
AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 81 884 41 09; 605160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 1 - Mazury

Mazurski Raj Marina & Spa 
Polska / Warmia I Mazury / Ruciane - Nida



Wyżywienie: 2 posiłki

Zakwaterowanie: Pok. 2 os.

Transport Dojazd własny

Termin: 11.07.2020 - 18.07.2020

 PLN
za osobę

1817

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

Opis oferty: Raj dla każdego! Niepowtarzalne położenie nad brzegiem Jeziora Bełdany daje wiele moż-liwości
aktywnego wypoczynku. Bogata infrastruktura i oferta sprzętu wodnego oraz piękna piaszczysta plaża pozwalają
czerpać z Mazur to, co najpiękniejsze. Spragnieni odrobiny re-laksu znajdą tu saunę, balię zewnętrzną i gabinety
masażu. To również idealna propozycja dla rodzin z dziećmi. Bogato wyposażony w zabawki i gry Junior Club oraz
zewnętrzny plac zabaw sprawią, że każde dziecko zatraci się tam w cudownej zabawie, a zajęcia z animato-rami będą
gwarancją kreatywnych zajęć i profesjonalnej opieki.
POŁOŻENIE: w miejscowości PIASKI, nad Jeziorem Bełdany, ok. 12 km od Jeziora Śniardwy, ok. 5 km od
miejscowości Ruciane-Nida, ok. 100 m od Puszczy Piskiej, ok. 15 km od Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.
PLAŻA: tuż przy hotelu, piaszczysta, ok. 25 m, molo, leżaki, prywatna przystań; za opłatą: wypożyczalnia sprzętu
wodnego: żaglówki, łodzie wiosłowe, łodzie motorowe, kajaki, rowery wodne; tawerna.
HOTEL: trzygwiazdkowy, nowoczesny, 93 pokoje, budynek główny i 20 domków: 2 domy myśliwskie, 18 willi, 3 piętra,
winda, całodobowa recepcja, restauracja Malinka z tarasem i widokiem na jezioro i ogród - dania w formie bufetu
(śniadania i obiadokolacje), dostępne foteliki dla dzieci; kawiarnia Cafe Gruszki na Wierzbie z przestronnym tarasem
(desery, pasty, burgery), Tawerna nad Jeziorem, Klub Nocny Piekiełko; 11 sal konferencyjnych dla maks. 550 osób;
bezpłatny internet bezprzewodowy; za opłatą: parking, wypożyczalnia rowerów (15 PLN/godz., 50 PLN/doba);
akceptowane zwierzęta domowe (na zapytanie, płatne: ok. 30 PLN/doba); akceptowane karty płatnicze: Visa,
MasterCard, American Express.
POKÓJ: 
standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 14-18 m², zadbany, klimatyzowany, łazienka (prysznic, wc; suszarka,
zestaw kosmetyków, ręczniki), internet bezprzewodowy, telewizor, czajnik (do wypożyczenia w recepcji); balkon, widok
na jezioro za dopłatą.
SPORT I ROZRYWKA: boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki nożnej,
boisko do siatkówki plażowej, szachy ogrodowe, hala sportowa, siłownia, piłkarzyki, rzutki, tenis stołowy; junior klub,
plac zabaw, zajęcia dla dzieci z animatorami, dmuchany zamek; za opłatą: 4 korty tenisowe, nawierzchnia z mączki
jaglanej (40 PLN/godz. z obowiązkiem siatkowania - usługa siatkowania: 30 PLN, karnet 10-godz./300 PLN),
oświetlenie (20 PLN/godz.), wypożyczalnia sprzętu (15 PLN/rakieta, 10 PLN/piłki 4 szt.), możliwość lekcji z
instruktorem, nordic walking (10 PLN/godz.), kręgielnia: 2 nowoczesne tory (40 PLN/godz.), bilard (15 PLN/godz.),
SPA: masaże twarzy i ciała, zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi kosmetyczne, stylizacja paznokci, makijaże, sauna, balia
zewnętrzna.
KONTAKT: 0048/874252100, www.mazurskiraj.pl
GRATIS: Wi-Fi



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 81 884 41 09; 605160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 2 - Mazury

Robert s Port 
Polska / Warmia I Mazury / Mikołajki



Wyżywienie: 2 posiłki

Zakwaterowanie: Pok. 2 os.

