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        ZAGRANICZNY WYPOCZYNEK INDYWIDUALNY 2018* 
 

 

KRAJ 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

TERMINY 

POBYTU 

 

CENY 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

A U S T R I A 

Bruck  k. Zell am See 

Grossglőckner 
„Krössenbacherhof” 

 

 

 

19.05 - 13.10. 

 
pobyty od czwartku 

lub soboty 

 

35 - 42 EUR 

za dzień za 1 osobę 
+ opłata klimatyczna 

zniżki dla dzieci 
(do 2 lat bez opłat, 

2 - 17 lat  

75% - 25% upustu) 
 

Pokoje 2, 3 i 4-osobowe, niektóre z możliwością dostawki dla dzieci do 17-go 

roku życia. Warunki zakwaterowania dogodne również dla osób 
niepełnosprawnych. Cena zależna od terminu turnusu, rodzaju i standardu 

pokoju. W cenie gwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie (2 posiłki-HB: 

śniadanie i obiadokolacja). Możliwość wypożyczenia rowerów w ośrodku. 
Płatność w miejscu wypoczynku.  Dojazd indywidualny.  

A U S T R I A 

Mayrhofen/Zillertal  
Hotel Garni 

“Alpenschlőssl” 

 

 

 

07.04 - 29.09. 

 

pobyty od czwartku 
lub soboty 

 

35 - 59 EUR 

za dzień za 1 osobę 

+ opłata klimatyczna 

zniżki dla dzieci 

(do 2 lat bez opłat, 
2 – 17 lat  

75% - 25% upustu) 

 

Pokoje 2-osobowe oraz rodzinne. Istnieje możliwość zamówienia pokoju 

studio. Cena zależna od terminu turnusu, rodzaju i standardu pokoju (w tym 

pokoje studio). W cenie gwarantowane zakwaterowanie i śniadanie (B&B).  

Dostawka dla dzieci do 17 –go roku życia w cenie 14 EUR za osobodzień.  

W ośrodku  - za dodatkową opłatą – strefa wellness i zabiegi, basen i sala 
fitness.  WiFi – bez opłat. Płatność w miejscu wypoczynku. Dojazd 

indywidualny.  

N I E M C Y 

Grünheide  k. Berlina 
„Haus am  Werlsee” 

 

 

07.04 - 03.11. 

 

pobyty od czwartku 

lub soboty 

 

37 - 51 EUR 

za dzień za 1 osobę 
+ opłata klimatyczna 

zniżki dla dzieci 

(do 2 lat bez opłat, 
2 - 17 lat  

75% - 25% upustu) 

 

Pokoje 2-osobowe oraz apartamenty (max. dla 3 osób). Niektóre pokoje 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W cenie gwarantowane 

zakwaterowanie i wyżywienie (2 posiłki-HB: śniadanie i obiadokolacja). 
Płatność w miejscu wypoczynku. Cena zależna od  terminu turnusu, rodzaju  

i standardu pokoju. Specjalne oferty dla grup. Dojazd indywidualny. Bardzo 

dobra oferta do odwiedzenia stolicy Niemiec.  

N I E M C Y 

Garmisch 

Partenkirchen/ Bawaria 

„Bernriederhof“ Hotel 
"Loisachwinkel"apartamenty 

 

 

 

24.03 - 01.09. 

pobyty od czwartku 

lub soboty 

(Bernriederhof) 

 

pobyty tylko od 

soboty 
(Loisachwinkel) 

 

45 - 54 EUR 

za dzień za 1 osobę 
(Bernriederhof) 

 

57-71 EUR 

za 2 osoby dziennie 

(Loisachwinkel) 

+ opłata klimatyczna 
zniżki dla dzieci 

(do 2 lat bez opłat, 

2 - 17 lat  
75% - 25% upustu) 

 
Pokoje 1- i 2-osobowe, te ostatnie z możliwością dostawki dla dzieci do 17-go 

roku życia (w cenie 17 EUR za osobodzień) oraz apartamenty zwykłe i letnie 

(Loisachwinkel) - max. dla 4 osób. Warunki zakwaterowania dogodne również 
dla osób niepełnosprawnych. Cena zależna od terminu turnusu, rodzaju i 

standardu pokoju lub apartamentu. W cenie Bernriederhof - gwarantowane 

zakwaterowanie i wyżywienie (2 posiłki-HB: śniadanie i obiadokolacja). Przy 
zakwaterowaniu w Loisachwinkel istnieje również możliwość domówienia HB 

po przyjeździe do ośrodka. Płatność w miejscu wypoczynku. Przy każdej 

kolejnej osobie do zakwaterowania w letnich apartamentach - dopłata 3€ 
dziennie; również  jednorazowa opłata za sprzątanie - 40€. Specjalne oferty dla 

grup. Dojazd indywidualny.  

N I E M C Y 

Brauneberg/Moselle  

Hotel  “Lindenhof” 

 

 

 

07.04 - 03.11. 

 

pobyty od czwartku 

lub soboty 

 

45 - 57 EUR 

za dzień za 1 osobę 
+ opłata klimatyczna 

zniżki dla dzieci 

(do 2 lat bez opłat, 
2 - 17 lat  

75% - 25% upustu) 

Pokoje 2- i 4-osobowe (rodzinne), 2-os. z możliwością dostawki dla dzieci do 

17-go roku życia (17 EUR za osobodzień). Apartamenty (max. dla 5 osób). 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.  

N I E M C Y 

Norderney 
Hotel  “Norderoog” 

 

 

 

10.03 - 03.11. 

 

pobyty od czwartku 

lub soboty 

 

39 - 52 EUR 

za dzień za 1 osobę 

+ opłata klimatyczna 
zniżki dla dzieci 

(do 2 lat bez opłat, 

2 - 17 lat  
75% - 25% upustu) 

Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe (2-os. z możliwością dostawki dla dzieci do 17-go 
roku życia - 17 EUR za osobodzień). 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.  

 

 

F R A N C J A 

Agay  Roches Rouges 

Lazurowe Wybrzeże 
 

 

 

 

31.03 – 29.09. 

pobyty od soboty do 

soboty 
 

 

252,89 – 420,13 EUR 

za turnus 7-dniowy 

za 1 osobę dorosłą 

zniżki dla dzieci 
(do 2 lat  bez opłat, 

2-16 lat         

50 - 20% upustu) 

Turnusy 7-dniowe. Możliwość zwielokrotnienia  turnusu. Zakwaterowanie w 

pokojach 2- i 4-osob. 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 

8€ dziennie za wykorzystanie pokoju jako 1-osob. W cenie gwarantowane 

zakwaterowanie i pełne wyżywienie – FB (nie można korzystać z HB – dwóch 
posiłków). Dojazd indywidualny.  
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F R A N C J A 

La Marana   
Korsyka  
 

 
 

14.04 – 29.09. 

 
przyjazdy we wtorki  

i soboty 

 

 

251,58 – 423,49 EUR 

za turnus 7-dniowy 

za 1 osobę (w tym HB) 

274,68 – 462,38 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) 

Turnusy 7-dniowe oraz możliwość wydłużenia pobytu.  Zakwaterowanie w 

bungalowach 2- i 4-osobowych w bliskiej odległości od plaży. Cena zależna 
od terminu turnusu i liczby posiłków. Sala TV. Restauracja. Bar. Wi-Fi. 

