
Organizator: 

BT „Kulig Travel” 

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. Sianożęty – O.W. Imperiall Resort & Medi Spa (obiekt lux), Termin: 29.05-08.06.2023, Cena: 2590 zł 

 

Kompleks wypoczynkowy 100 m od plaży. Pokoje 2,3 osobowe standard z łazienkami i TV, balkony 

standardowe lub francuskie, czajnik, lodówka, ręczniki, leżaki, WI-FI, strefa Spa Wellness z basenami i 

centrum odnowy, klub nocny, siłownia, sala gimnastyczna, strefa rekreacyjna z basenami, boiskami, kortem 

tenisowym. 

Cena zawiera: 10 noclegów, przejazd autokarem, wyżywienie 2x dziennie ( śniadania i obiadokolacje), 1 

wieczorek taneczny z pokazem barmańskim, 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek, korzystanie z sauny, 

basenu, jacuzzi, nordic walking, ubezpieczenie NNW. 

 

2. Iwonicz Zdrój – Pensjonat „Amelia”, Termin: 9-15.06.2023, Cena: 1345 zł 

 

Obiekt usytuowany w malowniczym uzdrowisku, 200 m od centrum. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami i 

TV, większość z balkonami, komplet ręczników, czajnik, filiżanki. Wyżywienie 3x dziennie (śniadania i 

kolacje – bufet, obiady – serwowane), przejazd autokarem, 1 wejście do sauny i groty solnej, przyjęcie z 

poczęstunkiem przy muzyce, ognisko lub grill w ramach 1 kolacji, spacer z przewodnikiem Po Iwoniczu, 

10% zniżki na zabiegi i masaże wykonywane w pensjonacie, dostęp do bilarda, tenisa stołowego, rzutek, 

rowerka, bieżni, steppera, orbitreka, bezprzewodowy dostęp do internetu, ubezpieczenie NNW. 

 

3. Mrzeżyno – O.W. „Koral”, Termin: 8-17.07.2023, Cena: 2590 zł 

 

Obiekt tuż przy plaży, wygodne pokoje 2,3 osobowe typu standard z łazienkami i TV, ogród z włoskimi 

leżakami do opalania, kawiarnia, winda w budynku, leżaki i parawany plażowe do wypożyczenia 

bezpłatnie, siłownia zewnętrzna. Wieczorek taneczny, rejsy, wycieczki. Wyżywienie 2x dziennie (śniadania 

i obiadokolacje – bufet), WI-FI, ubezpieczenie NNW, przewóz autokarem, suchy prowiant na drogę 

powrotną. 

 

4. Solina – D.W. „San”, Termin: 27.08-02.09.2023, Cena: 1190 zł 

 

Obiekt położony przy zaporze, w samym sercu Soliny. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami i balkonami (WI-

FI, czajniki na korytarzu, szklanki). Rozległy zielony teren, miły personel, ogrodzony i zamykany teren. 

Cena zawiera: przejazd autokarem, wyżywienie 3x dziennie ( śniadania i kolacje – bufet, obiady 

serwowane), ognisko z pieczeniem kiełbasek w ramach 1 kolacji, wieczorek taneczny, ubezpieczenie NNW. 


