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Biuro Turystyczne „LUBATUR” Spółka Jawna  
Robert i Anna Lubomscy

42-500 Będzin, ul. Podwale 2

INFOLINIA: 500 850 950
KRS 0000035186, Regon 273717723, NIP 6251966631

BNP Paribas 41 1750 1035 0000 0000 0988 1058
nr koncesji: 463, Członek Śląskiej Izby Turystyki

 Zabezpieczenie wpłaconych środków
 przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  
 oraz gwarancję ubezpieczeniową

 Bezkosztowa rezygnacja
 Brak ukrytych kosztów

Rezerwacja: 
500 850 950, rezerwacje@lubatur.pl

Spis treści:
 Oferty  specjalne w OW DIUNA  /4–5

Wczasy dla seniorów

Ośrodki Wypoczynkowe DIUNA (nasza własność):
 Diuna Darłówko /6–7
 Diuna Łeba /8–9
 Diuna Jastrzębia Góra /10–11
 Diuna Pogorzelica /12–13
 Diuna Wicie /14–15

Ośrodki współpracujące:
 Familijni Pogorzelica /16
 Familijni Dziwnówek /17
 Royal Park*** Mielno /18
 Ferry Resort Mielno /19
 Resort Holiday Home Jarosławiec /20
 Bazylak Rewal /21
 Baltic Resort Darłówko /22
 Fregata Łeba /23
 Interfer Łeba /24
 Kala Pobierowo /25
 Komandor Pogorzelica /26
 Laguna Darłówko /27
 Relaks Dąbki /28
 Albatros Pogorzelica /29
 Lazur Bis Rowy /30
 Willa Zbójnicówka Bukowina Tatrzańska /31
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OŚRODKI WYPOCZYNKOWE DIUNA

NASZA WŁASNOŚĆ

Jastrzębia GóraŁeba

Darłówko
Wicie

Rowy

Mielno

5
własnych  
ośrodków

30
lat  

doświadczenia

2000
miejsc  

noclegowych  
w OW DIUNA

OFERTY OFERTY 
PROMOCYJNEPROMOCYJNE

*szczegóły promocji na stronie www.lubatur.pl 

Jarosławiec

Dąbki

Pogorzelica
Pobierowo

Rewal

Dziwnówek

WYJAZD NA WYJAZD NA 
ZAMÓWIENIEZAMÓWIENIE  

Specjalne oferty wyjazdów  
na zamówienie

ZABIERZ ZABIERZ 
PRZYJACIÓŁ PRZYJACIÓŁ 
NAD  MORZE!NAD  MORZE!  
Za każdą poleconą osobę  

otrzymasz  
50 zł rabatu*

ZABIERZ ZABIERZ 
WNUKA WNUKA 

NA WCZASY!NA WCZASY!  
Zniżka 50%  

na dziecko  
do 12 roku życia*

BRAK  BRAK  
MINIMALNEJ  MINIMALNEJ  

ILOŚCI  ILOŚCI  
UCZESTNIKÓWUCZESTNIKÓW 

Organizujemy wczasy  
nawet dla kilku osób  

z gwarancją niezmienności  
ceny. 

SPECJALNE SPECJALNE 
OFERTY OFERTY 

WSPÓŁPRACY WSPÓŁPRACY 
DLA GRUPDLA GRUP  

 oraz dla związków seniorów,  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku  

i innych stowarzyszeń 
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OFERTY  SPECJALNE DLA SENIORÓW  

Boże Narodzenie  
& Sylwester
W programie:
 zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w OW DIUNA,
 wyżywienie 3× dziennie,
 przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, DVD,
 epecjalne menu świąteczne/bankiet sylwestrowy,
 lokalna wycieczka całodniowa z przewodnikiem.

Oferta dostępna w podanych  
Ośrodkach Wypoczynkowych DIUNA:

 Diuna Darłówko (str. 6–7),
 Diuna Łeba (str. 8–9),
 Diuna Jastrzębia Góra (str. 10–11).

