabilitacyjno-zabiegową oraz realizuje
zabiegi SPA. Szczegółowy cennik dostępny na www.nat.pl
• Więcej informacji na str. 5

najlepsze ceny i terminy sprawdź na

www.nat.pl

15

SARBINOWO

CENA

za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat

Długie spacery
promenadą nadmorską

Sarbinowo to urocza wioska
rybacka, której największą
atrakcją jest promenada
nadmorska, idealna do spacerów
przez cały rok.

Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 28.10.2017-16.12.2017
06.01.2018-07.04.2018
Łóżko regularne

Terminy
Wczasy świąteczne 7 dni
20.12.2017-27.12.2017

Wczasy świąteczne 5 dni
23.12.2017-28.12.2017

Wczasy noworoczne 7 dni
27.12.2017-03.01.2018

Standard

FB / 1090 zł

FB / 985 zł

FB / 790 zł

FB / 715 zł

FB / 1340 zł

FB / 1035 zł*

FB / 1040 zł

FB / 765 zł*

w cenie Bal Sylwestrowy

Wczasy noworoczne 5 dni
28.12.2017-02.01.2018

Komfort

w cenie Bal Sylwestrowy

Wczasy świąteczno-noworoczne FB / 1660 zł
FB / 1310 zł*
w cenie Bal Sylwestrowy
dowolne 10 dni
22.12.2017-03.01.2018

FB / 930 zł

FB / 825 zł

7 dniowy turnus

HB / 820 zł

HB / 715 zł

Wczasy wielkanocne
3 dni
4 dni

FB / 490 zł
FB / 630 zł

FB / 445 zł
FB / 570 zł

Sezon B

HOTEL

29.03-03.04.2018

JAWOR

Cena od

SARBINOWO

445 zł

Komfortowy, położony zaledwie 100 m od plaży i promenady nadmorskiej hotel z basenami i odnową
biologiczną. Duży teren rekreacyjny z placem zabaw i siłownią zewnętrzną pozwoli na miłe,
rodzinne spędzenie czasu.

ATRAKCJE W OKOLICY:
� Koncerty organowe Filharmonii Koszalińskiej
� Neogotycki kościół WNMP z zabytkowymi organami,
Szachulcowa chata rybacka, Latarnia Morska w Gąskach
� Spacerowa promenada, Transgraniczne Centrum Edukacji
Ekologicznej
� W HOTELU: Pakiety specjalistyczne; Dziecko i Ja,
Dla Cukrzyków, Dla Amazonek „Różowe Piękno”,
Pokonaj Ból Kręgosłupa, Odchudzający „Slim & Fit”,
Dla Stomatologów
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

OBIEKT (309 miejsc):
• Hotel całoroczny, pokoje standard oraz komfort, 3-4 osobowe
i pokoje z antresolą 4 osobowe, (jeden apartament)
� Hotel oferuje niezależne apartamenty (str. 19)
� Gabinety odnowy biologicznej
� Pakiety tematyczne: oferta dla Seniora (str. 8-9),
pakiety specjalistyczne (str. 18)
• Boiska do piłki siatkowej, badmintona, plac zabaw
i miejsce na ognisko
• Basen kryty i zewnętrzny, siłownia zewnętrzna
• Wypożyczalnia rowerów i kijków nordic walking
• Salka wielofunkcyjna, WiFi
• Kilka pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
• Parking ogrodzony, monitorowany, płatny 10 zł/doba

Hotel*** Jawor
ul. Nadmorska 65, 76-034 Sarbinowo
tel./fax: 94 316 55 29
e-mail: jawor@nat.pl
GPS: 54°14’47.37’’N, 15°56’51.67’’E

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB), basen, jacuzzi.
• Uroczysta kolacja wigilijna/ bal Sylwestrowy (pokoje komfort), menu świąteczne
/ noworoczne / wielkanocne.
• * w cenę wliczony poczęstunek w kawiarni Hotelowej w noc sylwestrową.
Cena nie zawiera Balu Sylwestrowego- (możliwość dokupienia).
• Wczasy wielkanocne 3, 4 dniowe – pobyt od kolacji do obiadu.
• 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 zależności od terminu pobytu
FB 420 zł / 7 dni lub FB 560 zł / 7 dni.
• W okresie karnawału w Hotelu*** organizowane są bale karnawałowe
– informacja w recepcji.
• Przy łączeniu pakietu świątecznego FB z pakietem noworocznym FB
obiad między turnusami GRATIS.
• WCZASY ŚWIATECZNE / NOWOROCZNE:
• Wieczór rybny z biesiadą przy ognisku, popołudnie z gorącą czekoladą,
rozgrywki Bingo, wieczorek przy muzyce na żywo
• Dodatkowe atrakcje :
Dla dzieci przy pobycie świątecznym: szukanie Mikołaja, zajęcia plastyczne,
seanse bajkowe.
Dla dzieci przy pobycie sylwestrowym: KINDER BAL, zajęcia plastyczne,
seanse bajkowe.
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet) + obiad (bufet) + kolacja (bufet).
HB – nocleg z dwoma posiłkami; śniadanie (bufet) + kolacja (bufet)
• Hotel*** dysponuje bazą rehabilitacyjno-zabiegową oraz realizuje zabiegi SPA.
Szczegółowy cennik dostępny na www.nat.pl.
• Więcej informacji na str. 5

najlepsze ceny i terminy sprawdź na

www.nat.pl
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Apartamenty Jawor w Sarbinowie
Hotel*** Jawor – dzięki bogato wyposażonej bazie rehabilitacyjno
-zabiegowej oraz wszechstronnemu personelowi specjalizuje się
w różnego rodzaju pakietach tematycznych.

Hotel Jawor jest jedynym obiektem w Polsce,
który organizuje bezpłatne pobyty dla dzieci
do lat 12 wzmacniające układ odpornościowy.
Szczegóły dotyczące terminów dostępne na
www.nat.pl/nasze-obiekty/hotel-jawor

koszt pakietu - od 890 zł

Dziecko i Ja

koszt pakietu - 980 zł
7 x nocleg z wyżywieniem
(7 x śniadanie, 6 x obiad, 7 x kolacja) - dla opiekuna
i dziecka do lat 12
Rekomendacja Pediatry
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 x inhalacja
dostęp do strefy wellness
5 x światłoterapia
gimnastyka oddechowa
zajęcia w basenie
zajęcia plastyczne
gimnastyka mózgu wg metody P. Dennisona
seanse bajkowe
dbamy o dziecięcy uśmiech - zajęcia z prawidłowej
higieny jamy ustnej

Pokonaj ból kręgosłupa
Koszt pakietu - od 980 zł
7 x nocleg z wyżywieniem
(7 x śniadanie, 6 x obiad, 7 x kolacja)
•
•
•
•

strefa wellness (basen, sauna, jacuzzi - bez ograniczeń)
5 x aromaterapia w saunie
5 x zabieg borowinowy
5 x Spine Gym – nowa opatentowana metoda ćwiczeń
mięśni
• żurawinowy peeling solny
•
• kijki nordic walking, sala ﬁtness

Różowe Piękno - wczasy dla Amazonek

Koszt pakietu - od 880 zł
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7 x nocleg z wyżywieniem
(7 x śniadanie, 6 x obiad, 7 x kolacja)– dieta 1200 lub
1500 kalorii
Program utraty zbędnych kilogramów
dostosowany do własnych potrzeb oraz:

• gimnastyka w wodzie
• 1,5 litra wody dziennie
•
przyspieszających metabolizm
• żurawinowy peeling solny
• nieograniczony dostęp do strefy wellness - basen,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, mamy
do zaoferowania wynajem całorocznych, luksusowych,
ciekawie zaaranżowanych i nowocześnie wyposażonych
apartamentów z aneksami kuchennymi (od 22 m2 do 90 m2).

