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Resort Obrony Narodowej - dane kontaktowe:

Departament Spraw Socjalnych
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

e-mail: dssoow@mon.gov.pl

Program "Tanie wczasy"
tel. (+48) 261-874-684, 261-846-138

Wypoczynek zagraniczny:
tel.: (+48) 261-874-804 - zagraniczne wczasy indywidualne

tel.: (+48) 261-874-684 - międzynarodowe obozy młodzieżowe
fax: (+48) 261-874-316
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ul. Promenada Gwiazd 3, 72-500 Międzyzdroje

tel.: +48 (91) 328 07 81 

fax: +48 (91) 328 26 04

rezerwacje-miedzyzdroje@rewita.pl

www.rewita.pl/miedzyzdroje

MIĘDZYZDROJE

Oddział Rewita Międzyzdroje

4 MIĘDZYZDROJE

CENNIK WCZASOWY REWITA MIĘDZYZDROJE
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia: bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : 30 PLN / doba.
Dzieci od 3 lat do 7 lat* z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem : 90% cennika.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu.
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa -  17.00 - 10.00 (dla pobytów turnusowych).
Niewykorzystane świadczenia nie podlegają zwrotowi.
Opłata miejscowa pobierana jest wg taryfikatora UM Międzyzdroje, opłacana tylko gotówką.
Możliwość płatności kartą płatniczą.
Pobyty realizowane są w cyklach tygodniowych (lub ich wielokrotności) od soboty do soboty, 
w pierwszej kolejności przyjmowane są rezerwacje na pobyty turnusowe.
Turnus rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy się  śniadaniem w dniu wyjazdu. 
Brak możliwości dostawek w pokojach i apartamentach.
Okres wyłączony z programu TW: 13.06 – 27.06.2020.

Cena za nocleg dla 1 osoby za 1 dobę z wyżywieniem (HB). Wszystkie ceny w PLN –zawierają podatek VAT (8%).

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU STAWKA DZIENNA

08.01 – 15.02*
24.10 – 19.12*

pokój z łazienką, chłodziarka, TV & tel.
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D pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 /4 os.

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 /4 os.

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 /4 os. i więcej

pokój 2 os.

pokój 3 os.

pokój 2 os.

310 PLN

410 PLN

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU STAWKA DZIENNA

G
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O
N 2 pokoje, łazienka, chłodziarka, TV & tel.apartament 3 os.

apartament 4 os.

Cena za apartament z wyżywieniem (HB) za 1 dobę. Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia dla Gości ośrodka (HB) : 40 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja : 12 PLN / 28 PLN.
Dodatkowy koszt dziennego wyżywienia w okresie świątecznym:  10 PLN.
INNE OPŁATY:
Opłata za dozorowane miejsce parkingowe dla Gości ośrodka : 20 PLN / doba.
Ośrodek pobiera opłatę za każdą dodatkową osobę w pokoju z łazienką 
(bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia) : 40 PLN / doba.
Ośrodek pobiera opłatę za każdą dodatkową osobę w pokoju bez łazienki 
(bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia) : 30 PLN / doba.
Ośrodek pobiera opłatę za każdą dodatkową osobę w pokoju w apartamencie 
(bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia) : 60 PLN / doba.
Ośrodek przyjmuje małe zwierzęta domowe wyłącznie w okresie 08.01. – 04.04. oraz 26.09 – 19.12.  
po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją – wymagana aktualna książeczka szczepień, 
a w przypadku psów: smycz oraz kaganiec. Ośrodek nie przyjmuje psów ras niebezpiecznych 
wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dn. 28 kwietnia 2003 r. : 30 PLN / doba.
Pobyt 14 dniowy: 280 PLN.

pokój z łazienką, chłodziarka, TV & tel.

pokój z umywalką, wspólna łazienka 
i WC na każdej kondygnacji, TV & tel.

pokój z łazienką, chłodziarka, TV & tel.

pokój z łazienką, chłodziarka, TV & tel.

3 pokoje, łazienka, chłodziarka, TV & tel.

15.02 – 04.04*
12.09 – 24.10*

04.04 –13.06**
29.08 – 12.09**

19.12 – 07.01.21**
13.06 – 29.08

96 PLN

88 PLN

79 PLN

96 PLN

88 PLN

79 PLN

80 PLN

75 PLN

65 PLN

85 PLN

75 PLN

85 PLN

106 PLN

98 PLN

89 PLN

106 PLN

98 PLN

89 PLN

80 PLN

75 PLN

65 PLN

94 PLN

84 PLN

94 PLN

134 PLN

126 PLN

121 PLN

134 PLN

126 PLN

121 PLN

100 PLN

95 PLN

85 PLN

121 PLN

116 PLN

121 PLN

157 PLN

152 PLN

142 PLN

157 PLN

152 PLN

142 PLN

115 PLN

105 PLN

100 PLN

147 PLN

137 PLN

147 PLN

340 PLN

450 PLN

420 PLN

550 PLN

485 PLN

640 PLN

* W cenie pobytu zawarte są 3 zabiegi lecznicze dziennie dla osób dorosłych wg zaleceń lekarza, realizowane wyłącznie w dni robocze (nie dotyczy TW). 
Masaż klasyczny, Hydro JET, fala uderzeniowa jest zabiegiem odpłatnym. Oferta dot. wyłącznie pobytów 14-dniowych. 
**W cenie pobytu zawarte są 2 zabiegi lecznicze dziennie dla osób dorosłych wg zaleceń lekarza, realizowane wyłącznie w dni robocze (nie dotyczy TW). 
Masaż klasyczny, Hydro JET, fala uderzeniowa  jest zabiegiem odpłatnym. Oferta dotyczy wyłącznie pobytów 14-dniowych. 

DODATKOWE OPŁATY

08.01 – 15.02*
24.10 – 19.12*

15.02 – 04.04*
12.09 – 24.10*

04.04 –13.06**
29.08 – 12.09**

19.12 – 07.01.21**
13.06 – 29.08



5ROGOWO

Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno

tel. kom.: +48 602 862 829, tel.: +48 (91) 386 62 69

fax: +48 (91) 386 63 36

rezerwacje-rogowo@rewita.pl

www.rewita.pl/rogowo

ROGOWO

Oddział Rewita Rogowo

CENNIK WCZASOWY REWITA ROGOWO
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : 30 PLN / doba.
Dzieci od 3 lat do 7 lat* z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem : 60 % cennika.
*Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu.
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa -  17.00 - 10.00 (dla pobytów turnusowych).
Turnus rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu  i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi. 
Opłata miejscowa pobierana jest wg taryfikatora UMiG Trzebiatów, opłacana wyłącznie gotówką.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Możliwość płatności kartą płatniczą.
W okresie 13.06 – 31.08 przyjmujemy w pierwszej kolejności rezerwacje na wczasy 14- dobowe.
Okres wyłączony z programu TW: 13.06 – 27.06.2020.

Cena za nocleg dla 1 osoby za 1 dobę z wyżywieniem (HB). Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU STAWKA DZIENNA

08.01 – 30.04*
01.10 – 07.01.21*

pokój ze współdzieloną łazienką (na dwa pokoje)

pokój 2 os. T (bez balkonu)

pokój 3 os. / 4 os. (bez balkonu)

pokój 2 os. (z balkonem lub bez balkonu)

domek letniskowy 6 os.

studio 4 os. (z balkonem)

pokój 3 os. / 4 os. PS (z balkonem)

apartament 4 os.

pokój 2 os. skandynawski

apartament skandynawski 2 os.

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia dla Gości z ośrodka (HB) : 56 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja : 20 PLN /36 PLN.
Wyżywienie dla dzieci do lat 7 : 28 PLN.
INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe od 01.06 do 31.08 : 10 PLN / doba.
Niewykorzystane miejsce noclegowe  (nie dotyczy programu TW): 20 PLN / doba.

01.05 – 12.06
01.09 – 30.09 

65 PLN 

77 PLN

83 PLN

90 PLN

110 PLN

160 PLN

70 PLN

80 PLN

90 PLN

95 PLN

115 PLN

210 PLN

80 PLN

112 PLN

132 PLN

141 PLN

155 PLN

220 PLN

T – pok. klasy turystycznej
PS – pok. o podwyższonym standardzie
*W okresie 08.01-30.04 oraz 01.10-07.01.21 przyjmowane są tylko rezerwacje grupowe. Minimalna wymagana ilość osób do rezerwacji grupowych: 50 osób.

DODATKOWE OPŁATY

13.06 – 31.08

pokój z umywalką (wspólna łazienka i WC na każdej kondygnacji)

pokój z łazienką, chłodziarka, TV

domek 6 os. z łazienką, aneks kuchenny, chłodziarka, TV

2 pokoje, przedpokój, łazienka, chłodziarka, TV

pokój 3 os. / 2 pokoje (1+3) z łazienką, chłodziarka, TV

2 pokoje (3+1) z łazienką, chłodziarka, TV

pokój z łazienką, chłodziarka, TV, taras

sypialnia, pokój dzienny, łazienka chłodziarka, 2 TV



ul. Suriana 24, 76-032 Mielno-Unieście

tel. kom.: +48 512 805 036, tel.: +48 (94) 348 19 00

fax: +48 (94) 318 99 54

rezerwacje-mielno@rewita.pl

www.rewita.pl/mielno

MIELNO

Oddział Rewita Mielno

6 MIELNO

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia: bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : 30 PLN/ doba.
Dzieci od 3 lat do 7 lat* z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem : 90% cennika.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu.
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa -  17.00 - 10.00 (dotyczy pobytów turnusowych).
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi.
Opłata klimatyczna pobierana jest wg taryfikatora UMiG Mielno, opłacana tylko gotówką.
Kompleks nie przyjmuje zwierząt.
Możliwość płatności kartą płatniczą.
W okresie 13.06 – 12.09 przyjmujemy w pierwszej kolejności rezerwacje na wczasy 14 - dobowe.
Turnus rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.
Pobyty indywidualne realizowane są w cyklach tygodniowych (lub ich wielokrotności) od soboty do soboty.
Pobyty z programu TW realizowane są w cyklach tygodniowych (lub ich wielokrotności) od soboty do soboty.
Okres wyłączony z programu TW: 22.08 – 05.09.2020.

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia dla Gości ośrodka (HB) : 60 PLN.
Śniadanie/obiadokolacja : 20 PLN / 40 PLN.
Koszt dziennego wyżywienia dla dzieci Gości z ośrodka do lat 7: 30 PLN.
INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe pobierana w terminie 13.06 – 12.09: 8 PLN / doba.

* We wskazanym okresie przyjmowane są tylko rezerwacje grupowe. Minimalna wymagana ilość osób do rezerwacji grupowych: 50 osób. Ceny ustalane indywidualnie.

DODATKOWE OPŁATY

CENNIK WCZASOWY REWITA MIELNO
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU STAWKA DZIENNA

08.01 – 10.04
03.10 – 07.01.21

pokój Ekonomiczny

pokój Standard 

pokój Studio

domek drewniany

10.04 – 13.06
12.09 – 03.10

115 PLN

* We wskazanym okresie przyjmowane są tylko rezerwacje grupowe. Minimalna wymagana ilość osób do rezerwacji grupowych: 50 osób.

13.06 – 12.09

pokój z łazienką, chłodziarka, czajnik elektryczny, 
sejf,  TV & radio

pokój z łazienką, chłodziarka, czajnik elektryczny, 
sejf,  TV & radio
pokój rodzinny  z łazienką, chłodziarka, czajnik elektryczny, 
sejf,  TV & radio

salon z aneksem kuchennym z łazienką, sypialnią, taras, 
TV & radio, chłodziarka, czajnik elektryczny

155 PLN

71 PLN 

93 PLN 

108 PLN 172 PLN

-

84 PLN

123 PLN

139 PLN

110 PLN 141 PLN

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU STAWKA DZIENNA

08.01 – 10.04
03.10 – 07.01.21

pokój Standard

pokój Studio

10.04 – 13.06
12.09 – 03.10

- 110 PLN 142 PLN

13.06 – 12.09

pokój z łazienką, chłodziarka, czajnik elektryczny, 
sejf,  TV & radio

pokój rodzinny  z łazienką, chłodziarka, czajnik elektryczny, 
sejf,  TV & radio - 131 PLN 164 PLN

REZ. GRUPOWE*

CENNIK dla pobytów krótkoterminowych (≤ 3 dób)  
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.

REZ. GRUPOWE* 

Cena za nocleg 1 osoby za 1 dobę ze śniadaniem (BB). Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).

Cena za nocleg dla 1 osoby za 1 dobę z wyżywieniem (HB) w bufecie. Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%). 



ul. Kilińskiego 12, 81-772 Sopot

tel.: +48 (58) 551 06 85, fax: +48 (58) 551 18 16

rezerwacje grupowe: +48 (58) 717 68 16

rezerwacje-sopot@rewita.pl

www.rewita.pl/sopot

SOPOT

Oddział Rewita Sopot

7SOPOT - WCZASY

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia: bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia: 30 PLN/ doba.
Dzieci od 3 do 7 lat*  z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem: 70% cennika.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu.
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa - 15.00 - 11.00 dla pobytów wczasowych.
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi.
Opłata klimatyczna pobierana jest wg taryfikatora UM Sopot, opłacana tylko gotówką.
Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Możliwość płatności kartą płatniczą.
Okres wyłączony z programu TW: 14.07 – 16.08.2020 oraz wszystkie pokoje DELUXE przez cały rok.

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia dla Gości ośrodka: 85 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja : 30 PLN / 55 PLN.
Wyżywienie dla dzieci do lat 7 : 42,50  PLN.
INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe dla Gości ośrodka : 20 PLN / doba.
Niewykorzystane miejsce noclegowe w okresie 01.05 - 30.09 
(nie dotyczy programu TW): 80 PLN / doba.
Niewykorzystane miejsce noclegowe w okresie 1.10 - 30.04 
(nie dotyczy programu TW): 40 PLN / doba.
Dodatkowa osoba w pokoju bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia: 60 PLN/doba.

DODATKOWE OPŁATY

CENNIK WCZASOWY REWITA SOPOT
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.

Cena za nocleg dla 1 osoby za 1 dobę z  wyżywieniem HB. Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU STAWKA DZIENNA (POBYT > 4 DOBY)

08.01 – 30.04                             
01.10 – 20.12

K
O

M
F

O
R

T
S

T
A

N
D

A
R

D

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 4 os.

apartament 2 os. (mały)

apartament 2 os. (duży)

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 os.

pokój 4 os.

apartament 2 os.

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 os.

pokój 4 os.

apartament mały 2 os.

apartament duży 2 os.

01.05 – 30.06
01.09 – 30.09

21.12 – 07.01.2021

D
E

L
U

X
E

pokój z łazienką , tv&radio, czajnik, lodówka

pokój dzienny z sypialnią,  łazienka, 
tv&radio, czajnik, lodówka,  

pokój z łazienką, tv, telefon, czajnik, 
lodówka, wi-fi

2 pokoje, łazienka, tv, telefon, czajnik, 
lodówka, taras, wi-fi

pokój z łazienką, tv, telefon, czajnik, 
lodówka, klimatyzacja, wi –fi

2 pokoje, łazienka, tv, telefon, czajnik, 
lodówka, klimatyzacja, balkon, wi-fi

2 pokoje, łazienka, tv, telefon, czajnik, 
lodówka, klimatyzacja, balkon, wi-fi

132 PLN

124 PLN

108 PLN

148 PLN

172 PLN

176 PLN

140 PLN

132 PLN

120 PLN

204 PLN

204 PLN

167 PLN

152 PLN

144 PLN

236 PLN

248 PLN

01.07 – 31.08

176 PLN

168 PLN

152 PLN

190 PLN

204 PLN

242 PLN

202 PLN

187 PLN

177 PLN

244 PLN

276 PLN

222 PLN

204 PLN

188 PLN

276 PLN

292 PLN

216 PLN

194 PLN

173 PLN

254 PLN

258 PLN

322 PLN

247 PLN

220 PLN

199 PLN

309 PLN

403 PLN

275 PLN

237 PLN

211 PLN

360 PLN

377 PLN



ul. Kilińskiego 12, 81-772 Sopot

tel.: +48 (58) 551 06 85, fax: +48 (58) 551 18 16

rezerwacje grupowe: +48 (58) 717 68 16

rezerwacje-sopot@rewita.pl

www.rewita.pl/sopot
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8 SOPOT - POBYTY KRÓTKOTERMINOWE

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia: bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia: 30 PLN/ doba.
Dzieci od 3 do 7 lat*  z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem: 70% cennika.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu.
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa - 15.00 - 11.00 dla pobytów wczasowych.
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi.
Opłata klimatyczna pobierana jest wg taryfikatora UM Sopot, opłacana tylko gotówką.
Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Możliwość płatności kartą płatniczą.
Okres wyłączony z programu TW: 14.07 – 16.08.2020 oraz wszystkie pokoje DELUXE przez cały rok.

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia dla Gości ośrodka: 85 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja : 30 PLN / 55 PLN.
Wyżywienie dla dzieci do lat 7 : 42,50  PLN.
INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe dla Gości ośrodka : 20 PLN / doba.
Niewykorzystane miejsce noclegowe w okresie 01.05 - 30.09 
(nie dotyczy programu TW): 80 PLN / doba.
Niewykorzystane miejsce noclegowe w okresie 1.10 - 30.04 
(nie dotyczy programu TW): 40 PLN / doba.
Dodatkowa osoba w pokoju bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia: 60 PLN/doba.

DODATKOWE OPŁATY

CENNIK DLA POBYTÓW KRÓTKOTERMINOWYCH  REWITA SOPOT
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.

Cena za pokój za 1 dobę ze śniadaniem (BB). Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU STAWKA DZIENNA (POBYT ≤ 4 DÓB)

08.01 – 30.04                             
01.10 – 20.12

K
O

M
F

O
R

T
S

T
A

N
D

A
R

D

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 4 os.

apartament 2 os. (mały)

apartament 2 os. (duży)

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 os.

pokój 4 os.

apartament 2 os.

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 os.

pokój 4 os.

apartament mały 2 os.

apartament duży 2 os.

01.05 – 30.06
01.09 – 30.09

21.12 – 07.01.2021

D
E

L
U

X
E

pokój z łazienką , tv&radio, czajnik, lodówka

pokój dzienny z sypialnią,  łazienka, 
tv&radio, czajnik, lodówka,  

pokój z łazienką, tv, telefon, czajnik, 
lodówka, wi-fi

2 pokoje, łazienka, tv, telefon, czajnik, 
lodówka, taras, wi-fi

pokój z łazienką, tv, telefon, czajnik, 
lodówka, klimatyzacja, wi –fi

2 pokoje, łazienka, tv, telefon, czajnik, 
lodówka, klimatyzacja, balkon, wi-fi

2 pokoje, łazienka, tv, telefon, czajnik, 
lodówka, klimatyzacja, balkon, wi-fi

01.07 – 31.08

132 PLN

183 PLN

289 PLN

263 PLN

306 PLN

204 PLN

246 PLN

306 PLN

348 PLN

306 PLN

255 PLN

289 PLN

348 PLN

408 PLN

357 PLN

374 PLN

187 PLN

246 PLN

399 PLN

365 PLN

424 PLN

280 PLN

348 PLN

450 PLN

526 PLN

441 PLN

340 PLN

391 PLN

484 PLN

552 PLN

501 PLN

543 PLN

233 PLN

340 PLN

518 PLN

456 PLN

554 PLN

335 PLN

443 PLN

536 PLN

607 PLN

572 PLN

447 PLN

518 PLN

621 PLN

679 PLN

651 PLN

687 PLN
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9JURATA JANTAR & DELFIN

JURATA JANTAR & DELFIN CENNIK WCZASOWY  
obowiązuje od 08.01.2020 r.  do 07.01.2021 r.

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : 30 PLN/ doba. 
Dzieci od 3 do 7 lat*  z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem : 70% cennika.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu.
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa -  17.00 - 10.00 (dotyczy pobytów turnusowych).
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi.
Opłata miejscowa pobierana jest wg taryfikatora Urzędu Miasta Hel, opłacana tylko gotówką.
Turnus rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.
Kompleks nie przyjmuje zwierząt.
Możliwość płatności kartą płatniczą.
W okresie 07.06 – 30.08 przyjmujemy w pierwszej kolejności rezerwacje na wczasy 14- dobowe.
Okres wyłączony z programu TW: 02.08 – 16.08.2020

Cena za nocleg dla 1 osoby za 1 dobę z  wyżywieniem HB. Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).
PS – pok. o podwyższonym standardzie.