Wielkanoc
W programie:
 zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w OW DIUNA,
 wyżywienie 3× dziennie,
 przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, DVD,
 specjalne menu wielkanocne,
 lokalna wycieczka całodniowa z przewodnikiem.

Oferta dostępna w podanych  
Ośrodkach Wypoczynkowych DIUNA:

 Diuna Darłówko (str. 6–7),
 Diuna Łeba (str. 8–9),
 Diuna Jastrzębia Góra (str. 10–11).

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Informacje w nim zawarte nie są prawnie wiążące i nie 
stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Ko-
deksu Cywilnego. Zastrzega się możliwość wystąpienia 
pomyłki. Szczegółowe warunki uczestnictwa w imprezie 
turystycznej reguluje Umowa o Udział w Imprezie Tury-
stycznej wraz z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.

Cena od  

1595
zł/os.

8 dni 

Cena od  

1795
zł/os.

8 dni 
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W  OŚRODKACH   WYPOCZYNKOWYCH DIUNA

Nad morze za 13. emeryturę!
Tygodniowy, wiosenny pobyt w atrakcyjnej cenie.

W programie:
 zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w OW DIUNA,
 wyżywienie 3× dziennie,
 przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, DVD,
 bankiet z muzyką na żywo.

Oferta dostępna w podanych  
Ośrodkach Wypoczynkowych DIUNA:

 Diuna Darłówko (str. 6–7),
 Diuna Łeba (str. 8–9),
 Diuna Jastrzębia Góra (str. 10–11),
 Diuna Pogorzelica (str. 12–13),
 Diuna Wicie (str. 14–15).

Majówka nad Bałtykiem
Spędź długi weekend majowy nad morzem.

W programie:
 zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w OW DIUNA,
 wyżywienie 3× dziennie,
 przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, DVD,
 bankiet z muzyką na żywo.

Oferta dostępna w podanych  
Ośrodkach Wypoczynkowych DIUNA:

 Diuna Darłówko (str. 6–7),
 Diuna Łeba (str. 8–9),
 Diuna Jastrzębia Góra (str. 10–11),
 Diuna Pogorzelica (str. 12–13),
 Diuna Wicie (str. 14–15).

Cena  

1545
zł/os.

8 dni 

Cena  

1295
zł/os.

8 dni 



Ośrodek Wypoczynkowy DIUNADIUNA   w Darłówku
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Położony jest w pasie lasu nadmorskiego, ok. 100 m od zej-
ścia na plażę. Posiada duży, bezpieczny i ogrodzony teren 
z bogatą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Na terenie 
ośrodka znajdują się dwa pawilony hotelowe, 24 dwupo-
kojowe domki z łazienkami oraz nowo wybudowana ja-
dalnia. Do dyspozycji gości oddaje się również: kawiarnię, 
kręgi ogniskowe, świetlice ze sprzętem audiowizualnym, 
dużą salę konferencyjną, stoły do ping-ponga, saunę, mini 
siłownię, gabinet lekarski, a także parking. Zakwaterowanie 
w pokojach 2-, 3-osobowych z łazienką, balkonem i telewi-
zorem.

DARŁÓWKO wraz z DARŁOWEM to jeden z najatrakcyjniej-
szych polskich kurortów nad Bałtykiem. Swoisty mikroklimat, 
20-kilometrowy odcinek szerokich, piaszczystych plaż, czyste 
środowisko naturalne oraz walory przyrodnicze i krajozna- 
wcze powodują, że to doskonałe miejsce do wypoczynku. 
Duże nasłonecznienie i wilgotne powietrze, przesączone 
cząsteczkami jodu, korzystnie wpływają na leczenie chorób 
górnych dróg oddechowych. W Darłowie znajduje się wiele 
atrakcji turystycznych, takich jak: latarnia morska z 1885 r., 
molo, rozsuwany most łączący Darłówko Wschodnie z Za-
chodnim, port, Zamek Książąt Pomorskich, katedra, rynek 
oraz kompleks rekreacyjno-basenowy Park Wodny „Jan”

130
metrów do plaży

nasza  
własność

łagodne 
zejście na plażę 
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Ośrodek Wypoczynkowy DIUNADIUNA   w Darłówku

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW DIUNA w Darłówku,
 wyżywienie 3× dziennie (śniadania i kolacje  

w formie bufetu szwedzkiego, obiady 
serwowane do stolika, suchy prowiant  
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, DVD,
 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu.