• kijki nordic walking
• 10% zniżki na zabiegi ﬁzykoterapii i kosmetyczne

Apartamenty znajdują się w Sarbinowie, zaledwie 120
metrów od morza, w kompleksie Hotelu*** Jawor.

Wczasy dla diabetyków
koszt pakietu: od 880 zł
7 x nocleg z wyżywieniem
(7 x śniadanie, 6 x obiad, 7 x kolacja)

W Apartamentach znajdują się:
•
•
•

Szwedzki stół dostosowany do samodzielnego
komponowania diety,
jej kaloryczności oraz smaku
• strefa wellness (basen, jacuzzi, sauna) - bez ograniczeń
• 5 x gimnastyka w wodzie
• 5 x gimnastyka poranna
•
stabilizujących
poziom glukozy we krwi oraz ułatwiających trawienie
•
w cenie 99 zł
• dodatkowe przywileje dla członków Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków (informacja na stronie www.nat.pl

•
•

Możliwość:

•
•
•
•

Wczasy dla stomatologów
koszt pakietu: od 895 zł

7 x nocleg z wyżywieniem
(7 x śniadanie, 6 x obiad, 7 x kolacja)

7x nocleg z wyżywieniem (7 x śniadanie, 6 x obiad,
7 x kolacja)

• strefa weelness (basen, sauna, jacuzzi-bez ograniczeń)
• 2 x zabiegi kosmetyczne: żurawinowy peeling solny,
zabieg na dłonie
• gimnastyka w basenie
• rozrywki Bingo i seanse ﬁlmowe
• możliwość dokupienia 5 masaży limfatycznych - 99 zł
• 10% zniżki na zabiegi ﬁzykoterapii i kosmetyczne

• zabieg na dłonie - ekspresowa odnowa pachnąca lilią i bzem
• owocowa aromaterapia w saunie
•
•
• możliwość wykupienia pakietu zabiegów w promocyjnej
cenie120 zł; 5 masaży klasycznych odcinka szyjnego
połączonych ze światłoterapią Q Light

We wszystkich turnusach: wieczorek taneczny, spotkanie plenerowe przy ognisku z pieczeniem kiełbasek

wygodne i funkcjonalne meble
łazienka wyposażona w kabinę prysznicową oraz toaletę
aneks kuchenny wyposażony w naczynia i urządzenia
elektryczne (lodówka, płyta indukcyjna/kuchenna, czajnik
elektryczny, sztućce, zestaw obiadowy, zestaw szklanek
i
ręczniki, pościel
balkon/ogród

Szczegóły w biurach sprzedaży NAT
tel. 32 326 23 50 -51
rezerwuj on-line
www.nat.pl
centralna rezerwacja: 32 326 23 50-51,
67’’E

www.nat.pl | 32 661 12 74, 32 325 04 80

zakwaterowania od 2 do 12 osób
wynajmu samych noclegów
pobytu w apartamencie z wyżywieniem
korzystania z infrastruktury Hotelu ***Jawor (baseny,
sauny, jacuzzi, kawiarnia, plac zabaw, siłownia zewnętrzna,
plenerowe spotkanie przy ognisku, wieczorek taneczny
z poczęstunkiem, animacje dla dzieci i dorosłych oraz usługi
bazy rehabilitacyjno-zabiegowej ze zniżką)

ZADZWOŃ - wybierzemy
najkorzystniejszą opcję dla Ciebie !

19

JAROSŁAWIEC

CENA

za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat

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.

Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 06.01.2018-24.02.2018
Sezon C: 28.10.2017-16.12.2017, 24.02.2018-07.04.2018

Terminy

Łóżko regularne

Wczasy świąteczne 7 dni

FB / 1090 zł

20.12.2017-27.12.2017

Wczasy świąteczne 5 dni

FB / 790 zł

23.12.2017-28.12.2017

Wczasy noworoczne 7 dni
27.12.2017-03.01.2018

Wczasy noworoczne 5 dni
28.12.2017-02.01.2018

FB / 1380 zł

w cenie Bal Sylwestrowy

FB / 1080 zł

w cenie Bal Sylwestrowy

Sezon B

FB / 930 zł
HB / 820 zł

Sezon C

7 dniowy turnus

FB / 790 zł
HB / 680 zł

Wczasy wielkanocne
3 dni
4 dni

FB / 450 zł
FB / 580 zł

7 dniowy turnus

29.03-03.04.2018

HOTEL

Cena od

NAT

450 zł

JAROSŁAWIEC

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Hotel całoroczny, po generalnym remoncie z bazą rehabilitacyjno-zabiegową. Położony 400 m od morza
na ładnie zagospodarowanej, ogrodzonej posesji. W pobliżu znajduje się przystań rybacka (na plaży nadal
cumują kolorowe kutry rybackie) i popularny Aquapark.
Zapraszamy przez cały rok.

ATRAKCJE W OKOLICY:
� Latarnia morska z 1829 r. (33 m) z czerwonej, glazurowanej
cegły, tradycyjna przystań dla kutrów rybackich, zabudowa
szachulcowa z XIX w.
� Aquapark
� Rejsy wycieczkowe, Rejsy turystyczno-wędkarskie
� Szlaki spacerowe, trasy rowerowe
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OBIEKT (174 miejsca):
• Hotel po generalnym remoncie, pokoje 2 i 3 osobowe,
pokoje typu studio, apartamenty
� Baza rehabilitacyjno-zabiegowa
� Plac zabaw
� Boisko do siatkówki, wypożyczalnia rowerów, siłownia zewnętrzna
� Kawiarnia, WiFi
• Pakiety tematyczne: oferta dla Seniora ( str. 8-9),
wczasy z zabiegami (str. 6-7)
• Parking oświetlony, ogrodzony, płatny 10 zł/doba

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

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB).
• Uroczysta kolacja wigilijna / Bal Sylwestrowy, menu świąteczne
/ noworoczne / wielkanocne.
• Wczasy wielkanocne 3, 4 dniowe – pobyt od kolacji do obiadu.
• 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 zależności od terminu pobytu FB 420 zł / 7 dni
lub FB 560 zł / 7 dni.
• Przy łączeniu pakietu świątecznego FB z pakietem
noworocznym FB obiad między turnusami GRATIS.
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem: śniadanie (bufet)
+ obiad + kolacja (bufet).
HB – nocleg z dwoma posiłkami: śniadanie (bufet)
+ kolacja (bufet).
• Hotel*** dysponuje bazą rehabilitacyjno-zabiegową.
Szczegółowy cennik dostępny na www.nat.pl
• Więcej informacji na str. 5

najlepsze ceny i terminy sprawdź na

www.nat.pl
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KRYNICA ZDRÓJ

CENA

za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat

U stóp Beskidu
Sądeckiego

Krynica Zdrój nie bez powodu
zwana jest „Perłą Polskich
Uzdrowisk”. Słynie z leczniczych
wód mineralnych, a lokalizacja
u stóp Jaworzyny Krynickiej
stanowi bramę do atrakcji
Beskidu Sądeckiego.

Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 06.01.2018-24.02.2018
Sezon C: 28.10.2017-16.12.2017
24.02.2018-07.04.2018
Łóżko regularne

Terminy

Komfort

Standard

Wczasy świąteczne 7 dni

FB / 1085 zł
HB / 965 zł

FB / 980 zł
HB / 860 zł

Wczasy świąteczne 5 dni

FB / 815 zł
HB / 735 zł

FB / 740 zł
HB / 660 zł

Wczasy noworoczne 6 dni

FB / 1260 zł
HB / 1160 zł

FB / 1170 zł
HB / 1070 zł

20.12.2017-27.12.2017
23.12.2017-28.12.2017
27.12.2017-02.01.2018

Wczasy noworoczne 5 dni
28.12.2017-02.01.2018

w cenie Bal Sylwestrowy

w cenie Bal Sylwestrowy

FB / 1105 zł
HB / 1025 zł

FB / 1030 zł
HB / 950 zł

w cenie Bal Sylwestrowy

w cenie Bal Sylwestrowy

FB / 379 zł
HB / 339 zł

FB / 334 zł
HB / 294 zł

Sezon B

FB / 1005 zł
HB / 895 zł

FB / 900 zł
HB / 790 zł

Sezon C

7 dniowy turnus

FB / 865 zł
HB / 745 zł

FB / 760 zł
HB / 640 zł

Wczasy wielkanocne
3 dni
4 dni
5 dni

FB / 470 zł
FB / 610 zł
FB / 740 zł

FB / 425 zł
FB / 550 zł
FB / 665 zł

Oferta specjalna dowolne 3 dni
02.01-06.01.2018
7 dniowy turnus

HOTEL

JAGIELLONKA

KRYNICA ZDRÓJ

29.03-03.04.2018

Hotel położony w ścisłym centrum uzdrowiska, ok. 600 m od pijalni wód Jan i stacji kolejki szynowej
na Górę Parkową. Rekomendowany dla osób chcących zregenerować siły i zdrowie, oferuje odnowę
biologiczną oraz zabiegi lecznicze. Świetne miejsce wypadowe na pobliskie Stacje Narciarskie.

ATRAKCJE W OKOLICY:
� Koncerty Orkiestry Zdrojowej
� Muzeum Nikifora, Muzeum Zabawek, Szlak Cerkwi
Łemkowskich, Park Zdrojowy i Pijalnie Wód
� Całoroczne lodowisko, sankostrada i tor saneczkowy
� Piesze i rowerowe Szlaki Beskidu Sądeckiego, Kolej szynowa
na Górę Parkową
� Pijalnia wód leczniczych, mikroklimat górski
� SN Jaworzyna Krynicka (kolejka gondolowa), ON Słotwiny
Arena (bezpłatne busy z hotelu), ON Henryk-Ski, SN Tylicz-Ski,
CN Master Ski – Tylicz, SN Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla
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Cena od

294 zł
INFORMACJE PRAKTYCZNE

OBIEKT (148 miejsc):
• Hotel całoroczny, pokoje 1, 2 i 3 osobowe standard
lub pokoje po remoncie (komfort), pokoje typu studio 2+2,
apartamenty
� Baza zabiegowa
� Pakiety tematyczne: dziecko i wypoczynek (str. 6-7),
pakiet usprawniający, pakiet rekreacyjno-usprawniający,
oferta dla Seniora (str. 8-9)
� Organizacja konferencji i imprez dla 60-100 osób (str. 10)
� Taras wypoczynkowy
• Restauracja „Tu i Teraz”, WiFi
• Parking ogrodzony, monitorowany, płatny 10 zł/doba

Hotel *** Jagiellonka
ul. Piłsudskiego 24, 33-380 Krynica Zdrój
tel./fax: 18 471 27 82, 18 471 54 86
tel. 517 209 295
e-mail: jagiellonka@nat.pl
GPS: 49°25’30.64‘‘N, 20°57’23.64’’E

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB).
• Uroczysta kolacja wigilijna / Bal sylwestrowy, menu świąteczne
/ noworoczne / wielkanocne.
• Wczasy wielkanocne 3, 4, 5 dniowe – pobyt od kolacji do obiadu.
• 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 zależności od terminu pobytu
FB 420 zł / 7 dni lub FB 560 zł / 7 dni.
• Przy łączeniu pakietu świątecznego FB z pakietem noworocznym FB obiad między
turnusami GRATIS.
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem: śniadanie (bufet) + obiad serwowany
+ kolacja (bufet),
HB – nocleg z dwoma posiłkami: śniadanie (bufet) + kolacja (bufet).
• Hotel*** dysponuje bazą rehabilitacyjno-zabiegową. Szczegółowy cennik
dostępny na www.nat.pl.
• Więcej informacji na str. 5

najlepsze ceny i terminy sprawdź na

www.nat.pl
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PIWNICZNA ZDRÓJ

CENA

za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat

Aktywny wypoczynek

Piwniczna Zdrój położona
w malowniczej dolinie Popradu,
w Beskidzie Sądeckim, od
dziesięcioleci odwiedzana przez
kuracjuszy i miłośników
aktywnego, górskiego
wypoczynku. Zimą Piwniczna
to kraina wyciągów i stacji
narciarskich.

Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 06.01.2018-24.02.2018
Sezon C: 28.10.2017-16.12.2017
24.02.2018-07.04.2018
• Obiekt całoroczny, pokoje 2-osobowe, pokoje typu studio
2+1 lub 2+2
� Basen, sauna i łaźnia parowa, gabinety zabiegowe, gabinet
kosmetyczny, gabinety odnowy biologicznej,
� Pakiety tematyczne: pakiet rekreacyjno-odchudzający,
uroda i sylwetka z dietą owocowo-warzywną
dr Ewy Dąbrowskiej (dodatkowo płatna, str. 6-7),
oferta dla Seniora (str. 8-9)
� Mini siłownia, siłownia zewnętrzna, 2 salki gimnastyczne
- program poranny rozruch, zajęcia ﬁtness, wyjścia w góry
z instruktorem, wypożyczalnia rowerów
• Kawiarnia, taras i zadaszona wiata do grilla, WiFi
• Sala konferencyjna na 50–60 osób (str. 16)
• Parking monitorowany, ogrodzony, płatny 10 zł/doba

Łóżko regularne

Terminy
Wczasy świąteczne 6 dni

FB / 880 zł
HB / 780 zł

Wczasy świąteczne 5 dni

FB / 750 zł
HB / 670 zł

Wczasy noworoczne 6 dni

FB / 1170 zł
HB / 1070 zł

21.12.2017-27.12.2017
23.12.2017-28.12.2017
27.12.2017-02.01.2018

w cenie Bal Sylwestrowy

Wczasy noworoczne 5 dni
28.12.2017-02.01.2018

FB / 1040 zł
HB / 960 zł

w cenie Bal Sylwestrowy

Oferta specjalna dowolne 3 dni

FB / 379 zł
HB / 339 zł

Sezon B

FB / 990 zł
HB / 880 zł

Sezon C

7 dniowy turnus

FB / 890 zł
HB / 780 zł

Wczasy wielkanocne
3 dni
4 dni
5 dni

FB / 470 zł
FB / 610 zł
FB / 740 zł

02.01-06.01.2018
7 dniowy turnus

29.03-03.04.2018

Ośrodek położony na słonecznym stoku w dolinie potoku Czercz. Otaczają go górskie pasma i piękne lasy.
Ciekawą propozycją ośrodka są turnusy rekreacyjno-odchudzające. Zorganizowany, aktywny wypoczynek,
dieta i program odnowy biologicznej pozwala poprawić kondycję, nabrać nowych sił. Planujemy
kategoryzację obiektu na Hotel***.

