WCZASY POLSKA Jastrzębia Góra

PRIMAVERA SPA

Lokalizacja
Obiekt położony jest w odległości ok. 100m. od morza na pięknym klifowym wybrzeżu Jastrzębiej Góry.
Pokoje
Obiekt dysponuje 458 miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2, 3 osobowymi. Oferuje również 4-osobowe pokoje
typu studio
i apartamenty. Posiada również pokojami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Większość pokoi posiada
tarasy. Wszystkie pokoje są z łazienką z prysznicem, wyposażone w: TV, ręczniki, leżaki, w pokojach z balkonem
krzesełka ogrodowe.
Sport, rozrywka, usługi
W obiekcie znajduje się kryty basen, kawiarnia, lobby-bar, dwie jadalnie ,Night Club, sklep , pokój zabaw dla dzieci,
sala gier ze stołami oraz tenisa stołowego, sauna, fitness club, przepiękne Centrum SPA & Wellenss, Centrum
konferencyjne. Dodatkowo na terenie obiektu znajduje się basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami dla dzieci, place
zabaw, boisko, ziemny kort tenisowy oraz ogródek grillowy. Obiekt dysponuje również dwoma parkingami.

Lato nad morzem 2018 – Zwariowane Melodie!
Terminy: 09.06 – 01.09.2018 r (pobyty od soboty do soboty)
Turnusy 8 dniowe od soboty
do soboty

09 – 16.06

16 – 23.06
25.08 – 01.09

23 -30.06
18 – 25.08

30.06 – 14.07
04 – 18.08

14.07 – 04.08

Pokój 1 os. (1 os.)

1255 zł

1346 zł

1540 zł

1736 zł

1941 zł

Pokój 1 os. (dla 2 osób)

2196 zł

2356 zł

2695 zł

3038 zł

3397 zł

Pokój 2 os. mały (2 os.)

2196 zł

2356 zł

2695 zł

3038 zł

3397 zł

Pokój 2 os. (do 2 osób)

2510 zł

2692 zł

3080 zł

3472 zł

3882 zł

Pokój 2 os. z dost. dla
dziecka do 8 lat (do 3 osób)

3263 zł

3500 zł

4004 zł

4514 zł

5047 zł

Pokój 2 os. duży (do 3 osób)

3451 zł

3702 zł

4235 zł

4774 zł

5338 zł

Biuro Podróży KAROL TRAVEL
Karol Krystjańczuk
ul. Stefanii Pawlak 8
21-010 Łęczna

tel./fax 81 752 08 07
tel. kom. 609 439 998
biuro@karoltravel.pl
www.karoltravel.pl

WCZASY POLSKA Jastrzębia Góra

PRIMAVERA SPA

Pokój 3 os. (do 3 osób)

3765 zł

4038 zł

4620 zł

5208 zł

5823 zł

Pokój 3 os. z dost. dla
dziecka do 8 lat (dla 4 osób)

4518 zł

4846 zł

5544 zł

6250 zł

6988 zł

Studio (do 4 osób)

4706 zł

5048 zł

5775 zł

6510 zł

7279 zł

Studio duże (do 4 osób)

5020 zł

5384 zł

6160 zł

6944 zł

7764 zł

Dziecko 2 – 8 lat (na
dostawce)

753 zł

808 zł

924 zł

1042 zł

1165 zł

Dziecko 8 – 15 lat (na
dostawce)

941 zł

1010 zł

1155 zł

1302 zł

1456 zł

Dziecko do 2 lat (bez
świadczeń)

GRATIS

GRATIS

280 zł

280 zł

280 zł

W cenie:
• pokoje z łazienką, TV i balkonem (w większości pokoi)
• 3 posiłki w formie stołu szwedzkiego (śniadania, obiady, kolacje)
• korzystanie z Parku Wodnego: 3 kryte baseny, rwąca rzeka, jacuzzi, zjeżdżalnia Anakonda, strefa malucha z brodzikiem dla
dzieci, gejzer, przeciwprąd, sauny: fińska, infrared i łaźnia parowa
• korzystanie z siłowni
• sala zabaw z basenem z piłkami, małpim gajem, zabawkami edukacyjnymi
• animacje dla dzieci 6 razy w tygodniu
• udogodnienia dla rodzin z dziećmi (łóżeczka turystyczne – konieczna wcześniejsza rezerwacja, plastikowe sztućce i naczynia w
sali restauracyjnej, kącik zabaw w sali restauracyjnej i w kawiarni, wysokie krzesełka w sali restauracyjnej, książeczki i gry
planszowe do wypożyczenia w Playlandzie, zatyczki do kontaktu, podgrzewacze butelek, wanienki, podnóżki i wiele innych.
• bezpłatny parking i WiFi
Dodatkowo w pokojach Premium i Grand Premium:
• woda mineralna
• kawa, herbata
• czajnik bezprzewodowy
• szlafroki dla osób dorosłych
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