Program pobytu zawiera:
 całodniową wycieczkę autokarową  

z przewodnikiem do Kołobrzegu, 
 rejs statkiem po morzu,
 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet przy muzyce.

Pakiet Aktywny Senior:
 gimnastyka poranna,
 aktywne spacery po okolicy,
 nordic walking,
 codzienne zajęcia animacyjne,
 tańce przy muzyce,
 wieczór karaoke,
 gry karciane i planszowe,
 zajęcia integracyjne.

Pokoje wyposażone są w:
 telewizor,
 czajnik oraz podstawowe naczynia,
 zestaw plażowy (koc, parawan, leżak),
 ręczniki,
 balkon.
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Oferty specjalne Wczasy
Boże Narodzenie 23.12–30.12.2022 r. 1795 zł (8 dni) 04.05–15.05.2023 r. 2090 zł (12 dni)

Sylwester 29.12.2022–05.01.2023 r. 1795 zł (8 dni) 03.06–14.06.2023 r. 2190 zł (12 dni)

Boże Narodzenie  
& Sylwester

23.12.2022–02.01.2023 r. 2295 zł (11 dni) 14.06–25.06.2023 r. 2290 zł (12 dni)

Wielkanoc 06.04–13.04.2023 r. 1595 zł (8 dni) 27.08–03.09.2023 r. 1795 zł (8 dni)

13. emerytura 20.04–27.04.2023 r.
04.05–11.05.2023 r. 1295 zł (8 dni) 03.09–14.09.2023 r. 2290 zł (12 dni)

Majówka 27.04–04.05.2023 r. 1545 zł (8 dni) 14.09–25.09.2023 r. 2190 zł (12 dni)



Położony jest przy nadmorskiej promenadzie, w lesie sosnowym, 
w odległości ok. 300 m od plaży oraz ok. 500 m od centrum miej-
scowości. Dysponuje pokojami 2-, 3-osobowymi, dwupokojo-
wymi apartamentami oraz nowo wybudowanymi domkami 
z aneksem kuchennym i tarasem. Każdy pokój posiada balkon 
i wyposażony jest w telewizor, czajnik i zestaw plażowy. Do dys-
pozycji gości oddaje się: dużą, klimatyzowaną jadalnię, kawiar-
nię, salę konferencyjno-szkoleniową z pełnym wyposażeniem 
audiowizualnym, świetlicę zewnętrzną — namiot (możliwość 
organizacji gier, zabaw i wieczorków tanecznych itp.), kompleks 
sportowo-rekreacyjny, słoneczny osłonięty taras z leżakami, 
dwa kręgi ogniskowe oraz atestowany plac zabaw.

ŁEBA należy do najpopularniejszych miejscowości na pol-
skim wybrzeżu, która tętni życiem również poza sezonem 
wakacyjnym. Swą renomę zawdzięcza wspaniałym walorom 
naturalnym, klimatycznym i bogatej infrastrukturze tury-
stycznej. Okolice Łeby słyną z unikalnych na skalę europejską 
wydm ruchomych, szerokich plaż z wyjątkowo jasnym, mięk-
kim i czystym piaskiem oraz mikroklimatem o podwyższonej 
zawartości soli i jodu, działającym leczniczo na układ odde-
chowy. Jest to idealne miejsce zarówno do uprawiania aktyw-
nego wypoczynku, jak nordic walking czy jazda na rowerze, 
jak i do spokojnych spacerów wzdłuż brzegu morza. 
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Ośrodek Wypoczynkowy DIUNADIUNA   w Łebie

300
metrów do plaży

nasza  
własność szerokie plaże
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Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW DIUNA w Łebie,
 wyżywienie 3× dziennie (śniadania i kolacje  

w formie bufetu szwedzkiego, obiady 
serwowane do stolika, suchy prowiant  
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, DVD,
 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu.

