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

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.

POLSKie morze
Sztutowo
Sztutowo- położone jest we wschodniej części województwa pomorskiego na
terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Wyróżnia się bogatymi
walorami przyrodniczo – krajobrazowymi oraz bioklimatycznymi, korzystnymi
dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Zachwyca czystymi i szerokimi plażami,
malowniczym nadmorskim lasem i obfitością wód – rzeka Wisła Królewiecka
oraz Zalew Wiślany.

PROGRAM WCZASÓW 8 dni (7 nocy)
1 dzień- wyjazd w godzinach wczesno porannych,
przyjazd na miejsce w godzinach popołudniowych,
zakwaterowanie, obiadokolacja czas wolny.
2-7 dzień – śniadania, obiadokolacje, realizacja
wycieczek zawartych w programie wczasów: Gdańsk,
Krynica Morska + Rejs statkiem do Fromborka,
plażowanie, czas wolny, zwiedzanie.
8 dzień –śniadanie, wykwaterowanie, w drodze
powrotnej wycieczka do Malborka, powrót w godzinach
nocnych.



Zniżki:
Dzieci do 3 lat – 750 zł (warunek – nocleg z rodzicami).
Dzieci do 12 lat – 5% zniżki przy dwóch osobach pełnopłatnych.

PROGRAM WCZASÓW

Turnus

Ilość dni

1.

8 dni

2.

8 dni

Termin wczasów
16-23.06.2021
03-10.09.2021

Składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy 2zł/osoba – płatne przy
rezerwacji, składka bezzwrotna.

Cena z wycieczkami
1 599 zł
1 599 zł

Zaliczka: 10% ceny wczasów (kwotę zaokrąglamy do pełnych złotówek)
Należność za wczasy należy regulować w dwóch ratach. Zaliczka oraz dopłata do
całości do 21 dni licząc od daty rozpoczęcia wczasów.
Kwota zaliczki z powodu odwołania wczasów z powodu pandemii i innych
nieprzewidzianych sił wyższych automatycznie będzie wymieniana na
vouchery – brak możliwości zwrotu gotówki!!

CENA ZAWIERA :












przejazd autokarem klasy LUX
ubezpieczenie NNW– SIGNAL IDUNA
opłatę noclegów
opiekę pilota – rezydenta
zakwaterowanie
grota solna, basen, sauna
przewodnik po Gdańsku
wyżywienie śniadania (szwedzki stół) + obiadokolacje
wycieczki wymienione w programie :
1. Gdańsk
2. Krynica Morska + rejs statkiem do Fromborka
3.W drodze powrotnej Malbork
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA :
 Wejście na latarnię morską w Krynicy Morskiej – około 5 zł/ osoba
 Rejs statkiem do Fromborka ok. 40zł / osoba dorosła i ok. 30zł/ dziecko
 Audio przewodników na zamek w Malborku ok. 30zł/ osoba dorosła
 Opłata klimatyczna 14 zł / osoba za turnus 7 dniowy
 Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2zł/osoba – płatne przy
rezerwacji, składka bezzwrotna

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek wczasowy : pokoje 2, 3, 4 – osobowe
z łazienkami, oraz sprzętem plażowym. Na terenie ośrodka znajdują się dwa baseny
(zewnętrzny i kryty z hydromasażami), siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla
najmłodszych, boisko do siatkówki i piłki nożnej, sala zabaw dla dzieci, miejsce na
ognisko, wiata grillowa i wiele innych, rowery, wypożyczenie leżaków plażowych,
bezprzewodowy internet.

WYŻYWIENIE: Śniadania w formie szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane.
DODATKOWE INFORAMCJE:
W Sztutowie znajduje się Państwowe Muzeum Stutthof, które powstało na terenie byłego
obozu koncentracyjnego założonego przez Niemców w 1939 roku. Atrakcją jest most
zwodzony na Wiśle Królewieckiej, na którym kręcono ujęcia do filmu „Czterej pancerni i
pies”. Nad rzeką znajduje się wypożyczalnia łodzi oraz kajaków, którymi można dopłynąć do
Zalewu Wiślanego. Z portu rybackiego mieszczącego się w Kątach Rybackich można
wypłynąć w rejs statkiem wycieczkowym po Zalewie Wiślanym. W lesie pomiędzy
miejscowościami Sztutowo i Kąty Rybackie położony jest Rezerwat Kormorana Czarnego i
Czapli Siwej. Przez Mierzeje Wiślaną biegnie trasa Żuławskiej Kolei Dojazdowej (kolej
wąskotorowa), która łączy miejscowości Sztutowo – Stegna – Jantar – Mikoszewo. Jest to
jedna z najstarszych i najpiękniejszych kolei wąskotorowych w Polsce.