Parking. Pralnia. Dopłata 8€ dziennie za wykorzystanie bungalowu jako 1-os. 

pomieszczenia. Płatność w miejscu wypoczynku. Gwarantowane 
zakwaterowanie i wyżywienie – pełne (FB) lub dwa posiłki (HB). Parking na 

terenie ośrodka. Dojazd indywidualny.  

 

 

F R A N C J A 

Le Pradet/Pin de Galle  

Lazurowe Wybrzeże 

 

 

17.06 – 02.09. 

 

pobyty od niedzieli 
do niedzieli 

 

205,43 – 335,01EUR 

za turnus 7-dniowy 

za 1 osobę 

zniżki dla dzieci 
(do 2 lat  bez opłat, 

2-16 lat 

50 - 20% upustu) 
 

Turnusy 7-dniowe. Możliwość wydłużenia pobytu. Zakwaterowanie w 
bungalowach rodzinnych, 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. Wi-Fi. Parking. Pralnia. Cena zależna od terminu turnusu.  W cenie 

gwarantowane zakwaterowanie i pełne wyżywienie –FB.  Płatność w miejscu 

wypoczynku. Dojazd indywidualny.  
 

 

 

F R A N C J A 

Fréjus  - Prowansja  
Lazurowe Wybrzeże 

 

16.06 – 25.08. 

(pełne wyżywienie) 

 

02.06 – 08.09. 

(apartamenty – 

zakwaterowanie) 

pobyty od soboty do 

soboty  

 

273,29 – 420,13 EUR 

za turnus 7-dniowy 
od 1 osoby z 

wyżywieniem 

386 – 642,17 EUR 

za turnus 7-dniowy  

za apartament bez 

wyżywienia 
zniżki dla dzieci 

(do 2 lat  bez opłat, 

2-16 lat 
50 - 20% upustu) 

Turnusy 7- dniowe oraz możliwość wydłużenia pobytu.  Zakwaterowanie       

w  pokojach  apartamentowych (2 pomieszczenia) z  tarasami dla max. 6-osób. 

Blisko do Cannes i St. Raphaël. Cena zależna od terminu turnusu. W okresie 

od 16.06 – 25.08. – wyłącznie opcja FB – 3 posiłki (nie dotyczy 

apartamentów).  Dopłata 8€ dziennie za wykorzystanie pokoju jako 1-osob. 

Płatność w miejscu wypoczynku. Sala TV. Restauracja. Bar. Wi-Fi. Parking. 
Pralnia. Basen.  Dojazd indywidualny.  

 

 

F R A N C J A 

Hyeres - "Le Continental" 
Lazurowe Wybrzeże 
 

 

 

31.03 – 05.01.2019 

 

pobyty od soboty do 

soboty 
 

 

204,07 – 289,84 EUR 

za turnus 7-dniowy 

za 1 osobę 

zniżki dla dzieci 
(do 2 lat  bez opłat, 

2-16 lat         

50 - 20% upustu) 

Turnusy 7-dniowe. Możliwość zwielokrotnienia  turnusu. Zakwaterowanie w 

pokojach 2- i 4-osobowych. 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. 

Płatność w miejscu wypoczynku. Dopłata 8€ dziennie za wykorzystanie 

pokoju jako 1-os. W cenie gwarantowane zakwaterowanie i wyłącznie pełne 
wyżywienie – FB. W czasie świąt i Nowego Roku – przyjazdy tylko w 

niedzielę. Dojazd indywidualny.  

 

 

F R A N C J A 

Agay-Petit Paradis  

Lazurowe Wybrzeże/ 
Prowansja 

 

 

28.04 – 23.06. 

23.06 – 25.08. 

25.08 – 03.11. 

22.12 – 05.01.2019 

09.02 – 30.03.2019 

 

pobyty od soboty do 
soboty 

 

245 – 503,79 EUR 

za turnus 7-dniowy 

za apartament  

zniżki dla dzieci 
(do 2 lat  bez opłat, 

2-16 lat 

50 - 20% upustu) 

 

Turnusy 7-dniowe oraz możliwość wydłużenia pobytu. Zakwaterowanie w 

apartamentach od 4- do 6-ciu osób w każdym (2 lub 3 pomieszczenia). Blisko 
do plaży (100 m) oraz 15 min. do centrum handlowego. Cena zależna od 

terminu turnusu i liczby pomieszczeń. W cenie też klimatyzacja i TV. W 

ramach ceny gwarantowane jest tylko zakwaterowanie. Płatność w miejscu 
wypoczynku. Wi-Fi. Pralnia. Parking przy ARR. Możliwość zamówienia 

wyżywienia w pobliskim ośrodku IGESY – Agay Roches Rouges (ARR). 

Dojazd indywidualny.  

 

 

F R A N C J A 

Carcans-Maubuisson  
Wschodnie Wybrzeże  

(Okolice Bordeaux/Ocean 

Atlantycki) 
 

 

 
 

16.06 – 01.09 

 

pobyty od soboty do 

soboty 

 

280 – 645,51 EUR 

za turnus 7-dniowy 

za apartament 
zniżki dla dzieci 

(do 2 lat  bez opłat, 

2-16 lat 
50 - 20% upustu) 

 

Turnusy 7-dniowe oraz możliwość wydłużenia pobytu. Zakwaterowanie w 
apartamentach od 3- do 7-miu osób w każdym (po 2 pomieszczenia w każdym 

apartamencie). 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. 

Płatność w miejscu wypoczynku. Wi-Fi. Pralnia. Parking przy ARR. 

Możliwość zamówienia wyżywienia w pobliskim ośrodku IGESY – Agay 
Roches Rouges (ARR). Dojazd indywidualny. 

 

 

F R A N C J A 

Paryż/Hotel Voltaire 
 

 
 

oferta całoroczna 

 

 

 

45 – 87,60 EUR 

za dzień za pokój  
 

+ taxa klimatyczna 

0,75 EUR dziennie  
od osoby 

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 w cenach 
promocyjnych). Płatność w miejscu wypoczynku. Restauracja hotelowa 

(śniadania  4,90€ od osoby - buffet). Bar. Parking płatny (7,40€ dziennie).  W 

pobliżu dwie stacje metra (Le Kremlin lub Porte d'Italie - linia 7). Dojazd 
indywidualny. Możliwość rezerwacji grupowych (min. 10 osób) - ceny pokoi 

znacznie niższe. Oferty promocyjne w zakresie Paryża - na stronie 

www.wojsko-polskie.pl 

 

 

F R A N C J A 

Paryż/Hotel Descartes 
 

 

 
 
 

oferta całoroczna 

 

 

 

45 – 87,60 EUR 

za dzień za pokój  

 

 

 
Dzielnica Montrouge. Zakwaterowanie w pokojach 1-, 2-łóżkowych. Cena 

zakwaterowania bez wyżywienia, uzależniona od struktury pokoi. TV, WIFI. 
Płatność w miejscu wypoczynku. Restauracja hotelowa (śniadania  4,90€ od 

osoby). Parking płatny – 7,40€. W pobliżu stacja metra (linia 4) oraz bus 

(128). Dojazd indywidualny. Możliwość rezerwacji grupowych (min. 10 osób) 
- ceny pokoi znacznie niższe. Oferty promocyjne w zakresie Paryża - na 

stronie www.wojsko-polskie.pl 

 

http://www.wojsko-polskie.pl/
http://www.wojsko-polskie.pl/
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F R A N C J A 

Paryż/Hotel Diderot 
 

 

 
 
