
AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 81 884 41 09 ; 605 160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 1 - Wypoczynek w Górach

Skalny Spa 
Polska / Bieszczady / Polańczyk



  Wypożyczalnia sprzętu   Sporty zimowe   Życie nocne
  Dostęp do internetu   Sporty wodne   Sport
  Rowery   Basen kryty   Dla rodzin z dziećmi
  Ski region   Bez paszportu   Parking
  Wellnes/SPA   Wifi free

Wyżywienie: 2 posiłki

Zakwaterowanie: Pokój standardowy 2 os.

Organizator: Itaka

Transport Dojazd własny

Termin: 22.08.2020 - 27.08.2020  PLN
za osobę

1280

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 na cyplu nad Jeziorem Solińskim, w uzdrowiskowej miejscowości Polańczyk, jest
doskonałą propozycją na niezapomniany wypoczynek w Bieszczadach. Na miejscu restauracja z kominkiem, chata
grillowa idealna na ogniska, strefa spa z krytym basenem, kompleksem saun oraz jacuzzi i masażami... Tutaj każdy
znajdzie coś dla siebie. Na aktywnych czeka pub z kręgielnią, na miłośników przyrody - piękne widoki, a na
najmłodszych - sala i plac zabaw. Koniecznie wybierz się nad Jezioro Solińskie i na piesze wędrówki po klimatycznych
bieszczadzkich szlakach!
POŁOŻENIE: w centrum miejscowości POLAŃCZYK, ok. 1,5 km od mariny Polańczyk, ok. 7 km od zapory wodnej w
Solinie, ok. 50 km od Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ok. 105 km od Rzeszowa, ok. 260 km od Krakowa.
HOTEL: trzygwiazdkowy, zbudowany w 2008 r., 65 pokoi i apartamentów, 3 piętra, winda, hol, recepcja, restauracja
Pod Żaglami - dania w formie bufetu i á la carte, kuchnia polska i europejska, Pub Czarne Złoto; bezpłatny internet
bezprzewodowy, chata grillowa z miejscem na ognisko, parking; sala konferencyjna; za opłatą: wypożyczalnia
rowerów; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.
POKÓJ: 
standardowy: 2-os., ok. 16-22 m², zadbany, łazienka (prysznic, wc; suszarka), internet bezprzewodowy, telewizja
satelitarna, telefon, czajnik bezprzewodowy;
standardowy comfort: 3-os. (możliwość 1 dostawki - rozkładana sofa), ok. 20-27 m², zadbany, łazienka (prysznic, wc);
wyposażenie jak w pokoju standardowym; pokój standardowy comfort za dopłatą.
SPORT I ROZRYWKA: rzutki, sala zabaw i plac zabaw dla dzieci, bezpłatny wstęp na imprezy muzyczne i koncerty w
Pubie Czarne Złoto, nieograniczony dostęp do Eko Mariny, pływającej plaży oraz basenów na Jeziorze Solińskim, raz
na pobyt biesiada regionalna przy wielkim ognisku, centrum spa & wellness: bezpłatnie: basen kryty, sauna parowa,
sauna fińska, jacuzzi; za opłatą: masaże; za opłatą: pakiet Wakacje Rewelacje obejmujący: 3 godz. rejs ekskluzywną
łodzią motorową Parker 630 Blow Rider z napędem elektrycznym, wynajem na wyłączność katamarana z napędem
elektrycznym, korty tenisowe (ok. 700 m od hotelu, oferta zewnętrzna).
KONTAKT: 0048/134692027, www.skalnyspa.pl, www.krainawilka.pl 
GRATIS: Wi-Fiwstęp do spa 



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 81 884 41 09 ; 605 160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 2 - Wypoczynek w Górach

Klimczok Resort & Spa 
Polska / Beskidy Zachodnie / Szczyrk



  Wypożyczalnia sprzętu   Sporty zimowe   Dostęp do internetu
  Ułatwienia dla niepełnospraw…  Rowery   Dla rodzin z dziećmi
  Bez paszportu   Parking   Wellnes/SPA
  Wifi free

Wyżywienie: 2 posiłki

Zakwaterowanie: Pokój standardowy 2 os.

