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WCZASY - LATO 2014WCZASY - LATO 2014

JASTRZĘBIA GÓRAJASTRZĘBIA GÓRA
JASTRZĘBIA  GÓRA - nadmorska  miejscowość  wypoczynkowa  pięknie  położona  na  wysokim,  klifowym 
urwisku,  otoczona Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym.  Walory przyrodnicze miejscowości  oraz mnóstwo 
innych atrakcji gwarantują udany wypoczynek. Bliska odległość od Trójmiasta oraz Mierzei Helskiej czy Łeby 
pozwala na realizację wielu wycieczek.

Dom Wczasowy ZEW MORZA
Położenie: zaledwie  200m  od  plaży,  100  m  od  spacerowej 
promenady, w obrębie centrum miejscowości
Wyposażenie: jadalnia, nowoczesny kryty basen z hydromasażem, 
jacuzzi  i  sala  fitness,  sauna  fińska  i  łaźnia  parowa.  Zadaszona 
wiata na ognisko i grilla, boisko sportowe, wypożyczalnia rowerów, 
kawiarnia,  stoły  do  bilarda  i  tenisa,  parking,  bezprzewodowy 
internet  przy  recepcji,  można  wypożyczyć  sprzęt  plażowy, 

sportowy. Latem raz w tygodniu organizowana jest biesiada z grajkiem. 
Zakwaterowanie: przestronne  pokoje  2  osobowe oraz 4  osobowe studia  2  pokojowe,  wyposażone  w 
łazienkę TV-SAT, lodówka i ręczniki
Wyżywienie: wyżywienie 2 i 3 x dziennie – śniadania i kolacje bufetowe, pozostałe posiłki serwowane. 

Ceny w PLN za pobyt tygodniowy 1 osoby w sezonie

Turnusy w dowolnie 
wybranych terminach
 od soboty do soboty 

Budynek A Budynek B, C, A III piętro 

2 posiłki 
dziennie

3 posiłki 
dziennie

2 posiłki 
dzienne

3 posiłki 
dziennie

21.06 – 12.07.2014 1 005 zł 1 145 zł 1 145 zł 1 285 zł

12.07 – 16.08.2014 1 040 zł 1 180 zł 1 180 zł 1 320 zł

16.08 – 30.08.2014 1 005 zł 1 145 zł 1 145 zł 1 285 zł

Cena zawiera: 7  noclegów  w  pokojach  2,  3  osobowych  lub  typu  studio  z  łazienkami  i  RTV,  opłata 
klimatyczna,  leżaki parawany i sprzęt sportowy pobierany z recepcji, raz w tygodniu biesiada kaszubska 
przy grillu, parking, basen, jacuzzi.

Uwagi: dzieci do lat 3 - - 70%, dzieci od 3 do 8 lat - - 50 %, w przypadku  jednej osoby w pokoju 50%  
dopłaty. Każdy turnus rozpoczyna się  od godz. 15.00 a kończy o 10.00. Opłata za zwierzęta domowe – 
10zł/doba. 

    


