POLSKA

JASTRZĘBIA GÓRA
jedna z najpiękniejszych miejscowości wśród kąpielisk nadmorskich,
wysokie klifowe wybrzeże zmusza do odrobiny wysiłku, by zejść na plażę
z czystym białym piaskiem.
Jastrzębia Góra swoją sławę zawdzięcza szczególnie walorom przyrodniczym i pięknym plażom, które w tym rejonie są jednymi z atrakcyjniejszych nad polskim morzem. Cicha, czysta i szeroka plaża stanowi idealne miejsce dla kąpieli słonecznych i wodnych.
Zwolennicy czynnego wypoczynku znajdą tu bardzo dobrze wyposażone zaplecze sportowe (skutery wodne, deski windsurfingowe, zjeżdżalnia wodna itd.).
Do nie lada atrakcji należy zwiedzanie owianej legendami latarni morskiej (Rozewie) oraz Muzeum Latarnictwa Morskiego.
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JASTRZĘBIA GÓRA
położony jest ok. 100 m od morza na wybrzeżu klifowym.

POLPRIA

Do dyspozycji gości: Park Wodny (o powierzchni 1000 m kwadratowych z 3 basenami, brodzikiem dla najmłodszych pływaków – 30 cm,
30m zjeżdżalnią Anakonda, rwącą rzeką z przeciwprądem, jacuzzi i wieloma innymi równie ciekawymi atrakcjami, rozległe centrum SPA&Wellness, siłownię, salę fitness, dwie restauracje, kawiarnię/bar, klub nocny,
salon gier (piłkarzyki, bilard, symulatory, stoły do tenisa stołowego, gry
multimedialne), sklep, zakątek zwierzątek, kort tenisowy, boisko sportowe, basen zewnętrzny oraz playland, mini przedszkole, wiatę grillową,
zewnętrzne place zabaw, sale konferencyjne, bezprzewodowy internet
WiFi, 2 parkingi.
Zakwaterowanie: 203 pokoje (standard oraz standard plus - pokoje
znajdują się w dwóch budynkach): 2 – osobowe, 3 – osobowe, 1 – osobowe, pokoje rodzinne oraz typu studio oraz apartamenty – na zapytanie.
Informacje dodatkowe: HOTEL PRZYJAZNY RODZINIE. Możliwość wypożyczenia łóżeczka turystycznego 10 zł/doba oraz innych udogodnień
dla najmłodszych. Recepcja oraz Playland na życzenie udostępni książeczki, baśnie, gry planszowe, piłki, skakanki, rakiety tenisowe i do ping
-ponga. Ośrodek posiada również pokoje dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wyżywienie 3 posiłki: śniadanie i kolacja – w formie
bufetu oraz obiad w formie bufetu dań gorących + bar sałatkowy, napoje bezalkoholowe do posiłków. Możliwość zabrania małych zwierząt
domowych – opłata 125,-zł/pierwsza doba, kolejne po 25 zł. Dziecko do
lat 2 bez świadczeń – bezpłatnie, w okresie 23.06-25.08 - stała opłata 280
zł/pobyt/ 7 nocy. Możliwośc wypożyczenia łóżeczka turystycznego – 10
zł/doba.
W cenie każdego pobytu: AQUAPARK – 3 baseny kryte z brodzikiem
dla dzieci, świat saun z łaźnią parową, sauną fińską, infrared, zjeżdżalnia
Anakonda, rwąca rzeka, przeciwprąd, jacuzzi, prysznic wrażeń, ruska bania; siłownia, PLAYLAND, parking niestrzeżony, aniamcje dla dzieci 6 razy
w tygodniu, Internet wi-fi.
W cenie pobytu WIOSNA: 1 x zajecia z profesjonalnym trenerem, wykład ze specjalistą ds. dietetyki, piątkowy koncert – muzyka na żywo.
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06-27.05.18
WIOSNA
5 nocy nd-pt

27.05-03.06.18
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03-09.06.18
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LATO 7 nocy sobota - sobota

01-30.09.18
min. 3 noce

30.0931.10.18
min. 3 noce
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min. 3 noce
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14.0704.08.18
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