ATRAKCJE W OKOLICY:
� Jasełka, przegląd grup kolędniczych
� Układ urbanistyczny miasteczka ze studnią, Muzeum
Regionalne z historyczną kolekcją sprzętu narciarskiego,
Cerkiew Grekokatolicka w Wierchomli Wielkiej
� Kręgle pod chmurką
� Szlaki piesze i rowerowe, 10 km alei spacerowych
w Leśnym Parku Zdrojowym
� Pijalnia wód leczniczych, mikroklimat górski
� SN Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, SN Kokuszka,
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OLW Smrek
ul. Kosarzyska 1, 33-350 Piwniczna Zdrój
tel. 18 446 42 61, tel./fax. 18 446 42 65
e-mail: smrek@nat.pl
GPS: 49°42’81.70’’N, 20°66’64.80’’E

OBIEKT (106 miejsc):

• Obiekt całoroczny, pokoje 2-osobowe, pokoje typu studio
2+1 lub 2+2
• Basen, sauna i łaźnia parowa, gabinety zabiegowe, gabinet
kosmetyczny, gabinety odnowy biologicznej,
• Pakiety tematyczne: pakiet rekreacyjno-odchudzający,
uroda i sylwetka z dietą owocowo-warzywną dr Ewy Dąbrowskiej
(dodatkowo płatna, str. 6-7), oferta dla Seniora (str. 8-9)
• Mini siłownia, siłownia zewnętrzna, 2 salki gimnastyczne
- program poranny rozruch, zajęcia ﬁtness, wyjścia w góry
z instruktorem, wypożyczalnia rowerów
• Kawiarnia, taras i zadaszona wiata do grilla, WiFi
• Sala konferencyjna na 50–60 osób (str. 10)
• Parking monitorowany, ogrodzony, płatny 10 zł/doba

Obiekt od ponad 20 lat specjalizuje się
w organizacji turnusów
rekreacyjno-odchudzających.
• zdrowa, niskokaloryczna dieta
• doświadczeni instruktorzy
• wyjścia w góry z przewodnikiem
• gimnastyka
• masaże
• basen
= utrata zbędnych kilogramów

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588

Cena od

339 zł
INFORMACJE PRAKTYCZNE
• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB).
• Uroczysta kolacja wigilijna / Bal Sylwestrowy, menu świąteczne / noworoczne /
wielkanocne. Podstawowy program rekreacyjny (poranny rozruch i wyjście w góry
z przewodnikiem), opiekę wykwaliﬁkowanego personelu (masażyści, instruktorzy,
pielęgniarka, ﬁzjoterapeutka), gimnastyka na sali, sauna, basen w określonych godzinach.
• Prosimy zabrać odpowiedni strój na wyjścia w góry oraz strój i obuwie gimnastyczne.
• Dla chętnych podczas turnusów rekreacyjnych – dieta 1200 Kcal
lub owocowo-warzywna Dr Ewy Dąbrowskiej (dodatkowo płatna).
• Wczasy wielkanocne 3, 4, 5 dniowe – pobyt od kolacji do obiadu.
• 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 zależności od terminu pobytu
FB 420 zł / 7 dni lub FB 560 zł / 7 dni.
• Przy łączeniu pakietu świątecznego FB z pakietem noworocznym FB obiad między
turnusami GRATIS.
• Wszystkie zabiegi lecznicze i odnowy biologicznej oraz usługi kosmetyczne
są dodatkowo płatne.
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet) + obiad (serwowany)
+ kolacja (serwowana),
HB – nocleg z dwoma posiłkami; śniadanie (bufet) + kolacja (serwowana).
• Więcej informacji na str. 5

najlepsze ceny i terminy sprawdź na

www.nat.pl
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Świetne miejsce na wypoczynek i spotkanie biznesowe

WIZUALIZACJA

WIZUALIZACJA

WIZUALIZACJA

WIZUALIZACJA

• kameralny hotel w sercu Bukowiny Tatrzańskiej

ATRAKCJE W OKOLICY:
� Góralski karnawał, Kumoterki (wyścig zaprzęgów konnych)
� Szereg zabytkowych willi z okresu międzywojennego
wybudowanych w stylu zakopiańskim
� Liczne szlaki turystyczne o zróżnicowanym stopniu trudności,
trasy rowerowe i konne, kompleksy basenowo-termalne
(kilka w okolicy)
� Kompleks Narciarski Olczański Wierch, SN Rusiń-Ski,
ON Kotelnica Białczańska, Kasprowy Wierch

• restauracja a'la carte z widokiem na Tatry

Wczasy świąteczne 5 dni

HB / 1030 zł

Wczasy świąteczne 4 dni

HB / 830 zł
HB / 1510 zł

Wczasy noworoczne 6 dni

w cenie Bal Sylwestrowy

• lobby bar

Wczasy noworoczne 5 dni

w cenie Bal Sylwestrowy

• strefa relaksu

Wczasy zimowe 02.01-04.03.2018

• podhalańska kuchnia w niebanalnym wydaniu

• wygodne pokoje
• taras widokowy

otwarcie hotelu - Święta Bożego Narodzenia 2017
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WIZUALIZACJA

7 dniowy turnus

Wczasy wielkanocne
4 dni
5 dni

HB / 1320 zł
BB / 1030 zł
HB / 820 zł
HB / 1010 zł

Cena zawiera:
• Nocleg z wyżywieniem (według opcji BB, HB).
• Uroczysta kolacja wigilijna / Bal Sylwestrowy, menu świąteczne
/ noworoczne / wielkanocne.
• Cena dotyczy osoby dorosłej/ dziecka > 14 lat
• HB – nocleg z dwoma posiłkami: śniadanie (bufet), obiadokolacja (bufet)
- wczasy świąteczne, noworoczne, wielkanocne
(pobyt od obiadokolacji do śniadania).
BB – nocleg ze śniadaniem (bufet).
• Hotel oferuje zakup biletów do Term Bukowina ze zniżką.
• Więcej informacji na str. 5

POZOSTAŁE TERMINY – obowiązuje cennik dobowy

Hotel*** NAT | ul. Olczański Wierch 7, 34-530 Bukowina Tatrzańska, tel./fax 18 207 72 12, e-mail: morskieoko@nat.pl
Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588

najlepsze ceny i terminy sprawdź na

www.nat.pl
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WISŁA

CENA

za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat

„Perła Beskidów”

Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 06.01.2018-24.02.2018
Sezon C: 28.10.2017-16.12.2017
24.02.2018-07.04.2018

Wisła – klimatyczna miejscowość,
położona w dolinie rzeki Wisły
w Beskidzie Śląskim, otoczona
pasmami górskimi Stożka,
Czantorii i Baraniej Góry. Swą
popularność niewątpliwie
zawdzięcza mistrzowi świata
w skokach narciarskich
- Adamowi Małyszowi.

Łóżko regularne

Terminy
Wczasy świąteczne 6 dni

FB / 960 zł

21.12.2017-27.12.2017

Wczasy świąteczne 5 dni

FB / 810 zł

23.12.2017-28.12.2017

Wczasy noworoczne 6 dni
27.12.2017-02.01.2018

Zabawa Sylwestrowa

Wczasy noworoczne 5 dni
28.12.2017-02.01.2018
29.12.2017-02.01.2018

FB / 490 zł
HB / 420 zł

02.01-06.01.2018

Sezon B

FB / 1070 zł
HB / 960 zł

Sezon C

7 dniowy turnus

FB / 790 zł
HB / 690 zł

Wczasy wielkanocne
3 dni
4 dni

FB / 440 zł
FB / 560 zł

7 dniowy turnus

WISŁA

Hotel położony na malowniczym stoku Cieńkowa (720 m n.p.m) nad potokiem Malinka. Doskonałe
miejsce dla amatorów sportów zimowych - na terenie przyległym do hotelu znajduje
się rodzinna Stacja Narciarska Cieńków .