Program pobytu zawiera:
 całodniową wycieczkę autokarową  

z przewodnikiem do Słowińskiego 
Parku Narodowego,

 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet przy muzyce.

Pakiet Aktywny Senior:
 gimnastyka poranna,
 aktywne spacery po okolicy,
 nordic walking,
 codzienne zajęcia animacyjne,
 tańce przy muzyce,
 wieczór karaoke,
 gry karciane i planszowe,
 zajęcia integracyjne.

Pokoje wyposażone są w:
 telewizor,
 czajnik oraz podstawowe naczynia,
 zestaw plażowy (koc, parawan, leżak),
 ręczniki,
 balkon.

Ośrodek Wypoczynkowy DIUNADIUNA   w Łebie

99

Oferty specjalne Wczasy
Boże Narodzenie 23.12–30.12.2022 r. 1795 zł (8 dni) 04.05–15.05.2023 r. 2090 zł (12 dni)

Sylwester 29.12.2022–05.01.2023 r. 1795 zł (8 dni) 03.06–14.06.2023 r. 2190 zł (12 dni)

Boże Narodzenie  
& Sylwester

23.12.2022–02.01.2023 r. 2295 zł (11 dni) 14.06–25.06.2023 r. 2290 zł (12 dni)

Wielkanoc 06.04–13.04.2023 r. 1595 zł (8 dni) 27.08–03.09.2023 r. 1795 zł (8 dni)

13. emerytura 20.04–27.04.2023 r.
04.05–11.05.2023 r. 1295 zł (8 dni) 03.09–14.09.2023 r. 2290 zł (12 dni)

Majówka 27.04–04.05.2023 r. 1545 zł (8 dni) 14.09–25.09.2023 r. 2190 zł (12 dni)



To komfortowy, nowoczesny obiekt położony na pięknym, zie-
lonym terenie, ok. 300 m od morza (położenie ośrodka umoż-
liwia dojście na plażę drogą dostosowaną do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami). Zakwaterowanie w ogrzewanych 
pokojach 2-, 3-osobowych z łazienką. Każdy pokój wyposa-
żony jest w telewizor i czajnik bezprzewodowy. Większość 
pokoi posiada balkon. Teren ośrodka jest bezpieczny i ogro-
dzony. Do dyspozycji gości oddaje się kompleks sportowo- 
-rekreacyjny oraz zadaszony grill. Ponadto w ośrodku znaj-
dują się: sale konferencyjne, sale do gier, sala dyskotekowa, 
siłownia, klimatyzowana jadalnia (wewnątrz pawilonu hote-
lowego) i recepcja. 

JASTRZĘBIA GÓRA to jedno z najczęściej odwiedzanych 
miejsc polskiego wybrzeża. Urok tej miejscowości przy-
ciąga co roku tysiące turystów i znane osobistości. Jastrzę-
bia Góra swoją nazwę zawdzięcza najwyżej wzniesionemu 
brzegowi morskiemu (ok. 68 m n. p. m.) na Kępie Swarzew-
skiej, to również najdalej na północ wysunięta miejscowość 
Polski. To idealne miejsce na piesze wycieczki promenadą 
wzdłuż wybrzeża oraz doskonała baza wypadowa dla tu-
rystów chcących odwiedzić pobliskie miejscowości wypo-
czynkowe: Władysławowo, Karwię, Białogórę, Półwysep Hel-
ski i Trójmiasto.
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Ośrodek Wypoczynkowy DIUNADIUNA   w Jastrzębiej Górze

300
metrów do plaży

nasza  
własność klifowe wybrzeże
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Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW DIUNA  

w Jastrzębiej Górze,
 wyżywienie 3× dziennie (śniadania i kolacje 

w formie bufetu szwedzkiego, obiady 
serwowane do stolika, suchy prowiant 
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, DVD,
 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu.

