
AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 818844109 ; 605 160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 1 - Wczasy Nad Bałtykiem

Król Plaza Spa & Wellness 
Polska / Wybrzeże Środkowe / Jarosławiec



Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje +

Zakwaterowanie: dbl

Organizator: Exim Tours

Transport Dojazd własny

Termin: 27.06.2020 - 30.06.2020

 PLN
za osobę

899

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

4* Polska/Morze
Położenie: -Jarosławiec - w centrum miejscowości - w pobliżu sklepy   - przystanek autobusu przy hotelu
Plaża: - około 150 m od plaży
Pokoje: DBL ok. 18  m - TV - SAT - telefon - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - bezprzewodowy
internet  
Sport, Relaks, Rozrywka: bezpłatne: - basen wewnętrzny - łaźnia parowa - sauna - kabina na podczerwień - jacuzzi -
grota solna - tenis stołowy - bilard - kino hotelowe - raz w tygodniu muzyka na żywo Dodatkowo płatne: - masaże -
salon piękności - wypożyczalnia rowerów - klub nocny
Dla dzieci: - pokój zabaw - plac zabaw - brodzik wewnętrzny - w sezonie animacje
Wyżywienie: HB+ (Half Board plus) - śniadania i kolacje. Do posiłków napoje (woda, soki, herbata) FB+ (Full Board
plus)  - śniadania, obiady, kolacje. Do posiłków napoje (woda, soki, herbata)
Restauracje i bary: - restauracja - lobby bar
Dodatkowe informacje: - parking  dodatkowo płatny ok. 20 PLN/dzień - zakwaterowanie od 14:00, wykwaterowanie
do 11:00 - taksa klimatyczna płatna na miejscu



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 818844109 ; 605 160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 2 - Wczasy Nad Bałtykiem

Atrium Spa Aparthotel 
Polska / Wybrzeże Środkowe / Sarbinowo



Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje

Zakwaterowanie: standard apartament 1 room

Organizator: Exim Tours

Transport Dojazd własny

Termin: 02.07.2020 - 06.07.2020

 PLN
za osobę

1359

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

3* Polska/Morze
Położenie: - Sarbinowo - w centrum miejscowości - w pobliżu sklepy - dworzec kolejowy  Koszalinie ok. 20 km - w
pobliżu przystanek autobusu 
Plaża: - ok. 80 m od plaży 
Pokoje: W cenie prąd, woda, ręczniki (zmiana co 3 dni), sprzątanie co 3 dni, sprzątanie końcowe, pościel (zmiana raz w
tygodniu) Apartament 1 room  ok. 35 m - pokój z wydzieloną częścią sypialną z podwójnym łóżkiem - część
wypoczynkowa w tym samym pokoju z sofą - aneks kuchenny - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
Apartament 2 room classic ok. 35 m - sypialnia z podwójnym łóżkiem - pokój wypoczynkowy z sofą dla 2 osób
Sport, Relaks, Rozrywka: bezpłatne: - sauna - jacuzzi - łaźnia parowa Dodatkowo płatne: - masaże - salon piękności
Dla dzieci: - plac zabaw
Wyżywienie: HB (Half Board)  - śniadania i kolacje. Do kolacji woda. FB (Full Board) śniadania, obiady, kolacje. Do
obiadu i kolacji woda
Restauracje i bary: - pokój śniadań - restauracja - bar - ogródek piwny
Dodatkowe informacje: - parking (ok. 16 PLN/dzień)  lub garaż (ok. 30 PLN/dzień) płatne dodatkowo -
zakwaterowanie od 15:00, wykwaterowanie do 11:00 -  taksa klimatyczna płatna na miejscu - zwierzęta nie są
akceptowane



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 818844109 ; 605 160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 3 - Wczasy Nad Bałtykiem

Agroturystyka Kantonia
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Cybulino

Wyżywienie: Śniadania

Zakwaterowanie: Pok. 2 os.