29.03-03.04.2018

Cena od

420 zł

OBIEKT (133 miejsca):
ATRAKCJE W OKOLICY:
� Skocznia narciarska im. A. Małysza (1000m)
� Góralski Karnawał
� Muzeum Beskidzkie, Zamek Prezydenta RP, pałacyk
myśliwski Habsburgów, muzeum poświęcone
Adamowi Małyszowi
� Liczne szlaki piesze i rowerowe Beskidu Śląskiego, rodzinny
szlak spacerowy Pętlą Cieńkowską – informacje
na www.cienkownarty.pl
� 21 wyciągów narciarskich (w tym 6 krzesełkowych)
Stacja Narciarska Rodzinny Cieńków (obok hotelu) – wyciąg
krzesełkowy, wyciągi talerzykowe, przenośnik taśmowy,
karuzela Rotondo, animacje dla dzieci, punkty gastronomiczne
m.in. Bistro Cieńkowskie (pizza, makarony, pierogi), Cafe Peron
i inne regionalne. Informacje www.cienkownarty.pl (str. 39)
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• Hotel całoroczny, pokoje 1-, 2-, 3- osobowe, pokoje typu studio
(2+2, 2+2+1), apartament dwupoziomowy dla 3-4 osób
� Budynek „Szalbotówka” dysponuje 20 miejscami w pokojach
2 i 3- osobowych, w standardzie turystycznym
� Mini SPA – sauna, infrared, jacuzzi
� Pakiety tematyczne: oferta dla Seniora (str. 8-9)
dziecko i wypoczynek (str. 6-7)
• Mały plac zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy, zadaszone miejsce
na ognisko lub grilla
• Możliwość wypożyczenia roweru oraz kijków do nordic walking
• Organizacja konferencji i imprez dla 50 osób (str. 10)
• Restauracja, winda, WiFi
• Parking, niestrzeżony, monitorowany, płatny 10 zł/doba

FB / 950 zł

Zabawa Sylwestrowa

Oferta specjalna 4 dni

OGRODZISKO

FB / 1100 zł
Zabawa Sylwestrowa

Wczasy noworoczne 4 dni

HOTEL

FB / 1250 zł

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Hotel *** Ogrodzisko
ul. Malinka 8, 43-460 Wisła
tel./fax: 33 855 36 07, tel. 33 855 36 32
e-mail: ogrodzisko@nat.pl
GPS: 49°37’56.28’’N, 18°55’48.73’’E

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB).
• Uroczysta kolacja wigilijna / Zabawa Sylwestrowa, menu świąteczne / noworoczne
/ wielkanocne.
• Wczasy wielkanocne 3, 4 dniowe – pobyt od kolacji do obiadu.
• Dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym: zniżka 10% od ceny osoby dorosłej.
• Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 10% od ceny osoby dorosłej.
• Dziecko 4-17 lat na dostawce / wspólnym spaniu: FB 560 zł / 7 dni.
• Przy łączeniu pakietu świątecznego FB z pakietem noworocznym FB obiad
między turnusami GRATIS.
• Przy zakwaterowaniu w budynku „Szalbotówka” zniżka 25%.
• Pokoje na IV piętrze – zniżka 10 zł / osoba / doba.
• Dla Gości Hotelu*** zniżki na karnet narciarski (SN Cieńków).
Od 05.03.2018 karnet GRATIS na czas pobytu (minimum 2 noce)
• Polecamy Bistro Cieńkowskie i Cafe Peron przy Kolei Linowej „Cieńków”.
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem: śniadanie (bufet) + obiad serwowany + kolacja (bufet)
HB – nocleg z dwoma posiłkami: śniadanie (bufet) + kolacja (bufet).
• Więcej informacji na str. 5

najlepsze ceny i terminy sprawdź na

www.nat.pl
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USTROŃ

CENA

za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat

Malowniczy Beskid Śląski

Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 06.01.2018-24.02.2018, 31.03.2018-07.04.2018
Sezon C: 28.10.2017-16.12.2017, 24.02.2018-31.03.2018

Ustroń to piękna i niezwykle
popularna miejscowość
uzdrowiskowa Beskidu Śląskiego,
malowniczo położona w dolinie
rzeki Wisły pomiędzy Równicą
a Czantorią. Uzdrowisko posiada
ponad 200-letnia historię.
W tym niezwykle cenionym
kurorcie, znajdują się złoża
najlepszych w naszym kraju
solanek i borowin.

Łóżko regularne

Terminy
Wczasy świąteczne 7 dni

FB / 1090 zł
HB / 970 zł

Wczasy świąteczne 5 dni

FB / 810 zł
HB / 730 zł

20.12.2017-27.12.2017
23.12.2017-28.12.2017

Wczasy noworoczne 6 dni
27.12.2017-02.01.2018

w cenie Bal Sylwestrowy

Wczasy noworoczne 5 dni
28.12.2017-02.01.2018
29.12.2017-02.01.2018

w cenie Bal Sylwestrowy

FB / 490 zł
HB / 420 zł

Sezon B

FB / 930 zł
HB / 830 zł

Sezon B

FB / 620 zł
HB / 550 zł

Sezon C

7 dniowy turnus; 5 zabiegów w cenie

FB / 800 zł
HB / 700 zł

Wczasy wielkanocne
3 dni
4 dni
5 dni

FB / 490 zł
FB / 630 zł
FB / 760 zł

7 dniowy turnus; 5 zabiegów w cenie
5 dniowy turnus*

USTROŃ

29.03-03.04.2018

Hotel położony na Skarpie Wiślanej, w uzdrowiskowej części Ustronia – Zawodziu, niedaleko od centrum.
Atutem jest baza rehabilitacyjno-zabiegowa z profesjonalnym personelem.
Planowana inwestycja – budowa basenu (jesień 2017 r. – otwarcie wiosna 2018 r.)

ATRAKCJE W OKOLICY:
� Ustrońska Jesień Muzyczna, Koncert Noworoczny,
Koncerty Kolęd, Ustrońskie Spotkania Teatralne
� Muzeum Ustrońskie w zabytkowym budynku dawnej
dyrekcji huty
� Leśny Park Niespodzianek, tor saneczkowy na stoku Równicy
� Doskonale przygotowane szlaki piesze Beskidu Śląskiego
� Najlepsze w Polsce solanki i borowiny
� KL Czantoria, KL Poniwiec, SN Palenica
Polecamy – SN Cieńków w Wiśle – karnety zniżkowe,
możliwość dowozu busem na stok (str. 39)
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Cena od

420 zł
INFORMACJE PRAKTYCZNE

OBIEKT (152 miejsca):
• Hotel całoroczny, pokoje 2, 3 i 4 osobowe, pokoje
LUX 2- i 4-osobowe
� Baza zabiegowa, gabinet masażu leczniczego,
� Pakiety tematyczne: pakiet uzdrowiskowy,
dziecko i wypoczynek (str. 6-7), oferta dla Seniora (str. 8-9)
� Sala gimnastyczna z siłownią, boisko do siatkówki
• 2 sale konferencyjne, zadaszona wiata grillowa
na 140 osób (str. 10)
• WiFi
• Pokoje z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych
• Parking monitorowany, ogrodzony, oświetlony, płatny 10 zł/doba