RODZAJ ZAKWATEROWANIA WYPOSAŻENIE POKOJU

pokój  z łazienką,
chłodziarka, czajnik elektryczny, TV

JANTAR - Perła  pok. 1 os.
z balkonem/ *bez balkonu

JANTAR - Perła pok. 2 os. 
z balkonem / *bez balkonu

JANTAR - Perła pok. 3 os.
bez balkonu

JANTAR pokój 2 os. 

JANTAR pokój 3 os. 

JANTAR pokój 4 os. 

JANTAR pokój 2 os. PS 
(mały) - Goplana

JANTAR pokój 3 os. PS (duży)

DELFIN pokój 2 os.

DELFIN pokój 2 os. PS (mały)
Nr. 23, 123, 223, 311

DELFIN  pokój 3 os. (duży)

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia - wszystkie posiłki w formie bufetu (HB) : 75 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja : 30 PLN / 45 PLN.
Koszt dziennego wyżywienia dla dzieci do 7 lat: 37,50 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja : 15 PLN / 22,50 PLN.
Istnieje możliwość zamówienia diety na życzenie Gościa 
po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem.
INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe : 10 PLN/doba; 112 PLN/turnus.
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe, osoby odwiedzające : 5 PLN za godzinę.
Niewykorzystane miejsce noclegowe  (nie dotyczy programu TW): 50% cennika. 

DODATKOWE OPŁATY

STAWKA DZIENNA

08.01 – 30.04
01.10 – 20.12

01.05 – 21.06
21.12 – 07.01.2021

22.06 – 30.08 31.08 – 30.09

113 / *109 PLN

105 / *103 PLN

103 PLN

109 PLN

109 PLN

107 PLN

118 PLN

126 PLN

122 PLN

130 PLN

140 PLN

144 / *141 PLN

135 / *133 PLN

133 PLN

138 PLN

138 PLN

135 PLN

147 PLN

157 PLN

149 PLN

165 PLN

178 PLN

167 / *164 PLN

159 / *156 PLN

156 PLN

163 PLN

163 PLN

159 PLN

175 PLN

193 PLN

183 PLN

210 PLN

221 PLN

124 / *120 PLN

116 / *114 PLN

114 PLN

121 PLN

121 PLN

120 PLN

129 PLN

136 PLN

128 PLN

136 PLN

146 PLN

2 pokoje typu studio 1+1 
z łazienką, chłodziarka, czajnik elektryczny, TV

2 pokoje typu studio 1+2 
z łazienką, chłodziarka, czajnik elektryczny, TV

2 pokoje typu studio 2+2 
z łazienką, chłodziarka, czajnik elektryczny, TV

2 pokoje (sypialnia , pokój dzienny)

pokój z łazienką,
chłodziarka, czajnik elektryczny, TV

2 pokoje ( sypialnia + pokój dzienny), łazienka

2 pokoje (sypialnia + pokój dzienny), łazienka

2 pokoje (sypialnia, pokój dzienny)



ul. Helska 2, 84-150 Hel

tel.: +48 (58) 675 42 28, tel.: +48 (58) 675 42 85

fax: +48 (58) 675 42 62

rezerwacje-jurata@rewita.pl

www.rewita.pl/jurata

JURATA

Oddział Rewita Jurata

10 JURATA CZAJKA & ALBATROS

JURATA CZAJKA CENNIK WCZASOWY 
obowiązuje od 01.05.2020 r. do 30.09.2020 r.

Cena za nocleg dla 1 osoby z wyżywieniem (HB). Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).

RODZAJ ZAKWATEROWANIA WYPOSAŻENIE POKOJU

1 pokój z łazienką, chłodziarka, TV

2 pokoje z łazienką, chłodziarka, TV 

3 pokoje, 2 łazienki, chłodziarka, TV

CZAJKA pokój 2 os.

CZAJKA pokój 3 i 4 os.

CZAJKA domek 19

01.10 – 30.04 01.05 – 21.06 22.06 – 30.08 31.08 – 30.09

ZAMKNIĘTE

92 PLN

92 PLN

102 PLN

136 PLN

140 PLN

149 PLN

102 PLN

102 PLN

112 PLN

STAWKA DZIENNA

JURATA ALBATROS CENNIK WCZASOWY   
obowiązuje od 07.06 do 30.08.2020 r.

Cena za nocleg dla 1 osoby z wyżywieniem (HB). Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).

RODZAJ ZAKWATEROWANIA WYPOSAŻENIE POKOJU

01.01 – 06.06
31.08 – 31.12

pokój z łazienką, chłodziarka, TV 

2 pokoje z łazienką, chłodziarka, TV 

2 pokoje z łazienką, chłodziarka, TV 

2 pokoje typu studio, 2 łazienki, chłodziarka, TV

2 pokoje z łazienkami, chłodziarka, TV

ALBATROS pokój 2 os.

ALBATROS pokój 2 os.

ALBATROS pokój 3 os.

ALBATROS pokój 4 os.

ALBATROS pokoje 109, 8/13, 10,22

07.06 – 21.06 22.06 – 30.08

ZAMKNIĘTE

99 PLN

105 PLN

100 PLN

100 PLN

108 PLN

STAWKA DZIENNA

125 PLN

130 PLN

129 PLN

129 PLN

135 PLN

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : 30 PLN/ doba. 
Dzieci od 3 do 7 lat*  z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem : 70%  cennika.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu.
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa -  17.00 - 10.00 (dotyczy pobytów turnusowych).
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi.
Opłata miejscowa pobierana jest wg taryfikatora Urzędu Miasta Hel, opłacana tylko gotówką.
Turnus rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.
Możliwość płatności kartą płatniczą.
W okresie 07.06 – 30.08 przyjmujemy w pierwszej kolejności rezerwacje na wczasy 14- dobowe.
Okres wyłączony z programu TW: CZAJKA 02.08 – 16.08.2020, ALBATROS 22.06 – 06.07.2020.

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia (HB) : 65 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja : 25 PLN / 40 PLN.
Koszt dziennego wyżywienia dla dzieci do 7 lat:   32,50 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja dla dzieci do 7 lat : 12,50 PLN / 20 PLN.

INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe : 10 PLN/doba; 112 PLN/turnus.
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe, osoby odwiedzające : 5 PLN za godzinę.
Niewykorzystane miejsce noclegowe  (nie dotyczy programu TW): 50% cennika.
Opłata za psa (kompleks przyjmuje tylko psy, z wyjątkiem ras psów niebezpiecznych 
wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dn. 28 kwietnia 2003 r., wymagana aktualna 
książeczka szczepień, smycz oraz kaganiec) : 15 PLN / doba.

DODATKOWE OPŁATY
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11JURATA KORMORAN

JURATA KORMORAN CENNIK WCZASOWY  
obowiązuje od 21.06.2020 r. do 30.08.2020 r.

Cena za DOMEK za dobę bez wyżywienia. Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).

RODZAJ ZAKWATEROWANIA WYPOSAŻENIE POKOJU

31.08 – 20.06

2 sypialnie (2+2), łazienka,
chłodziarka, czajnik elektr., TV 

2 sypialnie (3+2), łazienka,
chłodziarka, czajnik elektr., TV 

2 sypialnie (3+2), łazienka,
kuchnia, chłodziarka, czajnik elektr., TV 

domek letniskowy (dla 4 os.)
minimum 3 os.
domek letniskowy (dla 5 os.)
minimum 4 os.
Willa Kapitańska (dla 4-5 os.)
minimum 4 os.

21.06 – 30.08

310 PLN

350 PLN

390 PLN

STAWKA DZIENNA ZA DOMEK

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : 30 PLN/ doba. 
Dzieci od 3 do 7 lat*  z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem : 70% cennika.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu.
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa -  17.00 - 10.00 (dotyczy pobytów turnusowych).
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi.
Opłata miejscowa pobierana jest wg taryfikatora Urzędu Miasta Hel, opłacana tylko gotówką.
Turnus rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.
W okresie 21.06 – 30.08 przyjmujemy w pierwszej kolejności rezerwacje na wczasy 14- dobowe.
Okres wyłączony z programu TW: 21.06 – 07.07.2020.

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia (HB) : 65 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja : 25 PLN / 40 PLN.
Koszt dziennego wyżywienia dla dzieci do 7 lat: 32,50 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja dla dzieci do 7 lat : 12,50 PLN / 20 PLN.
INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe : 10 PLN/doba; 112 PLN/turnus.
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe, osoby odwiedzające : 5 PLN / za godzinę.
Opłata za psa (kompleks przyjmuje tylko psy, z wyjątkiem ras psów niebezpiecznych 
wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dn. 28 kwietnia 2003 r., wymagana aktualna
książeczka szczepień, smycz oraz kaganiec) : 15 PLN /doba.

DODATKOWE OPŁATY

ZAMKNIĘTE

Cena za 1 osobę za 1 dobę z wyżywieniem (HB). Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).

RODZAJ ZAKWATEROWANIA WYPOSAŻENIE POKOJU

31.08 – 20.06

2 sypialnie (2+2), łazienka,
chłodziarka, czajnik elektr., TV 

2 sypialnie (3+2), łazienka,
chłodziarka, czajnik elektr., TV 

2 sypialnie (3+2), łazienka,
kuchnia, chłodziarka, czajnik elektr., TV 

domek letniskowy (dla 4 os.)
minimum 3 os.
domek letniskowy (dla 5 os.)
minimum 4 os.
Willa Kapitańska (dla 4-5 os.)
minimum 4 os.

21.06 – 30.08

124 PLN

120 PLN

128 PLN

STAWKA DZIENNA ZA OSOBĘ

ZAMKNIĘTE
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CENNIK WCZASOWY REWITA PIECZYSKA
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : 30 PLN/ doba.
Dzieci od 3 do 7 lat*  z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem : 60%  cennika.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu.
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa: 17.00 - 10.00 - dotyczy pobytów turnusowych.
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi.
Opłata klimatyczna pobierana jest wg taryfikatora UM Koronowo, opłacana tylko gotówką.
Turnus rozpoczyna się obiadokolacją  w dniu przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.
Możliwość płatności kartą płatniczą.
W okresie 15.06 – 31.08 przyjmujemy w pierwszej kolejności rezerwacje na wczasy 7 i 14- dobowe.
Okres wyłączony z programu TW: 15.06 – 29.06.2020.

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU STAWKA DZIENNA

08.01 – 30.04
16.10 – 07.01.21

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 os.

domek kempingowy 

murowany 3, 4 os.

domek kempingowy 

murowany 3 os.

apartament 2 os.

Cena za nocleg dla 1 osoby za 1 dobę z wyżywieniem (HB). Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%). 

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia dla Gości ośrodka (HB) : 55 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja : 16 PLN / 39 PLN.
Wyżywienie dla dzieci do lat 7 : 28 PLN.
INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe : bezpłatnie.
Opłata za niewykorzystane miejsca noclegowe przy pobytach poniżej 7-dni : 20 PLN /doba.
Ośrodek przyjmuje małe zwierzęta domowe wyłącznie w bud. KORMORAN 
i domkach kempingowych po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją – wymagana aktualna 
książeczka szczepień, a w przypadku psów: smycz oraz kaganiec. 
Ośrodek nie przyjmuje psów ras niebezpiecznych wskazanych w rozporządzeniu MSWiA 
z dn. 28 kwietnia 2003 r. : 10 PLN / doba.

łazienka bez prysznica, 
czajnik elektryczny

01.05 – 15.10 01.05 – 14.06
01.09 – 15.10

15.06 – 31.08

86 PLN

78 PLN

69 PLN

103 PLN

*Cena za nocleg dla 1 osoby za 1 dobę ze śniadaniem (B&B). 
**We wskazanym okresie przyjmowane są tylko rezerwacje grupowe. Minimalna ilość osób do rezerwacji grupowych: 30. 

DODATKOWE OPŁATY

łazienka, TV, czajnik elektryczny

umywalka, czajnik elektryczny, 
łazienka w oddzielnym budynku

łazienka, sypialnia, salon, TV, lodówka

NOCLEG 
ze śniadaniem* 

REZ. GRUPOWE** 
(nocleg ze śniadaniem*)

86 PLN

78 PLN

69 PLN

103 PLN

61 PLN

52 PLN

91 PLN

87 PLN

82 PLN

100 PLN

69 PLN

64 PLN

105 PLN

101 PLN

96 PLN

114 PLN

77 PLN

73 PLN

-

-
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CENNIK WCZASOWY REWITA WAPLEWO
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia:  bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia: 30 PLN/doba. 
Dzieci od  3 do 7 lat* z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem : 75 % cennika.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu. 
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa -  17.00 - 10.00. 
Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi, istnieje możliwość zamiany 
posiłku na tzw. suchy prowiant.
Opłata klimatyczna pobierana jest wg taryfikatora UM Olsztynek, opłacana tylko gotówką.
Możliwość płatności kartą płatniczą.
Okres wyłączony z programu TW: 26.08 – 09.09.2020.

Cena za nocleg dla 1 osoby za 1 dobę z  wyżywieniem (HB). Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%). 

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU

08.01 – 07.01.2021

łazienka, wersalka i tapczan, TV, 
tel, chłodziarka.

W
IL

L
E

 &
 S

E
G

M
E

N
T

Y
B

U
D

Y
N

E
K

 
C

E
N

T
R

A
L

N
Y

Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT(8%).

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia dla Gości ośrodka (HB): 70 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja: 20 PLN / 50 PLN.
Dzienne wyżywienie dla dzieci do lat 7: 35 PLN.
Śniadanie/obiadokolacja: 10 PLN/ 25 PLN.
INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe: 15 PLN / doba, 120 PLN / turnus 14 dniowy.
Dodatkowa osoba dorosła w pokoju bez oddzielnego miejsca noclegowego, 
bez wyżywienia: 40 PLN.
Ośrodek przyjmuje psy do wyznaczonych domków – wymagana aktualna 
książeczka szczepień, oraz smycz i kaganiec. 
Ośrodek nie przyjmuje psów ras niebezpiecznych wskazanych 
w rozporządzeniu MSWiA z dn. 28 kwietnia 2003 r.: 25 PLN / doba lub 250 PLN turnus.

08.01 – 30.04 
01.10 – 20.12

01.05 – 15.06
10.09 – 30.09

16.06 – 09.09 
21.12 – 07.01

142 PLN

112 PLN

124 PLN

121 PLN

116 PLN

150 PLN

134 PLN

112 PLN

154 PLN

124 PLN

139 PLN

133 PLN

128 PLN

162 PLN

146 PLN

124 PLN

180 PLN

140 PLN

168 PLN

147 PLN

144 PLN

180 PLN

164 PLN

142 PLN

*Cena za apartament bez wyżywienia za 1 dobę. 
**Junior, campingi bez wyżywienia  za 1 os za dobę. 
***Cena za 1 dobę bez wyżywienia (OV). 

DODATKOWE OPŁATY

*Cena za pokój za 1 dobę ze śniadaniem (BB). 
Podczas Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia obowiązuje cennik oferty świątecznej.

MIN. 2 NOCLEGI

150 PLN

300 PLN

300 PLN

450 PLN

600 PLN

300 PLN

450 PLN

450 PLN

300 PLN

1 NOCLEG*

sypialnia, pokój dzienny, łazienka, 
chłodziarka, TV,  telefon.

sypialnia, salonik, łazienka, kuchnia, 
TV, telefon, lodówka.

łazienka, wersalka i 2 tapczany, TV, chłodziarka

łazienka, wersalka i tapczan, TV, chłodziarka

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU

08.01 – 15.06
10.09 – 07.01

dwie sypialnie, pokój dzienny, salon z kominkiem, jadalnia z aneksem 
kuchennym i lodówką, łazienka,  sauna, tv, telefon, kino domoweapartament* SOKÓŁ/BIELIK (dla 4-5 os.)

apartament* BOCIAN (dla 3-4 os.)

apartament* SŁOWIK A & SŁOWIK B (dla 2-3 os.)

pawilon JUNIOR, CAMPINGI **

miejsce na namiot wczasowicza***

miejsce na przyczepę kempingową wczasowicza***

705 PLN

368 PLN

315 PLN

37 PLN

-

-

STAWKA DZIENNA

16.06 – 09.09

825 PLN

452 PLN

410 PLN

42 PLN

25 PLN (koszt namiotu) 
+ 5 PLN/os.

40 PLN (koszt 
przyczepy) + 5 PLN/os.

sypialnia, pokój dzienny, salon z kominkiem, aneks kuchenny z lodówką, 
łazienka, tv, telefon

sypialnia, salon z kominkiem, aneks kuchenny z lodówką, 
łazienka, TV, telefon.

pokoje 2, 3 i 4 os. z łazienką

dostęp do natrysków / sanitariatów

dostęp do natrysków / sanitariatów

pokój 1 os.

pokój 2 os.

segment 2 pokoje (dla 2 os.)

segment 2 pokoje (dla 3 os.)

segment 2 pokoje (dla 4 os.)

willa „Czajka” (dla 2 os.)

willa „Czajka”  (dla 3 os.)

pokój 3 os. (bud. Maróz II)

pokój 2 os. (bud. Wilga)



ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi

tel. recepcja: +48 508 679 176, tel.: +48 (22) 768 01 66

fax: +48 (22) 782 81 26

recepcja.rynia@rewita.pl

www.rewita.pl/rynia

RYNIA

Oddział Rewita Rynia

14 RYNIA

CENNIK WCZASOWY REWITA RYNIA
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia: bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia: 30 PLN / doba.
Dzieci od 3 do 7 lat* z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem: 50% cennika.
*Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1 / 3 / 7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu. 
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa 17.00 - 10.00 (dotyczy pobytów turnusowych). 
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi.
Turnus rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu. 
Pobyty turnusowe realizowane są w cyklach tygodniowych (lub ich wielokrotności) 
od soboty do soboty. 
Możliwość płatności kartą płatniczą.
Okres wyłączony z programu TW: 01.09 – 14.09.2020.

Cena za nocleg dla 1 osoby za dobę z wyżywieniem (HB). Wszystkie ceny w PLN zawierają podatek VAT (8%).

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU

08.01 – 31.03
01.11 – 18.12

łazienka, chłodziarka, TV, Wi-Fi

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 os. 

2 os. typu studio

Cena za pokój/domek za 1 dobę ze śniadaniem (BB). Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (8%).

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia dla Gości ośrodka (HB): 90 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja: 25 PLN / 65 PLN.
Wyżywienie dla dzieci do lat 7: 45 PLN.
Istnieje możliwość zamówienia diety na życzenie Gościa 
po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem.
INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe dla Gości ośrodka: 15 PLN/doba, 
60 PLN/turnus 7 dni, 120 PLN/turnus 14 dni.
Ośrodek przyjmuje małe zwierzęta domowe wyłącznie w pawilonach Spinning i Sum 
po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją – wymagana aktualna książeczka szczepień, 
a w przypadku psów: smycz oraz kaganiec. Ośrodek nie przyjmuje psów ras niebezpiecznych 
wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dn. 28 kwietnia 2003 r.: 30 PLN / doba pobyt hotelowy, 
120 PLN / turnus, opłata jednorazowa.
Dopłata za niewykorzystane miejsce noclegowe (nie dotyczy programu TW): 30 PLN / doba. 
Turnusy grupowe, szkolenia, konferencje, spotkania integracyjne, pikniki plenerowe, 
zjazdy, bankiety, bale i wszelkie spotkania okolicznościowe i biznesowe, turnusy świąteczne: 
według indywidualnych ustaleń.

01.04 – 31.05
15.09 – 31.10

01.06 – 14.09
19.12 – 07.01.21

110 PLN

144 PLN

DODATKOWE OPŁATY

STAWKA DZIENNA ZA OSOBĘ

CENNIK DLA POBYTÓW KRÓTKOTERMINOWYCH (≤3 dób)
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.
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125 PLN

160 PLN

140 PLN

175 PLN

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU

08.01 – 31.03
01.11 – 18.12

łazienka, chłodziarka, TV, Wi-Fi

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 os. 

2 os. typu studio

01.04 – 31.05
15.09 – 31.10

01.06 – 14.09
19.12 – 07.01.21

118 PLN

204 PLN

287 PLN

226 PLN

372 PLN

STAWKA DZIENNA ZA POKÓJ
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153 PLN

236 PLN

319 PLN

268 PLN

404 PLN

135 PLN

220 PLN

302 PLN

241 PLN

387 PLNdomki 4 os. – 2 poziomowe 2 pokoje ( 2+2), łazienka, chłodziarka, TV



Sucha, 59-820 Leśna

tel.: +48 (75) 721 15 53

zamekczocha@rewita.pl

www.zamekczocha.com

SUCHA - ZAMEK CZOCHA

15SUCHA - ZAMEK CZOCHA

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i śniadania : bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i śniadania : bezpłatnie.
Dzieci od 3 do 7 lat*  z oddzielnym miejscem noclegowym, ½ porcji śniadania : 70 zł/doba.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu. 
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa – 14:00 - 12:00. 
Możliwość płatności kartą płatniczą.
Opłata miejscowa pobierana jest wg taryfikatora UM Leśna opłacana tylko gotówką.
Restauracja czynna od 8:00 do 22:00.
Obiekt nie realizuje programu TW.

INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe dla Gości ośrodka: 12 PLN/doba.
Ośrodek przyjmuje małe zwierzęta domowe po wcześniejszym uzgodnieniu 
z recepcją – wymagana aktualna książeczka szczepień, a w przypadku psów: 
smycz oraz kaganiec. 
Ośrodek nie przyjmuje psów ras niebezpiecznych wskazanych 
w rozporządzeniu MSWiA z dn. 28 kwietnia 2003 r. : 35 PLN/doba.

DODATKOWE OPŁATY

CENNIK REWITA SUCHA - ZAMEK CZOCHA
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 r.

Cena za pokój za 1 dobę ze śniadaniem (BB). Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU

08.01 – 26.04
05.05 – 18.06
23.06 – 30.06
01.09 – 23.12

pokój z łazienką, tv&radio, suszarka, wi-fi
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pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 os.

pokój 4 os.

pokój 2 os.

pokój 3 os.

pokój 4 os.

pokój 1 os.

pokój 2 os.

pokój 3 os.

pokój 4 os.

pokój 2 os.

pokój 3 os.

pokój 4 os.

26.04 – 04.05
19.06 – 22.06
01.07 – 31.08

24.12 – 07.01.21

162 PLN

296 PLN

358 PLN

420 PLN

128 PLN

207 PLN

269 PLN

207 PLN

340 PLN

411 PLN

482 PLN

122 PLN

167 PLN

212 PLN

877 PLN

STAWKA DZIENNA ZA POKÓJ
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KOMNATA KSIĄŻĘCA

pokój bez łazienki, tv, suszarka, wi-fi    

pokój z łazienką, tv, suszarka, wi-fi 

pokój z łazienką, tv, suszarka, wi-fi

171 PLN

305 PLN

367 PLN

428 PLN

137 PLN

216 PLN

278 PLN

216 PLN

349 PLN

420 PLN

490 PLN

131 PLN

176 PLN

221 PLN

877 PLN



ul. St. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko

tel.: +48 (18) 207 93 00

fax: +48 (18) 207 93 00

rezerwacje-zakopane@rewita.pl

www.rewita.pl/koscielisko

Oddział Rewita Zakopane

16 ZAKOPANE

ul. K. Przerwy-Tetmajera 27, 34-500 Zakopane

tel.: +48 (18) 201 50 97 

fax: +48 (18) 201 32 31

recepcja.przyjazn@rewita.pl

www.rewita.pl/zakopane

CENNIK WCZASOWY REWITA ZAKOPANE (Ośrodek w Kościelisku)
obowiązujący od 08.01.2020 r. do 07.01.2021 

Cena za nocleg dla 1 osoby za 1 dobę z wyżywieniem (HB) w formie bufetu. Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%). 

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU

08.01 – 29.02
19.06 – 06.09

pokój z łazienką, balkon,
chłodziarka, czajnik elektr., TV

pokój 2 os.

apartament

01.03 – 08.04
15.04 – 18.06
07.09 – 20.12

09.04 – 14.04
21.12 – 07.01.21

136 PLN

151 PLN

STAWKA DZIENNA

2 pokoje, łazienka, balkon,
chłodziarka, czajnik elektr., TV & radio

116 PLN

141 PLN

142 PLN

157 PLN

CENNIK WCZASOWY REWITA ZAKOPANE (Ośrodek Przyjaźń)
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 30.04.2020 r.

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : 35 PLN/ doba. 
Dzieci od 3 do 7 lat*  z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem : 70 %  cennika.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu. 
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa -  17.00 - 10.00 dotyczy pobytów turnusowych.
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi.
Opłata klimatyczna pobierana jest wg taryfikatora UG Kościelisko / UM Zakopane,
opłacana tylko gotówką.
Turnus rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu. 
Możliwość płatności kartą płatniczą.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Okres wyłączony z programu TW: KOŚCIELISKO: 20.12 – 31.12.2020, ZAKOPANE: 31.03 – 14.04.2020.

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia dla Gości ośrodka (HB):  60 PLN.
Śniadanie / obiadokolacja:  20 PLN / 40 PLN.
Dzienne wyżywienie dla dzieci do lat 7:  30 PLN.
INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe : bezpłatnie.
Dopłata za niewykorzystane miejsce noclegowe (nie dotyczy programu TW): 40 PLN za /dobę.

DODATKOWE OPŁATY

Cena za nocleg dla 1 osoby za 1 dobę z wyżywieniem (HB) w formie bufetu. Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%). 
 

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU

pokój z umywalką
(wspólna łazienka na korytarzu), TV 

pokój 2 os. T

pokój 2 os.

apartament

08.01 – 29.02 01.03 – 08.04
15.04 – 30.04

09.04 – 14.04

85 PLN

136 PLN

151 PLN

STAWKA DZIENNA

pokój z łazienką, balkon,
chłodziarka, czajnik elektr., TV

85 PLN

116 PLN

141 PLN

102 PLN

142 PLN

157 PLN
2 pokoje, łazienka, balkon,
chłodziarka, czajnik elektr., TV & radio

ZAKOPANE



Solina 195, 38-610 Polańczyk

tel.: +48 (13) 470 11 45, tel.: +48 (13) 470 11 00

fax: +48 (13) 470 12 21

rezerwacje-solina@rewita.pl

www.rewita.pl/solina

SOLINA

Oddział Rewita Solina

17SOLINA

OPŁATA ZA DZIECI
Dzieci do 1 roku* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : bezpłatnie.
Dzieci od 1 roku do 3 lat* bez oddzielnego miejsca noclegowego i wyżywienia : 30 PLN/ doba. 
Dzieci od 3 do 7 lat*  z oddzielnym miejscem noclegowym i wyżywieniem : 90% cennika.
* Dotyczy dzieci, które nie ukończyły odpowiednio 1/3/7 roku życia przed rozpoczęciem pobytu.
DODATKOWE INFORMACJE
Doba hotelowa - 17.00 - 10.00 dotyczy pobytów turnusowych.
Niewykorzystane świadczenia żywieniowe nie podlegają zwrotowi.
Turnus rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.
Możliwość płatności kartą płatniczą.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Okres wyłączony z programu TW: 02.06 – 14.06.2020.

WYŻYWIENIE:
Koszt dziennego wyżywienia dla Gości z ośrodka (HB) : 60 PLN.
Śniadanie/ obiadokolacja : 20 PLN/ 40 PLN.
Dzienne wyżywienie dla dzieci do lat 7 : 30 PLN.

INNE OPŁATY:
Opłata za niestrzeżone miejsce postojowe : bezpłatnie.
Niewykorzystane miejsce noclegowe (nie dotyczy programu TW): 40 PLN / doba. 
Opłata klimatyczna pobierana jest tylko gotówką wg taryfikatora UG Solina.

DODATKOWE OPŁATY

CENNIK POBYTÓW KRÓTKOTERMINOWYCH REWITA SOLINA
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021r. (≤ 3 doby)

Cena za pokój za 1 dobę ze śniadaniem (BB). Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT 8%

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU

08.01 – 30.04
01.10 – 19.12

pokój z łazienką, chłodziarka, czajnik elektryczny, TV

pokój z łazienką, czajnik elektryczny, TV,

pokój typu studio (2+2) z łazienką chłodziarka, 
czajnik elektryczny, TV

2 pokoje (sypialnia + salon) z łazienką  chłodziarka,
czajnik elektryczny, TV 

pokój z łazienką, balkon, chłodziarka, czajnik, TV, Wi-Fi

pokój z łazienką, balkon, chłodziarka, czajnik, TV, Wi-Fi

2 pokoje (sypialnia + salon),  łazienka, chłodziarka, 
czajnik elektryczny, TV, Wi-Fi
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pokój  2 os.

pokój  3 os.

pokój  4 os.

apartament  2 os.

pokój 2 os.

pokój 2 os. duży

apartament 4 os.

willa 6 os.

01.05 – 31.05
01.09 – 30.09

01.06 – 31.08
20.12 – 07.01.21

Rezerwacje grupowe*

190 PLN

270 PLN

380 PLN

320 PLN

280 PLN

300 PLN

720 PLN

*) Dla danego typu pokoi przyjmowane tylko rezerwacje grupowe (min. 70 osób). Ceny ustalane indywidualnie.
**) Cena za wille bez wyżywienia.

STAWKA ZA POKÓJ
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220 PLN

300 PLN

440 PLN

340 PLN

300 PLN

340 PLN

750 PLN

3 sypialnie, 3 łazienki,  2 salony z kominkami, kuchnia,  
TV, Wi-Fi, osobny parking

260 PLN

280 PLN

650 PLN

800** PLN 1000** PLN 1200** PLN

CENNIK WCZASOWY REWITA SOLINA
obowiązuje od 08.01.2020 r. do 07.01.2021r.

Cena za nocleg dla 1 osoby za dobę z wyżywieniem (HB). Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT 8%

RODZAJ POKOJU WYPOSAŻENIE POKOJU

08.01 – 30.04
01.10 – 19.12

pokój z łazienką, chłodziarka, czajnik elektryczny, TV

pokój z łazienką, czajnik elektryczny, TV,

pokój typu studio (2+2) z łazienką chłodziarka, 
czajnik elektryczny, TV

2 pokoje (sypialnia + salon) z łazienką  chłodziarka,
czajnik elektryczny, TV 

pokój z łazienką, balkon, chłodziarka, czajnik, TV, Wi-Fi

pokój z łazienką, balkon, chłodziarka, czajnik, TV, Wi-Fi

2 pokoje (sypialnia + salon),  łazienka, chłodziarka, 
czajnik elektryczny, TV, Wi-Fi

K
O

M
F

O
R

T
 

B
U

D
Y

N
E

K
 

S
O

S
N

A

pokój  2 os.

pokój  3 os.

pokój  4 os.

apartament  2 os.

pokój 2 os.

pokój 2 os. duży

apartament 4 os.

01.05 – 31.05
01.09 – 30.09

01.06 – 31.08
20.12 – 07.01.21

Rezerwacje grupowe*

130 PLN

150 PLN

600** PLN

102 PLN

102 PLN

102 PLN

340** PLN

150 PLN

170 PLN

750** PLN

*) Dla danego typu pokoi w danym okresie przyjmowane tylko rezerwacje grupowe (min. 70 osób). Ceny ustalane indywidualnie.
**) Cena za apartament z wyżywieniem (HB).

STAWKA DZIENNA

S
T

A
N

D
A

R
D

135 PLN

122 PLN

135 PLN

380** PLN

170 PLN

190 PLN

800** PLN
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ODDZIAŁ ROGOWO

ZAKWATEROWANIE                                                WIEK                                                TEMATYKA                                                TERMIN                                                CENA

budynek Agatka (pokoje 3 os., 
węzeł sanitarny na 2 pokoje)

Budynek Agatka (pokoje 3 os., 
węzeł sanitarny na 2 pokoje)

04.07 - 18.07                                

1550 PLN

Cena dla 1 osoby z pełnym wyżywieniem (FB) za turnus + ubezpieczenie NNW, wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%).  
Organizator zapewnia transport autokarowy (w obie strony) z/do Warszawy. 
Turnus rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem (+ prowiant na drogę) w dniu wyjazdu.
*dzieci które nie ukończyły 18 roku życia na dzień zakończenia obozu.

      7-13 LAT

    14-17 LAT*

ODDZIAŁ WAPLEWO

KOLONIA SPORT & REKREACJA

OBÓZ JĘZYKOWO - SPORTOWY 1700 PLN

SPORT & REKREACJA

Obóz JĘZYKOWO - SPORTOWY

Ogólnorozwojowe gry terenowe i zabawy z nagrodami, turnieje i zawody sportowe, plażowanie i kąpiele, dyskoteki 
i ogniska, turystyka piesza do Mrzeżyna i Dźwirzyna, całodniowa wycieczka do Parku Rozrywki w Zieleniewie, 
zwiedzanie „Miasta Myszy” w Kołobrzegu.

Nauka języka obcego 30 lekcji, językowe gry i zabawy, wycieczka do Kołobrzegu na rejs statkiem, zwiedzanie latarni 
w Kołobrzegu, wycieczka do parku linowego, piesze wycieczki do Mrzeżyna i Dźwirzyna, dyskoteki, ogniska,  
ogólnorozwojowe gry terenowe, turnieje i zawody sportowe, plażowanie i kąpiele.

ZAKWATEROWANIE                                                WIEK                                                TEMATYKA                                                TERMIN                                                CENA

pokoje 4 os. z łazienkami 
(paw. JUNIOR)

pokoje 4 os. z łazienkami 
(paw. JUNIOR)

 TURNUS I   05.07 – 19.07
TURNUS II   19.07– 02.08

1550 PLN

Cena dla 1 osoby z pełnym wyżywieniem (FB) za turnus + ubezpieczenie NNW. Wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%). 
Turnus rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem (+ prowiant na drogę) w dniu wyjazdu.
Organizator zapewnia transport autokarowy (w obie strony) z/do Warszawy. 
*dzieci które nie ukończyły 18 roku życia na dzień zakończenia obozu.

      7-15 LAT

    8-17 LAT*

KOLONIA SPORT & REKREACJA

OBÓZ ŻEGLARSKI 1700 PLN

SPORT & REKREACJA

OBÓZ ŻEGLARSKI

Ogólnorozwojowe gry terenowe i zabawy z nagrodami, turnieje i zawody sportowe, plażowanie i kąpiele pod okiem 
ratownika WOPR, dyskoteki i ogniska, turystyka rowerowa i piesza, wycieczka fakultatywna.

Podstawy żeglarstwa i nauka żeglowania na jachtach typu: Omega I DZ, spływy kajakowe, zawody żeglarskie 
z nagrodami, plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika WOPR, dyskoteki i ogniska, turystyka rowerowa i piesza, 
park linowy ze zjazdem tyrolskim.

TURNUS  I  28.06 – 12.07
TURNUS II  12.07 – 26.07
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ODDZIAŁ SOLINA

ZAKWATEROWANIE                                                WIEK                                                TEMATYKA                                                TERMIN                                                CENA

pokoje 3 os. z łazienką  
(paw. MODRZEW)

16.08-30.08

                         

1550 PLN

Cena dla 1 osoby z pełnym wyżywieniem (FB) za turnus + ubezpieczenie NNW, wszystkie ceny w PLN – zawierają podatek VAT (8%). 
Organizator zapewnia transport autokarowy (w obie strony) z/do Warszawy. 
Turnus rozpoczyna się od kolacji w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem (+ prowiant na drogę) w dniu wyjazdu.
*dzieci które nie ukończyły 18 roku życia na dzień zakończenia obozu

      7-15 LAT

    10-17 LAT*

KOLONIA SPORT & REKREACJA 

OBÓZ PŁYWACKI 1700 PLN

SPORT & REKREACJA

OBÓZ PŁYWACKI 

Ogólnorozwojowe gry terenowe i zabawy, turnieje i zawody sportowe, plażowanie i kąpiele na krytym basenie, 
dyskoteki i ogniska, turystyka piesza, wycieczka fakultatywna.

Program obozu to kompilacja zabaw integracyjno - sportowych, dyskoteki i ogniska, turystyka piesza oraz 2 h dziennie 
treningów na krytym basenie pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

OBOZY MŁODZIEŻOWE I KOLONIE LETNIE
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KRAJ / MIEJSCOWOŚĆ INFORMACJE / PROGRAM

(*) Informujemy, że ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby uczestników obozu, liczby zatrudnianych wychowawców oraz kursu Euro. 
Zastrzega się również możliwość wprowadzania zmian do oferty (miejsca, terminy). 

Wnioski na wypoczynek należy składać do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

TERMIN WIEK KOSZT (*)

AUSTRIA 
Salzburg

ICC 
Zell am See 

CZECHY
Morawy

ICC
Bítov

POLSKA
Morze Bałtyckie

MYC 
Rogowo

25.07–08.08

20.07–01.08

18.07–01.08

15-17 lat 

13-17 lat

13-16 lat

2.474 PLN 
+ 

koszt 
transportu 
lotniczego

1.912 PLN
+ 

koszt 
transportu
autobusem 

rejsowym lub PKP

1.800 PLN 
+ 

koszt 
transportu
autobusem 

rejsowym lub PKP

International CLIMS Camp Zell am See: obóz organizowany dla młodzieży 
z ok. 10 narodowości (tzw. duży obóz; ok. 200-300 uczestników). Bogaty 
program pobytu oferuje mnóstwo różnorodnych atrakcji oraz sprzyja 
integracji młodzieży. Obóz umożliwia wykorzystanie znajomości języka 
angielskiego w praktyce (podczas codziennych aktywności). Grupy 
wielonarodowe mieszane (w każdej grupie i pokojach młodzież z różnych 
państw). 
Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego - językiem 
komunikacji na obozie jest angielski. 
Program pobytu: zajęcia kulturalno-sportowe, gry i zabawy zespołowe, 
zwiedzanie i wycieczki (Salzburg, Kitzsteinhorn), ścianki wspinaczkowe, 
trampoliny, zjeżdżalnie, dyskoteki i wiele innych atrakcji.
Zakwaterowanie: Club Kitzsteinhorn (pok. 4 - 6 os.).
W cenie: ubezpieczenie grupowe (NNW, KL), opieka wychowawców w czasie 
pobytu oraz podróży, transport z/na lotnisko (Monachium lub Salzburg) do / z 
miejsca obozu (zabezpiecza organizator niemiecki). 
Dodatkowo płatne:  transport grupowy lotniczy z / do Warszawy.

International Children's Camp Bítov: obóz dla młodzieży z kilku 
narodowości (ok. 100 uczestników). Umożliwia wykorzystanie znajomości 
języka angielskiego w praktyce - podczas codziennych aktywności. Grupy 
międzynarodowe mieszane (w każdej grupie i pokojach młodzież z różnych 
krajów). Atrakcyjny program pobytu.
Wymagana dobra znajomość języka angielskiego - poziom komunikatywny.
Program pobytu: obóz z motywem przewodnim nawiązującym do czasów 
średniowiecznych; w programie m.in.: wycieczki i zwiedzanie (okoliczne 
zamki, Znojmo, muzeum motoryzacji, VIDA! Science Center Brno), sporty i 
zabawy zespołowe, wycieczki piesze, minigolf, pływanie, rowery, gry 
laserowe, dyskoteki i inne atrakcje.
Zakwaterowanie:  osada Bítov (4-os. bungalowy).
W cenie: ubezpieczenie grupowe (NNW, KL), opieka wychowawców  w czasie 
pobytu oraz podróży, transport w kraju organizatora do/z miejsca obozu 
(zabezpiecza organizator czeski).
Dodatkowo płatne:  transport grupowy z/do Warszawy autobusem 
rejsowym lub pociągiem PKP. Istnieje możliwość dowozu/odbioru dziecka 
do/z miejsca postoju na trasie autobusu/pociągu - tylko na terenie Polski.

Multinational Youth Camp Rogowo: obóz organizowany w Polsce dla 
młodzieży z ok. 6 narodowości (ok. 100-150 uczestników). Obóz w Rogowie to 
doskonały wybór na rozpoczęcie przygody z obozami międzynarodowymi dla 
dzieci, które chcą przełamać barierę językową i poznać młodzież z innych 
krajów. Atrakcyjny program pobytu. Grupy międzynarodowe mieszane 
(w każdej grupie i pokojach młodzież z różnych krajów). 
Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 
Program pobytu: zajęcia kulturalno-sportowe, gry sportowe, zespołowe, 
wycieczki (Kołobrzeg, Szczecin, Mrzeżyno), wycieczki rowerowe, plażowanie, 
dyskoteki, ogniska i inne atrakcje. 
Zakwaterowanie: budynki kolonijno-wczasowe (pok. 3-os). 
W cenie: ubezpieczenie NNW, opieka wychowawców w czasie pobytu oraz 
podróży. 
Dodatkowo płatne:  transport grupowy z / do Warszawy autobusem 
rejsowym lub pociągiem PKP. Istnieje możliwość dowozu/odbioru dziecka 
do/z miejsca postoju na trasie autobusu/pociągu.
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MIĘDZYNARODOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE 2020

ZGŁOSZENIA NA MIĘDZYNARODOWE OBOZY PRZYJMOWANE BĘDĄ
OD 12 GRUDNIA 2019 R. - DO 15 MARCA 2020 R. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - WNIOSEK NA WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY NA ICC/MYC DOSTĘPNY:

-  na stronie Departamentu Spraw Socjalnych MON na resortowym portalu informatycznym 
  http://witryna.ron.int/?DSS&strona=dokumenty (zakładka: „Inne dokumenty”),

-  na stronie internetowej: www.wojsko-polskie.pl 
  (należy rozwinąć zakładkę: „A Ty?” /nie klikając/ i w kolumnie „Jestem” należy wybrać z listy: „Działalność socjalno-wypoczynkowa”),

-  w siedzibie Departamentu Spraw Socjalnych MON.

UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE:

• W obozach nie mogą uczestniczyć dzieci, które na czas rozpoczęcia oraz w trakcie trwania obozu będą miały ukończone:
      - 18 lat w przypadku  obozów w Austrii i w Czechach,
      - 17 lat w przypadku obozu w Rogowie.
• Obowiązuje kwalifikacja na obozy - liczba miejsc ograniczona. 
• Wyniki kwalifikacji (marzec/kwiecień) oraz wszelka korespondencja w tym zakresie przesyłane będą wyłącznie poprzez sieć Internet - na wskazane 
   we wnioskach adresy e-mail.
• W przypadku niezagospodarowania pełnego limitu miejsc, przyjmowane będą również zgłoszenia od osób nieuprawnionych (spoza resortu ON).
• W przypadku braku zainteresowania poszczególnymi projektami obozowymi będą one odwołane po 15 marca 2020 r.

DANE TELEADRESOWE:

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

e-mail: dssoow@mon.gov.pl

tel.:  (+48) 261-874-684  lub  (+48) 261-874-804
fax:  (+48) 261-874-316

Aktualizacja oferty zamieszczana będzie na portalu RON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl
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ZAGRANICZNY WYPOCZYNEK INDYWIDUALNY 2020*

KRAJ / MIEJSCOWOŚĆ INFORMACJE DODATKOWETERMIN POBYTU

Pokoje 2, 3 i 4-os, rodzinne oraz studio i apartamenty, niektóre z możliwością dostawki dla dzieci. Warunki 
zakwaterowania dogodne również dla osób niepełnosprawnych. Dostawka dla dzieci do 17–go roku życia 
w cenie 14 € za osobodzień. Cena zależna od terminu turnusu, rodzaju i standardu pokoju. W cenie 
gwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie (2 posiłki-HB: śniadanie i obiadokolacja), Wi-Fi, miejsce 
parkingowe i sauna. Możliwość wypożyczenia rowerów w ośrodku. Płatność w miejscu wypoczynku.  
Dojazd indywidualny. Główny sezon 20.06–05.09.2020.

Pokoje 2-os., rodzinne i studio oraz apartamenty. Cena zależna od terminu turnusu, rodzaju i standardu 
pokoju. W cenie gwarantowane zakwaterowanie i śniadanie (B&B). Dostawka dla dzieci do 17–go roku 
życia w cenie 14 € za osobodzień. W ośrodku za dodatkową opłatą – strefa wellness i zabiegi, basen i sala 
fitness. Sauna i Wi-Fi, miejsce parkingowe – bez opłat. Płatność w miejscu wypoczynku. Dojazd 
indywidualny. Główny sezon 20.06–05.09.2020. 

Pokoje/apartamenty z aneksem kuchennym (max. dla 6 osób) - Märkische Heide. W cenie gwarantowane 
zakwaterowanie i ręczniki. Dodatkowa opłata 40 € za sprzątanie. Pokoje 2-os. i małe apartamenty, 
dostawki dla dzieci do 17-go roku życia (17 €) – Haus am Werlsee. W cenie zakwaterowanie i 2 posiłki – HB.
Płatność w miejscu wypoczynku. Cena zależna od terminu wypoczynku.  Dojazd indywidualny. Bardzo 
dobra oferta do odwiedzenia stolicy Niemiec. Główny sezon 20.06–05.09.2020. Turnusy noworoczne 
możliwe na zamówienia ze znacznym wyprzedzeniem.

Pokoje 1- i 2-os. oraz rodzinne (wieloosobowe) - max. dla 6 osób. Warunki zakwaterowania dogodne 
również dla osób niepełnosprawnych. Winda. Cena zależna od terminu turnusu, rodzaju i standardu 
pokoju. W cenie - gwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie (2 posiłki-HB: śniadanie 
i obiadokolacja), miejsce parkingowe, sauna, Wi-Fi. Płatność w miejscu wypoczynku. Dojazd 
indywidualny. Główny sezon 20.06–05.09.2020. Turnusy świąteczne i noworoczne możliwe na 
zamówienia ze znacznym wyprzedzeniem.

Pokoje 1-, 2-os. i rodzinne, 2-os. z możliwością dostawki dla dzieci do 17-go roku życia (17 € za 
osobodzień). W cenie gwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie (2 posiłki-HB: śniadanie 
i obiadokolacja). Cena zależna od terminu turnusu, rodzaju i standardu pokoju. Płatność w miejscu 
wypoczynku. Inne usługi za dodatkową opłatą. Dojazd indywidualny. Główny sezon  20.06–05.09.2020.

Pokoje 1-, 2- i 3-os. Małe apartamenty. W cenie gwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie (2 posiłki-
HB: śniadanie i obiadokolacja). Cena zależna od terminu turnusu, rodzaju i standardu pokoju. Płatność 
w miejscu wypoczynku. Inne usługi za dodatkową opłatą. Dojazd indywidualny. 

Pokoje 1-, 2-os. i rodzinne w Haus Seeburg W cenie gwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie 
(2 posiłki-HB: śniadanie i obiadokolacja). Czteropokojowy apartament wakacyjny dla max. 6 osób 
z aneksem kuchennym, tarasem.  Dodatkowa opłata – 50 € za sprzątanie apartamentu. Cena zależna od 
terminu turnusu, rodzaju i standardu pokoju. Płatność w miejscu wypoczynku. Inne usługi za dodatkową 
opłatą. Dojazd indywidualny. 

Pokoje 2-os. klasyczne bez dostawek. W cenie gwarantowane zakwaterowanie i śniadania (B&B). Parking 
podziemny – płatny, bar, taras z widokiem na górski krajobraz. Wi-Fi. Cena zależna od terminu turnusu, 
rodzaju i standardu pokoju. Płatność w miejscu wypoczynku. Inne usługi za dodatkową opłatą. Dojazd 
indywidualny. Główny sezon 20.06–05.09.2020. Deklaracje/wnioski na ten sezon będą przyjmowane do 
20 marca 2020 r. 

CENY

AUSTRIA 
Bruck  k. Zell am See 
Grossglőckner
Hotel Krössenbacherhof

 

23.05 - 17.10
pobyty od czwartku lub 

soboty na min. 
5 dni w gł. sezonie 

(możliwe też w inne dni 
tygodnia poza sezonem, 
z wyłączeniem niedzieli)

35 - 72 EUR
za dzień za 1 osobę

+ opłata klimatyczna
zniżki dla dzieci

(do 2 lat bez opłat,
2 - 17 lat 

75% - 25% upustu)

AUSTRIA 
Mayrhofen/Zillertal 
Hotel Alpenschlőss

 

28.03 - 25.04
29.05 - 20.06
27.06 - 11.10

pobyty od czwartku 
lub soboty na min. 
5 dni w gł. sezonie 

(możliwe też w inne dni 
tygodnia poza sezonem, 
z wyłączeniem niedzieli)

25 - 64 EUR
za dzień za 1 osobę

+ opłata klimatyczna
zniżki dla dzieci

(do 2 lat bez opłat,
2 – 17 lat 

75% - 25% upustu)

NIEMCY 
Grünheide  k. Berlina
Märkische Heide- 
apartament wakacyjny
 
Haus am Werlsee

 

21.03 - 01.11
(Märkische Heide)
16.03 - 02.11
(Haus am Werlsee)

pobyty od czwartku lub 
soboty na min. 

5 dni w gł. sezonie (możliwe 
też w inne dni tygodnia 

poza sezonem, z wyłączeniem 
niedzieli)

32 - 62 EUR
(Märkische Heide)

37 - 51 EUR
Haus am Werlsee

za dzień za 1 osobę
+ opłata klimatyczna

zniżki dla dzieci
(do 2 lat bez opłat, 2 - 17 lat 

75% - 25% upustu)

NIEMCY
Oberwiesenthal
Haus Wiesenthal 

 

14.03 - 21.03
04.04 - 19.04
30.05 - 26.09

pobyty od czwartku lub 
soboty na min. 

5 dni w gł. sezonie 
(możliwe też w inne dni 
tygodnia poza sezonem, 
z wyłączeniem niedzieli)

34 - 56 EUR
za dzień za 1 osobę

+ opłata klimatyczna
zniżki dla dzieci

(do 2 lat bez opłat,
2 - 17 lat 

75% - 25% upustu)

NIEMCY
Brauneberg/Moselle 
Hotel  Lindenhof

 

06.04 - 05.10
pobyty od czwartku lub 

soboty na min. 
5 dni w gł. sezonie 

(możliwe też w inne dni 
tygodnia poza sezonem, 
z wyłączeniem niedzieli)

38 - 52 EUR
za dzień za 1 osobę

+ opłata klimatyczna
zniżki dla dzieci

(do 2 lat bez opłat,
2 - 17 lat 

75% - 25% upustu)

NIEMCY
Norderney
Hotel  Norderoog

 

07.03 - 28.03
15.09 - 03.11

pobyty możliwe w każdy 
dzień tygodnia 

z wyłączeniem niedzieli).

41 - 52 EUR
za dzień za 1 osobę

+ opłata klimatyczna
zniżki dla dzieci

(do 2 lat bez opłat,
2 - 17 lat 

75% - 25% upustu)

NIEMCY
NOWA OFERTA 
Groemitz
Hotel  Haus Seeburg
i Apartament wakacyjny

 

06.03 - 20.06
29.08 - 07.11

pobyty możliwe w każdy 
dzień tygodnia 

(z wyłączeniem niedzieli)

38 - 54 EUR
Haus Seeburg

za dzień za 1 osobę
89 - 99 EUR

Apartament wakacyjny
+ opłata klimatyczna

zniżki dla dzieci (do 2 lat 
bez opłat, 2 - 17 lat , 
75% - 25% upustu)

NIEMCY
 NOWA OFERTA

Garmisch Partenkirchen 
Hotel  Edelweiss

 

14.03 - 31.03
01.05 - 31.10

pobyty od czwartku 
lub soboty na min. 

5 dni w gł. sezonie (możliwe 
też w inne dni tygodnia 

poza sezonem, 
z wyłączeniem niedzieli)

35 - 45 EUR
za dzień za 1 osobę

+ opłata klimatyczna
zniżki dla dzieci

(do 2 lat bez opłat,
2 - 17 lat 

75% - 25% upustu)
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Pokoje 2-os. i rodzinne. W cenie gwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie (2 posiłki-HB: śniadanie 
i obiadokolacja). Miejsca parkingowe na zamówienie. Wi-Fi. Miejscowość uzdrowiskowa na wyspie Rugia.
Cena zależna od terminu turnusu, rodzaju i standardu pokoju. Płatność w miejscu wypoczynku. Inne 
usługi za dodatkową opłatą. Dojazd indywidualny. 

Turnusy 7-dniowe. Możliwość zwielokrotnienia turnusu. Zakwaterowanie w pokojach 2- i 4-os. (hotel) 
oraz apartamentach typu studio (2-3 pomieszczenia dla max. 6 osób). Warunki zakwaterowania dogodne 
również dla osób niepełnosprawnych. Cena zależna od terminu turnusu. TV i telefony w pokojach. 
Restauracja. Bar. Parking. Płatność w miejscu wypoczynku. Dopłata 9 € dziennie za wykorzystanie pokoju 
jako 1-os. (dotyczy hotelu). W cenie hotelowej gwarantowane zakwaterowanie i pełne wyżywienie – FB 
(nie można korzystać z HB – dwóch posiłków w ARR). W apartamentach – tylko zakwaterowanie, ale 
można wykupić posiłki w ARR (uzgodnienie po przyjeździe). Wskazane taryfy cenowe (C) - wyłącznie dla 
osób uprawnionych z najbliższą rodziną (żona, mąż dzieci do 18-go roku życia). Osoby nieuprawnione 
oraz dalsza rodzina – mogą korzystać z oferty cenowej w taryfie F (370,87 – 570,57 € pokoje hotelowe 
oraz 431,09 – 705,11 € apartamenty). Dojazd indywidualny. 

Turnusy 7-dniowe oraz możliwość wydłużenia pobytu.  Zakwaterowanie w bungalowach 2- i 4-os. 
w bliskiej odległości od plaży (po renowacji). Cena zależna od terminu turnusu i liczby posiłków. Sala TV. 
Restauracja. Bar. Wi-Fi. Parking. Pralnia. Dopłata 9 € dziennie za wykorzystanie bungalowu jako 1-os. 
pomieszczenia. Płatność w miejscu wypoczynku. Gwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie – pełne 
(FB) lub dwa posiłki (HB). Wskazane taryfy cenowe (C) - wyłącznie  dla osób uprawnionych z najbliższą 
rodziną (żona, mąż, dzieci do 18-go roku życia). Osoby nieuprawnione oraz dalsza rodzina - mogą 
korzystać z oferty cenowej w taryfie F (415,82 – 608,21 € – HB oraz 441,6 – 645,94 € - FB). Parking na 
terenie ośrodka. Dojazd indywidualny. 

Turnusy 7-dniowe. Możliwość wydłużenia pobytu. Zakwaterowanie w bungalowach rodzinnych 
(2 pomieszczenia), klimatyzowanych z łazienkami i aneksem kuchennym (max. 6 osób), w odległości 1,5 
km od centrum miasta. Meble ogrodowe w wyposażeniu. Sala TV. Telefony w bungalowach. 
Restauracja. Bar z tarasem. Pralnia. Wi-Fi. Parking. Cena zależna od terminu turnusu.  Wskazane taryfy 
cenowe (C) - wyłącznie  dla osób uprawnionych z najbliższą rodziną (żona, mąż, dzieci do 18-go roku 
życia). Osoby nieuprawnione oraz dalsza rodzina – mogą korzystać z oferty cenowej w taryfie F (478,54 – 
663,57 €). W cenie gwarantowane tylko zakwaterowanie. Płatność w miejscu wypoczynku. Dojazd 
indywidualny. 

Turnusy 7-dniowe oraz możliwość wydłużenia pobytu.  Zakwaterowanie w  bungalowach i pokojach  
apartamentowych (2 pomieszczenia) z  tarasami dla max. 6-osób (niektóre po renowacji). Blisko do 
Cannes i St. Raphaël. Cena zależna od terminu turnusu i wybranej opcji wyżywienia (wyłącznie FB – 3 
posiłki lub samo zakwaterowanie). Wskazane taryfy cenowe (C) - wyłącznie  dla osób uprawnionych z 
najbliższą rodziną (żona, mąż, dzieci do 18-go roku życia). Osoby nieuprawnione oraz dalsza rodzina – 
mogą korzystać z oferty cenowej w taryfie F (393,63 – 587,51 € bungalowy oraz 622,37 – 887,79 € 
apartamenty). Zniżki dla dzieci – tylko przy opcji z wyżywieniem. Płatność w miejscu wypoczynku. Sala TV. 
Restauracja. Bar. Wi-Fi. Parking. Pralnia. Basen.  Dojazd indywidualny. 

Turnusy 7-dniowe. Możliwość zwielokrotnienia  turnusu. Zakwaterowanie w pokojach 2- i 4-os. Warunki 
zakwaterowania dogodne również dla osób niepełnosprawnych. TV i telefony w pokojach. Restauracja. 
Bar. Wi-Fi. Parking. Garaż – dodatkowo płatny. Pralnia. Cena zależna od terminu turnusu. Wskazane 
taryfy cenowe (C) - wyłącznie  dla osób uprawnionych z najbliższą rodziną (żona, mąż, dzieci do 18-go 
roku życia). Osoby nieuprawnione oraz dalsza rodzina – mogą korzystać z oferty cenowej w taryfie F 
(289,44 – 392,82 €). Dopłata 9 € dziennie za wykorzystanie pokoju jako 1-os. Płatność w miejscu 
wypoczynku. W cenie gwarantowane zakwaterowanie i wyłącznie pełne wyżywienie – FB. Dojazd 
indywidualny.

CENY

NIEMCY
 NOWA OFERTA

Goehren/ Rugia
Hotel  Haus Suedstrand

 

14.03 - 27.06
29.08 - 31.10

pobyty możliwe w każdy 
dzień tygodnia 

(z wyłączeniem niedzieli)

36 - 46 EUR
za dzień za 1 osobę

+ opłata klimatyczna
zniżki dla dzieci

(do 2 lat bez opłat,
2 - 17 lat 

75% - 25% upustu)

FRANCJA 
Agay - Roches Rouges 
hotel

Lazurowe Wybrzeże
(pełne wyżywienie)

Agay - Petit Paradis 
apartamenty
(tylko zakwaterowanie)

28.03 - 26.09
pobyty od soboty 

do soboty

04.04 - 20.06
29.08 - 26.09

20.06 - 29.08
pobyty od soboty 

do soboty

279.83 - 430.50 EUR
pokoje hotelowe za turnus 

7-dniowy za 1 osobę dorosłą

237 - 281 EUR
za tydzień w apartamencie/
za apartament bez względu 

na uprawnienie

FRANCJA  
La Marana  
Korsyka 

 

18.04 - 17.10
przyjazdy we wtorki 

i soboty

307.43 - 449.67 EUR 
za turnus 7-dniowy

za 1 osobę (w tym HB)
333.22 - 487.40 EUR

za turnus 7-dniowy 
za 1 osobę (w tym FB)

zniżki dla dzieci
(do 2 lat  bez opłat,

2-16 lat
50 - 20% upustu)

FRANCJA 
Le Pradet/Pin de Galle 
Lazurowe Wybrzeże

 

01.05 - 14.06
30.08 - 27.09
14.06 - 30.08

pobyty od niedzieli 
do niedzieli

340 EUR 
za tydzień

(dwa pierwsze okresy)
361.04 - 500.65 EUR 

– za turnus 7-dniowy
za 1 osobę 

zniżki dla dzieci
(do 2 lat  bez opłat,

2-16 lat
50 - 20% upustu)

FRANCJA  
Fréjus  - Prowansja 
Lazurowe Wybrzeże

 

13.06 - 12.09.
(pełne wyżywienie)
pobyty od soboty 

do soboty
13.06 - 10.10
(apartamenty – 

zakwaterowanie)

przyjazdy w soboty 
i niedziele 

297.02 - 443.31 EUR
za turnus 7-dniowy

od 1 osoby z wyżywieniem

469.57 - 669.83 EUR
za turnus 7-dniowy 
za apartament bez 

wyżywienia
zniżki dla dzieci 

(do 2 lat  bez opłat,
2-16 lat

50 - 20% upustu)

FRANCJA  
Hyeres - Le Continental
Lazurowe Wybrzeże

 

04.04 - 14.11
pobyty od soboty 

do soboty

218.39 - 296.39 EUR
za turnus 7-dniowy

za 1 osobę
zniżki dla dzieci

(do 2 lat  bez opłat,
2-16 lat        

50 - 20% upustu)

325.29 - 532.00 EUR
za tydzień w apartamencie/

za apartament.
zniżki dla dzieci 

(do 2 lat bez opłat, 2-16 lat
50 - 20% upustu)
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Turnusy 7-dniowe oraz możliwość wydłużenia pobytu. Zakwaterowanie w pokojach 1-, 2- i 4-os. Dopłata 9 € 
dziennie za wykorzystanie pokoju jako 1-os. pomieszczenia. Hotel położony w centrum miasta w odległości 
100 m od oceanu. Surfing. Golf. Cena zależna od terminu turnusu i opcji wyżywienia.  Turnusy od 20.06. do 
22.08. dostępne tylko w opcji ze śniadaniem. Wskazane taryfy cenowe (C) - wyłącznie  dla osób 
uprawnionych z najbliższą rodziną (żona, mąż, dzieci do 18-go roku życia). Osoby nieuprawnione oraz 
dalsza rodzina – mogą korzystać z oferty cenowej w taryfie F (353,35 – 434,90 €). Płatność w miejscu 
wypoczynku. Parking. Dojazd indywidualny. 