Organizator: Itaka

Transport Dojazd własny

Termin: 11.07.2020 - 18.07.2020

 PLN
za osobę

1069

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Opis oferty: Malowniczo położone wśród lasów, pól i łąk ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne to wymarzone
miejsce na wypoczynek dla wszystkich ceniących naturę, ciszę i piękne krajobrazy. Ogromnym atutem tego miejsca jest
tradycyjna, domowa kuchnia oparta na produktach z naturalnej hodowli i uprawy. Stylowe wnętrza jak z przełomu
XVIII i XIX w. pozwolą na niezapomnianą podróż w czasie.
POŁOŻENIE: w Cybulinie, w gminie Bobolice, ok. 40 km od KOSZALINA, ok. 700 m od najbliższego sklepu, ok. 9 km
od bankomatu, ok. 17 km od kąpieliska Rajska Plaża nad jeziorem Chlewo Wielkie, ok. 11 km od zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego Dolina Rzeki Chociel, ok. 15 km od rezerwatu przyrody Jezioro Szare, ok. 20 km od rezerwatu Jezioro
Piekiełko, ok. 50 km od morza; ok. 27 km od stacji kolejowej w Grzmiącej.
HOTEL: stylowy, zbudowany w 2011 r., 12 pokoi, 1 piętro, recepcja, jadalnia - dania serwowane (śniadania,
obiadokolacje), nielimitowana woda mineralna, kawa i herbata w ciągu dnia, sala klubowo-telewizyjna z barem;
parking, ogród, taras (stoliki i krzesełka), sad owocowy, ogród warzywny, pasieka, wędzarnia, plantacja malin
ekologicznych; bezpłatny internet bezprzewodowy.
POKÓJ: 
standardowy: 2-os., ok. 21 m², łazienka (prysznic, wc; suszarka), internet bezprzewodowy, widok na ogród;
trzyosobowy: 3-os., (3 oddzielne łóżka), ok. 42 m², łazienka (prysznic, wc; suszarka), internet bezprzewodowy, widok na
ogród;
rodzinny: 4-os., ok. 42 m² (2 oddzielne łóżka i rozkładana sofa 2-osobowa), łazienka (prysznic, wc; suszarka), internet
bezprzewodowy, widok na ogród.
SPORT I ROZRYWKA: badminton, miejsce na ognisko, wiata grillowa z kominkiem, miniplac zabaw dla dzieci; w
okolicy trasy rowerowe i piesze.
KONTAKT: 0048/605205831, www.kantonia.com 
GRATIS: Wi-Fi 



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 818844109 ; 605 160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 4 - Wczasy Nad Bałtykiem

Trofana Wellness & Spa 
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Międzyzdroje



Wyżywienie: 2 posiłki

Zakwaterowanie: Pok. 2 os.

Organizator: Itaka

Transport Dojazd własny

Termin: 29.08.2020 - 05.09.2020

 PLN
za osobę

1499

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Opis oferty: Lubisz spędzać lato nad Bałtykiem? Wybierz Międzyzdroje i odpoczywaj w swoim stylu! Długie spacery
brzegiem morza, relaks w spa czy aktywnie na rowerze zwiedzając okolicę? Wybór należy do Ciebie. Przytulne pokoje
standardowe oraz komfortowe, nowocześnie zaaranżowane pokoje deluxe zapewnią Ci odpoczynek po całym dniu, a
hotelowa restauracja zaspokoi kubki smakowe nawet największych smakoszy. Daj się skusić!
POŁOŻENIE: ok. 150 m od centrum MIĘDZYZDROJÓW, sklepy i bary ok. 100 m od hotelu; ok. 60 km od lotniska
Szczecin-Goleniów.
PLAŻA: publiczna, piaszczysta, szeroka, łagodne zejście do morza, ok. 250 m od hotelu.
HOTEL: trzygwiazdkowy, nowoczesny i elegancki, zbudowany w 1994 r., rozbudowany o część z pokojami w
standardzie czterogwiazdkowym w 2019 r., 87 pokoi, 1 budynek, 4 piętra, 3 windy, przestronne lobby, całodobowa
recepcja, restauracja i bar Trofana - á la carte, obsługa kelnerska, kuchnia polska, dostępne foteliki dla dzieci, dania
wegetariańskie; centrum konferencyjne dla 250 osób; bezpłatny internet bezprzewodowy na terenie całego hotelu;
występują różnice poziomów i schody - nie jest polecany osobom z ograniczeniami ruchowymi; akceptowany kart
kredytowe: Visa, MasterCard.
POKÓJ: 
standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla dziecka - łóżko pojedyncze), ok. 14-16 m², łazienka (prysznic, wc;
suszarka), internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, telefon, sejf; łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie
przed przyjazdem (płatne: ok. 40 PLN/doba); widok na ulicę;
deluxe: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla dziecka - łóżko pojedyncze), ok. 14-16 m², klimatyzowany, nowoczesny, o
wyższym standardzie, wyposażenie jak w pokoju standardowym, dodatkowo: zestaw do kawy/herbaty; balkon, widok
na ulicę.
SPORT I ROZRYWKA: pokój zabaw dla dzieci, miniklub, animacje dla dzieci; centrum wellness & spa: bezpłatnie:
basen kryty z przeciwprądem, gł. 1,3 m, kaskada, jacuzzi, przy basenie bezpłatne leżaki, sauna sucha i parowa, grota
lodowa, za opłatą: zabiegi na twarz i ciało, masaże; za opłatą: kort tenisowy, lekcje gry w golfa dla dzieci, wypożyczalnia
kijków do nordic walking; pole golfowe w Kołczewie, ok. 10 km od hotelu (oferta zewnętrzna).
KONTAKT: 0048/913280482, www.hotel-trofana.pl
GRATIS: Wi-Fi