 

oferta całoroczna 

 

 

45 – 87,60 EUR 

za dzień za pokój  

 
+ taxa klimatyczna 

0,75 EUR dziennie  

od osoby 

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. Płatność w miejscu wypoczynku. Restauracja 

hotelowa (śniadania  4,90€ od osoby - buffet). Parking płatny (7,40€ dziennie).  
W pobliżu dwie stacje metra (Le Kremlin lub Porte d'Italie - linia 7). Dojazd 

indywidualny. Możliwość rezerwacji grupowych (min. 10 osób) - ceny pokoi 

znacznie niższe. Oferty promocyjne w zakresie Paryża - na stronie 
www.wojsko-polskie.pl 

 

 

F R A N C J A 

Tulon/Hotel Louvois 
 

 

 
 

 

oferta całoroczna 

 

 

48,10 – 51,20 EUR 

za dzień za pokój 

 

+ taxa klimatyczna 
0,83 EUR dziennie  

od osoby 

Zakwaterowanie w pokojach klimatyzowanych 1-, 2-łóżkowych. Cena 

zakwaterowania bez wyżywienia, uzależniona od struktury pokoi. Płatność w 
miejscu wypoczynku. Restauracja hotelowa (śniadania  4,90€ od osoby). 

Parking bezpłatny. W pobliżu stacja kolejowa. Dojazd indywidualny.  

 W Ł O C H Y  

Merano 

„Sonnenklarhof” 

 

 

17.03 - 03.11. 

 
pobyty od czwartku 

lub soboty 

 

49 - 60 EUR 

za dzień za 1 osobę 

+ opłata klimatyczna 
zniżki dla dzieci 

(do 2 lat bez opłat, 

2 - 17 lat  
75% - 25% upustu) 

Ośrodek Bundeswehry w Płd. Tyrolu. Pokoje 1- i 2-osobowe, te ostatnie z 

możliwością dostawki dla dzieci do 17-go roku życia ( 17 EUR za 
osobodzień). Cena zależna od terminu turnusu, rodzaju i standardu pokoju 

(niektóre z balkonami, tarasami). W cenie gwarantowane zakwaterowanie i 

wyżywienie tzw. stół szwedzki (2 posiłki-HB: śniadanie i obiadokolacja). 
Basen odkryty. Słoneczny taras i ogród, korty tenisowe. Wody termalne. 

Doskonała baza wypadowa do Wenecji, nad jezioro Garda. Miejsca 

parkingowe. Płatność w miejscu wypoczynku. Dojazd indywidualny.  

 

 

W Ł O C H Y 

Bressanone 

„Residence  Europa” 

(Alpy/Dolomity) 

 

 

16.06 - 22.09. 

 

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) 

Ośrodek armii włoskiej. Turnusy minimum 7–dniowe. Możliwość 
zwielokrotnienia turnusu. Pokoje 2–osobowe. Cena obejmuje zakwaterowanie 

i wyżywienie - 3 posiłki (FB). Po rezerwacji wymagany depozyt w wysokości 

40%. Pozostała płatność w miejscu wypoczynku. Inne usługi we  własnym 
zakresie. Dojazd indywidualny.  

W Ł O C H Y 

Merano 
„Villa Hoffmann” 

(Alpy/Dolomity) 

 

 

23.06 – 01.09. 

 

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) 

Ośrodek armii włoskiej. Turnusy minimum 7-dniowe. Możliwość 
zwielokrotnienia turnusu. Pokoje 2–osobowe. Cena obejmuje zakwaterowanie 

i wyżywienie - 3 posiłki (FB). Po rezerwacji wymagany depozyt w wysokości 

40%. Pozostała płatność w miejscu wypoczynku. Inne usługi we  własnym 
zakresie. Dojazd indywidualny.  

W Ł O C H Y 

Casale Salento 

 
 

 

oferta całoroczna 
 

 

50 - 150 EUR 

za dzień za pokój   

65 - 180 EUR      
za 1 dzień za studio  

80 – 250 EUR 

za mieszkanie 3 pok. 
dla max. 6 osób 

Turnusy już od 1 stycznia (minimum 7-dniowe). Zakwaterowanie w pokojach 
2-4 osob., pokojach apartamentowych (2-4 os.) 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 

dla pokoi studio i apartament).Opłata za sprzątanie na koniec pobytu (20-40 
EUR). Wymagana wpłata zaliczki 40% całkowitej opłaty, po dokonaniu 

rezerwacji. Pozostała opłata – w miejscu wypoczynku. Dojazd indywidualny.  

W Ł O C H Y 

Ischia 

"Residence Mareluna" 

/Prowincja Neapol 
Wyspa wulkaniczna 

 

 

16.06 - 21.07. 

25.08 - 22.09. 

 
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) 

Ośrodek armii włoskiej. Turnusy minimum 7-dniowe, wyłącznie we 

wskazanych okresach. Zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach. Cena 

obejmuje pełne wyżywienie - FB (3 posiłki). Po rezerwacji wymagany depozyt 

w wysokości 40%. Pozostała płatność w miejscu wypoczynku. Inne usługi we  
własnym zakresie. Dojazd indywidualny. 

W Ł O C H Y 

Cecina/Toskania 
Morze Liguryjskie 
 

 

 

14.06 - 27.06. 

28.06 - 11.07. 

06.09 - 19.09. 

 

 

 

19,62 - 26,37 EUR 

za dzień za 1 osobę 

zniżki dla dzieci 

(do 2 lat bez opłat 
2-5 lat 50% upustu) 

 

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 lub gotówką w miejscu pobytu. Ceny ostateczne – w 
kwietniu 2018. Plaża przy samym ośrodku. Parking na terenie ośrodka. Dojazd 

indywidualny.  

W Ł O C H Y  

Milano Marittima  
Prowincja Ravenna 

 

 

06.09 - 19.09. 
 

17,68 - 21,81 EUR 

za dzień za 1 osobę 

zniżki dla dzieci 

(do 2 lat bez opłat 
2-5 lat 50% upustu) 

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 2018. Bardzo dobra oferta dla rodzin z małymi 
dziećmi. Dojazd indywidualny.  

W Ł O C H Y 

San  Remo 

Włoska Riwiera 

 

 

 

28.06 - 11.07. 

23.08 - 05.09. 

06.09 - 19.09. 

 

19,57 - 26,14 EUR 

za dzień  za 1 osobę 

zniżki dla dzieci 
(do 2 lat bez opłat 

2-5 lat 50% upustu) 

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-tego roku życia. Płatność kartą lub 

gotówką w miejscu pobytu. Ceny ostateczne – w kwietniu 2018. Parking na 
terenie ośrodka. Dojazd indywidualny.  

W Ł O C H Y 

Ca’ Vio k.Wenecji 
 

01.06 – 13.06. 

14.06 - 27.06. 

28.06 – 11.07. 

12.07 – 25.07. 

26.07 – 08.08. 

09.08 - 22.08. 

23.08 – 05.09. 

06.09 – 19.09. 

8,24 EUR 

za dzień za 1 osobę 

 

Turnusy we wskazanych okresach. Cena dotyczy carawaningu (własny 

pojazd). Możliwość korzystania z miejsc plażowych (łóżko, parasol) - płatnych 

dodatkowo. Brak wyżywienia. Płatność gotówka. Ceny ostateczne – w 
kwietniu 2018. Dojazd indywidualny.  

http://www.wojsko-polskie.pl/
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W Ł O C H Y 

Furbara  k. Rzymu 
 

 

 

 

15.06 - 28.06. 