Program pobytu zawiera:
 całodniową wycieczkę autokarową  

z przewodnikiem na Hel, 
 rejs statkiem po morzu,
 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet przy muzyce.

Pakiet Aktywny Senior:
 gimnastyka poranna,
 aktywne spacery po okolicy,
 nordic walking,
 codzienne zajęcia animacyjne,
 tańce przy muzyce,
 wieczór karaoke,
 gry karciane i planszowe,
 zajęcia integracyjne.

Pokoje wyposażone są w:
 telewizor,
 czajnik oraz podstawowe naczynia,
 zestaw plażowy (koc, parawan, leżak),
 ręczniki,
 balkon.

Ośrodek Wypoczynkowy DIUNADIUNA   w Jastrzębiej Górze

1111

Oferty specjalne Wczasy
Boże Narodzenie 23.12–30.12.2022 r. 1795 zł (8 dni) 04.05–15.05.2023 r. 2090 zł (12 dni)

Sylwester 29.12.2022–05.01.2023 r. 1795 zł (8 dni) 03.06–14.06.2023 r. 2190 zł (12 dni)

Boże Narodzenie  
& Sylwester

23.12.2022–02.01.2023 r. 2295 zł (11 dni) 14.06–25.06.2023 r. 2290 zł (12 dni)

Wielkanoc 06.04–13.04.2023 r. 1595 zł (8 dni) 27.08–03.09.2023 r. 1795 zł (8 dni)

13. emerytura 20.04–27.04.2023 r.
04.05–11.05.2023 r. 1295 zł (8 dni) 03.09–14.09.2023 r. 2290 zł (12 dni)

Majówka 27.04–04.05.2023 r. 1545 zł (8 dni) 14.09–25.09.2023 r. 2190 zł (12 dni)



Budynek otoczony bujną zielenią i przestrzennym tere-
nem rekreacyjnym, otulony sosnowym lasem. Pokoje w bu-
dynku hotelowym zapewniają zakwaterowanie w pokojach 
2-, 3-osobowych z łazienkami. Wyposażone są w telewizory 
oraz czajniki, a także w podstawowy sprzęt plażowy: parawan 
i leżak. Na terenie obiektu znajduje się również 30 bungalo-
wów — komfortowo wyposażonych pokoi położonych pośród 
urokliwego lasu. W budynku głównym znajduje się recepcja, 
świetlice ze sprzętem audiowizualnym, sale konferencyjne 
oraz jadalnia. Dogodne położenie ośrodka sprzyja nieograni-
czonemu korzystaniu z plaży i atrakcji w centrum miejscowo-
ści, przy jednoczesnym uniknięciu miejskiego gwaru. 

POGORZELICA to popularna nadmorska miejscowość na Wy-
brzeżu Zachodnim, znana ze swoich pięknych plaż i bujnej 
zieleni. Niewielka odległość od większych miast, takich jak 
Kołobrzeg czy Mrzeżyno sprawia, że ani na chwilę nie można 
się nudzić. Okoliczne miejscowości można zwiedzić podró-
żując zabytkową koleją wąskotorową, kursującą na trasie 
Pogorzelica — Gryfice. Pokonuje ona aż 15 znanych, nadmor-
skich miejscowości! Miejscowość idealna dla wielbicieli ma-
łych i urokliwych nadmorskich miejscowości z leczniczym, 
żywicznym mikroklimatem oraz bujną zielenią, lasem oraz sie-
dliskami ptaków.
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Ośrodek Wypoczynkowy DIUNADIUNA  w Pogorzelicy

350
metrów do plaży

nasza  
własność

nowość 
 w naszej ofercie
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Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW DIUNA w Pogorzelicy,
 wyżywienie 3× dziennie (śniadania i kolacje  

w formie bufetu szwedzkiego, obiady 
serwowane do stolika, suchy prowiant  
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, DVD,
 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu.

