Jastrzębia gÓraWCZASY
7 luB 14 Dni - DojazD własny

pokój standard plus z balkonem
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TERMINY

cena w PLN
w pokoju
DE LUX lub
z balkonem

cena w PLN
w pokoju
standard

1
2
3
4
5
6
7
8
9

24.06–01.07
01.07–08.07
08.07–15.07
15.07–22.07
22.07–29.07
29.07–05.08
05.08–12.08
12.08–19.08
19.08–26.08

1 190
1 190
1 320
1 320
1 320
1 320
1 320
1 320
1 190

1 100
1 100
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 100

STAŁE OPŁATY / ZNIŻKI

opłata stała (dzieci 0-3 lat)
zniżka dla dzieci (3-8 lat) ½ wyż

450
-400

CENA OBEJMUJE

zakwaterowanie (7 lub 14 noclegów), wyżywienie 2 x dziennie,
podatek Vat, bogaty program rekreacyjny, bezpłatne atrakcje
dla wczasowiczów: biesiada kaszubską (impreza integracyjna),
wieczorek taneczny; możliwość korzystanie z boisk sportowych
(boisko do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej), stołów do tenisa,
gier planszowych, placu zabaw dla dzieci, miejsca na ognisko oraz
grilla (zadaszona wiata); opłatę klimatyczną, korzystanie z parkingu
(niestrzeżonego); możliwość korzystania z kompleksu basenowosaunowego w określonych godzinach; dostęp do Wi-fi.
CENA NIE OBEJMUJE

opłat za korzystanie z: solarium, siłowni, bilardu, masażu suchego,
hydromasażu, wypożyczenia rowerów, konsumpcji w kawiarni,
udziału w wycieczkach krajoznawczych.
UwAgI

doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00.

28

pokój de luX

JAStRZĘBIA GóRA – nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona na
wysokim, klifowym brzegu. to znane kąpielisko nadmorskie wchodzące w
skład nadmorskiego parku Krajobrazowego. posiada plaże o zróżnicowanym
charakterze - od płaskich piaszczystych odcinków po wysoki ponad 33
metrowy klif. miejsce oferuje specjalny mikroklimat z jodem oraz świetną
bazę rekreacyjną. Walory przyrodnicze jastrzębiej Góry oraz liczne atrakcje
na promenadzie i okolicy gwarantują udany wypoczynek.
ZAKWAtERoWAnIE: ośrodek Wczasowy „ZEW MoRZA” usytuowany
jest w centrum jastrzębiej Góry. obiekt znajduje się w bliskiej odległości
od nadmorskiej promenady, ok. 200 metrów od plaży. posiada wygodnie
i funkcjonalnie urządzone pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami. W każdym
pokoju telewizor i radio. sprzęt plażowy do wypożyczenia na recepcji –
gratis. ośrodek posiada 200 miejsc wczasowych. do dyspozycji gości
przestronna jadalnia, basen kryty, boiska do gier zespołowych (boisko do
piłki siatkowej, koszykowej, nożnej), stoły do tenisa, gry planszowe, salon
gier zręcznościowych, bilard, solarium, wypożyczalnia rowerów, plac zabaw
dla małych dzieci, miejsce na ognisko oraz grilla – zadaszona wiata. teren
ogrodzony i dozorowany. ośrodek jest zadbany, ładnie i czysto utrzymany.
jeden raz w tygodniu ośrodek zaprasza na biesiadę kaszubską przy grillu
z grajkiem kaszubskim. codziennie od poniedziałku do piątku na terenie
ośrodka gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez profesjonalną grupę
animatorów.
PoKoJE: Pokoje typu Lux - najnowsze 2 osobowe pokoje o podwyższonym
standardzie z nowoczesnym umeblowaniem i wystrojem. W pokoju znajduje
się komfortowe łoże małżeńskie. dodatkowo pokój wyposażony jest w dużą
łazienkę z prysznicem, tV, radio, ręczniki. pokoje nie posiadają balkonów.
Pokoje z balkonami (typu standard plus) - po remoncie, o podwyższonym
standardzie. W pokoju znajdują się dwa osobne łóżka które można łączyć.
W większości pokoi istnieje możliwość dostawki (fotel rozkładany). pokój
wyposażony jest w tV, radio, lodówkę, ręczniki.
Pokoje standard - standardowe wyposażenie. W pokoju znajdują się dwa
pojedyncze łóżka; każdy pokój wyposażony jest w łazienkę z prysznicem, tV,
radio i ręczniki.
WYŻYWIEnIE: BARdZo BoGAtY BufEt !!!

2 posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacja w formie BoGateGo bufetu +
bufet słodki + napoje). Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją w dniu
przyjazdu, a kończy śniadaniem w ostatnim dniu.
SPoRt I RoZRYWKA: Kompleks basenowo-saunowy: basen
o wymiarach 6 x 12 m - głębokość 1,3 m - posiada dodatkowe atrakcje (bicze
wodne, przeciwprądy), jacuzzi z którego równocześnie może korzystać 8
osób, sauna fińska z aromaterapią, łaźnia parowa.