FB / 950 zł
HB / 890 zł

Oferta specjalna 4 dni
02.01-06.01.2018

ZIEMOWIT

FB / 1100 zł
HB / 1020 zł

w cenie Bal Sylwestrowy

Wczasy noworoczne 4 dni

HOTEL

FB / 1250 zł
HB / 1150 zł

Hotel *** ZIEMOWIT
ul. Szpitalna 88, 43-450 Ustroń
tel./fax: 33 854 34 86
e-mail: ziemowit@nat.pl
GPS: 49°43’26.45’’N, 18°49’04.67’’E

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB)
W sezonie B i C przy pobycie min. 7 dniowym 1 zabieg dziennie wykonywany
w dni robocze (bez masażu klasycznego całego ciała, dla dzieci inhalacje).
• Uroczysta kolacja wigilijna / Bal Sylwestrowy, menu świąteczne / noworoczne / wielkanocne.
• Wczasy wielkanocne 3, 4, 5 dniowe – pobyt od kolacji do obiadu.
• Dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym: zniżka 10% od ceny osoby dorosłej.
• Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 10% od ceny osoby dorosłej.
• Dziecko 4-17 lat na dostawce / wspólnym spaniu: FB 560 zł / 7 dni.
• Przy łączeniu pakietu świątecznego FB z pakietem noworocznym FB obiad między
turnusami GRATIS.
•*Turnus 5 dniowy – pobyt od niedzieli do piątku, 5 zabiegów rehabilitacyjnych w cenie.
• Przy pobycie świątecznym i noworocznym dopłata do pok. 2 os. przy wykorzystaniu
przez 1 osobę - 90 zł/ doba.
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem: śniadanie (bufet) + obiad serwowany + kolacja (bufet),
HB – nocleg z dwoma posiłkami: śniadanie (bufet) + kolacja (bufet).
• Dla Gości Hotelu zniżki na karnet narciarski na SN „Cieńków” w Wiśle.
• Więcej informacji na str. 5

najlepsze ceny i terminy sprawdź na

www.nat.pl
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SZCZYTNA

CENA

za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat

tajemnicze Góry Stołowe

Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 06.01.2018-24.02.2018
Sezon C: 28.10.2017-16.12.2017, 24.02.2018-07.04.2018

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. Już na początku
XV wieku odkryto tu lecznicze
źródła.

Łóżko regularne

Terminy
Wczasy świąteczne 7 dni

FB / 770 zł
HB / 650 zł

Wczasy świąteczne 5 dni
23.12.2017-28.12.2017

FB / 570 zł
HB / 490 zł

Wczasy noworoczne 6 dni

FB / 770 zł
HB / 670 zł

20.12.2017-27.12.2017

27.12.2017-02.01.2018

w cenie Wieczór Sylwestrowy

Wczasy noworoczne 5 dni
28.12.2017-02.01.2018

FB / 670 zł
HB / 590 zł

w cenie Wieczór Sylwestrowy

Oferta specjalna dowolne 3 dni

FB / 290 zł
HB / 250 zł

Sezon B

FB / 680 zł
HB / 570 zł

Sezon C

7 dniowy turnus

FB / 650 zł
HB / 540 zł

Wczasy wielkanocne
3 dni
4 dni

FB / 370 zł
FB / 480 zł

02.01-06.01.2018
7 dniowy turnus

29.03-03.04.2018

Cena od

250 zł

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.
Świetny punkt wypadowy zarówno na turystyczne szlaki jak i stoki narciarskie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

OBIEKT (152 miejsca):
ATRAKCJE W OKOLICY:
� Festiwale i koncerty w Dworku Chopina
� Neogotycki zespół zamkowy Leśna na górze Szczytnik,
barokowy kościół paraﬁalny pw. Św. Jana Chrzciciela,
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Papiernictwa
� Jedyne w Polsce oświetlone trasy do narciarstwa biegowego,
liczne trasy spacerowe, trasy do Nardic Walking, szlaki
rowerowe, pole golfowe
� Park Zdrojowy w Dusznikach Zdrój, położony w przepięknej
dolinie Bystrzycy Dusznickiej
� ON Zieleniec Ski Arena, ON Czarna Góra, ON Deštné
(w Czechach)
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• Obiekt całoroczny. Do dyspozycji gości są trzy pawilony:
budynek A – pokoje 2-, 3- 4- i 5- osobowe,
budynek B – pokoje 1-, 2- i 3- osobowe,
budynek turystyczny pokoje – 1-, 2-, 3- i 4- osobowe
� Basen kryty, sauna, wanna z hydromasażem
� Wiata grillowa
� Bilard, tenis stołowy, siłownia
� Boiska (m.in. nie wymiarowe do piłki nożnej),
korty tenisowe
• Organizacja konferencji i imprez (str. 10)
• Kawiarnia, sala balowa, świetlica, WiFi – w obrębie recepcji
(w budynku turystycznym) i na korytarzach w budynku A
• Pakiety tematyczne: oferta dla Seniora (str. 8-9)
• Parking płatny 10 zł/doba, ogrodzony, niestrzeżony, zamykany
o godz. 22.00

OWR Relax
ul. Robotnicza 23, 57-330 Szczytna
tel./fax: 74 866 92 62
e-mail: relax@nat.pl
GPS: 50°24’28.8”N, 16°24’49.7”E

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB). Korzystanie z basenu
krytego (1 godzina / dziennie) i siłowni.
• Uroczysta kolacja wigilijna / *wieczór sylwestrowy, menu świąteczne
/ noworoczne / wielkanocne.
• Wczasy wielkanocne 3, 4 dniowe – pobyt od kolacji do obiadu.
• 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 zależności od terminu
pobytu FB 420 zł / 7 dni lub FB 490 zł / 7 dni.
• *Wieczór sylwestrowy z uroczystą kolacją przy muzyce mechanicznej.
• Przy łączeniu pakietu świątecznego FB z pakietem noworocznym FB obiad między
turnusami GRATIS.
• Zakwaterowanie w budynku turystycznym zniżka 10%.
• Możliwość skorzystania w ośrodku z wycieczek fakultatywnych
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet) + obiad serwowany + kolacja (bufet)
HB – nocleg z dwoma posiłkami; śniadanie (bufet) + kolacja (bufet).
• Więcej informacji na str. 5

najlepsze ceny i terminy sprawdź na

www.nat.pl
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OŚRODKI
SEZONOWE

OW EDEN Kąty Rybackie
Ośrodek położony jest na skarpie, nad Zalewem Wiślanym w malowniczej osadzie
rybackiej, 1300 m od morza . Wąski pas lądu, na którym znajduje się obiekt, zwany
Mierzeją Wiślaną cechuje szczególny klimat. Tworzy go czyste powietrze wzbogacone
uzdrawiającym jodem morskim oraz kompleksy leśne o bogatej roślinności. W ośrodku
organizowane są fakultatywne wycieczki do Trójmiasta, Malborka, Fromborka i Krynicy
Morskiej.
• Obiekt sezonowy. Pokoje 2, 3 osobowe, pokoje typu studio 2+2, 2+3, 3+3 (197
miejsc)
• Plac zabaw, bilard, tenis stołowy, miejsce na ognisko lub grilla, dowóz na plażę
meleksem
• Wielofunkcyjne boisko, boisko do piłki plażowej, w ośrodku organizowane są
fakultatywne wycieczki do Trójmiasta, Malborka, Fromborka i Krynicy Morskiej
• Sala dydaktyczna, kawiarnia, WiFi w holu recepcyjnym

OW GWAREK Ustronie Morskie
Ośrodek wczasowy GWAREK położony jest na kliﬁe morskim tuż przy linii brzegowej,
30 metrów od plaży. Wszystkie pokoje posiadają widok na morze. Lokalizacja na
obrzeżach miasteczka w pobliżu parku stanowi doskonałe miejsca do spacerów i
wycieczek rowerowych. Ośrodek polecany dla gości indywidualnych na wczasy i
weekendy oraz na pobyty grupowe i imprezy integracyjne.