Turnusy 7-dniowe oraz możliwość wydłużenia pobytu. Zakwaterowanie w apartamentach od 3-ch do 7-iu 
osób w każdym (po 2 pomieszczenia). Aneks kuchenny. TV w każdym apartamencie. Basen. Bar na tarasie. 
Parking. Wi-Fi. Pralnia. Cena zależna od terminu turnusu i wielkości apartamentu oraz liczby osób. 
Gwarantowane jest tylko zakwaterowanie. Wskazane taryfy cenowe (C) - wyłącznie  dla osób 
uprawnionych z najbliższą rodziną (żona, mąż, dzieci do 18-go roku życia). Osoby nieuprawnione oraz 
dalsza rodzina – mogą korzystać z oferty cenowej w taryfie F (358,77 – 678,55 €). Płatność w miejscu 
wypoczynku. Dojazd indywidualny.

Turnusy 7-dniowe oraz możliwość wydłużenia pobytu. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 os. Restauracja. 
Bar z tarasem. Parking. Wi-Fi. Pralnia. Cena zależna od terminu turnusu oraz liczby osób. Gwarantowane 
jest  zakwaterowanie i pełne wyżywienie. Wskazane taryfy cenowe (C) - wyłącznie  dla osób 
uprawnionych z najbliższą rodziną (żona, mąż, dzieci do 18-go roku życia). Osoby nieuprawnione oraz 
dalsza rodzina – mogą korzystać z oferty cenowej w taryfie F (355,60 – 405,22 €). Dopłata 9 € dziennie za 
wykorzystanie pokoju jako 1-os. pomieszczenia. Płatność w miejscu wypoczynku. Dojazd indywidualny.

Dzielnica Le Kremlin-Bicêtre. Najbliżej z lotniska Orly. Zakwaterowanie w pokojach 1-, 2- i 3-łóżkowych. 
Cena uzależniona od struktury pokoi oraz dnia rozpoczęcia turnusu (weekendy od piątku do niedzieli 
i wakacje francuskie w cenach promocyjnych). Płatność w miejscu wypoczynku. Restauracja hotelowa 
(śniadania - buffet). Bar. Parking płatny - ok. 7,40 € dziennie.  Dopłata do pokoju 3-os. (9,60 € za nocleg). 
Dopłata za pokój łączony z max. 2 dzieci – 20 € za nocleg. W pobliżu dwie stacje metra (Le Kremlin lub 
Porte d'Italie - linia 7). Dojazd indywidualny. Możliwość rezerwacji grupowych (min. 10 osób) - ceny pokoi 
niższe (47-62 €). Oferty promocyjne w zakresie Paryża na stronie www.wojsko-polskie.pl

Dzielnica Montrouge. Zakwaterowanie w pokojach 1- i 2-łóżkowych. Cena zakwaterowania bez 
wyżywienia, uzależniona od struktury pokoi i terminu pobytu (weekendy i wakacje szkolne, francuskie - 
najtańsze). TV, Wi-Fi. Płatność w miejscu wypoczynku. Restauracja hotelowa. Parking płatny – ok. 7,40 € 
dziennie. Dopłata do pokoju 3-os. (9,60 € za nocleg). Dopłata za pokój łączony z max. 2 dzieci – 20 € za 
nocleg. W pobliżu stacja metra (linia 4) oraz bus (128). Dojazd indywidualny. Możliwość rezerwacji 
grupowych (min. 10 osób) - ceny pokoi niższe (47-62 €). Oferty promocyjne w zakresie Paryża na stronie 
www.wojsko-polskie.pl

Dzielnica Le Kremlin-Bicêtre. Najbliżej z lotniska Orly. 300 m od hotelu Voltaire. Zakwaterowanie 
w pokojach 1-, 2-łóżkowych. TV i WIFI. Cena uzależniona od struktury pokoi i terminu pobytu. Płatność 
w miejscu wypoczynku. Restauracja hotelowa. Parking płatny (ok. 7,40 € dziennie). Dopłata do pokoju 
3-os. (9,60 € za nocleg). Dopłata za pokój łączony z max. 2 dzieci – 20 € za nocleg.  W pobliżu dwie stacje 
metra (Le Kremlin lub Porte d'Italie - linia 7). Dojazd indywidualny. Możliwość rezerwacji grupowych (min. 
10 osób) - ceny pokoi niższe (47-62 €). Oferty promocyjne w zakresie Paryża na stronie www.wojsko-
polskie.pl

Zakwaterowanie w pokojach klimatyzowanych 1- i 2-łóżkowych. Cena zakwaterowania bez wyżywienia, 
uzależniona od struktury pokoi. Płatność w miejscu wypoczynku. Restauracja hotelowa (śniadania  5 € od 
osoby). Parking bezpłatny. W pobliżu stacja kolejowa. Dojazd indywidualny. 

CENY

FRANCJA  
Biarritz – Hotel Beau 
Sejour Pireneje. 
Zatoka Biskajska

 

04.04 - 31.10 (FB)
z wyłączeniem okresu

20.06 - 22.08 (B&B)
pobyty od soboty 

do soboty

266.63 - 328.16 EUR
 (FB)

za turnus 7-dniowy
za osobę

75 - 130 EUR (B&B)
dziennie/pokój
zniżki dla dzieci

(do 2 lat  bez opłat, 2-16 lat
50 - 20% upustu)

FRANCJA  
Carcans-Maubuisson 
Wschodnie Wybrzeże 
(okolice Bordeaux/
Ocean Atlantycki)

 

20.06 - 12.09
pobyty od soboty 

do soboty

270.71 - 511.99 EUR
za turnus 7-dniowy

za apartament
zniżki dla dzieci

(do 2 lat  bez opłat,
2-16 lat

50 - 20% upustu)

FRANCJA  
Vernet-Les-Bains
Pireneje

 

06.06 - 31.10
pobyty od soboty 

do soboty

268.31 - 305.75 EUR
za turnus 7-dniowy

za osobę
zniżki dla dzieci

(do 2 lat  bez opłat,
2-16 lat

50 - 20% upustu)

FRANCJA  
Paryż
Hotel Voltaire

 oferta całoroczna

47 - 83 EUR
za dzień za pokój 

+ śniadanie 
5 EUR/dziennie/osoba

+ taxa klimatyczna
5% rachunku

FRANCJA  
Paryż
Hotel Descartes

 

47 - 83 EUR
za dzień za pokój 

+ śniadanie 
5 EUR/dziennie/osoba

+ taxa klimatyczna
5 % rachunku 

FRANCJA 
Paryż
Hotel Diderot

 oferta całoroczna

47 - 83 EUR
za dzień za pokój 

+ śniadanie

5 EUR/dziennie/osoba

+ taxa klimatyczna
5% rachunku

FRANCJA  
Tulon
Hotel Louvois

 
oferta całoroczna

48.10 - 51.20 EUR
za dzień za pokój

+ taxa klimatyczna
0,83 EUR dziennie 

od osoby

oferta całoroczna
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Ośrodek Bundeswehry w Płd. Tyrolu. Pokoje 1- i 2-os., te ostatnie z możliwością dostawki dla dzieci do 17-
go roku życia (17 € za osobodzień) oraz apartamenty dla max. 5 osób. Cena zależna od terminu turnusu, 
rodzaju i standardu pokoju (niektóre z balkonami, tarasami, lodówką). W cenie gwarantowane 
zakwaterowanie i wyżywienie tzw. stół szwedzki (2 posiłki-HB: śniadanie i obiadokolacja), spa. Basen 
odkryty. Bilard. Płatne – sauna,  masaże, podziemny parking. Słoneczny taras i ogród, korty tenisowe. 
Wody termalne. Miejsca parkingowe. Płatność w miejscu wypoczynku. Dojazd indywidualny. Główny 
sezon 20.06–05.09.2020. 

Ośrodek Bundeswehry we Włoszech nad jeziorem Garda. Pokoje apartamentowe 2-, 4-os. i rodzinne (2-6 
os.). Cena zależna od terminu turnusu, rodzaju i standardu pokoju. W cenie gwarantowane 
zakwaterowanie i 2 posiłki (HB: śniadanie i obiadokolacja), Wi-Fi, miejsce parkingowe. Dopłata za 
wykorzystanie pokoju jako 1-os. (20-30 € za nocleg). Podgrzewany basen zewnętrzny oraz basen dla 
dzieci. Słoneczny taras z leżakami. Restauracja, bary, winda, kort tenisowy. Jezioro Garda – 4 km. Plaża - 
ok. 15 km. Miejsca parkingowe. Doskonały pobyt dla rodzin z dziećmi – liczne atrakcje. Płatność w miejscu 
wypoczynku. Dojazd indywidualny. 

Ośrodek armii włoskiej. Turnusy minimum 7–dniowe. Możliwość zwielokrotnienia turnusu. Pokoje 2–os. 
Cena obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie - 3 posiłki (FB). Po rezerwacji wymagany depozyt w wysokości 
40% kosztu wypoczynku. Pozostała płatność w miejscu wypoczynku. Inne usługi we własnym zakresie. 
Dojazd indywidualny. 

Ośrodek armii włoskiej. Turnusy minimum 7-dniowe. Możliwość zwielokrotnienia turnusu. Pokoje 2–os. 
Cena obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie - 3 posiłki (FB). Po rezerwacji wymagany depozyt w wysokości 
40% kosztu wypoczynku. Pozostała płatność w miejscu wypoczynku. Inne usługi we własnym zakresie. 
Dojazd indywidualny. 

Turnusy już od 1 stycznia (minimum 7-dniowe). Zakwaterowanie w pokojach 2- i 4-os., apartamentowych 
(2- i 4-łóżkowych) lub w mieszkaniach dla 4 – 6 osób. Klimatyzacja. Aneksy kuchenne w apartamentach 
i pokojach studio. Wyżywienie we własnym zakresie. Cena obejmuje: zakwaterowanie, parasol plażowy 
z dwoma leżakami lub krzesłami, basen, parking i jest zależna od terminu turnusu oraz standardu 
pomieszczenia. Opłata za gaz włączona w cenę w pokojach studio i apartamentach. Opłata za sprzątanie 
na koniec pobytu (20-40 €). Wymagana wpłata zaliczki 40% całkowitej opłaty, po dokonaniu rezerwacji. 
Pozostała opłata w miejscu wypoczynku. Dojazd indywidualny. 

Ośrodek armii włoskiej. Turnusy minimum 7-dniowe, wyłącznie we wskazanych okresach. 
Zakwaterowanie w 2-os. pokojach. Cena obejmuje pełne wyżywienie - FB (3 posiłki). Po rezerwacji 
wymagany depozyt w wysokości 40% kosztu wypoczynku. Pozostała płatność w miejscu wypoczynku. 
Inne usługi we  własnym zakresie. Dojazd indywidualny.

Toskania. Wyśmienite wina i jedzenie. Turnusy wyłącznie we wskazanych okresach. Pokoje tylko 2– i 4-
łóżkowe. Możliwość zabezpieczenia dostawki lub łóżeczka dla małego dziecka. Cena w zależności od 
terminu turnusu i opcji wyżywienia (2 posiłki-HB lub 3 posiłki-FB). Dodatkowe opłaty za leżaki 
i parasol. Płatność kartą w miejscu pobytu. Ceny ostateczne – w kwietniu 2020. Plaża przy samym 
ośrodku. Parking na terenie ośrodka. Dojazd indywidualny. 

CENY

WŁOCHY 
Tremosine – Jezioro Garda
Hotel Piccola Italia Resort

 

01.06 - 20.06
22.08 - 10.10 
pobyty możliwe 

w każdy dzień tygodnia 
z wyłączeniem niedzieli)

35 - 56 EUR
za dzień za 1 osobę

+ opłata klimatyczna
zniżki dla dzieci

(do 2 lat bez opłat,
2 - 17 lat 

75% - 25% upustu)

WŁOCHY 
Bressanone
Residence  Europa
Alpy/Dolomity

 

20.06 - 19.09
pobyty od soboty 

do soboty

40 EUR
za dzień za 1 osobę 

z wyżywieniem
zniżki dla dzieci

(6 - 12 lat  - 32 EUR
2 - 6 lat - 21 EUR

do 2 lat  bez opłat)

WŁOCHY 
Merano
Villa Hoffmann
Alpy/Dolomity

 

27.06 - 05.09
pobyty od soboty 

do soboty

40 EUR
za dzień za 1 osobę

z wyżywieniem
zniżki dla dzieci

(6 - 12 lat  - 32 EUR
2 - 6 lat - 21 EUR

do 2 lat  bez opłat)

WŁOCHY 
Casale Salento

 
oferta całoroczna

50 - 155 EUR
za dzień za pokój
55 - 185 EUR       

za 1 dzień za studio
67 - 255 EUR 

za mieszkanie 3 pok.
dla max. 6 osób

WŁOCHY 
Ischia
Residence Mareluna
Prowincja Neapol
Wyspa wulkaniczna

 

20.06 - 25.07
29.08 - 19.09

pobyty od soboty 
do soboty

40 EUR
za dzień za 1 osobę

zniżki dla dzieci
(6 - 12 lat  - 32 EUR

2 - 6 lat - 21 EUR
do 2 lat  bez opłat)

WŁOCHY 
Merano
Hotel 360 Grad

 

22.02 - 07.11
pobyty od czwartku 
lub soboty na min. 
5 dni w gł. sezonie 

(możliwe też w inne dni 
tygodnia poza sezonem, 
z wyłączeniem niedzieli)

54 - 85 EUR
za dzień za 1 osobę

+ opłata klimatyczna
zniżki dla dzieci

(do 2 lat bez opłat,
2 - 17 lat 

75% - 25% upustu)

WŁOCHY 
Cecina
Toskania
Morze Liguryjskie

 

11.06 - 24.06
25.06 - 08.07
03.09 - 16.09

26.28 - 32.41 EUR
za dzień za 1 osobę

zniżki dla dzieci
(do 2 lat bez opłat

2-5 lat 50% upustu)
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Turnus wyłącznie we wskazanym terminie. Cena uzależniona  od liczby posiłków. Dojazd indywidualny. 
Pokoje wyłącznie 4-łóżkowe. Plaża blisko ośrodka. Plac zabaw. Dodatkowe opłaty za leżaki, parasol i plażę. 
Ceny ostateczne – w kwietniu 2020. Bardzo dobra oferta dla rodzin z małymi dziećmi. Dojazd indywidualny. 

Turnusy wyłącznie we wskazanych terminach. Cena uzależniona od terminu turnusu i liczby posiłków.  
Pokoje 4-łóżkowe. W pobliżu hotelu możliwość kąpieli na niestrzeżonej plaży. Płatna plaża miejska - 
oddalona ok. 5 km. Zniżki – tylko dla dzieci do 5-go roku życia. Płatność kartą w miejscu pobytu. Ceny 
ostateczne – w kwietniu 2020. Parking na terenie ośrodka. Dojazd indywidualny. 

Turnusy we wskazanych okresach. Cena dotyczy karawaningu (własny pojazd) – miejsca na kamper. 
Możliwość korzystania z miejsc plażowych (łóżko, parasol) - płatnych dodatkowo. Brak wyżywienia. 
Płatność gotówką. Ceny ostateczne – w kwietniu 2020. Dojazd indywidualny. 

Turnus 13-dniowy we wskazanym terminie. Opłata w miejscu wypoczynku. Cena obejmuje opłatę 
wyłącznie za zakwaterowanie. Wyżywienie we własnym zakresie. Bungalow 2-pokojowy z pełni 
wyposażonym aneksem kuchennym dla 4/5 osób – piąte łóżko i TV na dodatkowy wniosek. Skromne 
warunki pobytu, ale znakomita baza wypadowa do zwiedzania Rzymu. Dojazd indywidualny. 

Wypoczynek wyłącznie we wskazanych terminach. Pokoje 3-łóżkowe z łazienkami, bez aneksu 
kuchennego na terenie szkoły wojskowej. Cena obejmuje wyłącznie zakwaterowanie i jest uzależniona 
od liczby osób w pokoju. Opłata w miejscu pobytu. Wyżywienie we własnym zakresie. Istnieje możliwość 
spożywania posiłków w messie wojskowej (oprócz śniadania).   Przyjazdy wyłącznie do godz. 20:00 
pierwszego dnia turnusu. Dojazd indywidualny. 

Ośrodek wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. Wypoczynek we wskazanym  okresie w turnusach 7-dniowych. 
Pokoje tylko 2-os.  Dojazd i wyżywienie we własnym zakresie. Możliwość wykupienia obiadu i/lub kolacji 
w cenie 8 € od osoby za jeden posiłek. Napoje nie są wliczone w cenę posiłku. Przyjazdy wyłącznie do godz. 
20:00 pierwszego dnia turnusu. Zamówienia na 60 dni przed pobytem. 

Ośrodek wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. Wypoczynek we wskazanym  okresie w turnusach 
7-dniowych. Pokoje 1-, 2-, 3-os.  Dojazd we własnym zakresie. Możliwość wykupienia obiadu i/lub kolacji 
w cenie 8 € od osoby za jeden posiłek. Napoje nie są wliczone w cenę posiłku. Do śniadania otrzymuje się 
małą butelkę wody. Przyjazdy wyłącznie do godz. 20:00 pierwszego dnia turnusu.  Zamówienia na 60 dni 
przed pobytem. 

Stąd blisko na romantyczną wyspę Capri. Ośrodek wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. Wypoczynek we 
wskazanym  okresie w turnusach 7-dniowych. Pokoje 2- i 3-os. Dojazd i wyżywienie we własnym 
zakresie. Możliwość wykupienia obiadu i/lub kolacji w cenie 8 € od osoby za jeden posiłek. Napoje nie są 
wliczone w cenę posiłku. Do śniadania otrzymuje się małą butelkę wody. Przyjazdy wyłącznie do godz. 
20:00 pierwszego dnia turnusu.  Zamówienia na 60 dni przed pobytem. 

Ośrodek wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. Wypoczynek we wskazanym  okresie w turnusach 7-
dniowych. Pokoje tylko 2-os. Dojazd i wyżywienie we własnym zakresie. Możliwość wykupienia obiadu i/lub 
kolacji w cenie 8 € od osoby za jeden posiłek. Napoje nie są wliczone w cenę posiłku. Do śniadania otrzymuje 
się małą butelkę wody. Przyjazdy wyłącznie do godz. 20:00 pierwszego dnia turnusu.  Zamówienia na 60 dni 
przed pobytem. 

CENY

WŁOCHY 
Klub oficerski
Augusta
Sycylia/Syrakuzy

 

09.01 - 01.12 42 EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem

WŁOCHY 
Milano Marittima 
Prowincja Ravenna

 

03.09 - 16.09 22.78 - 28.23 EUR
za dzień za 1 osobę

zniżki dla dzieci
(do 2 lat bez opłat

2-5 lat 50% upustu)

WŁOCHY 
San  Remo
Włoska Riwiera

 

25.06 - 08.07
20.08 - 02.09
03.09 - 16.09

19.60 - 26.20 EUR
za dzień  za 1 osobę

zniżki dla dzieci
(do 2 lat bez opłat

2-5 lat 50% upustu)

WŁOCHY 
Ca' Vio  k. Wenecji

 

28.05 - 10.06
11.06 - 24.06
25.06 - 08.07
09.07 - 22.07
23.07 - 05.08
06.08 - 19.08
20.08 - 02.09
03.09 - 16.09

10.90 EUR
za dzień za 1 osobę

WŁOCHY 
Furbara  k. Rzymu

 

15.06 - 28.06 14.03 EUR
za dzień za bungalow

plus
10.29 EUR

za dzień za 1 osobę

WŁOCHY 
Loreto k. Ancony
Baza  szkoleniowa 

 

11.08 - 18.08
18.08 - 25.08

32.40 - 72.27 EUR
za tydzień 

za zakwaterowanie

WŁOCHY
Kluby ofic. i podofic.
Livorno - Toskania

 

09.01 - 01.12 45 EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem

WŁOCHY 
Kluby ofic. i podofic.
Cagliari - Sardynia

 

09.01 - 31.05
15.09 - 31.12 

38  - 52 EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem

WŁOCHY 
Klub oficerski
Neapol

 

09.01 - 01.12
zamknięty 

do końca kwietnia

45 - 52 EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem
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Ośrodek wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. Wypoczynek w turnusach 7-dniowych (lub ich wielokrotności). 
Pokoje 2-, 3- i 4-os. Cena obejmuje zakwaterowanie i śniadania (B&B) i jest uzależniona od struktury pokoju. 
Do śniadania otrzymuje się małą butelkę wody. Można dokupić obiady i kolacje – po 8 € każdy posiłek. 
Napoje dodatkowo płatne. Przyjazdy wyłącznie do godz. 20:00 pierwszego dnia turnusu. Dojazd 
indywidualny. Zamówienia na 60 dni przed pobytem. 