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 818844109 ; 605 160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 5 - Wczasy Nad Bałtykiem

Villa Melody 
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Rewal



Wyżywienie: Śniadania

Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy

Organizator: Exim Tours

Transport Dojazd własny

Termin: 19.07.2020 - 26.07.2020

 PLN
za osobę

1329

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

3* Polska/Morze
Kategoryzacja hotelu: Kat. EximTours: 3* Kat. lokalna: brak
Położenie: - Rewal - ok 400 m od plaży - ok 250 od centrum
Plaża: - publiczna, piaszczysta, szeroka
Pokoje: Dwuosobowy - ok 17 m kw - TV, internet wi-fi - mini bar/lodówka - czajnik elektryczny - łazienka (prysznic, wc,
suszarka do włosów) - balkon - dostępne pokoje łączne drzwiami (Rodzinne typ A) Trzyosobowy - ok 22 m kw. -
wyposażenie jak pokój dwuosobowy - część pokoi z balkonem Czteroosobowy - ok 30 m kw. - wyposażenie jak pokój
dwuosobowy - część pokoi z balkonem Rodzinny B - ok 40 m kw - składa się z 2 pomieszczeń - wyposażone jak pokoje
dwuosobowe
Sport, Relaks, Rozrywka: Bezpłatnie: - basen, taras słoneczny (czynne w lipcu oraz sierpniu) - basen kryty (czynny od
września do czerwca) - sauna, jacuzzi
Dla dzieci: - plac zabaw, sala zabaw
Wyżywienie: Śniadanie (BB) - śniadanie w formie bufetu. Wybrane napoje podczas śniadania dostępne bezpłatnie
Restauracje i bary: Restauracja z barem
Dodatkowe informacje: - 1 piętro - 50 pokoi - www.villamelody.eu



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
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Oferta 6 - Wczasy Nad Bałtykiem