 

 

14,03 EUR 

za dzień za bungalow 
plus 

10,29 EUR 

za dzień za 1 osobę 

Turnus 13-dniowy, wyłącznie 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 osób – piąte łóżko i TV na 

dodatkowy wniosek.   Skromne warunki pobytu, ale znakomita baza 

wypadowa do zwiedzania Rzymu. Dojazd indywidualny.  

W Ł O C H Y 

Loreto k. Ancony 

Baza  szkoleniowa  

 

 

 

 

 

14.08 - 21.08. 

21.08 – 28.08. 

 

32,40 – 72,27 EUR 
za tydzień za 

zakwaterowanie 

 

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.  

W Ł O C H Y 

Kluby offic i podoff. 

Livorno- Toskania 
 

 

 

09.01 - 01.12. 

 

 

44 EUR 
za dzień za pokój ze 

śniadaniem 

Ośrodek wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. Wypoczynek wyłącznie we 
wskazanym okresie w turnusach 7-dniowych. Pokoje tylko 2-osobowe.  

Dojazd i wyżywienie we własnym zakresie. W klubach 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.  

W Ł O C H Y 

Kluby offic i podoff. 

Terminillo 

Masyw górski – Terminillo 
Rieti/Rzym 

 

 

 

01.07 - 31.07. 

 

 

70 – 106 EUR 
za dzień za pokój z 

wyżywieniem 

Ośrodek wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. Wypoczynek wyłącznie w lipcu 
w turnusach 7-dniowych (lub ich wielokrotności). Pokoje z jedną lub dwiema 

dostawkami oraz łazienką. Cena obejmuje zakwaterowanie i pełne wyżywienie 

-3 posiłki (FB) i jest uzależniona od struktury pokoju. Napoje dodatkowo 
płatne. Przyjazdy – wyłącznie do godz. 20:00 pierwszego dnia turnusu. Dojazd 

indywidualny. Zamówienia na 60 dni przed pobytem.  

W Ł O C H Y 

Venezia  

San Nicolo' Lido (apartamenty) 
 

 

od lutego  

do grudnia 

  

 

 

 

 

 

35,50 EUR 
za dzień za apartament   

 

 

Miasto kultury i artystów. W każdym turnusie  - apartament 4-łózkowy  

dostępny w ramach 7-dniowych turnusów. Cena obejmuje tylko 

zakwaterowanie, bez wyżywienia.  Dojazd we własnym zakresie. Konieczna 
przeprawa promowa. Na miejscu w Lido - bar, leżaki i parasole plażowe. 

Możliwość złożenia rezerwacji wyłącznie na 60 dni przed rozpoczęciem 

wypoczynku. Oferta dla żołnierzy i personelu cywilnego z rodzinami. 

W Ł O C H Y 

Levico Terme 

Klub off. i podoff. (pokoje) 
 

01.06 – 30.06. 

01.07 – 31.07. 

01.09 – 30.09. 

 

70 -106 EUR 

za dzień za pokój 

 

Ośrodek wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami. Wypoczynek wyłącznie w 

podanych miesiącach w turnusach 7-dniowych (lub ich wielokrotności). 
Pokoje 2-os. i z możliwością 2 dostawek ( te ostatnie dostępne tylko w 

czerwcu). Cena obejmuje zakwaterowanie i pełne wyżywienie -3 posiłki (FB) i 

jest uzależniona od struktury pokoju. Napoje dodatkowo płatne. Przyjazdy – 
wyłącznie do godz. 20:00 pierwszego dnia turnusu. Dojazd indywidualny. 

Zamówienia na 60 dni przed pobytem. 

W Ł O C H Y 

Gaeta k. Rzymu  
 

 

04.05 - 01 06. 

01.06 – 22.06. 

 

 

 

24,97 EUR 
za dzień za apartament 

plus 3 EUR dziennie za  
sprzątanie  

 

Doskonała baza wypadowa do zwiedzania Rzymu. Apartament dla max. 4 

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 na stołówce pobliskiej szkole wojskowej. Dojazd we własnym 
zakresie.  Zamówienia na 60 dni przed wypoczynkiem. Oferta dla żołnierzy i 

personelu cywilnego z rodzinami. 

W Ł O C H Y 

Camigliatello Silano 
Region Salerno 

20.07 - 29 07. 

 

34 EUR 
za dzień za apartament 

 

plus 1,40 EUR opłata 
dodatkowa za osobę za 

dzień 

zniżki dla dzieci 

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. 

W Ł O C H Y 

Chianciano Terme 

Prowincja  Siena 
Kluby offic. i  podoff. 

 

 

 

01.06 - 30.06. 

01.07 – 31.07. 

01.09 – 30.09. 

 

 

 

 

70 EUR 
za dzień za pokój z 

wyżywieniem   

Uzdrowisko. Region Toskanii. Klub oficerski i podoficerski. Pokoje 2-osob., 

dostępne we wskazanych okresach, w 7-dniowych turnusach na indywidualne 
zamówienie - w ramach wolnych miejsc. Terminy turnusów można łączyć. 

Cena obejmuje zakwaterowanie i pełne 3-posiłkowe wyżywienie (FB). Napoje 

dodatkowo płatne. Dojazd we własnym zakresie. Zamówienia na 60 dni przed 
wypoczynkiem. 

W Ł O C H Y 

La Maddalena  

 Klub off. i podoff. 
(pokoje dla  max 4-ch osób) 

 

Nido D’Aquila 
(apartament 4-łóżkowy) 

 

 

(pokoje) 

01.06 - 30.06. 

01.07 – 31.07. 

01.09 – 30.09. 

 
(apartament) 

12.04 – 26.04. 

30.04 – 14.05. 

03.10 – 18.10. 

22.10 – 05.11. 

 

(pokoje) 

50 – 80  EUR  

za dzień za pokój z 

wyżywieniem 

 
(apartament) 

22  EUR  

za dzień za apartament 
 

Miasto na płn. Sardynii. Dostępne pokoje 2-osob.i 4-łóżkowe Turnusy 7-
dniowe w wyznaczonych okresach (turnusy się nie łączą - przerwy 

weekendowe). Cena uzależniona od standardu pokoi i liczby osób. Dwa posiłki 

- napoje dodatkowo płatne. Oferta dla żołnierzy z rodzinami.  
Apartamenty dla 4-ch osób, bez wyżywienia. Oferta dla żołnierzy i cywilnego 

personelu z rodzinami. 

Zamówienia na 60 dni przed wypoczynkiem. 
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W Ł O C H Y 

Brindisi  

Apartamenty  

 

 

27.04 - 24.05. 

29.05 - 25.06. 

29.06 - 26.07. 

31.07 - 27.08. 

31.08 – 27.09.  

 

 

 

115 EUR 
za apartament za 7 dni 

 

Końcówka tzw. "buta włoskiego" nad  M. Adriatyckim. Apartament dla max. 4 
osób, dostępny we wskazanych okresach, w 7-dniowych turnusach na 

indywidualne zamówienie - w ramach wolnych miejsc.. Terminy turnusów nie 

łączą się. 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. 

W Ł O C H Y 

Taranto  

Apartamenty  

 

 

27.03 - 03.04. 

02.05 - 11.05. 

01.06 - 08.06. 

10.09 - 18.09. 

25.10 – 31.10.  

04.12 – 11.12. 