Miasto kultury i artystów. W 7-dniowych turnusach od 29.05. do 16.09. dostępny  apartament 4-łóżkowy, 
a w pozostałych również 5-łóżkowy. W Lido cena obejmuje tylko zakwaterowanie, bez wyżywienia.  Dojazd 
we własnym zakresie. W miejscu, w Lido - bar, leżaki i parasole plażowe. Oferta dla żołnierzy i personelu 
cywilnego z rodzinami.
W klubach pokoje 2- i 3-os. Możliwość wykupienia obiadu i kolacji – po 8 € za każdy posiłek. Napoje 
dodatkowo płatne. Do śniadania otrzymuje się małą butelkę wody. Oferta tylko dla żołnierzy z rodzinami. 
Możliwość złożenia rezerwacji wyłącznie na 60 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 

Ośrodek wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. Wypoczynek wyłącznie w podanych miesiącach w turnusach 
7-dniowych (lub ich wielokrotności). Pokoje 2-os. i z możliwością dostawki oraz 3-os. (dostępne tylko 
w czerwcu). Cena obejmuje zakwaterowanie i śniadania (B&B) i jest uzależniona od struktury pokoju. 
Napoje dodatkowo płatne. Przy śniadaniu otrzymuje się małą butelkę wody. Przyjazdy wyłącznie do godz. 
20:00 pierwszego dnia turnusu. Dojazd indywidualny. Zamówienia na 60 dni przed pobytem.

Doskonała baza wypadowa do zwiedzania Rzymu. Apartament dla max. 4-ch osób dostępny tylko we 
wskazanych okresach w 7-dniowych turnusach na indywidualne zamówienie - w ramach wolnych miejsc. 
Turnusy można łączyć. Teren bazy portu MW. Cena obejmuje wyłącznie zakwaterowanie. Można 
wykupić obiady. Dojazd we własnym zakresie.  Zamówienia na 60 dni przed wypoczynkiem. Oferta dla 
żołnierzy z rodzinami.

Doskonała baza wypoczynkowa nad M. Adriatyckim. Pokoje 2- i 3-os. w klubie podoficerskim. Klub oficerski - 
w  remoncie.  Cena obejmuje wyłącznie zakwaterowanie i śniadania. Można kupić obiady i kolacje na 
stołówce  po 8 € za każdy posiłek. Do śniadania otrzymuje się małą butelkę wody. Dojazd we własnym 
zakresie. Zamówienia na 60 dni przed wypoczynkiem. Oferta dla żołnierzy z rodzinami.

Apartament 2-pokojowy z max. 6-ma łóżkami, dostępny we wskazanym okresie na indywidualne 
zamówienie - w ramach wolnych miejsc. Teren górzysty w Kalabrii blisko Salerno. Cena obejmuje 
zakwaterowanie oraz sprzątanie pokoju. Wyżywienie i dojazd we własnym zakresie. Zamówienia na 60 dni 
przed wypoczynkiem. Oferta dla żołnierzy i cywilnego personelu.

Uzdrowisko. Region Toskanii. Klub oficerski i podoficerski. Pokoje 2- i 3- os., dostępne we wskazanych 
okresach (3-os. niedostępny we wrześniu), w 7-dniowych turnusach na indywidualne zamówienie - w 
ramach wolnych miejsc. Terminy turnusów można łączyć. Cena obejmuje zakwaterowanie 
i śniadania (B&B). Można dokupić obiady i kolacje – po 8 € każdy posiłek. Napoje dodatkowo płatne. Przy 
śniadaniu otrzymuje się małą butelkę wody. Dojazd we własnym zakresie. Zamówienia na 60 dni przed 
wypoczynkiem.

Miasto na płn. Sardynii. Dostępne pokoje 2-, 3-os. (w czerwcu i 1-15.09.) i 4-łóżkowe (czerwiec, lipiec, 
1-15.09.). W klubach podoficerskich pokoje 3-os. dostępne również w lipcu. Turnusy 7-dniowe 
w wyznaczonych okresach. Cena uzależniona od standardu pokoi i liczby osób. Gwarantowane tylko 
zakwaterowanie i śniadania, napoje dodatkowo płatne. Do śniadania otrzymuje się małą butelkę wody. 
Oferta dla żołnierzy z rodzinami. Zamówienia na 60 dni przed wypoczynkiem.

CENY

WŁOCHY 
Kluby ofic. i podofic.
Terminillo
Masyw górski – Terminillo
Rieti/Rzym

 

01.02 - 31.07 50 - 70 EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem

WŁOCHY 
Venezia 
San Nicolo' Lido 
(apartamenty)
Venezia 
Klub ofic. i podofic. 
(pokoje)

 

Lido
od lutego do maja

od listopada do grudnia
29.05 - 16.09

 
Kluby

08.01 - 30.11

37.20 - 46.50 EUR
za dzień za apartament  

48 - 55 EUR
za pokój ze śniadaniem

WŁOCHY 
Levico Terme
Trentino/Płd.Tyrol
Klub ofic. i podofic. 
(pokoje)

 

01.06 - 30.06
01.07 - 31.07
01.09 - 30.09

50 - 60 EUR
za dzień za pokój

WŁOCHY 
Gaeta k. Rzymu 
Punta Stendardo

 

01.05 - 05.06
05.06 - 19.06

41 EUR
za dzień za apartament

 287 EUR
 za 7 dni za apartament 

plus 3 EUR/dziennie 
za sprzątanie  

WŁOCHY 
Ankona 
Klub podofic. (pokoje)

 

09.01 - 31.05
15.09 - 01.12

42 - 49 EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem

WŁOCHY 
Camigliatello Silano
Region Salerno

 

01.08 - 09.08 34 EUR
za dzień za apartament

plus 1,55 EUR 
opłata dodatkowa 
za osobę za dzień
zniżki dla dzieci

WŁOCHY
La Maddalena
Sardynia/Sassari
Klub ofic. i podofic..
(pokoje dla  max 4-ch osób)

 

01.06 - 30.06
01.07 - 31.07
01.09 - 15.09

60 - 80  EUR 
za dzień za pokój 

ze śniadaniem

WŁOCHY
Chianciano Terme
Prowincja  Siena/Toskania
Kluby ofic. i  podofic

 

01.06 - 30.06
01.07 - 31.07
01.09 - 30.09

50 - 60 EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem
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Dostępne pokoje 2-, 3-os. w klubie oficerskim i 4-os. w klubie  podoficerskim. Turnusy 7-dniowe w 
wyznaczonym okresie. Cena uzależniona od standardu pokoi i liczby osób. Gwarantowane tylko 
zakwaterowanie i śniadania. Można dokupić obiady i kolacje – 8 € każdy posiłek. Napoje dodatkowo 
płatne. Do śniadania otrzymuje się małą butelkę wody. Oferta dla żołnierzy z rodzinami. Zamówienia na 
60 dni przed wypoczynkiem.

Końcówka tzw. "buta włoskiego" nad  M. Adriatyckim. Apartament dla max. 4-ch osób, dostępny we 
wskazanych okresach, w 7-dniowych turnusach na indywidualne zamówienie - w ramach wolnych miejsc. 
Terminy turnusów nie łączą się (przerwy weekendowe i nie tylko). Teren bazy portu i szkoły MW. Cena 
obejmuje wyłącznie zakwaterowanie. Można wykupić obiady na stołówce pobliskiej szkoły wojskowej. 
Dojazd we własnym zakresie. Zamówienia na 60 dni przed wypoczynkiem. Oferta dla żołnierzy z rodzinami.

Apartamenty nad M. Jońskim (Zatoka Tarencka). Pokoje 2– i 4-łóżkowe, dostępne we wskazanych 
okresach (po 2 w każdym oferowanym turnusie), na indywidualne zamówienie - w ramach wolnych 
miejsc. Terminy turnusów nie łączą się (przerwy weekendowe).  Teren wojskowy. Cena obejmuje 
wyłącznie zakwaterowanie. Limit prądu (konieczność dopłaty w przypadku nadmiernego zużycia). Brak 
możliwości wykupienia dodatkowego wyżywienia. Dojazd we własnym zakresie. Zamówienia na 60 dni 
przed wypoczynkiem. Oferta dla żołnierzy z rodzinami.

Region obfitujący w liczne zabytki kultury. Apartament dla max. 5 osób, dostępny we wskazanych 
okresach, w 7-dniowych turnusach na indywidualne zamówienie - w ramach wolnych miejsc. Turnusy 
można łączyć. Sypiania, pokój dzienny, kuchnia, łazienka. Cena obejmuje wyłącznie zakwaterowanie. 
Dojazd we własnym zakresie. Oferta dla cywili i żołnierzy z rodzinami.

Pokoje 2-, 3-, i 4- osobowe (ten ostatni tylko w  klubie podofic.) dostępne tylko we wskazanym okresie, w 7-
dniowych turnusach na indywidualne zamówienie - w ramach wolnych miejsc. Turnusy łączą się. Cena 
obejmuje zakwaterowanie i śniadania. Można wykupić dodatkowe posiłki – po 8 EUR każdy. Napoje – 
dodatkowo płatne. Do śniadania otrzymuje się małą butelkę wody. Dojazd we własnym zakresie.  
Zgłoszenia tylko na 60 dni przed wypoczynkiem. Oferta dla żołnierzy z rodzinami.

Rodos – „wyspa słońca”. Ośrodek w północno-wschodniej części wyspy. Wypoczynek wyłącznie we 
wskazanych terminach. Dostępne turnusy 7-dniowe i ich wielokrotność. Pokoje 1- i 2-os. (łóżka piętrowe 
dla dzieci na dostawce w pok. 2-os.). Dostawka płatna po 5 € za osobodzień. Cena obejmuje tylko 
zakwaterowanie. Śniadanie – po 5 € od 1 os. Pozostałe posiłki płatne oddzielnie (ok. 9-10 € za jeden 
posiłek od osoby w dniu zamawiania). Zniżki dla dzieci dotyczą tylko zakwaterowania. Płatność wyłącznie 
gotówką w miejscu wypoczynku. Dojazd i program - indywidualnie. 

Zielona wyspa Korfu – królowa Wysp Jońskich. Pobyt w południowo-wschodniej części wyspy, 
w fortyfikacji obronnej m. Kerkyra. Wypoczynek wyłącznie we wskazanych terminach. Turnusy 7- i 14-
dniowe. Pokoje 1- i 2-os. (te drugie - z możliwością dostawki dla 3-iej osoby) oraz apartamenty 
4-łóżkowe (dodatkowa 5 osoba). Dostawki płatne po 5€ od 1 os. dziennie. Cena obejmuje 
zakwaterowanie i zależy od struktury pokoi oraz liczby osób. Śniadania po 5 € dziennie od 1 os. Inne 
posiłki dodatkowe płatne - przy składaniu zamówienia (ok. 9-10 € za jeden posiłek od osoby). Płatność 
wyłącznie gotówką w miejscu wypoczynku. Zniżki dla dzieci dotyczą wyłącznie zakwaterowania. Dojazd 
i program - indywidualnie.

Ośrodek przy plaży. Doskonała baza wypadowa do Aten (ok. 30 km). Opłata za pobyt w ośrodku (gotówką 
lub kartą). Cena obejmuje wyłącznie zakwaterowanie w pokojach 1- lub 2-os. (dostawki dla 3-iej i 4-tej 
osoby w pokoju 2-os.) oraz bungalowach 4-łóżkowych (dodatkowe 2 osoby na dostawce). Cena jest 
uzależniona od struktury pokoi i liczby osób. Każda dodatkowa osoba w pokoju lub bungalowie płaci po 
5 € dziennie za zakwaterowanie. Śniadanie po 5 € dziennie od 1 os. Można wykupić dodatkowe posiłki – 
płatność przy zamawianiu (ok. 9-10 € za jeden posiłek od osoby). Zniżki dla dzieci dotyczą tylko 
zakwaterowania. Program turystyczny we własnym zakresie. Dojazd indywidualny. 

CENY

WŁOCHY 
Brindisi 
Apartamenty 

 

24.04 - 30.04
05.05 - 11.05
15.05 - 21.05
26.05 - 01.06
05.06 - 11.06 
16.06 - 22.06
26.06 - 24.09
30.08 - 26.09 

115 EUR
za apartament za 7 dni

WŁOCHY 
Taranto 
Apartamenty 

 

27.03 - 03.04
30.04 - 10.05
03.06 - 10.06
10.09 - 18.09
25.10 - 31.10
04.12 - 11.12

65 - 110 EUR
za apartament za 7 dni

WŁOCHY 
Amalfi  k. Neapolu

 

03.01 - 22.05
11.10 - 03.01

336 EUR
za apartament za 7 dni

WŁOCHY 
La Spezia
Zatoka Genueńska 
Liguria
Kluby ofic. i  podofic. 

 

09.01 - 01.12 45 - 59  EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem

GRECJA 
Rodos/Rodos
Blue  Sea

 

14.05 - 10.06
27.08 - 01.10

20 - 30 EUR
za dzień za pokój 
zniżki dla dzieci
(od  6 do 11 lat 

50% upustu, 
od 12-17 lat
25% upustu, 

do lat 5 bez opłat)

GRECJA 
Korfu (Kerkyra)
NA.S.KE

 

11.05 - 05.07
31.08 - 27.09

25 - 40 EUR
za dzień za  pokój 
lub apartament 
zniżki dla dzieci
(od  6 do 11 lat 

50% upustu, 
od 12-17 lat
25% upustu, 

do lat 5 bez opłat)

GRECJA 
Zouberi  k. Aten

 

20.05 - 18.06
28.08 - 26.09

20 - 30 EUR
za dzień za pokój 

lub bungalow
zniżki dla dzieci 
(od  6 do 11 lat 

50% upustu, 
od 12-17 lat, 25% upustu, 

do lat 5 bez opłat)

WŁOCHY 
Rzym
Klub ofic. i podofic..
(pokoje dla  max 4-ch osób)

 

09.01 - 01.12 48 - 62  EUR 
za dzień za pokój 

ze śniadaniem
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Poros - górzysta wyspa w pobliżu Pireusu, oddzielona od Peloponezu 200 m szerokości kanałem. Brak 
lotniska, dostęp wyłącznie drogą lądową z Aten przez Epidaurus i/lub morską - promem lub wodolotem. 
Wypoczynek na terenie bazy MW wyłącznie we wskazanych terminach. Turnusy 7- i 14-dniowe. Pokoje 1- i 
2-os. (w tym drugim z możliwością zakwaterowania 3-iej osoby) oraz apartamenty 4-łóżkowe (możliwa 5-
ta osoba). Cena obejmuje zakwaterowanie i zależy od struktury pokoi oraz liczby osób. Śniadanie  po 
5 € dziennie od 1 os. Pozostałe posiłki płatne oddzielnie na zamówienie (ok. 9-10 € za jeden posiłek od 
osoby). Płatność wyłącznie gotówką w miejscu wypoczynku. Zniżki dla dzieci dotyczą wyłącznie 
zakwaterowania. Dojazd i program -  indywidualnie. 

Ośrodek przy plaży nad M. Śródziemnym. Pokoje 1- i 2- os. (w tym drugim możliwe dostawki dla 3-iej i 4-tej 
osoby). Opłata za pobyt w ośrodku (tylko gotówką). Cena obejmuje wyłącznie zakwaterowanie i jest 
uzależniona od struktury pokoi. Zniżki dla dzieci tylko do zakwaterowania. Śniadania po 5 € dziennie od 
1 os. Można wykupić dodatkowe posiłki w dniu zamawiania (ok. 9-10 € za jeden posiłek od osoby). Każda 
dodatkowa osoba kwaterowana w pokoju wnosi opłatę po 5 € za osobodzień. Program turystyczny we 
własnym zakresie. Dojazd indywidualny. 

Ośrodek nad Zatoką  Amvrakikos, oddalony ok.380 km od Aten. Piękne plaże, czyste rzeki, różnorodny 
krajobraz. Opłata za pobyt w ośrodku (tylko gotówką). Cena obejmuje wyłącznie zakwaterowanie 
w pokojach 1- i 4-os. (możliwość pobytu tylko  4 osób). Dopłata za śniadania po 5 € za każdą osobę 
dziennie. Można wykupić dodatkowe posiłki (płatne - ok. 9 – 10 € za jeden posiłek od osoby w dniu 
zamówienia). Program turystyczny we własnym zakresie. Dojazd indywidualny. 

Ośrodek przy plaży, blisko Aten (ok.30 km). Bary, restauracje, plac zabaw dla dzieci, boiska do gier 
sportowych. Doskonałe miejsce na relaksujące wczasy. Pokoje 1- i 2-os. Opłata za pobyt w ośrodku (tylko 
gotówką). Cena obejmuje  zakwaterowanie w pokoju. Każda dodatkowa osoba w pokoju (3-ia i 4-ta) wnosi 
opłatę w wysokości 5 € dziennie. Jeśli dodatkową osobą w pokoju jest dziecko to stosuje się zniżki 
cenowe. Zniżki dla dzieci dotyczą tylko zakwaterowania. Dodatkowe opłaty: śniadanie – 5 € od 1 osoby 
dziennie. Można też wykupić dodatkowe posiłki (ok. 9 – 10 € za jeden posiłek od osoby) – płatność przy 
zamówieniu. Program turystyczny we własnym zakresie. Dojazd indywidualny. 

Ośrodek przy plaży, blisko Aten (ok. 30 km). Bary, restauracje, plac zabaw dla dzieci, boiska do gier 
sportowych. Doskonałe miejsce na relaksujące wczasy. Domki z pokojami 4-łóżkowymi. Opłata za pobyt 
w ośrodku (tylko gotówką). Cena obejmuje zakwaterowanie i jest uzależniona od struktury pokoi oraz 
liczby osób do zakwaterowania. Dodatkowa osoba w 2-os. pokoju (3-cia)  lub domku (5-ta i 6-ta) płaci 5 € 
dziennie. Jeśli dodatkową osobą jest dziecko – przysługuje zniżka. Zniżki dla dzieci dotyczą wyłącznie 
zakwaterowania. Śniadanie w cenie 5 € od osoby dziennie. Można wykupić dodatkowe posiłki (ok. 9 – 10 € 
za jeden posiłek od osoby), płatność przy serwowaniu. Program turystyczny we własnym zakresie. Dojazd 
indywidualny.

Ośrodek armii belgijskiej, usytuowany przy plaży, k. Maleme, 14 km od Chanii. Pokoje 2-, 3-os., 
apartamenty, studio, mieszkania. Klimatyzacja. Pokoje z łazienkami (wanna lub kabina prysznicowa), 
lodówki, TV, telefon, suszarki do włosów. Sejfy płatne. Mieszkania i małe domki są wyposażone 
w aneks i sprzęt kuchenny.  Bar, kawiarnia, restauracja, baseny (również dla dzieci), klub zabaw dla dzieci, 
sala fitness i TV. Doskonałe miejsce na relaksujące wczasy rodzinne. Opłata za pobyt przelewem 
bankowym lub gotówką (w miejscu pobytu). Cena obejmuje zakwaterowanie i pełne wyżywienie 
(formuła „all” w godzinach 11:00-22:30). Wymagana dopłata za korzystanie z większego pokoju, jako 
pojedynczego w wysokości 9 € dziennie. Program turystyczny (wycieczki)  i rekreacyjno-sportowy we 
własnym zakresie lub z animatorami ośrodka. Sprzęt sportowy i wodny – do dyspozycji gości. W pobliżu 
możliwość wypożyczenia auta. Dojazd indywidualny. Zamówienia od 6 stycznia.

Pokoje 1- i 2-os. w standardzie oraz w wersji lux, z możliwością dostawki. Apartamenty 2-łóżkowe 
(wyłącznie w Bellevue 1566–2295 CZK). Cena w hotelu Bellevue obejmuje wyłącznie zakwaterowanie 
i śniadania (B&B). Obiad/kolacja po 175 CZK – dorośli i po 90 CZK – dzieci. Ceny w hotelu Sadovy Pramen są 
podane w € i obejmują: zakwaterowanie i pełne wyżywienie (FB), konsultacje dietetyka, 3 zabiegi 
dziennie (2 małe i 1 duży – zgodnie z zaleceniem lekarza), wizytę lekarza na początek i na koniec pobytu. 
Przy HB – zniżka 6 € dziennie. Ceny zależą od rodzaju i kategorii pokoju oraz sezonu. Zabiegi nie są 
prowadzone w niedziele i święta. Dopłata za pokoje usytuowane od strony parku. Parking na zamówienie 
- odpłatny. Opłata klimatyczna obowiązkowa. Zabiegi SPA oraz wellness wg cennika, dostępnego 
w ośrodku. Miejski basen termalny. Płatność gotówką lub kartą kredytową. Dojazd indywidualny. 
Budynek „Chopin” w remoncie. Więcej info na: www.vlrz.cz.