Transport Dojazd własny

Termin: 11.07.2020 - 18.07.2020

 PLN
za osobę

1960

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 położony nad brzegiem Jeziora Tałty, na szlaku żeglownym Wielkich Jezior Mazurskich to
wyjątkowy hotel z idealną okazją do wyruszenia w rejs po Mazurach! Okolica hotelu obfituje w lasy i tereny zielone, a
uliczny zgiełk i wielkomiejski chaos są tu obce. Dobrze poczują się tu zarówno rodziny z dziećmi jak i pary pragnące
zrelaksować się w romantycznym nastroju. Centrum Spa & Wellness dostarczy niezapomnianych wrażeń dla ciała i
ducha, a klub fitness pozwoli utrzymać dobrą formę nawet w trakcie wakacji. Każdy poczuje się tu wyjątkowo - dla
dzieci przygotowano liczne atrakcje, a nawet specjalną ofertę w Spa. Na wielbicieli uczty dla podniebienia czekają 2
restauracje, które swoimi kulinarnymi rarytasami zachwycą nawet tych najbardziej wybrednych.
POŁOŻENIE: w miejscowości STARE SADY, nad Jeziorem Tałty, ok. 5 km od Mikołajek, ok. 11 km od Jeziora Śniardwy.
PLAŻA: prywatna, bezpośrednio przy hotelu, leżaki; prywatny, nowoczesny port żeglugi śródlądowej, 4 statki
pasażerskie, w tym największy na Mazurach dla 250 pasażerów - możliwość wypłynięcia w rejs (10% zniżki dla gości
hotelowych); za opłatą: możliwość wypożyczenia sprzętu do wędkowania, kajaków i rowerów wodnych.
HOTEL: czterogwiazdkowy, nowoczesny, 159 pokoi, budynek główny, budynek boczny z klubem fitness, 7 bungalowów,
do 4 pięter, lobby, 2 windy, restauracja Kapitańska (śniadania i obiadokolacje - dania w formie bufetu) - z przeszkloną
podłogą z widokiem na basen, tarasem z widokiem na jezioro, dostępne menu dla dzieci; restauracja Żeglarska - á la
carte, kuchnia regionalna, połączona z zewnętrznym pa o z kominkiem, bar w lobby (płatny); parking, centrum
konferencyjne dla maks. 400 osób; bezpłatny internet bezprzewodowy, za opłatą: room-service, wypożyczalnia
rowerów, kijków do nordic walking; akceptowane zwierzęta domowe (płatne: ok. 50 PLN/doba/do 10kg; 70
PLN/doba/powyżej 10 kg); część pokoi przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (na zapytanie); akceptowane
karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express.
POKÓJ: 
standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 16-22 m², komfortowy, zadbany, indywidualnie sterowana
klimatyzacja, łazienka (prysznic lub wanna, wc; suszarka, zestaw kosmetyków, ręczniki; szlafroki i kapcie na życzenie),
internet bezprzewodowy, telewizor, telewizja satelitarna, telefon, minilodówka, zestaw do kawy/herbaty, woda
mineralna gazowana i niegazowana uzupełniana przy sprzątaniu, sejf; balkon.
SPORT I ROZRYWKA: Centrum Spa & Wellness: jedno z największych Spa w regionie; strefa relaksu i basenów: basen
kryty, pow. 75 m2, gł. 1,35 m, podgrzewany (27-30°C), wyposażony w różnorodne systemy wodne, m.in. prądy, bicze,
fale; brodzik (dla dzieci powyżej 3 lat), gł. 0,5 m, podgrzewany (30-32°C), zjeżdżalnia w kształcie słonia; świat saun
(sauna fińska, sauna infrared, łaźnia parowa; sauny przeznaczone tylko dla os. dorosłych), jacuzzi, ścieżka Kneippa,
Aqua Aerobic; instytut SPA Witalna Przystań - 6 gabinetów Spa: masaże oraz zabiegi pielęgnacyjne i upiększające na
twarz i ciało, pielęgnacja dłoni i stóp, Spa dla dwojga, Spa dla dzieci, Family Spa; klub Fitness Port: 2 sale fitness,
siłownia wyposażona w najwyższej jakości sprzęt firmy TechnoGym, możliwość umówienia treningu personalnego,
ułożenia diety i planu treningowego; basen, sauny i jacuzzi; boisko do siatkówki, badminton, tenis stołowy, 2 place
zabaw dla dzieci, Klub Malucha (m.in. Małpi Gaj, basen z piłeczkami), pokój gier, za opłatą: sporty wodne, rzutki,
bilard, wędkowanie; pole golfowe (ok. 3 km od hotelu).
KONTAKT: 0048/874298400, www.hotel-port.pl
GRATIS: Wi-Fiparkingnielimitowany wstęp do Centrum Wellness z basenem, saunami i jacuzzinielimitowany wstęp do
klubu Fitness Port



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 81 884 41 09; 605160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 3 - Mazury