Hotel położony na dużym, zalesionym terenie, zaledwie 100 m od morza. Znajdują się
tutaj 4 pawilony wczasowe po generalnym remoncie w wysokim standardzie oraz 25
luksusowych domków. Okolica sprzyja letnim spacerom i relaksowi na pięknej, dzikiej
plaży. Obiekt polecany dla gości indywidualnych na wczasy i pobyty weekendowe oraz
na pobyty grupowe, ulubione miejsce seniorów.

• Obiekt sezonowy. Dwa budynki, pokoje 2 i 3 osobowe, 4 i 6 osobowe pokoje typu
studio (251 miejsc)
• Możliwość plażowania na terenie ośrodka, plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla
dzieci, przechowalnia rowerów, wózków dziecięcych, miejsce na ognisko lub grilla
• Boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, salka do tenisa stołowego
• Kawiarnia, piłkarzyki, bilard, lotki
• WiFi na terenie ośrodka

• Obiekt sezonowy. Generalny remont w latach 2015-2017. 4 pawilony wczasowe pokoje 2, 3 osobowe. 25 nowych domków campingowych o powierzchni
ok. 27 m2 (445 miejsc)
• Plac zabaw, wiata grillowa, salki zabaw dla dzieci i młodzieży, amfiteatr,
wypożyczalnia rowerów, siłownia zewnętrzna
• Kompleks boisk sportowych, w hotelu organizowane są fakultatywne wycieczki do
Trójmiasta, Malborka i Fromborka.
• Sala wielofunkcyjna (możliwość organizacji konferencji str. 10), kawiarnia przy
recepcji, WiFi

OW CARBO Dąbki Zdrój

OŻ FREGATA Zarzecze

Ośrodek ładnie położony bezpośrednio nad Jeziorem Bukowo, na ogrodzonej,
zagospodarowanej posesji. Bliskość morza (100 m), sąsiedztwo lasu i centrum
miejscowości sprawiają, że stanowi wspaniałe miejsce wypoczynkowe. Jest również
świetnym miejscem do uprawiania sportów wodnych, jak również turystyki pieszej i
rowerowej. Ośrodek polecany dla gości indywidualnych na wczasy i weekendy oraz na
pobyty grupowe i imprezy integracyjne.

Ośrodek położony bezpośrednio nad Jeziorem Żywieckim. Posiada własną przystań
żeglarską, wypożyczalnię sprzętu wodnego oraz basen ze zjeżdżalnią i brodzikiem dla
dzieci. Na ogrodzonym terenie znajdują się również trzy pełnowymiarowe korty tenisowe
oraz boiska sportowe. Jest to dobre miejsce zarówno dla osób poszukujących aktywnego
wypoczynku, jak również tych, którzy wolą „błogie lenistwo”. „Fregata” to idealne miejsce
dla gości indywidualnych na wczasy i pobyty weekendowe, żeglarzy pragnących doskonalić
swoje umiejętności. Jest szczególnie polecana na ﬁrmowe imprezy integracyjne.

• Obiekt sezonowy. Pawilon A, B - pokoje 1, 2 i 3 osobowe. Pawilon C, D (standard
turystyczny) – pokoje 2 osobowe i typu studio 2+2, 2+3 (300 miejsc)
• Plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko lub grilla, świetlice
• Boiska sportowe: do koszykówki, siatkówki, kometki, piłki ręcznej, do piłki plażowej,
wypożyczalnia rowerów, siłownia zewnętrzna
• Kawiarnia, sala dyskotekowa, świetlica, bilard, tenis stołowy
• WiFi

• Obiekt sezonowy. Część hotelowa: pokoje 1, 2, 3 osobowe, pokoje typu studio 4, 5, 6
osobowe , apartament z aneksem kuchennym, domki typu Brda (4-6 osobowe); każdy
domek składa się z pokoju dziennego i 2 sypialni 2 os., Domek Żeglarski dla 11-13
osób – salon z aneksem kuchennym, dwie sypialnie 5 i 6 osobowe (113 miejsc)
• Plac zabaw, wiaty grillowe, sala kominkowa - świetlica, bilard, tenis stołowy, WiFi
• 3 pełnowymiarowe korty tenisowe, własna przystań z wypożyczalnią sprzętu
pływającego, boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej i plażowej, basen z 48 m
zjeżdżalnią i brodzikiem (płatny)

OW POSEJDON Jastarnia
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HOTEL*** NEPTUN Krynica Morska

OW INTER PIAST Kalbornia

Ośrodek położony bezpośrednio przy plaży od strony Zatoki Puckiej, niedaleko morza
(250 m) i centrum miejscowości. Niepodważalnym atutem ośrodka jest własne molo i
niewielka plaża, ze szkółką windsurﬁngu i kitesurﬁngu. Część pokoi na parterze
przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Układ wszystkich pokoi ma
charakter galeriowy – wejście z otwartego korytarza. W ośrodku działa baza rehabilitacyjno-zabiegowa.

Ośrodek, malowniczo wkomponowany w rozległy kompleks leśno -parkowy, bezpośrednio nad Jeziorem Dąbrowa Wielka, posiada plażę i małą przystań. Składa się z
budynku hotelowego oraz domków usytuowanych w lesie. Okolica pięknych
krajobrazów i wielkich jezior sprzyja aktywnemu wypoczynkowi i relaksowi. Ośrodek
polecany dla gości indywidualnych na wczasy i pobyty weekendowe oraz na pobyty
grupowe, imprezy integracyjne, konferencje i szkolenia.

• Obiekt sezonowy. Pokoje 1, 2 i 3 osobowe, pokoje typu lux: pokój dzienny i
sypialnia ( 273 miejsca)
• Baza rehabilitacyjno-zabiegowa
• Plac zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy, miejsce na ognisko lub grilla,
• Sala do ćwiczeń, boisko do piłki siatkowej, koszykowej, siłownia zewnętrzna, na
terenie obiektu szkółka surfingowa z możliwością wynajęcia sprzętu pływającego, wypożyczalnia rowerów
• Kawiarnia, świetlica, WiFi

• Obiekt sezonowy. Budynek hotelowy: pokoje 1,2 i 3 osobowe, typu studio 2+2, pokoje
z salonikiem 3 osobowe, apartament 3 osobowy. Domki typu Brda – 5 osobowe, typu
K – 2 i 4 osobowe, typu R – 4 osobowe, Chata Mazurska – 9 osobowa (206 miejsc)
• Wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego, oświetlony kort tenisowy, boisko do
siatkówki plażowej
• Plac zabaw, zadaszone miejsce na ognisko lub grilla, pokój zabaw dla dzieci, własna
plaża i kąpielisko
• Kawiarnia, letni bar, salon kosmetyczny, sauna
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Kilkudniowe pobyty w niezależnych
apartamentach cieszą się coraz większym
zainteresowaniem
/weekendy, święta, Sylwester, ferie/

Każdy apartament ma w pełni wyposażoną
kuchnię, łazienkę oraz miejsce parkingowe.