CENY

GRECJA 
Poros
„M.T.C Poros”

 

18.05 - 22.06
31.08 - 21.09

15 - 30 EUR
za dzień za pokój 
lub apartament
zniżki dla dzieci
(od  6 do 11 lat 

50% upustu, 
od 12-17 lat
25% upustu, 

do lat 5 bez opłat)

GRECJA 
Skotina (Thessaloniki)

 

21.05 - 19.06
29.08 - 27.09

20 - 30 EUR
za dzień za pokój 
zniżki dla dzieci
(od  6 do 11 lat 

50% upustu, od 12-17 lat
25% upustu, 

do lat 5 bez opłat)

GRECJA 
Aktio (Preveza Lefkada)

 

20.05 - 18.06
28.08 - 26.09

20 - 25 EUR
za dzień za pokój 
zniżki dla dzieci
(od  6 do 11 lat 

50% upustu, 
od 12-17 lat
25% upustu, 

do lat 5 bez opłat)

GRECJA 
Agios Andreas k. Aten

 

02.05 - 01.10
pobyty od czwartku 
lub soboty na min. 
5 dni w gł. sezonie 

(możliwe też w inne dni 
tygodnia poza sezonem, 
z wyłączeniem niedzieli).

20 EUR
za dzień za pokój 
zniżki dla dzieci
(od  6 do 11 lat 

50% upustu, 
od 12-17 lat
25% upustu, 

do lat 5 bez opłat)

GRECJA 
Agios Marina k. Aten

 

17.05 - 11.07
06.09 - 03.10

25 - 40 EUR
za dzień za  pokój 

lub bungalow(domek) 
zniżki dla dzieci
(od  6 do 11 lat 

50% upustu, 
od 12-17 lat
25% upustu, 

do lat 5 bez opłat)

GRECJA 
Kreta - Maleme
Hotel Castro

 

27.05 - 29.06
29.06 - 27.08
27.08 - 23.09

46 - 52 EUR
za dzień za 1 osobę
+ taksa klimatyczna

zniżki dla dzieci
(od  2 do 6 lat

17 - 19 € dziennie,
od 7-13 lat

23-26 € dziennie,
do lat 2 bez opłat)

CZECHY
Karlove Vary
Bellevue ***
Sadovy Pramen***

 oferta całoroczna

360 - 2250 CZK
za dzień za 1 osobę

(Bellevue)
59 - 74 EUR

za dzień za 1 osobę 
z wyżywieniem i zabiegami

(Sadoy Pramen)
zniżki dla dzieci 

do 12 lat bez opłat dzieci 
do 2-ch lat (bez 

dodatkowego łóżka 
i wyżywienia)
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Pokoje 1-, 2-, 3- i 4-os. Zakwaterowanie w hotelu ze śniadaniem lub w murowanych bungalowach 
piętrowych bez śniadania. Cena w zależności od standardu, liczby osób i terminu pobytu. Możliwość 
dostawek. Pozostałe posiłki - dodatkowo płatne 150-170 CZK (dorośli) i 90-102 CZK (dzieci). 
Wyższe ceny za wyżywienie w czasie turnusów świątecznych i Noworocznych. W cenie 
zakwaterowania 75 min. w "Water Paradise" (raz dziennie dla gości hotelowych, dla pozostałych osób 
- dwie wizyty przy pobycie min. 6-dniowym). Usługi wellness, zaplecze rekreacyjno-sportowe (np. 
kort tenisowy, siłownia, kręgielnia, strzelnica, snowboard, narty, wypożyczalnia rowerów) wg 
cennika w miejscu pobytu. Dojazd indywidualny. Więcej info na: www.vlrz.cz. 

Pokoje 1- i 2-os. z łazienkami. Możliwość dostawki, również dla osoby dorosłej. Zakwaterowanie ze 
śniadaniem, cena w zależności od standardu pokoju, sezonu, wielkości pokoi. Klimatyzacja.TV-SAT. 
Lodówki. Dodatkowe posiłki w restauracji hotelowej – płatne w hotelu. W weekendy restauracja 
nieczynna. Zniżki za dostawki dla dzieci i dorosłych (13-24 € za dobę od 1 osoby). Płatność w miejscu 
pobytu gotówką lub kartą płatniczą. Opłata klimatyczna obowiązkowa (0,60 € za osobodzień od osób 
w wieku 18-70 lat).  Parking na zamówienie – płatny. Dogodny dojazd do centrum zakupowego miasta i na 
Hradczany. Dojazd indywidualny. Więcej informacji na: www.daphotel.cz

Ośrodek nadmorski we wschodniej Hiszpanii blisko Walencji. Pokoje 1- i 2-os. (możliwość dostawek dla 
dzieci do 10 roku życia), klimatyzowane, Wi-Fi, lodówki. Restauracja, snack bar, bar zewnętrzny. Ośrodek 
nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplecze rekreacyjno-sportowe (ogród, basen, 
kort tenisowy, pokój gier, mini golf). Zaplecze medyczne. W cenie gwarantowane zakwaterowanie. 
Dostawka od 4,51 € do 6,15 € dziennie. Śniadanie obowiązkowe - ok. 3 € od 1 osoby dziennie. Parking - 
1,37 € za dobę. Opłaty po przyjeździe do ośrodka. Dojazd indywidualny. Przyjazd po 17:00, wyjazd do 
10:00 (ostatniego dnia pobytu).

Duży ośrodek nadmorski we wschodnio-południowej Hiszpanii blisko Cieśniny Gibraltarskiej. Pokoje 1- i 2-
os. (możliwość dostawek dla dzieci do 10 roku życia), klimatyzowane, Wi-Fi, lodówki. Restauracja, snack bar, 
bar zewnętrzny. Ośrodek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplecze rekreacyjno-
sportowe (ogród, basen, korty tenisowe, pokój gier, salon fryzjerski, sklep z pamiątkami, sklep z artykułami 
przemysłowymi i kosmetycznymi). Zaplecze medyczne. Gwarantowane tylko zakwaterowanie. Dostawka 
od 4,51 € do 6,15 € dziennie. Śniadanie obowiązkowe – ok. 3 € od 1 osoby dziennie. Parking. Opłaty po 
przyjeździe do ośrodka. Dojazd indywidualny. Przyjazd po 17:00, wyjazd do 10:00 (ostatniego dnia pobytu). 
Oferta kontyngentowa pokoi jest ważna tylko do 15 maja 2020 r.

Baleary. Wyspa słynąca z dyskotek, klubów i bogatego życia nocnego. Ośrodek w mieście. Plaża 
oddalona. Turnusy 7- lub 14-dniowe. Płatność  w miejscu wypoczynku. Wyżywienie we własnym zakresie. 
Pokoje apartamentowe 2- i 3-os. oraz 4- i 5-os. Klimatyzacja, zaplecze kuchenne, lodówki, TV, Wi-Fi. 
Ogród, parking, park zabaw, basen, pralnia, fitness, kort tenisowy, sauna, taras. Program turystyczny nie 
jest gwarantowany. Dojazd indywidualny. 

Baleary. Wyspa słynąca z dyskotek, klubów i bogatego życia nocnego. Ośrodek w mieście. Plaża 
oddalona. Turnusy 7- lub 14-dniowe. Płatność  w miejscu wypoczynku. Wyżywienie we własnym zakresie. 
Pokoje 2- i 3-os. oraz małżeńskie, dostawki. Klimatyzacja, lodówki, TV, Wi-Fi. Ogród, basen, parking, park 
zabaw, taras, siłownia, tenis, pralnia. Program turystyczny nie jest gwarantowany. Dojazd indywidualny. 

Wyspy Kanaryjskie. Wyspa wulkaniczna, tętniąca życiem nocnym. Prawdziwy karnawał każdego roku. 
Zakwaterowanie w pokojach 1- i 2-os. Klimatyzacja. Bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe (basen 
olimpijski, siłownia, korty tenisowe, sauna), restauracja tarasowa, bar. W cenę nie jest wliczone 
wyżywienie (czasowo - remont stołówki). Parking płatny ok. 2 € dziennie. Dojazd indywidualny. 

CENY

CZECHY 
Spindlerův Mlyn
Bedrichov***

 oferta całoroczna

777 - 1130 CZK
za dzień za 1 osobę 
w części hotelowej 

ze śniadaniem
1062 - 2009 CZK

za  dzień w bungalowach 
bez śniadania

zniżki dla dzieci j. w.

CZECHY
Praga
Hotel DAP***

 oferta całoroczna

29 - 100 EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem

 zniżki dla dzieci 

HISZPANIA  
Castellon de La Plana

 

 
oferta całoroczna
(bez możliwości 

zamówienia miejsc 
w okresie lipiec-sierpień)

Nieczynny:
01.01 - 28.02
06.11 - 31.12

26.29 - 32.86 EUR
za dzień za pokój

HISZPANIA  
Malaga
Castanon de Mena

 

oferta całoroczna
(bez możliwości 

zamówienia miejsc  
w okresie lipiec-sierpień)
Kontyngent miejsc: 

2 pokoje 2-os.
w terminach: 
16.06 - 23.06
23.06 - 30.06
01.09 - 08.09
08.09 - 16.09

26.29 - 32.86 EUR
za dzień za pokój

plus 
3 EUR za śniadanie 

od 1 osoby

HISZPANIA  
Ibiza 
Heros de Filipinas
St. Antonio de Portmany

 

oferta całoroczna
nieczynny: 

01.01. - 31.03.

23 - 32.86 EUR
za dzień za apartament

HISZPANIA  
Ibiza Heros de Filipinas
El Soto

 
oferta całoroczna

24.64 - 44.40 EUR
za dzień za apartament

HISZPANIA  
Teneryfa - Santa Cruz
Paso Alto 

 
oferta całoroczna

34 - 44.16 EUR
za dzień za 1 osobę 

(tylko zakwaterowanie)
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Rezydencja w północnej części Madrytu. Dobra lokalizacja, blisko stacji metra Hortaleza i Manoteras 
(linia 4) oraz linie bus 29,107,125. Pobyty wyłącznie we wskazanym okresie – gwarantowany limit pokoi. 
Zakwaterowanie w pokojach 1- i 2-os., klimatyzowanych. Cena obejmuje wyłącznie zakwaterowanie i jest 
uzależniona od struktury pokoi. Dostawka 5 € za dobę. Posiłki dodatkowo płatne - nieobowiązkowe: 
śniadanie - 1,50 €, obiad i kolacja po 6 € każdy posiłek. Płatność wyłącznie kartą kredytową. Zaplecze 
rekreacyjno-sportowe. Dojazd indywidualny. Oferta wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. 

Dostępność pokoi 1- i 2-os. Wyżywienie (możliwe diety na zamówienie). Ośrodek położony w mieście. 
Baseny. Zabiegi SPA. Wycieczka do Murcii z przewodnikiem. Doskonała baza wypadowa do zwiedzania 
okolicznych innych miast – Kartageny i Alicante. Transport bezpłatny z ośrodka do SPA. Kawiarnie, sklepy, 
bary, restauracje. Płatność kartą kredytową lub gotówką. Dojazd indywidualny. Oferta wyłącznie dla 
żołnierzy z rodzinami. 

Tylko we wskazanym okresie jest gwarantowany limit pokoi. W innych terminach (do wyboru) 
rezerwacje miejsc tylko w ramach wolnych pokoi.  Dostępność pokoi 1- i 2-os. Klimatyzacja. 
Hotel/internat położony w mieście przy „Placu Portal de La Pau”. Również blisko do molo i wybrzeża. 
Doskonała baza wypadowa do zwiedzania zabytków tego sławnego hiszpańskiego miasta – stolicy 
Katalonii. Kawiarnie, sklepy, bary, restauracje. Śniadanie za dodatkową opłatą (ok. 3,50 €) w restauracji 
hotelowej. Brak możliwości zamówienia obiadu i kolacji w miejscu pobytu. Dodatkowe łóżko możliwe 
tylko dla dzieci do 10-go roku życia. Płatność kartą kredytową lub gotówką. Dojazd indywidualny. 
Oferta wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. 

Baleary. Największa z wysp w archipelagu. Ośrodek  położony w części portowej miasta. Plaża oddalona. 
Pobyty tygodniowe (sobota-sobota) i dłuższe (1-14 oraz 16-29 każdego dostępnego miesiąca). Płatność 
w miejscu wypoczynku kartą kredytową lub gotówką. Ceny obejmują jedynie zakwaterowanie i zależą od 
struktury, standardu pokoi oraz od sezonu i czasu pobytu. Pokoje 1- i 2-os. lub apartamenty I i II kat. (dla 
max. 6/8 osób), klimatyzowane. Dojazd indywidualny. Oferta wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. 

Turnusy na indywidualne zamówienia.  Pokoje 1- i  2-os. (możliwe dostawki lub pojedyncze wykorzystanie). 
Cena w zależności od struktury pokoju i opcji wyżywienia (śniadanie-B&B, śniadanie i obiadokolacja - HB lub 
pełne 3-posiłkowe-FB) oraz liczby osób w pokoju. Płatność tylko gotówką. Zniżki dla dzieci na dodatkowym 
łóżku – tylko do 10 roku życia (11 € - 22,50 €). W ścisłym sezonie: lipiec-sierpień-wrzesień ceny są wyższe 
(33,25 € - 80 €). Promocja dotyczy pakietu – pobyt 6 dni (5 nocy) z dwoma posiłkami - HB. Ceny pakietów: 
195 € - 380 € dla rodzin z dziećmi (2+1, 2+2). Przy trójce dzieci wzrost ceny pakietu o 42 € w pokoju 2-os. 
i o 62 € w pokoju 1-os.   Więcej informacji na www.wojsko-polskie.pl. Dojazd indywidualny. 

Ośrodek położony w atrakcyjnej okolicy, wzdłuż rzeki Tag, w odległości ok. 15 min. podróży pociągiem 
podmiejskim od centrum Lizbony. Turnusy na indywidualne zamówienia. Pokoje 2-os. (z możliwością 
zrealizowania dostawek dla dzieci lub wykorzystania pokoju - za dodatkową opłatą - jako pojedynczego). 
Cena w zależności od liczby osób w pokoju i opcji wyżywienia (śniadanie-B&B, śniadanie i obiadokolacja-
HB lub pełne 3-posiłkowe-FB). Dzieci do 6-ciu lat (4,10 € -12,30 €). Płatność wyłącznie gotówką w miejscu 
pobytu. Bezpłatny parking. Dojazd indywidualny. Oferta wyłącznie dla oficerów z rodzinami.  

Ośrodek usytuowany na obrzeżach pięknego miasta północnej Portugalii. Pokoje 1- i 2-os. oraz studio, duże 
łazienki. Brak klimatyzacji. Możliwe dostawki dla dzieci do lat 10 w cenie 11 € -19 €.  Cena w zależności od 
liczby osób w pokoju i opcji wyżywienia (śniadanie-B&B, śniadanie i obiadokolacja-HB lub pełne 3-
posiłkowe-FB). Płatność tylko gotówką. Stołówka, kawiarnia, drink bar. Warto zobaczyć Porto nocą. Blisko 
do przystanku autobusowego, dojeżdżającego do centrum miasta. Dojazd indywidualny. 

CENY

HISZPANIA  
Madryt 
Residencia Navĭo

 

01.07 - 31.08 33 - 47 EUR
za dzień za pokój

dostawka dla dzieci 
5 EUR

HISZPANIA  
Archena SPA k. Murcii
Ośrodek  - Residencia 
Militar Archena

 

czerwiec - wrzesień 411.58 - 470.74 EUR
za 6 dni od 1 osoby 

 z wyżywieniem, 
zabiegami SPA, wycieczki

HISZPANIA 
Barcelona
Hotel Cristobal Colon
(pokoje gościnne)

 

15.06 - 22.06
14.09 - 21.09

(oferta limitowana)

w pozostałych okresach 
(zamówienia dodatkowe 
w ramach wolnych pokoi)

33 - 47 EUR
za dzień za pokój 

dostawka dla dzieci 
5 EUR

HISZPANIA 
Majorka
Puerto de Soller 
Tramontana

 

oferta 
styczeń- kwiecień,

maj – czerwiec,
wrzesień - grudzień

33 - 47 EUR
za  dzień za pokój 
205 - 303 EUR

za 7 dni w apartamencie 
381 - 562 EUR 

za 14 dni 
w apartamencie

PORTUGALIA 
Porto Santo Wyspa/Madera
Cereposa 

 

oferta całoroczna

promocyjne ceny 
(od października 2019 

do czerwca 2020) 
z wyłączeniem grudnia

26 - 42 EUR
 za  dzień za

pokój 
ze śniadaniem
34 - 69 EUR

za dzień za 
pokój

z wyżywieniem
zniżki dla dzieci

PORTUGALIA
Caxias

 
oferta całoroczna

18.30 - 22.40 EUR
za dzień za pokój  
(zakwaterowanie 

i śniadanie)
23.90 - 44.80 EUR

za dzień za pokój 
z wyżywieniem
zniżki dla dzieci

PORTUGALIA 
Porto

 
oferta całoroczna

26 - 42 EUR
za dzień za  

pokój 
ze śniadaniem
34 - 69 EUR

za dzień za pokój
z wyżywieniem
zniżki dla dzieci
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Ośrodek położony w okolicy Lizbony, wzdłuż rzeki Tag, w odległości ok. 20 min. podróży pociągiem 
podmiejskim od centrum stolicy Portugalii. Turnusy na indywidualne zamówienia. Pokoje 1- i 2-os. oraz 
studio, wszystkie z łazienkami. Skromny wystrój pokoi. Brak klimatyzacji. Możliwe dostawki dla dzieci do 
10 lat w cenie 11 €-19 €. Cena w zależności od liczby osób w pokoju i opcji wyżywienia (śniadanie-B&B, 
śniadanie i obiadokolacja-HB lub pełne 3-posiłkowe-FB). Płatność wyłącznie gotówką w miejscu pobytu. 
Stołówka, kawiarnia, drink bar. Bezpłatny parking. Dojazd indywidualny. 

Hotele usytuowane w centrum Lizbony, w odległości 100 m od stacji metra Campo Pequeno. Pobyty na 
indywidualne zamówienia. Pokoje 1- i 2-os.  Klimatyzacja. Bar, basen i strefa wypoczynkowa bez opłat. 
Pobyt dzieci do 12 lat przy zakwaterowaniu z rodzicami wolny od opłat. Dzieci 12-17 lat na dodatkowym 
łóżku–26,80 €. Cena w zależności od rodzaju pokoju. Śniadania w restauracji hotelowej. Przy rezerwacji 
konieczność podania numeru karty kredytowej i jej ważności lub wniesienie opłaty za 1 nocleg na 48 
godz. przed przyjazdem. Pozostała płatność w dniu przyjazdu. Opłata klimatyczna - 1 € za osobodzień dla 
gości powyżej 13-roku życia, przy pobytach do 7 dni. Dojazd indywidualny. Odwołanie rezerwacji na min. 
48 godz. przed pierwszą nocą – bez opłat. Parking płatny (1 € za godzinę/9 € za dzień). 

Ośrodek w pobliżu miejscowości Runa, w odległości 15 km od Torres Vedras i 50 km od Lizbony. Rejon 
górzysty. Liczne atrakcje turystyczne. Turnusy na indywidualne zamówienia. Pokoje 1-, 2-os. i apartamenty. 
Możliwe dostawki dla dzieci do 10 lat w cenie 11€ -19€. Cena w zależności od struktury pokoju i opcji 
wyżywienia (śniadanie-B&B,  dwa posiłki-HB lub pełne 3-posiłkowe-FB). Płatność- wyłącznie gotówką 
w miejscu pobytu. Dojazd indywidualny. 

Ośrodek położony w południowej Portugalii, w odległości 3 km od Armação de Pêra - 45 min. od lotniska 
Faro (autobus między miejscowościami kursuje 5 razy dziennie, oprócz niedzieli, taxi z lotniska ok. 70 € 
w jedną stronę).   Możliwość zakwaterowania w apartamencie odpowiednio dla 3-ch, 5-iu i 7-iu osób lub 
w wilii (5-7 osób), z możliwością dostawek. Wyżywienie za dodatkową opłatą (śniadanie-7,50 €, dwa 
posiłki HB-21 €, trzy posiłki FB-31 €). Cena zakwaterowania jest zależna od terminu pobytu, liczby osób 
i rodzaju zakwaterowania. W lipcu i sierpniu pobyty min. 7-dniowe - ceny niższe o 15%. Opłaty obejmują 
też: serwis sprzątający 3 razy w tygodniu, pralnię, zmianę pościeli 2 razy,  opłatę za wodę i elektryczność, 
korzystanie z basenów i taksę turystyczną. Dojazd indywidualny. Możliwość płatności kartą kredytową. 
Pobierane są dodatkowe opłaty za rezerwację i rezygnację z wypoczynku (wyłącznie w pełnym sezonie).   