Etna Polonia Spa 
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Kołobrzeg



Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje

Zakwaterowanie: Pokój Dwuosobowy

Organizator: Index Polska

Transport Dojazd własny

Termin: 22.08.2020 - 29.08.2020

 PLN
za osobę

1259

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

WCZASY W KOŁOBRZEGU - ETNA POLONIA - DOJAZD WŁASNY HB : Kołobrzeg - jest największym i
najpiękniejszym polskim uzdrowiskiem o niezrównanym uroku i bogatej historii. Główna funkcja miasta turystyczno-
uzdrowiskowa uwarunkowana jest doskonałym położeniem u ujścia rzeki Parsęty w sąsiedztwie lasów, złóż borowiny,
ekosystemu bagienno-wodnego, który zapewnia schronienie wielu rzadkim gatunkom zwierząt i roślin. Do
odwiedzenia Kołobrzegu zachęcają też liczne zabytki.
OBIEKT: Etna-Polonia Spa znajduje się w samym sercu Kołobrzegu. Stanowi swojego rodzaju wizytówkę miasta.
Nowoczesny budynek w kształcie łodzi góruje nad innymi obiektami w mieście. Odległość od morza to ok. 750 m, tyle
samo do centrum i portu morskiego. Bardzo blisko hotelu mieści się promenada nad Parsętą z licznymi sklepami i
restauracjami. Park zdrojowy jest tuż nieopodal. Etna-Polonia Spa nie jest obiektem kategoryzowanym z uwagi na swój
uzdrowiskowy charakter. W obiekcie znajdują się baza rekreacyjna i gastronomiczna, której nie powstydził by się nawet
czterogwiazdkowy hotel. W obiekcie znajduje się restauracja serwująca wyborne posiłki, na popołudniową kawę i
ciastko zapraszamy do kawiarni Cafe+. Baza zabiegowa oferuje bardzo bogaty wachlarz zabiegów relaksacyjnych i
zdrowotnych. W obiekcie znajduje się siłownia, a w niedalekiej odległości wypożyczalnia rowerów. Dla dzieci
przygotowano przestronny pokój zabaw.
POKOJE: Duże komfortowe pokoje dwuosobowe. W każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem lub wanną,
telewizor z dostępem do kanałów telewizji naziemnej, telefon, biurko, spora szafą. Większość pokoi posiada
balkony(nie są gwarantowane).
INFORMACJA O CENIE : Możliwość zakwaterowania 2 osób dorosłych i 2 dzieci do lat 17. Przy zakwaterowaniu z
dwiema pełnopłatnymi osobami 2 dzieci otrzymuje następujące zniżki: 0-6 lat - 100% zniżki - dziecko śpi w łóżku z
rodzicami 7-15 lat - 50% zniżki - dziecko śpi na dostawce 5-17 lat - 25% zniżki - dziecko śpi na dostawce
CENA ZAWIERA : 7 noclegów 7 x wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu*) korzystanie z sali
fitness drink powitalny opiekę rezydenta bezpłatny dostęp do sieci internetowej Wi-Fi; Karta rabatowa upoważniająca
do zniżek w wybranych punktach usługowych i handlowych w Kołobrzegu *Hotel może zamienić bufet na posiłek
serwowany do stolika.
CENA NIE ZAWIERA : opłata klimatyczna 4,5 zł/osobę/dobę płatna w recepcji parking monitorowany ok. 20
zł/dobę/samochód
UWAGI: - Każdy z uczestników wyjazdu musi posiadać przy sobie i legitymować się ważnym i właściwym dokumentem
tożsamości (odpowiednio dowód osobisty lub paszport) - Bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji imprezy istnieje
możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku
wystąpienia sytuacji losowej określonej w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. (np. nagłe
zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie wynosi 3% ceny
imprezy. - Faktury za wyjazd wystawiamy na prośbę klienta, ale nie wcześniej niż 30 dni przed wyjazdem i po opłaceniu
całości należności. W celu otrzymania faktury prosimy o wypełnienie formularza na stronie
www.indexpolska.com.pl/pages/faktury - Z ważnymi uwagami dla podróżnych oraz najczęściej zadawanymi pytaniami
(FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych 7 noclegów, 7 x
wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu*), korzystanie z sali fitness, drink powitalny, opiekę
rezydenta, bezpłatny dostęp do sieci internetowej Wi-Fi, Karta rabatowa upoważniająca do zniżek w wybranych
punktach usługowych i handlowych w Kołobrzegu *Hotel może zamienić bufet na posiłek serwowany do stolika. opłata
klimatyczna 4,5 zł/osobę/dobę płatna w recepcji, parking monitorowany ok 20 zł/dobę/samochód
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Oferta 7 - Wczasy Nad Bałtykiem

Centrum Kołobrzeg 
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Kołobrzeg



Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje

Zakwaterowanie: Pokój Dwuosobowy

Organizator: Index Polska

Transport Dojazd własny

Termin: 18.07.2020 - 25.07.2020

 PLN
za osobę

1049

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

WCZASY W KOŁOBRZEGU - CENTRUM KOŁOBRZEG - DOJAZD WŁASNY HB : Kołobrzeg - jest największym i
najpiękniejszym polskim uzdrowiskiem o niezrównanym uroku i bogatej historii. Główna funkcja miasta turystyczno-
uzdrowiskowa uwarunkowana jest doskonałym położeniem u ujścia rzeki Parsęty w sąsiedztwie lasów, złóż borowiny,
ekosystemu bagienno-wodnego, który zapewnia schronienie wielu rzadkim gatunkom zwierząt i roślin. Do
odwiedzenia Kołobrzegu zachęcają też liczne zabytki.
OBIEKT: Obiekt Centrum Kołobrzeg znajduje się w samym sercu miasta. Od morza oddalony jest o zaledwie 1
kilometr. Oferuje zakwaterowanie w pokojach z łazienką i bezpłatnym WiFi. W obiekcie znajduje się sala śniadaniowa,
świetlica, sala jadalna, baza zabiegowa/ centrum odnowy biologicznej - za dodatkową opłatą Goście mogą korzystać z
rozmaitych zabiegów i masaży.
POKOJE: Wszystkie pokoje dwuosobowe w obiekcie Centrum Kołobrzeg wyposażone są w telewizor z dostępem do
kanałów satelitarnych, radio oraz telefon. W każdym z nich znajduje się również lodówka. W pokojach stolik i
krzesełka, pojemna szafa.
INFORMACJA O CENIE : Możliwość zakwaterowania 2 osób dorosłych i 1 dziecka do lat 11. Przy zakwaterowaniu z
dwiema pełnopłatnymi osobami 1 dziecko otrzymuje następujące zniżki: 0-2 lat - 100% zniżki - dziecko śpi w łóżku z
rodzicami 3-6 lat - 30% zniżki - dziecko śpi na dostawce 7-11 lat - 20% zniżki - dziecko śpi na dostawce
CENA ZAWIERA : 7 noclegów 7x wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu);* opiekę rezydenta
bezpłatny dostęp do sieci internetowej Wi-Fi; kartę rabatową na zniżki w różnych punktach handlowych i usługowych
w Kołobrzegu *Hotel może zamienić bufet na posiłek serwowany do stolika.
CENA NIE ZAWIERA : opłata klimatyczna 4,5 zł/osobę/dobę płatna w recepcji
UWAGI: - Każdy z uczestników wyjazdu musi posiadać przy sobie i legitymować się ważnym i właściwym dokumentem
tożsamości (odpowiednio dowód osobisty lub paszport) - Bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji imprezy istnieje
możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku
wystąpienia sytuacji losowej określonej w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. (np. nagłe
zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie wynosi 3% ceny
imprezy. - Faktury za wyjazd wystawiamy na prośbę klienta, ale nie wcześniej niż 30 dni przed wyjazdem i po opłaceniu
całości należności. W celu otrzymania faktury prosimy o wypełnienie formularza na stronie
www.indexpolska.com.pl/pages/faktury - Z ważnymi uwagami dla podróżnych oraz najczęściej zadawanymi pytaniami
(FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych 7 noclegów, 7x
wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu*), opiekę rezydenta, bezpłatny dostęp do sieci
internetowej Wi-Fi; kartę rabatową na zniżki w różnych punktach handlowych i usługowych w Kołobrzegu *Hotel może
zamienić bufet na posiłek serwowany do stolika. opłata klimatyczna 4,5 zł/osobę/dobę płatna w recepcji



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 818844109 ; 605 160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 8 - Wczasy Nad Bałtykiem

Agroturystyka Kantonia
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Cybulino

Wyżywienie: 2 posiłki

Zakwaterowanie: Pok. 2 os.