Organizator: Itaka

Transport Dojazd własny

Termin: 03.07.2020 - 07.07.2020  PLN
za osobę

1079

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

Opis oferty: Wspaniały kompleks hotelowy, idealny na prawdziwie sielski, rodzinny wypoczynek z dala od miejskiego
zgiełku i codziennej rutyny. Piękne krajobrazy, świetna kuchnia, przestronne i gustownie urządzone pokoje, miła i
pomocna obsługa oraz moc atrakcji dla dorosłych i dzieci - czego chcieć więcej? Na najmłodszych czekają zabawy w
miniklubie, animacje, plac zabaw i brodzik, na tych trochę starszych - wyjątkowe centrum spa, zaprojektowane w stylu
starożytnych term, z kompleksem basenów i saun - idealne ukojenie dla duszy po dniu spędzonym aktywnie podczas
pieszych i rowerowych wycieczek. Poznaj uroki lata w Beskidach i ciesz się cudownymi chwilami z rodziną!
POŁOŻENIE: w miejscowości uzdrowiskowej SZCZYRK, ok. 2 km od centrum z barami, kawiarniami i restauracjami,
ok. 500 m od supermarketu, ok. 600 m od centrum sportowego Beskid Sport Arena (narciarska trasa igielitowa,
ścianka wspinaczkowa, grawitacyjny tor saneczkowy, wypożyczalnia rowerów), ok. 2 km od Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Polski; ok. 100 km od Krakowa, ok. 400 km od Warszawy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, częściowo odnowiony w 2015 r. (w tym pokoje), regularnie odnawiany, 133 pokoje, 1
budynek, 7 pięter, 2 windy, lobby, całodobowa recepcja, restauracja Impresja - dania w formie bufetu, kuchnia lokalna i
międzynarodowa, dostępne foteliki i menu dla dzieci, dania wegeteriańskie, szkocki pub The Highlander; centrum
konferencyjne z wyposażeniem - łącznie 10 sal (płatne); taras z widokiem na góry, parking, bezpłatny internet
bezprzewodowy na terenie całego hotelu; przechowalnia i myjka rowerów; akceptowane zwierzęta domowe (za
opłatą: ok. 50 PLN/doba); akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.
POKÓJ: 
standardowy: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 30 m², elegancki, funkcjonalnie urządzony, łazienka (wanna z
prysznicem, wc; suszarka), internet bezprzewodowy, telewizor LCD, czajnik, telefon, minibar (płatny wg konsumpcji);
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem (płatne: ok. 50 PLN/pobyt); balkon (stolik i krzesełka),
widok na góry.
SPORT I ROZRYWKA: mały basen zewnętrzny, gł. do 1,5 m, przy basenie bezpłatne parasole i leżaki; siłownia
zewnętrzna, piłkarzyki, tenis stołowy, boisko do siatkówki; miniklub Figlopark (4-12 lat), plac zabaw, urozmaicone
animacje dla dzieci (w terminie: lipiec-sierpień; m.in: minidisco, warsztaty kulinarne, piżama party); za opłatą: bilard;
centrum spa Termy Klimczoka: bezpłatnie: basen, basen rekreacyjny ze sztuczną rzeką, gł. do 1,5 m, brodzik dla dzieci,
słodka woda, gł. 0,5 m, siłownia, 2 sauny, jacuzzi, za opłatą: łaźnia parowa, prysznice Vichy, zabiegi na twarz i ciało,
masaże (m.in. polinezyjski, gorącymi kamieniami), zabiegi ujędrniająco-wyszczuplające.
KONTAKT: 0048/338260100, www.klimczok.pl
GRATIS: Wi-Fiwstęp do spa



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 81 884 41 09 ; 605 160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 3 - Wypoczynek w Górach

Szczawnica Park 
Polska / Pieniny / Szczawnica



  Klimatyzacja   Dostęp do internetu   Sport
  Rowery   Basen kryty   Fitness / siłownia
  Dla rodzin z dziećmi   Parking   Wellnes/SPA
  Wifi free

Wyżywienie: 2 posiłki

Zakwaterowanie: Pokój lux 2 os.