 

 

 

60 - 110 EUR 
za apartament za 7 dni 

 

Apartamenty nad  M. Adriatyckim. 2- i 4-łóżkowe, dostępne we wskazanych 

okresach po 2 w każdym 7-dniowym turnusie), na indywidualne zamówienie - 

w ramach wolnych miejsc. Terminy turnusów nie łączą się. 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. 

W Ł O C H Y 

Amalfi  k. Neapolu 
 

 

05.01 – 03.05. 

13.10 – 29.12. 

 

 

 

336 EUR 
za apartament za 7 dni 

 

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. Sypiania, pokój dzienny, kuchnia, 

łazienka. Turnusy można łączyć. Cena obejmuje wyłącznie zakwaterowanie. 

Dojazd we własnym zakresie. Oferta dla cywili i żołnierzy z rodzinami. 

W Ł O C H Y 

Palau (Piazza del Molo)  

Sardynia 

 

27.03 – 10.04. 

12.04 – 26.04. 

30.04 - 14.05. 

03.10 - 18.10. 

22.10 – 05.11. 

 

 

 

22 EUR 
za dzień za apartament  

 

Małe miasteczko przybrzeżne w płn. części Sardynii. Apartament dla max. 5 
osób, dostępny tylko we wskazanych okresach, w 7-dniowych turnusach na 

indywidualne zamówienie - w ramach wolnych miejsc. Turnusy nie łączą się 

(przerwy weekendowe). Pokój dzienny, pokój 1-os. i 2-os. plus dostawki, 
kuchnia, łazienka. Klimatyzacja. TV. Cena obejmuje wyłącznie 

zakwaterowanie. Dojazd we własnym zakresie.  Zgłoszenia tylko na 60 dni 

przed wypoczynkiem. Oferta dla żołnierzy z rodzinami. 

 

 

 

G R E C J A 

Rodos/Rodos 
„Blue  Sea” 

 

 

 

15.05 - 11.06. 

28.08 - 02.10. 

 

 

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) 

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 EUR 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.  

 

 

 

G R E C J A 

Korfu (Kerkyra) 

„NA.S.KE” 

 

 

 

12.05 - 22.06. 

01.09 - 28.09. 

 

 

 

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) 

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-ciej osoby) oraz apartamenty 4-
łóżkowe (dodatkowa 5-osoba). Dostawki płatne po 5 EUR od 1 os./ dziennie. 

Cena obejmuje zakwaterowanie i zależy od struktury pokoi oraz liczby osób. 

Śniadania po 5 EUR 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. 

G R E C J A  

Zouberi  k. Aten 
 

21.05 - 19.06. 

29.08 - 27.09. 

 

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) 

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- 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 EUR/dziennie za 

zakwaterowanie. Śniadanie po 5 EUR 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.  

 

 

 

G R E C J A 

Poros 

„M.T.C Poros” 

 

 

 

21.05 - 25.06. 

03.09 - 24.09. 

 

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) 

Poros - górzysta wyspa w pobliżu Pireusu, oddzielona od Peloponezu 200 – 
metrowej 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-osob. (w tym drugim z możliwością zakwaterowania 3-

ciej osoby) oraz apartamenty 4-łóżkowe (możliwa 5-ta osoba). Cena obejmuje 

zakwaterowanie i zależy od struktury pokoi oraz liczby osób. Śniadanie  po 5 
EUR 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.  

G R E C J A  

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) 

Ośrodek przy plaży nad M. Śródziemnym. Pokoje 1- i 2- os. ( w tym drugim 

możliwe dostawki dla 3- 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 

EUR dziennie od 1 osoby. 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 EUR za osobodzień. Program 

turystyczny we własnym zakresie. Dojazd indywidualny.  
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G R E C J A  

Aktio (Preveza Lefkada) 

 

21.05 - 16.06. 

28.08 - 14.09. 

 

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) 

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-osob. 

(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.  

G R E C J A  

Agios Andreas k. Aten 

20.05 - 30.09. 

 

 

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) 

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-osob. Opłata  za pobyt – w ośrodku (tylko gotówką). Cena 

obejmuje  zakwaterowanie w pokoju. Każda dodatkowa osoba w pokoju (3 i 4-

ta) wnosi opłatę w wysokości 5 EUR dziennie. Jeśli dodatkową osobą w 
pokoju jest dziecko – to stosuje się zniżki cenowe. Zniżki dla dzieci dotyczą 

tylko zakwaterowania. Dodatkowe opłaty – śniadanie – 5EUR 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.  

G R E C J A  

Agios Marina k. Aten 

25.05 - 19.07. 

31.08  - 27.09. 

 

 

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) 

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- i 6-ta) płaci 5 EUR dziennie. Jeśli dodatkową osobą jest 

dziecko – przysługuje zniżka. Zniżki dla dzieci dotyczą wyłącznie 
zakwaterowania. Śniadanie w cenie 5 EUR 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. 

G R E C J A  

Kreta - Maleme 
"Hotel Castro" 

 

30.05 - 01.07. 

02.07 – 26.08. 

27.08 – 28.09. 

 

39 - 45 EUR 

za dzień za 1 osobę 
zniżki dla dzieci 

(od  2 do 6 lat 

14-16 € dziennie, 
od 7-13 lat 

22-26 € dziennie, 
do lat 2 bez opłat) 

 

Ośrodek armii belgijskiej, usytuowany przy plaży, w centrum Maleme, 14 km 

od Chanii. Pokoje 2-, 3-osobowe, apartamenty, pokoje 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 1-osob.  w wysokości 8€ 

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.  

C Z E C H Y 

Karlove Vary 
„Bellevue” *** 

"Sadovy Pramen"*** 

 

 

 

 

 

oferta całoroczna 

 

 

 

360 - 2250 CZK 

za dzień za 1 osobę 
(Bellevue) 

56-74 EUR 

za dzień za 1 osobę 
(Sadoy Pramen) 

 

zniżki dla dzieci  
do 12 lat 

bez opłat dzieci do 2-ch 

lat 
 (bez dodatkowego 

łóżka i wyżywienia) 

Pokoje 1 i 2-osobowe w standardzie oraz w wersji lux, z możliwością 
dostawki. Apartamenty 2-łóżkowe (wyłącznie w Bellevue). Cena w CZK w 

hotelu Bellevue obejmuje wyłącznie zakwaterowanie i śniadania (B&B). 

Obiad/kolacja po 140 CZK – dorośli i po 70 CZK – dzieci. Ceny w hotelu 

Sadovy Pramen są podane w EUR 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 EUR dziennie. Ceny zależą od rodzaju i kategorii pokoju 

oraz sezonu. Zabiegi nie są prowadzone w niedziele i święta. Parking odpłatny.  

Opłata klimatyczna – obowiązkowa. Zabiegi SPA oraz wellness wg cennika, 
dostępnego w ośrodku. Miejski basen termalny. Płatność gotówką lub kartą 

kredytową. Dojazd indywidualny. „Chopin” w remoncie. Więcej info na: 

www.vlrz.cz. 

C Z E C H Y 

Spindlerův Mlyn 
"Bedrichov"*** 

 

 

 

 

 

oferta całoroczna 

 

 

 

6981 -1103 CZK 

za dzień za 1 osobę  

w części hotelowej ze 
śniadaniem 

864 - 1815 CZK 

za  dzień  
w bungalowach bez 

śniadania 

zniżki dla dzieci j. w. 