Organizator: Itaka

Transport Dojazd własny

Termin: 25.07.2020 - 01.08.2020

 PLN
za osobę

1454

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Opis oferty: Malowniczo położone wśród lasów, pól i łąk ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne to wymarzone
miejsce na wypoczynek dla wszystkich ceniących naturę, ciszę i piękne krajobrazy. Ogromnym atutem tego miejsca jest
tradycyjna, domowa kuchnia oparta na produktach z naturalnej hodowli i uprawy. Stylowe wnętrza jak z przełomu
XVIII i XIX w. pozwolą na niezapomnianą podróż w czasie.
POŁOŻENIE: w Cybulinie, w gminie Bobolice, ok. 40 km od KOSZALINA, ok. 700 m od najbliższego sklepu, ok. 9 km
od bankomatu, ok. 17 km od kąpieliska Rajska Plaża nad jeziorem Chlewo Wielkie, ok. 11 km od zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego Dolina Rzeki Chociel, ok. 15 km od rezerwatu przyrody Jezioro Szare, ok. 20 km od rezerwatu Jezioro
Piekiełko, ok. 50 km od morza; ok. 27 km od stacji kolejowej w Grzmiącej.
HOTEL: stylowy, zbudowany w 2011 r., 12 pokoi, 1 piętro, recepcja, jadalnia - dania serwowane (śniadania,
obiadokolacje), nielimitowana woda mineralna, kawa i herbata w ciągu dnia, sala klubowo-telewizyjna z barem;
parking, ogród, taras (stoliki i krzesełka), sad owocowy, ogród warzywny, pasieka, wędzarnia, plantacja malin
ekologicznych; bezpłatny internet bezprzewodowy.
POKÓJ: 
standardowy: 2-os., ok. 21 m², łazienka (prysznic, wc; suszarka), internet bezprzewodowy, widok na ogród;
trzyosobowy: 3-os., (3 oddzielne łóżka), ok. 42 m², łazienka (prysznic, wc; suszarka), internet bezprzewodowy, widok na
ogród;
rodzinny: 4-os., ok. 42 m² (2 oddzielne łóżka i rozkładana sofa 2-osobowa), łazienka (prysznic, wc; suszarka), internet
bezprzewodowy, widok na ogród.
SPORT I ROZRYWKA: badminton, miejsce na ognisko, wiata grillowa z kominkiem, miniplac zabaw dla dzieci; w
okolicy trasy rowerowe i piesze.
KONTAKT: 0048/605205831, www.kantonia.com 
GRATIS: Wi-Fi 



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 818844109 ; 605 160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 9 - Wczasy Nad Bałtykiem

Doris Spa 
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Kołobrzeg



Wyżywienie: Śniadanie i obiadokolacje

Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy

Organizator: Almatur

Transport Dojazd własny

Termin: 18.07.2020 - 25.07.2020

 PLN
za osobę

2082

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Program: Kołobrzeg jest jednym z najbardziej znanych kurortów nadbałtyckich i nazywany polską stolicą SPA. Ścieżki
zdrowia, malownicze trasy spacerowo-rowerowe, promenady wypełnione kulinarnymi przysmakami, to doskonała
wizytówka Dzielnicy Uzdrowiskowej, która na tydzień zamieni się w Państwa dom. Szeroka plaża zachwyca swoją
funkcjonalnością, zapraszając turystów do wzięcia udziału w zajęciach zumby, fitness czy tańców latynoamerykańskich.
Mnóstwo boisk rekreacyjnych, wydarzeń sportowych i kulturalnych będzie towarzyszyć Państwu podczas słonecznego
wypoczynku.
Zakwaterowanie: Pokój DELUXE (pow. ok. 29 m²) Położenie: Nowa cześć obiektu Doris SPA. Wyposażenie: 2x łóżka
typu TWIN, moż. dost. dla 1-os. dor. lub 2x dzieci do lat 12 (sofa 1-os. o wym: 100x185 cm). Pokój STANDARDOWY
(pow. ok. 21 m²) Położenie: Stara cześć obiektu Doris SPA. Wyposażenie: 2x łóżka typu TWIN, moż. dost. dla 1-os. dor.
lub 2x dzieci do lat 12 (sofa 1-os. o wym: 95x195 cm).
Świadczenia: 2 lub 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie w formie bufetu, wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, dostęp
do sali bilardowej, darmowy Internet Wi-Fi w kawiarni, wieczorki taneczne. Kompleks basenowy (z basenem 25-
metrowym, sztuczną rzeką), kompleks saun, jacuzzi. Opieka ratownika. Ubezpieczenie Signal Iduna S.A.
Uwagi praktyczne: Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz.16:00, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godz.11:00.
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją i kończą śniadaniem. Hotel posiada udogodnienia dla rodzin z dziećmi
(łóżeczka dziecięce, krzesełka do karmienia, wanienki), windę, deski do prasowania, żelazka, parking płatny na miejscu
– 20 zł/dobę, recepcja czynna 24 h, opłata klimatyczna płatna na miejscu.
UWAGA: OFERTA NA ZAPYTANIE! Rezerwacja w systemie nie jest równoznaczna z rezerwacją miejsc w hotelu, po
założeniu rezerwacji prosimy o oczekiwanie na potwierdzenie.


