
Organizator: 

BP „Prima Travel” Kielce 

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 

ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH 

ul. Piastowska 8/110, 42-600 Tarnowskie Góry tel. (32) 307 58 55 

 

                                 PROPONOWANE TURNUSY WCZASOWE NA 2023 ROK: 

 

 

1. Krynica Zdrój – O.W. „Rzymianka”, Termin: 13-23.05.2023, Cena: 1890 zł 

Ośrodek blisko centrum, 600 m od głównego deptaku i Pijalni Wód Mineralnych. Pokoje 2 i 3 osobowe po remoncie,                                

z łazienkami na parterze, I, II i III piętrze. Przytulna jadalnia, bezprzewodowy internet, zaciszny teren z tyłu budynku. Transport 

autokarem, 3 posiłki dziennie – bufet szwedzki, kawa z ekspresu dostępna przez cały dzień. Biesiada z góralem i bogatym 

menu, bankiet z muzyką na żywo i bogatym menu, spacer z przewodnikiem po Krynicy, ubezpieczenie NNW.   

2. Sianożety – Imperiall Resort & Medi Spa, Termin: 26.05-05.06.2023, Cena: 2650 zł 

Kompleks wypoczynkowy 100 m od piaszczystej, szerokiej plaży. Pokoje 2 osobowe, apartamenty premium z łazienkami i TV. 

Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, sala fitness, siłownia (za dod. opłatą), basen kryty (za dod. opłatą), basen 

zewnętrzny, stół do ping-ponga, bilard, bezpłatne WI-FI, tereny zielone wokół Ośrodka. 

Transport autokarem, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje oraz zupa + owoc w porze obiadowej, 1 wieczorek taneczny z 

pokazem barmańskim, 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek, animacje zgodnie z aktualnym planem, korzystanie z basenu, sauny, 

jacuzzi, nordic walking, ubezpieczenie NNW. 

3. Władysławowo – Willa Morska, Termin: 6-16.06.2023, Cena: 1990 zł 

      Termin: 6-16.07.2023, Cena: 1990 zł     

        Obiekt 250 m od plaży, 300 m od dużych sklepów. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami i TV LCD i tel. kablowa, lodówka,  

        czajnik, internet, restauracja, drink bar, wyżywienie 3x dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane),            

        2 wieczorki taneczne, ubezpieczenie NNW, transport autokarem, opieka rezydenta. 

4. Niechorze – Willa „Solaris”, Termin: 5-18.06.2023, Cena: 2600 zł 

Obiekt 250 m od morza, pokoje 2 i 3 osobowe  oraz 2 pokojowe typu studio – komfortowo wyposażone, eleganckie łazienki, 

TV SAT oraz WI-FI. Restauracja z barem, wyżywienie 3x dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane). Budynek 

nr I posiada windę. Wycieczki po okolicy. Ubezpieczenie NNW oraz transport autokarem. 

5. Karwia – Willa „Jagoda”, Termin: 15-25.06.2023, cena: 2090 zł 

Obiekt 300 m od pięknej plaży, blisko centrum. Pokoje 2 osobowe z łazienkami i TV, czajnik, sprzęt plażowy itp., kijki do 

nordic walking. Wyżywienie 3x dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane do stolika). 1 wieczorek z kawą                 

i ciastem, ubezpieczenie NNW, transport autokarem. 

6. Dźwirzyno – O.W. „Majed”, Termin: 29.07-08.08.2023, Cena: 2090 zł 

Obiekt 70 m od morza, ogrodzony teren, wśród lasu sosnowego, blisko centrum. Pokoje 2 osobowe z łazienkami i TV, lampki 

nocne, czajnik itp., balkony. Wyżywienie 3x dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane). 1 wieczorek z kawą                

i ciastem, 1 ognisko, transport autokarem, ubezpieczenie NNW. 

7. Busko- Zdrój – O.W. „Gromada”, Termin: 14.08-20.08.2023, Cena: 2250 zł 

Obiekt położony w części uzdrowiskowej – blisko Parku Zdrojowego z bliską Pijalnią Wód. W pobliżu hotelu – tężnie 

solankowe, kościół, kompleks sportowy, park rekreacyjny oraz Buskie Centrum Kultury. Pokoje 2 osobowe z TV, telefon, 

zestaw do parzenia kawy i herbaty, WI-FI, łazienka z prysznicem, ręczniki na wyposażeniu. W budynku znajdują się restauracja, 

kawiarnia, sale konferencyjne, Wellness SPA. Wyżywienie 3x dziennie. Konsultacja lekarska, 3 zabiegi dziennie przez 5 dni 

(1 zabieg podstawowy, + 2 zabiegi uzupełniające). 1 kolacja regionalna z kociołkiem świętokrzyskim i lampką wina. 1 zajęcia 

z podstaw chodzenia z kijkami Nordic Walking. W każdą środę możliwość wyjścia na pieczenie podpłomyków do Izby Chleba. 

Bezpłatny wstęp na koncerty Buskiej Orkiestry Zdrojowej. Wieczorek taneczny lub koncert. Transport i ubezpieczenie NNW.   

8. Darłówko – O.W. „Kama”, Termin: 20.08-30.08.2023, Cena: 2150 zł 

Obiekt o bardzo dobrym standardzie, winda, ogrodzony teren, 280 m od plaży. Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami i TV, z 

balkonami na piętrze i tarasami na parterze. Wyżywienie 3x dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane), 

całodobowa opieka medyczna, 2 wieczorki taneczne, ubezpieczenie NNW, transport autokarem.     

9. Kudowa Zdrój – O.W. „Orion”, Termin: 5-11.09.2023, Cena: 1360 zł 

Obiekt położony w centrum Kudowy. Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami i TV. Duża jadalnia, świetlica, WI-FI. Wyżywienie 

3x dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane). 1 wieczorek taneczny, opieka rezydenta, wycieczki po okolicy 

(bilety wstępu płatne dodatkowo), ubezpieczenie NNW, transport autokarem.  

 

 