Pokoje 1, 2, 3 i 4-osob. 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 130-150 CZK (dorośli) i 70-90 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.  

 

 

C Z E C H Y 

Praga/Hotel DAP*** 
 

 

 
 

 

 
 

oferta całoroczna 

 

 

 

27-62 EUR 

za dzień za pokój ze 

śniadaniem 
 

zniżki dla dzieci j.w.  

Pokoje 1- i 2-osob. z łazienkami. Możliwość dostawki.  Zakwaterowanie ze 

śniadaniem, cena  w zależności od standardu pokoju i sezonu. Klimatyzacja. 
TV-SAT. Lodówki. Dodatkowe posiłki  w restauracji hotelowej – płatne w 

hotelu. W weekendy restauracja nieczynna. Zniżki za dostawki dla dzieci i 

dorosłych (13-15€ za dobę od 1 osoby). Płatność w miejscu pobytu gotówką 
lub kartą płatniczą. Opłata klimatyczna obowiązkowa (0,60 EUR od osoby 

dorosłej za osobodzień).  Parking na zamówienie – płatny. Dogodny dojazd do 

centrum miasta i na Hradczany. Dojazd indywidualnie. Więcej informacji na: 
www.daphotel.cz 
 

http://www.vlrz.cz/
http://www.vlrz.cz/
http://www.daphotel.cz/
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H I S Z P A N I A 

Castellon de La Plana 

 

 

 

oferta całoroczna 

(oferta ograniczona w 

okresie lipiec-
sierpień) 

Nieczynny: 

01.01 – 28.02. 
06.11 - 31.12. 

 

 

24,64 – 32,86 EUR 

za dzień za pokój 
 

Ośrodek nadmorski we wschodniej Hiszpanii blisko Walencji. Turnusy 7- lub 
14-dniowe. Pokoje 1- i 2-os. (możliwość dostawek), klimatyzowane, WI-FI, 

lodówki. Restauracja, snack bar, bar zewnętrzny. Warunki zakwaterowania 

dogodne również dla osób niepełnosprawnych. Zaplecze rekreacyjno-sportowe 
(ogród, basen, kort tenisowy, pokój gier, mini golf). Zaplecze medyczne. W 

cenie gwarantowane zakwaterowanie. Dostawka-4,31-5,75€ dziennie, 

wyżywienie-17€ za 1 osobę dziennie, Parking-1,17€ za dobę. Opłaty - po 
przyjeździe do ośrodka. Dojazd indywidualny. 

 

 

H I S Z P A N I A 

Ibiza „Heros de Filipinas” 
St. Antonio de Portmany 
 

 

 
 

oferta całoroczna 

nieczynny:  
01.01 – 31.03. 

 

 

23 – 32,86 EUR 

za dzień za apartament 

 

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 2/3-os. i 4/5-os. – klimatyzowane, zaplecze kuchenne, 

lodówka, TV, Wi-Fi. Ogród, parking, park zabaw, basen, pralnia., fitness, kort 
tenisowy, sauna, taras,  Program turystyczny nie jest gwarantowany. Dojazd 

indywidualny.  

 

 

H I S Z P A N I A 

Ibiza „Heros de Filipinas” 
El Soto 

 

 

 

oferta całoroczna 
 

 

 

 

24,64 – 44,40 EUR 

za dzień za apartament 
 

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 2/3-os. i 

małżeńskie, dostawki – klimatyzowane, lodówka, TV, Wi-Fi. Ogród, basen, 

parking, park zabaw, taras, siłownia, tenis, pralnia.. Program turystyczny nie 
jest gwarantowany. Dojazd indywidualny.  

 

 
H I S Z P A N I A 

Teneryfa - Santa Cruz 

„Paso  Alto”  

 

 

 
oferta całoroczna 

 

 

34 – 44,16 EUR 

za dzień za 1 osobę  

 

Wyspy Kanaryjskie. Wyspa wulkaniczna, tętniąca życiem nocnym. Prawdziwy 
karnawał w lutym każdego roku. Zakwaterowanie w pokojach 1- i 2-

osobowych, klimatyzowanych. Bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe (basen 
olimpijski, siłownia, korty tenisowe, sauna), restauracja tarasowa, bar..W cenę 

wliczone jest wyżywienie (HB lub FB). Można również wybrać opcję bez 

wyżywienia. Parking płatny ok. 2€ dziennie. Dojazd indywidualny.  

 

 

H I S Z P A N I A 

Madryt „Residencia Navĭo” 

 

 

 

oferta całoroczna 

 

 

 

33 - 47 EUR 

za dzień za pokój 
 

dostawka dla dzieci  

5 EUR 

Rezydencja w północnej części Madrytu. Dobra lokalizacja, blisko stacji metra 

Hortaleza i Manoteras (linia 4) oraz linie bus 29,107,125.. Wyłącznie we 

wskazanym okresie – gwarantowany limit pokoi. Zakwaterowanie w pokojach 
1- i 2-os., klimatyzowanych. Cena obejmuje wyłącznie zakwaterowanie i jest 

uzależniona struktury pokoi. Dostawka - 5€ za dobę. Posiłki dodatkowo płatne 

- nieobowiązkowe: śniadanie - 1,50€, obiad i kolacja po 6€. Płatność 
wyłącznie kartą kredytową. Zaplecze rekreacyjno-sportowe. Dojazd 

indywidualny. Oferta wyłącznie dla żołnierzy z rodzinami.  

 

 

H I S Z P A N I A 

Madryt „El Alcazar” 

 

 

 

oferta całoroczna 

(limitowana) 

 

22 - 30 EUR 

za dzień za 1 osobę 

35 EUR 

za dzień za apartament 

86 EUR 

w apartamencie za 
weekend  

385 EUR 

w apartamencie  
za 15 dni 

zniżka – dla dzieci 
do 3 lat bezpłatnie 

Hotel usytuowany w prestiżowej dzielnicy Madrytu (Salamanka). 
Zakwaterowanie w klimatyzowanych pokojach 1- i 2-os. (z możliwością 

dostawki - 6€ i do  pojedynczego wykorzystania). Możliwość zakwaterowania 

w apartamencie. Cena zakwaterowania uzależniona jest od terminu i liczby dni 
pobytu (w tygodniu lub za weekend, za 15 dni - zniżka). Wyżywienie 

dodatkowo płatne: śniadanie - 3€, obiad - 11€, kolacja - 7€. Dolicza się 10% 

VAT. Dojazd indywidualny. W hotelu: WI-FI, siłownia, kawiarnia, 
restauracja, usługi pralnicze, parking.   

 

 

H I S Z P A N I A 

Barcelona 

Hotel „Cristobal Colon” 

 
 

 

 

 

16.06 - 30.06. 

(oferta limitowana) 

 
w pozostałych 

okresach  

(zamówienia 
dodatkowe w ramach 

wolnych pokoi) 

 

 

 

33 - 47 EUR 

za dzień za pokój  

 

dostawka dla dzieci  

5 EUR 

Tylko we wskazanym okresie - gwarantowany limit pokoi. W innych 

terminach (do wyboru) rezerwacje miejsc tylko w ramach wolnych pokoi.  
Dostępność pokoi 1-, 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 
katalońskiego. 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.  