Ośrodek położony w południowej Portugalii, ok. 80 km od lotniska w Faro. Możliwość zakwaterowania 
w apartamencie, pokojach 1- i 2-os. oraz bungalowach. Miejsca campingowe dla samochodów również 
dostępne. Dostawki dla dzieci (3-6 lat) dodatkowo płatne-4,10 € dziennie. Wyżywienie w zależności od 
sezonu max. (śniadanie-2,30 €, obiad-5,80 €, kolacja-5,80 €, dzieci do 6-iu lat-4,30 € - wszystkie posiłki 
łącznie). Cena za pokoje, apartamenty i bungalowy obejmuje zakwaterowanie ze śniadaniem i jest 
zależna od terminu pobytu, rodzaju pokoi i liczby osób. Dodatkowo płatna jest też klimatyzacja - 3,10 € 
dziennie. Rezerwacje do 14 czerwca i od 11 września oraz 31 grudnia – bez limitu miejsc. Od 15 lipca do 31 
sierpnia – pobyty 7-dniowe (piątek-piątek). Możliwość wynajęcia bungalowu na 30 dni za 650 € (B&B) do 
14 czerwca i od 11 września, w pozostałych okresach – wyłącznie na 7 lub 14 dni. Parking bezpłatny (nie 
dotyczy campingu). Serwis sprzątający – nie obejmuje sprzątania i zmywania naczyń w aneksie 
kuchennym. Na campingu  dodatkowe opłaty za elektryczność i używanie wody oraz za zgubienie 
identyfikatora. Dojazd indywidualny.

Turnusy 10-dniowe. Zakwaterowanie pokojach i apartamentach. Ceny w zależności od terminu, struktury 
i usytuowania pokoi oraz liczby osób. W pokojach: klimatyzacja, TV SAT, telefon oraz mini bar.  W cenie: 
zakwaterowanie, śniadanie, opłata klimatyczna, parking i ubezpieczenie hotelowe. Zniżki dla dzieci do 13 
lat i dla dorosłych na dostawkach w pokoju i apartamencie. Dodatkowe posiłki: obiad-6 €, kolacja-8 €. 
Ośrodek oddalony jest ok. 100 m od plaży. Na terenie ośrodka - baseny, jacuzzi na wolnym powietrzu, bar 
przy basenach, fast food. Dojazd indywidualny. 

CENY

PORTUGALIA
Oeiras

 oferta całoroczna

26 - 42 EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem
34 - 69 EUR

za dzień za 
pokój/apartament

z wyżywieniem
zniżki dla dzieci

PORTUGALIA 
Lizbona
VIP Executive MARQUÊS 
Aparthotel****
VIP Inn BERNA Hotel***
VIP Executive 
Zurique Hotel***

 

oferta całoroczna

64 - 74 EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem (Marques)
60 - 67 EUR

za dzień za pokój 
ze śniadaniem (Berna)

68 - 78 EUR
za dzień za pokój 

ze śniadaniem (Zurique)
zniżki dla dzieci

PORTUGALIA
Runa

 
oferta całoroczna

26 - 42 EUR
za dzień za  

pokój/apartament 
ze śniadaniem
34 - 69 EUR

za dzień za 
pokój/apartament

z wyżywieniem
zniżki dla dzieci

PORTUGALIA
Vila Senhora Da Rocha

 

oferta całoroczna

28.86 - 133.38 EUR
za dzień za apartament

48.36 - 172.38 EUR
za dzień za willę

PORTUGALIA
Lagos 

 

oferta całoroczna
(15 czerwca – 
11 września 

rezerwacje ograniczone 
tylko za zgodą 

armii portugalskiej)

20.50 - 53 EUR
za dzień za apartament

8.30 - 32 EUR
za dzień za pokój
25 - 55 EUR

za dzień za bungalow
2.30 - 4.90 EUR
auto/camping/doba
1.70 - 4.90 EUR
miejsce/camp/doba

BUŁGARIA 
Sozopol k. Burgas

 

20.06 - 10.09
11.09 - 19.06 

16 - 52 EUR
za dzień  za pokój     

13 - 45 EUR
za dzień za pokój      
zniżki dla dzieci
od 3 do 13 lat

możliwość dostawki 
dla dzieci i dla dorosłych
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Turnusy 10-dniowe. Kompleks: „Flagman”. Pokoje 2-os., i apartamenty – budynek hotelowy „Flagman”, 
pokoje 2-, 3-os. i studio - w bungalowach z możliwością dostawek. Klimatyzacja, TV i telefony w pokojach, 
balkony. Baseny: z termalną wodą i do pływania. W cenie zakwaterowanie, śniadanie, opłata klimatyczna, 
parking i ubezpieczenie hotelowe. Zniżki dla dzieci do 13 lat i dla dorosłych na dostawkach w pokojach 
i apartamentach. Dziecko do 3 lat przy pobycie z min. 1 osobą dorosłą – bez opłat za zakwaterowanie. 
Plaża przy ośrodku - wyłącznie dla gości ośrodka z parasolami i leżakami plażowymi. Prysznice przy plaży. 
Park, miejsce do grillowania. Ceny w zależności od terminu, struktury i usytuowania pokoi względem 
morza oraz liczby osób. Dodatkowe posiłki; obiad-6 €, kolacja-8 €. Dojazd indywidualny. Parking bez 
opłat.

Turnusy 10-dniowe. Zakwaterowanie w pokojach i bungalowach. Ceny w zależności od terminu, struktury 
i usytuowania pokoi oraz liczby osób. W cenie: zakwaterowanie, śniadanie, opłata klimatyczna, parking 
i ubezpieczenie hotelowe. Zniżki dla dzieci do 13 lat i dla dorosłych na dostawkach w pokoju 
i apartamencie. Dodatkowe posiłki; obiad-6 €, kolacja-8 €. Dojazd do plaży miejskiej. Baseny 
i jacuzzi na wolnym powietrzu. Boiska do gier zespołowych, rowery do wypożyczenia, plac zabaw dla 
dzieci. Restauracja, patio ogrodowe na 40 miejsc i bar wodn y - 20 miejsc. W pokojach: klimatyzacja, T V 
SAT, telefon oraz mini bar. Dojazd indywidualny. 

Zakwaterowanie w pokojach i apartamentach. Ceny w zależności od terminu, taryfy i struktury 
i standardu pokoi. W cenie: zakwaterowanie dla jednej lub 2-ch osób, śniadanie, opłata klimatyczna, 
parking i ubezpieczenie hotelowe. Zniżki dla dzieci do 13 lat i dla dorosłych na dostawkach w pokoju 
i apartamencie. Dodatkowe osoby do zakwaterowania – wnoszą opłaty za śniadanie, taksę klimatyczną 
oraz ubezpieczenie hotelowe. Grupa - to min. 5 osób w jednej rezerwacji przy zakwaterowaniu o tym 
samym standardzie. Pobyty długoterminowe – min. 5 osobodni nie licząc dnia przyjazdu. Dodatkowe 
posiłki w restauracji hotelowej. Drink bar. W hotelu: klimatyzacja, TV SAT, siłownia, sauna. Dojazd 
indywidualny.

Turnusy 10-dniowe. Ośrodek narciarski usytuowany masywie górskim Rila (1350 m n.p.m.). Restauracja. 
Kawiarnia. Basen kryty. Siłownia. Sala do gier zespołowych i tenisa. Zakwaterowanie w pokojach 
i apartamentach. Niektóre z balkonami, TV. klimatyzacja i Wi-Fi. Ceny w zależności od terminu, struktury 
i usytuowania pokoi oraz liczby osób. W cenie: zakwaterowanie, śniadanie, opłata klimatyczna, parking, 
ubezpieczenie hotelowe i basen (jeśli jest dostępny). Dodatkowe posiłki: obiad - 6 €, kolacja - 8 €. 
Możliwość zamówienia zimnych i ciepłych napoi. Dojazd indywidualny.

Turnusy 10-dniowe. Ośrodek sportów zimowych w obwodzie Smolan w masywie górskim Rodopów 
(1620-1928 m n.p.m.). Restauracja. Tawerna. Centrum SPA. Sauny. Basen kryty. Sala do gier zespołowych. 
Korty tenisowe. Barbecue. Zakwaterowanie w pokojach i apartamentach, TV, klimatyzacja 
i Wi-Fi. Ceny w zależności od terminu, struktury i usytuowania pokoi oraz liczby osób. W cenie: 
zakwaterowanie, śniadanie, opłata klimatyczna, parking, ubezpieczenie hotelowe i basen (jeśli jest 
dostępny). Dodatkowe posiłki: obiad-6 €, kolacja-8 €. Możliwość zamówienia zimnych i ciepłych napoi. 
Dojazd indywidualny.

Pobyty min. 7-dniowe.  Ośrodek nad samym morzem. Pokoje 2- i 4-os. oraz 3- i 4-łóżkowe apartamenty. 
Zakwaterowanie w dniu rozpoczęcia turnusu od godziny 14.00. Cena zakwaterowania uzależniona od 
standardu i liczby osób. Można korzystać z wyżywienia częściowego (śniadanie - 32 LEI, obiad i kolacja - po 
64 LEI). Dopłata do klimatyzacji. Program pobytu we własnym zakresie. Dojazd indywidualny. 

Pobyty min. 7-dniowe. Wojskowe centrum w pobliżu starego rynku w Brasowie. Piękne, nastrojowe 
miasto z bogatą historią. Warto zwiedzić: Starówka, Ratusz, Czarny Kościół, Cerkiew Narodzenia Matki 
Boskiej, Strada Sforii, Mury miejskie, Górę Tampa. Pokoje 2-os. Lodówki w pokojach.  Restauracja. 
Zakwaterowanie w dniu rozpoczęcia turnusu od godziny 14.00. Można korzystać z wyżywienia 
częściowego (śniadanie - 32 LEI, obiad i kolacja - po 64 LEI). Dopłata do klimatyzacji. Program pobytu we 
własnym zakresie. Dojazd indywidualny. 

CENY

BUŁGARIA 
Varna - Flagman 
St. Konstantin i Elena

 

20.06 - 10.09
11.09 - 19.06 

16 - 50 EUR
za dzień za pokój 

13 - 42 EUR
za dzień za pokój     
zniżki dla dzieci
od 3 do 13 lat

możliwość dostawki 
dla dzieci i dorosłych

BUŁGARIA 
Nessebar k. Burgas

 

20.06 - 10.09
11.09 - 19.06 

16 - 52 EUR
za dzień za pokój     

16 - 42 EUR
za dzień za pokój      
zniżki dla dzieci
od 3 do 13 lat

możliwość dostawki 
dla dzieci i dla dorosłych

BUŁGARIA 
Sofia - Hotel Shipka  

 
oferta całoroczna

30 - 83 EUR
za dzień za pokój  

(taryfa poniedziałek –czwartek)   
28 - 83 EUR  

za dzień za pokój 
(taryfa piątek- niedziela, grupy 

i pobyty długoterminowe)   
zniżki dla dzieci od 3 do 

13 lat możliwość dostawki 
dla dzieci i dla dorosłych

BUŁGARIA 
Hotel Olimp
Dom Wypoczynkowy 
Borovets

 
oferta całoroczna

26 - 58 EUR
za dzień za pokój/apartament  

(Hotel Olimp)  
30 - 37 EUR

za dzień za pokój/
apartament (Borovets)   
zniżki dla dzieci od 3 do 

13 lat możliwość dostawki 
dla dzieci i dla dorosłych

BUŁGARIA 
Hotel Harmonia 
Ośrodek Pamporovo

 oferta całoroczna

27 - 57 EUR
za dzień 

za pokój/apartament  
zniżki dla dzieci
od 3 do 13 lat

możliwość dostawki 
dla dzieci i dla dorosłych

RUMUNIA 
Cap Aurora 
M. Czarne

 oferta całoroczna

56 LEI    
za dzień za pokój 2-os.        

160 LEI
za dzień za wyżywienie 

od 1 osoby 

RUMUNIA 
Brasov 
Transylwania

 oferta całoroczna

84 LEI           
  za dzień za pokój 2-os. 

160 LEI
za dzień za wyżywienie 

od 1 osoby
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Pobyty min.7-dniowe. Ośrodek położony w górach. Blisko do Brasowa.  Pokoje 2-, 3- i 4-os. Do zwiedzania: 
Zamek Drakuli,  Pałac Peles w Sinai, Muzeum Narodowe Peles. Zakwaterowanie w dniu rozpoczęcia 
turnusu od godziny 14.00. Można korzystać z wyżywienia częściowego (śniadanie - 32 LEI, obiad i kolacja - 
po 64 LEI). Dopłata do klimatyzacji. Program pobytu we własnym zakresie. Dojazd indywidualny.

Pobyty min. 7-dniowe.  Pokoje 1- i 2-os. Apartamenty 3- i 4-łóżkowe (98 LEI za dobę). Restauracja. Jedno z 
piękniejszych dawnych miast rumuńskich. Liczne atrakcje i zabytki architektury. Zakwaterowanie w dniu 
rozpoczęcia turnusu od godziny 14.00. Można korzystać z wyżywienia częściowego (śniadanie - 32 LEI, 
obiad i kolacja - po 64 LEI). Dopłata do klimatyzacji. Program pobytu we własnym zakresie. Dojazd 
indywidualny.

Pobyty w wojskowym kompleksie protokolarnym. Pokoje 1- i 2-os. oraz 2-łóżkowe apartamenty w cenie 
84 LEI. Lodówki w pokojach. Restauracje, bar. Stolica kraju. Liczne atrakcje kulturalne i zabytki. 
Zakwaterowanie w dniu rozpoczęcia pobytu od godziny 14.00. Można korzystać z wyżywienia 
częściowego (śniadanie  -32 LEI, obiad i kolacja - po 64 LEI). Program pobytu we własnym zakresie. Dojazd 
indywidualny. 

Kompleks wczasowo-rekreacyjno-sportowy. Siłownie, wypożyczalnie sprzętu sportowego i wodnego, 
plaża przy ośrodku. Pokoje 1- i 2-os. i/lub z dostawkami. Apartamenty - max. 4-os. Dla grup ceny promocyjne 
przed i po sezonie od 3070 HUF do 10560 HUF (min. 20 os.). Wskazane ceny obok dotyczą cen dla osób 
dorosłych. W cenie zakwaterowanie i do wyboru: śniadanie-B&B, dwa posiłki-HB lub pełne wyżywienie-FB. 
Dostawki dla osoby dorosłej i dziecka powyżej 12 lat. Dzieci od 3 do 12 lat płacą w granicach 2140–4920 
HUF, a  do lat 3 (620–4790 HUF). Opłata klimatyczna ok.360 HUF za dobę od 1 osoby. Program pobytu we 
własnym zakresie. Dojazd indywidualny.

Kompleks wczasowo-rekreacyjno-sportowy. Siłownie, wypożyczalnie sprzętu sportowego i wodnego, 
plaża przy ośrodku. Pokoje 1- i 2-os. i/lub z dostawkami. Apartamenty - max. 4-os. Dla grup ceny 
promocyjne przed i po sezonie od 3070 HUF do 10560 HUF (min. 20 os.). Wskazane ceny obok dotyczą cen 
dla osób dorosłych. W cenie zakwaterowanie i do wyboru: śniadanie-B&B, dwa posiłki-HB lub pełne 
wyżywienie-FB. Dostawki dla osoby dorosłej i dziecka powyżej 12 lat. Dzieci od 3 do 12 lat płacą 
w granicach 2140–4920 HUF, a  do lat 3 (620–4790 HUF). Opłata klimatyczna ok. 360 HUF za dobę od 
1 osoby. Program pobytu we własnym zakresie. Dojazd indywidualny.

Hotel położony w zielonej i spokojnej części Budapesztu, w pobliżu centrum miasta i miejskich term. 
Pokoje 1- i 2-os. oraz rodzinne apartamenty dla max. 4 osób. Przy korzystaniu z  pokoju 2-os. jako 
pojedynczego – dopłata. Dzieci do lat 3-ch płacą 1800 HUF za dobę. W cenę wliczone jest śniadanie – 
szwedzki stół. Dla grup - ceny promocyjne (min. 20 osób). Płatność gotówką - wyłącznie w HUF oraz 
kartąkredytową lub debetową.  Dojazd indywidualny.
 

CENY

*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian do oferty zagranicznych wczasów indywidualnych (terminy, ceny, miejsca pobytu).
Informacje w zakresie dodatkowych ofert z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Włoch, Austrii, Czech - można uzyskać telefonicznie – 261 874 804.

RUMUNIA
Sinaia 
Karpaty

 
oferta całoroczna

44 - 56 LEI
  za dzień za  pokój   

160 LEI
za dzień za wyżywienie 

od 1 osoby

RUMUNIA 
Sibiu
Transylwania

 oferta całoroczna

66 - 76 LEI
  za dzień za  pokój

160 LEI
za dzień za wyżywienie 

od 1 osoby

RUMUNIA 
Bukareszt

 
oferta całoroczna

56 - 66 LEI
  za dzień za  pokój

160 LEI
za dzień za wyżywienie 

od 1 osoby

WĘGRY 
Balatonkenese
Hotel Platan i bungalowy
nad Balatonem

 oferta całoroczna

poza sezonem
3570 - 9089 HUF
za dzień za 1 osobę 

w pokoju ścisły sezon
6010 - 11480 HUF

za dzień za 1 osobę w pokoju  
5180 - 14680 HUF

za dzień za 1 osobę 
w apartamencie + opłata 

klimatyczna zniżki dla dzieci 
od 3 do lat 12, do lat 3 - płacą 

tylko za wyżywienie

WĘGRY 
Balatonkenese
Hotele: Napfeny 
i Aranyhid
nad Balatonem

 
oferta całoroczna

WĘGRY
Budapeszt 
Hotel Hadik

 

oferta całoroczna 
zamknięty

16.12.19 - 19.01.20
01.08.20 - 31.08.20
20.12.20 - 10.01.21

14.000 - 15.800 HUF
za dzień za pokój

 16.000 - 21.400 HUF
za dzień za apartament

+ opłata klimatyczna
zniżki dla dzieci

do 3 lat

poza sezonem
3570 - 9089 HUF
za dzień za 1 osobę 

w pokoju ścisły sezon
6010 - 11480 HUF

za dzień za 1 osobę w pokoju  
5180 - 14680 HUF

za dzień za 1 osobę 
w apartamencie + opłata 

klimatyczna zniżki dla dzieci 
od 3 do lat 12, do lat 3 - płacą 

tylko za wyżywienie
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UWAGI

Zgłoszenia na zagraniczne wczasy indywidualne w 2020 roku będą przyjmowane na bieżąco
drogą elektroniczną na e-mail: dssoow@mon.gov.pl , FAX: 261 874 316 lub pocztą na adres Departamentu Spraw Socjalnych MON:

-  od dnia publikacji oferty; 
-  w przypadku  niezagospodarowania wszystkich  limitowanych miejsc oferowanych przez partnerów  zagranicznych po 16 marca 
   będą przyjmowane również zgłoszenia od osób nieuprawnionych;
-  miejsca poza limitem będą dostępne po zgłoszeniu na wniosku aplikacyjnym „Application form – CLIMS” oraz po uzyskaniu 
   potwierdzenia rezerwacji od partnerów zagranicznych.

Zamówienia będą realizowane wyłącznie po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego (wniosku – „Application form – CLIMS”), 
dostępnego na portalu wojskowym: www.wojsko-polskie.pl (należy rozwinąć zakładkę: „A Ty?” /nie klikając/ i w kolumnie „Jestem” 
należy wybrać z listy: „Działalność socjalno-wypoczynkowa”) oraz na stronie Departamentu Spraw Socjalnych MON 
w resortowym portalu informatycznym MILNET-Z w zakładce „Dokumenty” / „Inne dokumenty”. 

DANE TELEADRESOWE:

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

e-mail: dssoow@mon.gov.pl

tel.:  (+48) 261-874-804  lub  (+48) 261-874-684
fax:  (+48) 261-874-316

Strona internetowa:  www.wojsko-polskie.pl 

 
REZYGNACJA  Z  WCZASÓW:

-  na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu - brak opłat,
-  od 29 dni do 1 dnia przed przyjazdem - 30% kosztów pobytu,
-  w dniu przyjazdu lub nie pojawienie się w ośrodku - 100 %  kosztów pobytu.

Rezygnacje należy zgłaszać telefonicznie (na numery j.w.) lub na fax oraz dodatkowo drogą e-mailową. 



AMW REWITA Sp. z o.o.

BIURO ZARZĄDU

św. Jacka Odrowąża 15 | 03-310 Warszawa

tel.: +48 (22) 270 95 50
fax: +48 (22) 270 21 43

e-mail: sekretariat@rewita.pl

www.rewita.pl