Sarbinowo

– 3 minuty nad Bałtyk
- spacery po deptaku na
powietrzu nasyconym jodem
- w sąsiedztwie całoroczny
kryty basen i restauracja

Wisła

- liczne stacje narciarskie
dla początkujących
i wytrawnych narciarzy
- mnóstwo restauracji
regionalnych - nieopodal
płynącej Wisły

Kościelisko

- tylko 5 km do Zakopanego
Chochołowskie Termy
20 minut samochodem
- raj dla miłośników
narciarstwa biegowego

Ustroń

- miejscowość uzdrowiskowa
- liczne szlaki turystyczne
i trasy narciarskie
- park nad Wisłą

Rezerwacja:
on-line

www.dobryapartament.pl w 2 minuty
zadzwoń 519 308 100 lub 519 308 101 DORADZIMY!
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CIEŃKÓW

WISŁA - Cieńków
zimą

pomysł na weekend
i nie tylko...

STACJA NARCIARSKA
Pętla Cieńkowska – to szlak spacerowy, który
powstał z połączenia dwóch kolei linowych
w Wiśle Malince – Kolei Linowej na Skoczni
im. A. Małysza oraz Kolei Linowej Cieńków. Oba
te obiekty łączy wygodna, niewymagająca ścieżka
edukacyjno-dydaktyczna, którą pokona każdy,
niezależnie od wieku i sprawności ﬁzycznej.
Pętla Cieńkowska w kilku zdaniach to:

Godziny otwarcia: 10.00-18.00
• Czynne w każdy weekend od maja do końca października (w tygodniu
grupy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym – 801 006 001).
• W okresie wakacji czynne codziennie.
• Wywozimy rowery i wózki dziecięce.

Bilety do nabycia:
w Bistro Cieńkowskim oraz w kasie Skoczni im. A Małysza
Zapytaj o bilet na Pętlę Cieńkowską
Do zobaczenia na szlaku!!!

facebook.com/Cienkow/
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• niewymagający szlak spacerowy
• specyﬁczny zakątek wart zobaczenia i poznania
• połączenie edukacji, dydaktyki i zabawy
• najpiękniejsze widoki Beskidów (Dolina Malinki, Dolina
Czarnego z zalewem Czerniańskim, masyw Baraniej Góry,
Zameczek Prezydencki w Wiśle)
• punkty gastronomiczne (Bistro Cieńkowskie, Cafe Peron,
restauracja w Hotelu*** Ogrodzisko, Karczma Jedlowo,
Ranczo Cieńków, Kawiarnia w wieży Skoczni)
• Sałasz na Cieńkowie (miejsce kultywowania tradycji
pasterskiej – wypasy owiec, wyrób tradycyjnych serów)
• dla dzieci – place zabaw, konie, owce i inne atrakcje...
• dla wytrawnych: miejsce wypadowe na beskidzkie szlaki
np. na Baranią Górę ( ok. 3 godziny)
• Kolej Linowa Cieńków – ok. 1000 m
• Kolej Linowa na Skoczni im. A. Małysza – 300 m
• trasa górna – 1300 m z punktami widokowymi (tablice
dydaktyczno-informacyjne)
• trasa dolna – 1000 m wzdłuż Potoku Malinka (ścieżka
edukacyjno-dydaktyczna)

Szlak Spacerowy „Pętla Cienkowska” otrzymał
w 2012 r. Nagrodę Honorową Śląskiego Oddziału
Polskiej Izby Turystyki KOMPAS.

Stacja Narciarska Cieńków to atrakcyjny
ośrodek sportów zimowych.
Strefa narciarzy i snowboardzistów:

• kolej linowa o długości ok. 1000 m z krzesełkami
czteroosobowymi i chodnikiem rozbiegowym
o przepustowości do 2200 osób na godzinę
• kilka wyciągów talerzykowych
• doskonale przygotowane trasy zjazdowe i nartostrady
o różnym stopniu trudności (łączna długość ok. 5 km)
• trasy naśnieżane, ratrakowane i nowocześnie oświetlone,
• liczne wypożyczalnie sprzętu (narty, deski) i serwisy
narciarskie
• wysokiej klasy instruktorzy, szkółki i przedszkola
narciarskie

Strefa dla dzieci:

• przenośnik taśmowy ok.
80 m z trasą narciarską
• karuzela ROTONDO
• przedszkola narciarskie
• animacje dla dzieci

Strefa wypoczynku:

• Hotel*** Ogrodzisko
• Bistro Cieńkowskie
• Cafe Peron z tarasem
widokowym (leżaki, pufy,
muzyka…)
• inne punkty gastronomiczne

Ponadto:

• duże, bezpłatne parkingi w odległości do 200 m od
wyciągów
• parking płatny obok hotelu, bezpośrednio przy stoku
narciarskim
• liczne imprezy i animacje dla dzieci
• możliwość zorganizowania zawodów, eventów ﬁrmowych
i innych
• jazdy nocne oraz Sylwester na stoku
Za sezon 2015/2016 SN Cieńków otrzymała nagrodę
GOPR za współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa na stoku.
SN Cieńków zajmuje wysokie pozycje w rankingach stacji
narciarskich w Polsce.

Nowości w sezonie 2017

• strefa aktywności i wypoczynku nad Potokiem Malinka

Szczegóły na www i fb

ul. Malinka 8, 43-460 Wisła, tel. 801 006 001

www.cienkownarty.pl

www.pzn.pl
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SIEĆ HOTELI I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH
W POLSCE

Morze
Świnoujście Hotel*** Rybniczanka
Kołobrzeg Hotel*** Górnik
Ustronie Morskie OW Gwarek
Sarbinowo Hotel*** Jawor
Sarbinowo Apartamenty Jawor
Dąbki OW Carbo
Jarosławiec Hotel***NAT
Jastarnia OW Posejdon
Kąty Rybackie OW Eden
Krynica Morska Hotel*** Neptun
Góry
Krynica Zdrój Hotel*** Jagiellonka
Piwniczna Zdrój OLW Smrek
Bukowina Tatrzańska Hotel***NAT
Zarzecze OŻ Fregata
Wisła Hotel*** Ogrodzisko
Ustroń Hotel*** Ziemowit
Szczytna OWR Relax
Jeziora
Kalbornia OW Inter Piast

www.nat.pl
CENTRALA
43-100 Tychy ul. Wejchertów 2 | tel. 32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588 | fax 32 326 23 59
32-620 Brzeszcze ul. Oﬁar Oświęcimia 39 | tel./fax 32 737 42 42
43-155 Bieruń ul. Granitowa 16 | tel./fax 32 717 71 79
43-143 Lędziny ul. Pokoju 4 | tel./fax 32 216 78 03
44-206 Rybnik ul. 1 Maja 26 | tel. 32 739 34 68
44-280 Rydułtowy ul. Leona 2 | tel. 32 729 45 88
ZARZĄD
43-100 Tychy ul. Edukacji 37 | tel. 32 326 23 70 | fax 32 326 23 68
KSIĘGOWOŚĆ
43-100 Tychy ul. Edukacji 37 | tel. 32 326 23 66-67 | fax 32 326 23 71