Panoramic Oscar 
Polska / Warmia I Mazury / Mrągowo



Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje

Zakwaterowanie: standard pokój 2-4 osobowy

Transport Dojazd własny

Termin: 11.07.2020 - 14.07.2020

 PLN
za osobę

699

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

3* Polska/Jeziora i rzeki
Położenie: - Mrągowo - ok. 2 km od centrum miejscowości   - dworzec kolejowy  Mrągowo 5 km   - w pobliżu
przystanek autobusu
Plaża: - bezpośrednio przy jeziorze Czos
Pokoje: DBL ok. 20 m - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - TV SAT - radio - bezprzewodowy internet
- balkon/taras
Sport, Relaks, Rozrywka: - sauna - fi nes room Dodatkowo płatne: -  masaże - jacuzzi - solarium - tenis stołowy - 
bilard - wypożyczalnia rowerów - sporty wodne  
Dla dzieci: - plac zabaw  
Wyżywienie: BB (Bed&Breakfast) - śniadania HB (Half Board)  - śniadania i kolacje.  Napoje do kolacji dodatkowo
płatne  
Restauracje i bary: - restauracja - bar - kawiarnia
Dodatkowe informacje: - parking bezpłatnie - zakwaterowanie od 14:00, wykwaterowanie do 12:00 -  taksa
klimatyczna płatna na miejscu



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 81 884 41 09; 605160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 4 - Mazury

Mikołajki 
Polska / Warmia I Mazury / Mikołajki



Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje

Zakwaterowanie: pokój superior

Transport Dojazd własny

Termin: 11.07.2020 - 15.07.2020

 PLN
za osobę

3429

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

5* Polska/Jeziora i rzeki
Kategoryzacja hotelu: Kat. EximTours: 5* Kat. lokalna: 5*    
Położenie: - Mikołajki - ok 100 m od plaży - ok 800 od centrum - w pobliżu sklepy, restauracje, bary
Plaża: - publiczna, miejsca, piaszczysta  - pomost kąpielowy przy hotelu
Pokoje: Dwuosobowy Premium - ok 33 m kw - TV, internet wi-fi - mini bar/lodówka - klimatyzacja - sejf - zestaw do
parzenia kawy/herbaty - łazienka (wanna/prysznic, , wc, suszarka do włosów) - balkon - zlokalizowane na piętrach od 1
do 3 - widok na Mikołajki, zatokę lub hotelowe pa o  - za dodatkową opłatą pokoje Superior z widokiem na panoramę
jeziora
Sport, Relaks, Rozrywka: Bezpłatnie: - basen kryty - siłownia - świat saun, jacuzzi Płatne: - centrum SPA - masaże i
zabiegi pielęgnacyjne
Dla dzieci: - sala zabaw
Wyżywienie: Half Board (HB) - śniadanie oraz kolacja w formie bufetu. Wybrane napoje dostępne są bezpłatnie
podczas śniadania.
Restauracje i bary: - Restauracja główna z barem Yachtova - restauracja a'la carte New Island - strefa relaksu C-Zone
(czynna w miesiącach letnich) - Klub A er Dark
Dodatkowe informacje: - 5 pięter, winda - 100 pokoi - zwierzę w pokoju (płatne ok 150 PLN/doba) - parking (płatny,
ok 40 PLN/doba) - www.hotelmikolajki.pl



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 81 884 41 09; 605160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 5 - Mazury

Santa Monica 
Polska / Warmia I Mazury / Mikołajki



Wyżywienie: Śniadania

Zakwaterowanie: standard dbl

Transport Dojazd własny

Termin: 23.08.2020 - 28.08.2020

 PLN
za osobę

1429

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

3* Polska/Jeziora i rzeki
Położenie: - Mikołajki  - w centrum miejscowości   - w pobliżu sklepy, bary, restauracje   - przystanek autobusu ok. 500
m   
Plaża: - Jezioro Mikołajskie ok. 150 m  - plaża ok 700 m 
Pokoje: DBL standard ok. 17 m2  - łazienka (WC, wanna/prysznic)    - TV SAT, telefon  - mini lodówka  - balkon/taras
Sport, Relaks, Rozrywka: - sauna  - basen zewnętrzny  - tenis stołowy  - piłkarzyki  - bilard    dodatkowo płatne  -
masaże  - salon piękności  - wypożyczalnia rowerów
Dla dzieci: pokój zabaw  - wypożyczalnia gier  - plac zabaw
Wyżywienie: - BB(Bed& Breakfast) - śniadania  - HB (Half Board) - śniadanie i kolacja. Do kolacji woda, soki, kawa,
herbata. 
Restauracje i bary: - pokój śniadań  - restauracja   - bar  - kawiarnia
Dodatkowe informacje: - parking ok. 20 PLN/dziennie   - taksa klimatyczna płatna na miejscu   - zakwaterowanie od
15:00, wykwaterowanie do 11:00  - hotel nie akceptuje zwierząt  