 

 

H I S Z P A N I A 

Majorka 

„Puerto de Soller - 

Tramontana” 
 

 

 

oferta całoroczna 
(oprócz terminów  

w miesiącach  

czerwiec-wrzesień) 

 

33-47 EUR 

za  dzień za pokój  

208 - 328 EUR 
za 7 dni w apartamencie  

297 - 469 EUR  

za 14 dni w 

apartamencie 

 

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-osobowe lub apartamenty I i II kat. (dla max. 6/8 osób), 

klimatyzowane. Dojazd indywidualny. Oferta wyłącznie dla żołnierzy z 

rodzinami.  

 

 

 

 
P O R T U G A L I A 

Porto Santo/Madera 

 
 

 
 

oferta całoroczna 

26 - 42 EUR 

 za  dzień za 

pokój  
ze śniadaniem 

34 - 69 EUR 

za dzień za  
pokój 

z wyżywieniem 

zniżki dla dzieci 

 
Turnusy na indywidualne zamówienia.  Pokoje 1- i  2-osobowe i pokoje studio 

z łazienkami (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 (od 33,25€ do 80€). Dojazd indywidualny.  
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P O R T U G A L I A 

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 

 

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-osobowe (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.   

 

 

 

 

P O R T U G A L I A 

Porto 

 

 

 
 

 

oferta całoroczna 

26 - 42 EUR 

za dzień za   

pokój  
ze śniadaniem 

34 - 69 EUR 

za dzień za  
pokój 

z wyżywieniem 

zniżki dla dzieci 

Ośrodek usytuowany na obrzeżach pięknego miasta północnej Portugalii. 

Pokoje 1- i 2-osobowe 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.  

 

 

 

 

P O R T U G A L I A 

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 

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-osobowe 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). Stołówka, kawiarnia, drink bar. Płatność wyłącznie 

gotówką w miejscu pobytu. Bezpłatny parking. Dojazd indywidualny.  

 

 

 

P O R T U G A L I A 

Lizbona 
VIP Executive 

MARQUÊSAparthotel**** 

VIP Inn BERNA Hotel*** 

 
 

 

 
 

oferta całoroczna 

 

62 - 67 EUR 

za dzień za   

pokój ze śniadaniem 
(Marquesa) 

55 - 62 EUR 

za dzień za  
pokój ze śniadaniem 

(Berna) 

zniżki dla dzieci 

Hotele usytuowane w centrum Lizbony, w odległości 100 m od stacji metra 
Campo Pequeno. Pobyty na indywidualne zamówienia. Pokoje 1- i 2-osob.  

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 nr karty 

kredytowej 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).  

 

 

 

 

P O R T U G A L I A 

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 

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-osobowe 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.  

 

 

 

 

P O R T U G A L I A 

Vila Senhora Da Rocha 

 
 

 

 
oferta całoroczna 

 

 

26,40 – 133,60 EUR 

za dzień za apartament 

 
46,40 – 173,60 EUR 

za dzień za willę 

 

 

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 3,5 i 7 osób lub 
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, rodzaju zakwaterowania  
i liczby osób. W lipcu i sierpniu pobyty min. 7-dniowe - ceny niższe o 15%. 

Opłaty obejmują też: serwis sprzątający 3 razy w tygodniu, pralnię, zmianę 

pościeli 2x,  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).    

 

 

 

 

P O R T U G A L I A 

Lagos  

 
 

 
 

 

oferta całoroczna 
(15 czerwca –  

11 września  

rezerwacje 
ograniczone) 

 

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 

Ośrodek położony w południowej Portugalii,  ok. 80 km od lotniska w Faro. 

Możliwość zakwaterowania w apartamencie, pokojach 1- i 2-osob. oraz 

bungalowach. Miejsca campingowe dla samochodów również dostępne. 
Dostawki dla dzieci (w wieku 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 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&) 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 zagubienie identyfikatora. Dojazd indywidualny. 
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B U Ł G A R I A 

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 

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 foody. Dojazd 

indywidualny.  

 

 

 

B U Ł G A R I A 

Varna - "Flagman"  

St. Konstantin +i Helena 

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 

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. 
 

 

 

 

B U Ł G A R I A 

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 

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 wodny -20 miejsc. W 

pokojach: klimatyzacja, TV SAT, telefon oraz mini bar. Dojazd indywidualny.  

 

 

 

 

B U Ł G A R I A 

Sarafovo k. Burgas 

 

19.06 - 10.09. 
 

 

 

11.09 - 19.06.  

 

 

 

16 - 36 EUR 

za dzień za pokój  

(pawilony)    

16-29 EUR 

za dzień za pokój 

(bungalowy)    

zniżki dla dzieci 
od 3 do 13 lat 

możliwość dostawki dla 
dzieci i dla dorosłych 

 

Turnusy 10-dniowe. Zakwaterowanie w pokojach i apartamentach. 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€. Ośrodek usytuowany 

przy plaży. Restauracja. Kawiarnia. Boiska do gier zespołówychPark. Basen 

na wolnym powietrzu. Pokoje z balkonami - klimatyzacja, TV SAT.. Dojazd 
indywidualny 

 

 

 

 

B U Ł G A R I A 

Hotel Shipka - Sofia  

 

 

 
 

 

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 

 

Zakwaterowanie w pokojach i apartamentach. Ceny w zależności od terminu, 

taryfy i struktury i standardu pokoi.   W cenie: zakwaterowanie dla 1 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. 

 
 

 

 

 

 

 

B U Ł G A R I A 

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 

 
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 WIFI. 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. 

 

 

 

B U Ł G A R I A 

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 

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 
WIFI. 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. 
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B E L G I A  

Bruksela  

Hotel “IBIS St. Catherina” 
oferta całoroczna 

 

99 -124 EUR 

za dzień za pokój               

 
+ opłata klimatyczna 

4,75 EUR  

za dzień za pokój 
 

Hotel*** położony blisko centrum  miasta, w pobliżu dworca autobusowego. 

Pokoje 1 – i 2 – os.` zwykłe i o podwyższonym standardzie. W cenę wliczone 

jest zimne i ciepłe śniadanie. W hotelu WI-FI (również w pokojach), bar 
24h/24h, usługi pralnicze. Stąd  - co 20 min. kursuje bezpośredni pociąg na/z 

lotniska. Przy dokonywaniu rezerwacji potrzebne jest potwierdzenie numeru 

karty kredytowej. Dojazd indywidualny.  

 

 

R U M U N I A 

Cap Aurora  

M. Czarne 

 

 
 

 oferta całoroczna 

 

11 - 32 EUR            
  za dzień za 

zakwaterowanie 

15 EUR 

za dzień za wyżywienie 

od 1 osoby  

 

Pobyty min. 7-dniowe.  Ośrodek nad samym morzem. Pokoje 2 i 4-osob. oraz 
3, 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-3€, obiad i kolacja-po 
6€).  Program pobytu we własnym zakresie. Dojazd indywidualny.  

 

 

 

R U M U N I A 

Brasov  
Transylwania 

 
 

 

 oferta całoroczna 

 

16 EUR            
  za dzień za  

zakwaterowanie 

15 EUR 

za dzień za wyżywienie 

od 1 osoby 

 
Pobyty min. 7-dniowe. Wojskowe centrum w pobliżu  starego rynku w 

Brasowie. Przepiękne, nastrojowe miasto z bogatą historią. Warto zwiedzić: 

Starówka, Ratusz, Czarny Kościół, Cerkiew Narodzenia Matki Boskiej, Strada 
Sforii, Mury miejskie, Górę Tampa. Pokoje 2-osob. Lodówki w pokojach.  

