Informacje praktyczne dostępne na www.hrbus.pl
NASZE biura:

Główna rezerwacja turystyczna tel: 32/279 05 58
Baza autokarowa – Smolnica tel. 32/235 86 38

HEINZ REISEN
Rynek 13B
44-153 Sośnicowice
tel. / 32 279-05-58 lub 502-568-211
pn – pt: 10.00 – 17.00

GODZINY ODJAZDÓW
Godzina

Miejscowość
KATOWICE
RUDA ŚL. –
WIREK
ZABRZE
GLIWICE
SOŚNICOWICE

Miejsce postoju
PKS, ul. Piotra Skargi
CH Domino, ul. Obrońców
Westerplatte
Pod mostem WPK ul. Goethego
Plac Piastów, ul. Piwna
Zajezdnia autobusowa obok OSP

Chętnie przyjmiemy zgłoszenia grup indywidualnych z możliwością
przyjazdu autokaru po grupę.
Opłatę za wczasy można zrealizować przelewem:
B.T.K. i Z. HEINZ REISEN s.c.
44-153 Smolnica, ul. Wiejska 47d
Bank Pekao S.A O / Gliwice
09 1240 1343 1111 0010 3982 9503
W tytule przelewu prosimy wpisać KRAJ oraz TERMIN wczasów
B.T.K i Z. HEINZ REISEN s.c. jest organizatorem imprezy i jest wpisane do
Rejestru
Organizatorów
Turystyki i Pośredników Turystycznych przez Marszałka Województwa Śląskiego
pod numerem: 1003.

Główna rezerwacja turystyczna tel: 32/235-86-38
44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 13b, tel: 32/279-05-58

MAZURY –
KRAINA TYSIĄCA
JEZIOR
PROGRAM WCZASÓW 8 dni (7 nocy)
1 dzień- wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy autokaru,
przyjazd na miejsce, zakwaterowanie, czas wolny,
obiadokolacja.
2 – 7 dzień – śniadania, czas wolny, realizacja
wycieczek zawartych w programie : Giżycko + rejs
statkiem po jeziorach mazurskich (dla chętnych),
Święta Lipka + Zamek w Reszlu, obiadokolacje.
8 dzień – Śniadanie, wykwaterowanie, w drodze
powrotnej zwiedzanie Zamku w Nidzicy, powrót w
godzinach wieczornych / nocnych.

Kwota zaliczki z powodu odwołania wczasów z powodu pandemii i innych
nieprzewidzianych sił wyższych automatycznie będzie wymieniana na
vouchery – brak możliwości zwrotu gotówki!!

PROGRAM WCZASÓW

Turnus

1.

Ilość dni
8 dni
(7 nocy)

Termin wycieczki

24-31.08.2021

CENA
1 650 zł

CENA ZAWIERA :










przejazd autokarem klasy LUX
ubezpieczenie NNW – Signal Iduna
opłatę noclegów
śniadania w formie szwedzkiego stołu
obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu
korzystanie z sprzętu wodnego (rowerki wodne, kajaki, łodzie)
piaszczysta plaża z pomostem rekreacyjnym + leżaki
tenis stołowy
wycieczki wymienione w programie
1). Giżycko
2). Święta Lipka + Zamek w Reszelu
3). W drodze powrotnej zwiedzanie zamku w Nidzicy

CENA NIE ZAWIERA :
 Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2 zł/ osoba – płatne przy
rezerwacji, składka bezzwrotna.
 Składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy 2 zł/ osoba – płatne przy
rezerwacji, składka bezzwrotna.
 Rejsu statkiem
 Lokalni przewodnicy, wstęp na zamek w Reszlu, wstęp na zamek w Nidzicy,
opłaty parkingowe (wjazdy) – 100 zł/ osoba dorosła – płatne u pilota w
autokarze.

Zaliczka: 10% ceny wczasów (kwotę zaokrąglamy do pełnych złotówek)
Należność za wczasy należy regulować w dwóch ratach. Zaliczka oraz dopłata do
całości do 14 dni licząc od daty rozpoczęcia wczasów.

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek wczasowy położony nad brzegiem jeziora, w
pobliżu Puszczy Boreckiej, 18 km od Giżycka - to doskonałe miejsce na rodzinny
wypoczynek na Mazurach. Jezioro Gołdopiwo (jedno z najczystszych jezior w
Polsce) jest objęte strefą ciszy. Ośrodek posiada własną piaszczystą plażę, pomost i
wypożyczalnię sprzętu wodnego. Do dyspozycji Gości są łódki, kajaki i rowery
wodne.
Bogata infrastruktura ośrodka zapewnia również mnóstwo innych okazji do
aktywnego i przyjemnego spędzania rodzinnych wakacji na Mazurach. Duży
zielony 2-hektarowy teren z zadbanym ogrodem, ławeczkami i altankami,
wielofunkcyjne boisko, siłownia, kręgielnia, tenis stołowy, jacuzzi, sauny, taras
widokowy i kawiarnia – to część spośród licznych, proponowanych tu atrakcji.
Dla dzieci przygotowano w Ośrodku Wczasowym Helena salę zabaw z domkiem,
zjeżdżalnią, ogromnymi klockami, suchym basenem z piłeczkami, jeździkami i
innymi atrakcjami. W recepcji można wypożyczyć dla nich książeczki i gry
planszowe. Na świeżym powietrzu maluchy mogą się wyszaleć na placu zabaw, na
którym czekają na nie huśtawki, trampolina, piaskownica, domki i konstrukcje do
wspinania.
Zakwaterowanie przygotowano w 1,2,3 i 4 osobowych pokojach. Wszystkie pokoje
hotelowe posiadają własną łazienkę, tv i wi-fi. Część pokoi ma balkon..
Atrakcje dla dzieci: sala zabaw dla dzieci (zabawki, klocki, puzzle, tablica,
kolorowanki, kredki, domek), gry planszowe, książeczki, gry komputerowe, tv z
bajkami, plac zabaw (huśtawki, drabinki, zjeżdżalnia, domek, piaskownica, zabawki
do piasku, trampolina, mini-ścianka wspinaczkowa).

WYŻYWIENIE:
Wyżywienie serwowane jest na stołówce, która znajduje się na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego.
Śniadania w formie szwedzkiego stołu, dania na ciepło i zimna płyta, kawa, herbata,
mleko.
Obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu, zupy, drugie dania, surówki, desery,
napoje.

Możliwość uczestniczenia w wycieczce fakultatywnej – rejs statkiem po jeziorach mazurskich.