Organizator: Itaka

Transport Dojazd własny

Termin: 03.07.2020 - 07.07.2020  PLN
za osobę

1607

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

Opis oferty: Położony w malowniczych Pieninach, w jednej z najpiękniejszych miejscowości uzdrowiskowych w kraju -
Szczawnicy. Ideą hotelu jest tworzenie atmosfery slow life i odpoczynek w bliskości z naturą. Dizajnerskie meble i
drewniane wykończenia z pewnością spodobają się miłośnikom stylowych wnętrz - to doskonałe połączenie
nowoczesności i elegancji z lokalnymi akcentami. To również idealne miejsce do wypoczynku i aktywności, a najmłodsi
wczasowicze mogą bawić się beztrosko w miniklubie. Smakoszy zachwyci kuchnia, serwowana w hotelowej restauracji
- pienińskie receptury i naturalne składniki tworzą prawdziwą poezję smaków! Szukasz odrobiny wytchnienia po
całodziennym zwiedzaniu i wędrówkach? Centrum spa & wellness Mikroklimat oferuje wodne odprężenie w
kompleksie saun, jacuzzi i basenów, a także wybór przywracających równowagę masaży i zabiegów kosmetycznych.
Przyjedź i sprawdź, jak odpoczywać bez pośpiechu, w najpiękniejszych okolicznościach przyrody!
POŁOŻENIE: w miejscowości uzdrowiskowej SZCZAWNICA, ok. 300 m od dolnej stacji kolejki linowej na Palenicę,
przy promenadzie spacerowej wzdłuż potoku Grajcarek (ok. 1,8 k dł.; punkty z pamiątkami i przekąskami), ok. 1 km od
Pijalni Wód Mineralnych w Domu nad Zdrojami, ok. 7 km od Wąwozu Homole i Rezerwatu Biała Woda; na terenie
Pienińskiego Parku Narodowego, ok. 115 km od Krakowa, ok. 420 km od Warszawy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, elegancki i stylowy, łącznie 110 pokoi i apartamentów, 1 budynek, 2 piętra, recepcja,
przestronne lobby, restauracja Kwiat Paproci - dania w formie bufetu lub á la carte, kuchnia góralska i
międzynarodowa, dostępne menu i foteliki dla dzieci, dania wegeteriańskie, dieta bezglutenowa, kawiarnia Kolory
Wiatru z tarasem, lobby bar Echo Leśne z wolnostojącym kominkiem, Palenisko Grill Bar, klub muzyczny Biała Woda;
przechowalnia bagażu, parking, taras słoneczny z widokiem na góry, ogród; za opłatą: opiekunka do dziecka,
wypożyczalnia rowerów; bezpłatny internet bezprzewodowy na terenie całego hotelu; za opłatą: pralnia; akceptowane
zwierzęta domowe (za opłatą: ok. 50 PLN/doba); akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, Maestro.
POKÓJ: 
standardowy: 2-os., ok. 27 m², nowoczesny i stylowy, indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc;
suszarka, kosmetyki), internet bezprzewodowy, telewizor LCD z technologią Smart, telewizja satelitarna, telefon,
minibar, sejf na laptopa, zestaw do kawy;
lux: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 40 m², nowoczesny i stylowy; wyposażenie jak w pokoju standardowym; część
wypoczynkowa z rozkładaną sofą oraz sypialnia na antresoli;
apartament junior: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 60 m², salon z komfortową częścią wypoczynkową i
rozkładaną sofą oraz oddzielna sypialnia, większość pokoi z balkonem lub tarasem; widok na góry i dolinę Grajcarka;
pokój lux oraz apartament junior za dopłatą.
SPORT I ROZRYWKA: aqua aerobik, nordic walking, wycieczki piesze i rowerowe, sala fitness ze strefą cardio, kort
tenisowy z nawierzchnią ceglaną i oświetleniem, boisko do siatkówki plażowej, miniklub dla dzieci Puchacz Bubo
(wyposażona sala zabaw, sezonowo animacje i zabawy tematyczne), zewnętrzny plac zabaw dla dzieci; centrum spa &
wellness Mikroklimat: basen kryty z przeciwprądem, ok. 70 m2, wodospady, hydromasaż, podwodny system
nagłośnienia umożliwiający słuchanie muzyki podczas pływania, basen dla dzieci z grzybkiem wodnym i zabawkami,
jacuzzi, kompleks saun z drewna cedrowego: sucha, parowa, infrared, za opłatą: masaże twarzy i ciała, zabiegi
ajuwerdyjskie, pielęgnacja stóp i dłoni, zabiegi kosmetyczne; w miejscowości Szczawnica rozpoczyna się wiele pieszych
szlaków górskich i szlaków rowerowych (np. malowniczy szlak rowerowy ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru na
Słowacji, wzdłuż rzeki Dunajec).
KONTAKT: 0048/185405969, www.szczawnica-park.pl
GRATIS: Wi-Fiwstęp do spa



AGAT Biuro Podróży
Lubelska 29

Kraśnik
Tel.: 81 884 41 09 ; 605 160 390

E-mail: krasnik@agat.eu

Oferta 4 - Wypoczynek w Górach

Aquarion 
Polska / Tatry I Podhale / Zakopane



  Wypożyczalnia sprzętu   Sporty zimowe   Klimatyzacja
  Dostęp do internetu   Ułatwienia dla niepełnospraw…  Sport
  Animacje dla dorosłych   Dla rodzin z dziećmi   Ski region
  Parking   Wellnes/SPA   Wifi free

Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje

Zakwaterowanie: pokój superior

Organizator: Exim Tours

Transport Dojazd własny

Termin: 30.08.2020 - 01.09.2020  PLN
za osobę

619

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

4* Polska/Góry
Kategoryzacja hotelu: Kat. EximTours: 4* Kat. lokalna: 4*
Położenie: - Zakopane - ok 1 km od centrum  - w pobliżu restauracje, bary, sklepy
Plaża: - brak
Pokoje: wuosobowy - ok 24 m kw - TV, internet wi-fi - mini bar/lodówka - klimatyzacja, sejf - zestaw do parzenia
kawy/herbaty - łazienka (wanna/prysznic, wc, suszarka do włosów) - balkon - dostępne pokoje łączne drzwiami
(Rodzinne typ A)  - inne typy pokoi dostępne na zapytanie
Sport, Relaks, Rozrywka: Bezpłatnie: - sauna, siłownia - Aquapark (1h dziennie) Płatne: - centrum SPA - masaże i
zabiegi pielęgnacyjne - Aquapark obok hotelu
Dla dzieci: - sala zabaw
Wyżywienie: Half Board (HB) - śniadania w formie buferu, kolacja wybór z menu. Wybrane napoje dostępne są
bezpłatnie podczas śniadania.   
Restauracje i bary: - restauracja z barem - lobby bar
Dodatkowe informacje: - 136 pokoi - www.hotelaquarion.pl