Restauracja. Zakwaterowanie w dniu rozpoczęcia turnusu od godziny 14.00. 

Można korzystać z wyżywienia częściowego (śniadanie-3€, obiad i kolacja-po 
6€). Program pobytu we własnym zakresie. Dojazd indywidualny.  

 

 

 

R U M U N I A 

Sinaia  

Karpaty 

 

 

 

 oferta całoroczna 

 

11 -17 EUR 
  za dzień za  

zakwaterowanie 

15 EUR 

za dzień za wyżywienie 

od 1 osoby 

 

Pobyty min.7-dniowe.  Ośrodek położony w górach. Blisko do Brasowa.  

Pokoje 2, 3 i 4-osob. 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-3€, 

obiad i kolacja-po 6€).  Program pobytu we własnym zakresie. Dojazd 
indywidualny.  

 

 

R U M U N I A 

Sibiu 

Transylwania 

 

 

 
 oferta całoroczna 

 

8 -15 EUR 
  za dzień za  

zakwaterowanie 

15 EUR 

za dzień za wyżywienie 
od 1 osoby 

 

Pobyty min.7-dniowe.  Pokoje 1 i 2-osob. Restauracja. Jedno z piękniejszych 

miast rumuńskich. Liczne atrakcje i mnóstwo zabytków architektury. 

Zakwaterowanie w dniu rozpoczęcia turnusu od godziny 14.00. Można 
korzystać z wyżywienia częściowego (śniadanie-3€, obiad i kolacja-po6€).  

Program pobytu we własnym zakresie. Dojazd indywidualny.  

 

 

R U M U N I A 

Bukareszt 
 

 
 

 

 oferta całoroczna 

5 -13 EUR 
  za dzień za  

zakwaterowanie 

15 EUR 

za dzień za wyżywienie 

od 1 osoby 

Pobyty w wojskowym kompleksie protokolarnym.  Pokoje 1 i 2-osob. oraz 2-
łóżkowe apartamenty. 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-3€, obiad i kolacja-po 6€).  Program pobytu we własnym zakresie. 

Dojazd indywidualny.  

 

 

 

 

W Ę G R Y 

Balatonkenese 

"Hotel Platan" i bungalowy 

nad Balatonem 
 

 

 
 

 

 

05.01 – 29.12. 

przed i po sezonie 

5180 – 7971 HUF 

za dzień za 1 osobę  

w pokoju   

ścisły sezon 

8371 - 10490 HUF 

za dzień za 1 osobę  

w pokoju   

7280 -14680 HUF 

za dzień za 1 osobę w 

pokoju wykorzystanym 
pojedynczo 

+ opłata klimatyczna 

zniżki dla dzieci 
do lat 12 

 

 

 
Kompleks wczasowo-rekreacyjno-sportowy. Siłownie, wypożyczalnie sprzętu 

sportowego i wodnego, plaża przy ośrodku. Pokoje 2-osobowe i/lub z 

dostawkami oraz apartamenty w bungalowach dla max 5 osób. Dla grup ceny 
promocyjne przed i po sezonie od 4580 HUF do 7370 HUF (min. 20 os.). 

Wskazane obok ceny - dla osób dorosłych. W cenie zakwaterowanie i do 

wyboru: śniadanie-B&B, dwa posiłki-HB lub pełne wyżywienie-FB. Przy 
wykorzystaniu dostawki  dla osoby dorosłej i dziecka powyżej 12 lat – ceny od 

4150HUF do 8390HUF (w zależności od liczby posiłków i sezonu). Przy 

grupach dostawka  za 3550-5780HUF. Dzieci od 3 do 12 lat płacą w granicach 
3110 – 6290 HUF, a  do lat 3 (620 – 4790HUF). Opłata klimatyczna ok. 360 

HUF za dobę od 1 osoby. Program pobytu we własnym zakresie. Dojazd 

indywidualny.  

 

 

 

 

W Ę G R Y 

Balatonkenese 

Hotele: „Napfeny" i 
„Aranyhid” 

nad Balatonem 
 

 
 

 

 
 

oferta całoroczna 

przed i po sezonie 

3570 - 6450 HUF 

za dzień za 1 osobę w 

pokoju 2-osob.  
ścisły sezon 

6010 - 8200 HUF 

za dzień za 1 osobę w 
pokoju 2-osob.  

5000 -11480 HUF 

za dzień za 1 osobę w 
pokoju wykorzystanym 

pojedynczo 
+ opłata klimatyczna 

zniżki dla dzieci 

od 3 do lat 12 

do lat 3 - płacą tylko za 
wyżywienie 

 
Kompleks wczasowo-rekreacyjno-sportowy. Siłownie, wypożyczalnie sprzętu 

sportowego i wodnego, plaża przy ośrodku. Pokoje 2-osobowe i/lub z 

dostawkami. Dla grup ceny promocyjne przed i po sezonie od 3070 HUF do 
5950 HUF (min. 20 os.). Wskazane obok ceny - dla osób dorosłych. W cenie 

zakwaterowanie i do wyboru: śniadanie-B&B, dwa posiłki-HB lub pełne 

wyżywienie-FB. Przy wykorzystaniu dostawki  dla osoby dorosłej i dziecka 
powyżej 12 lat – ceny od 2860HUF do 6560HUF (w zależności od liczby 

posiłków i sezonu). Przy grupach dostawka – 3550-5780HUF. Dzieci od 3 do 

12 lat płacą w granicach 2140 – 4920 HUF, a  do lat 3 (620 – 4790HUF). 
Opłata klimatyczna ok. 360 HUF za dobę od 1 osoby. Program pobytu we 

własnym zakresie. Dojazd indywidualny. 
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W Ę G R Y  

Budapeszt  

Hotel “Hadik” 
 

 

05.01 – 31.12. 

 

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 i dzieci z 

rodzicami 

Hotel położony w zielonej i spokojnej części Budapesztu, w pobliżu centrum 

miasta i miejskich term. Pokoje 1-i 2 – osob. oraz rodzinne apartamenty dla 
max. 4 osób. Przy korzystaniu z  pokoju 2-osob. jako pojedynczego – dopłata. 

Dzieci 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 kartą kredytową lub debetową.  Dojazd indywidualny.  

 

*Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian do oferty zagranicznych wczasów indywidualnych (terminy, ceny, miejsca pobytu). 

Informacje w zakresie dodatkowych ofert z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Czech - można uzyskać telefonicznie – 261 874 804. 

 

 

U W A G A : 
 
Zgłoszenia na zagraniczne wczasy indywidualne w 2018 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  miejsc oferowanych  przez partnerów  zagranicznych, po 12 marca będą 

przyjmowane również zgłoszenia od osób nieuprawnionych. 
 

 

Zamówienia będą realizowane po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego (wniosku – „Application form – CLIMS”), dostępnego na 

stronach: www.wojsko-polskie.pl  zakładka: twoja armia/działalność socjalno-wypoczynkowa oraz  www.dss.wp.mil.pl. 
 

 

 

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 

Departament Spraw Socjalnych 

Al. Niepodległości 218         Tel.: (+48) 261-874-804,  261-874-684 
00-911 Warszawa           Fax: (+48)  261-874-316 
E-mail: dssoow@mon.gov.pl 
Strona internetowa:  www.wojsko-polskie.pl  zakładka: twoja armia/działalność socjalno-wypoczynkowa/wypoczynek zagraniczny 
                            

 

 
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. 

 

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

mailto:dssoow@mon.gov.pl