Program pobytu zawiera:
 całodniową wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem na Wybrzeże Zachodnie 
(Trzęsacz, Międzyzdroje),

 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet przy muzyce.

Pakiet Aktywny Senior:
 gimnastyka poranna,
 aktywne spacery po okolicy,
 nordic walking,
 codzienne zajęcia animacyjne,
 tańce przy muzyce,
 wieczór karaoke,
 gry karciane i planszowe,
 zajęcia integracyjne.

Pokoje wyposażone są w:
 telewizor,
 czajnik oraz podstawowe naczynia,
 zestaw plażowy (koc, parawan, leżak),
 ręczniki,
 balkon.

Ośrodek Wypoczynkowy DIUNADIUNA  w Pogorzelicy

1313

Oferty specjalne Wczasy

13. emerytura 20.04–27.04.2023 r.
04.05–11.05.2023 r. 1295 zł (8 dni) 04.05–15.05.2023 r. 2090 zł (12 dni)

Majówka 27.04–04.05.2023 r. 1545 zł (8 dni)

03.06–14.06.2023 r. 2190 zł (12 dni)

14.06–25.06.2023 r. 2290 zł (12 dni)

27.08–03.09.2023 r. 1795 zł (8 dni)

03.09–14.09.2023 r. 2290 zł (12 dni)

14.09–25.09.2023 r. 2190 zł (12 dni)



Położony jest 200 m od plaży i 400 m od Jeziora Kopań, na ogro-
dzonym, bezpiecznym terenie. Zakwaterowanie odbywa się 
w dwóch budynkach hotelowych w pokojach 2-, 3-osobowych, 
z łazienką i balkonem lub dostępem do słonecznego tarasu. 
Każdy pokój wyposażony jest w telewizor, czajnik elektryczny 
i sprzęt plażowy. Jadalnia, w której serwowane są codziennie 
3 posiłki (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego) 
znajduje się na parterze jednego z budynków hotelowych. 
Do dyspozycji gości oddaje się boisko wielofunkcyjne — Orlik, 
2 świetlice ze sprzętem audiowizualnym i stołem do ping-
-ponga, 2-letnie świetlice pod zadaszeniem, boisko do siat-
kówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, krąg ogniskowy. 

WICIE to niewielka, urokliwa miejscowość wypoczynkowa po-
łożona na środkowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, między 
Darłowem a Jarosławcem. Piaszczysta i niezatłoczona plaża 
z łagodnym zejściem dostosowanym dla osób niepełnospraw-
nych to największy atut wypoczynku w Wiciu. Znajduje się tu 
także lubiane przez wędkarzy jezioro Kopań, pełne sandaczy, 
okoni, szczupaków i węgorzy. Cisza oraz kameralny charakter 
Wicia sprawiają, że jest to miejsce wprost idealne do nadmor-
skiego wypoczynku. Turyści spragnieni nadmorskiego gwaru 
mogą się wybrać na pieszą lub rowerową wycieczkę do odda-
lonego o kilka kilometrów Jarosławca lub Darłówka.

WCZASY DLA SENIORÓW — Biuro Turystyczne „Lubatur”, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.pl      500 850 950

Ośrodek Wypoczynkowy DIUNADIUNA  w Wiciu

200
metrów do plaży

nasza  
własność spokojna okolica

generalny remont 
2019–2020
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Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW DIUNA w Wiciu,
 wyżywienie 3× dziennie (śniadania i kolacje  

w formie bufetu szwedzkiego, obiady 
serwowane do stolika, suchy prowiant  
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, DVD,
 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu.

Program pobytu zawiera:
 całodniową wycieczkę autokarową  

z przewodnikiem do Darłowa  
(zwiedzanie starówki, zamku),

 rejs tramwajem wodnym do Darłówka,
 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet z muzyką na żywo.

Pakiet Aktywny Senior:
 gimnastyka poranna,
 aktywne spacery po okolicy,
 nordic walking,
 codzienne zajęcia animacyjne,
 tańce przy muzyce,
 wieczór karaoke,
 gry karciane i planszowe,
 zajęcia integracyjne.

Pokoje wyposażone są w:
 telewizor,
 czajnik oraz podstawowe naczynia,
 zestaw plażowy (koc, parawan, leżak),
 ręczniki,
 balkon lub dostęp  

do słonecznego tarasu.

Ośrodek Wypoczynkowy DIUNADIUNA  w Wiciu
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Oferty specjalne Wczasy

13. emerytura 20.04–27.04.2023 r.
04.05–11.05.2023 r. 1295 zł (8 dni) 04.05–15.05.2023 r. 2090 zł (12 dni)

Majówka 27.04–04.05.2023 r. 1545 zł (8 dni)

03.06–14.06.2023 r. 2190 zł (12 dni)

14.06–25.06.2023 r. 2290 zł (12 dni)

27.08–03.09.2023 r. 1795 zł (8 dni)

03.09–14.09.2023 r. 2290 zł (12 dni)

14.09–25.09.2023 r. 2190 zł (12 dni)



To komfortowy obiekt po generalnym remoncie, położony jest ok. 50 m od plaży. Na tere-
nie ośrodka znajduje się wiele obiektów sportowych: pole do minigolfa, stół do tenisa sto-
łowego, boiska. Rozrywkę w ośrodku zapewnią również: sala kinowa, stół do bilarda, dart, 
cymbergaje, a przede wszystkim kompleks basenowy składający się z brodzika, basenu ką-
pielowego, zjeżdżalni, spray parku oraz jacuzzi. Ponadto do dyspozycji gości są: klimatyzo-
wana stołówka, siłownia, kawiarnia oraz sala dyskotekowa z profesjonalnym nagłośnieniem 
i oświetleniem. 

POGORZELICA to miejscowość wypoczynkowa na Wybrzeżu Trzebiatowskim. Jest to jedno 
z najbardziej uroczych, małych kąpielisk morskich, położone wśród żywicznego, sosnowego 
lasu o specyficznym mikroklimacie. Jest często odwiedzane przez turystów ze względu 
na swoje walory krajobrazowe, turystyczne, klimatyczne i lecznicze. Miejscowości uroku 
dodaje piękna plaża i wydmy porośnięte lasem. Pogorzelica to wspaniała baza wypadowa 
na wędrówki piesze i autokarowe do okolicznych kurortów — Kołobrzegu, Mrzeżyna, Nie-
chorza, Rewala.

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Familijni  

w Pogorzelicy,
 wyżywienie 3× dziennie  

(śniadania i kolacje w formie  
bufetu szwedzkiego, suchy prowiant  
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem na Wybrzeże 
Zachodnie (Trzęsacz, Międzyzdroje),

 ogniska z muzyką na żywo,
 dancingi z muzyką na żywo.

Ośrodek Wypoczynkowy  FAMILIJNIFAMILIJNI   w Pogorzelicy

WCZASY DLA SENIORÓW — Biuro Turystyczne „Lubatur”, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.pl      500 850 9501616

Cena

od 2445 zł (11 dni)
Podana cena obowiązuje podczas turnusów w maju, czerwcu 

oraz we wrześniu 2023 r. 
Terminy turnusów dostępne są na stronie internetowej  

www.lubatur.pl



Ośrodek Wypoczynkowy   FAMILIJNIFAMILIJNI   w Dziwnówku

WCZASY DLA SENIORÓW — Biuro Turystyczne „Lubatur”, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.pl      500 850 950

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Familijni  

w Dziwnówku,
 wyżywienie 3× dziennie  

(śniadania i obiadokolacje  
w formie bufetu szwedzkiego,  
suchy prowiant na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem na Wybrzeże 
Zachodnie (Trzęsacz, Międzyzdroje),

 ogniska z muzyką na żywo,
 dancingi z muzyką na żywo.

Ośrodek Wypoczynkowy Familijni w Dziwnówku to dużo mniejszy i spokojniejszy obiekt niż 
siostrzany obiekt w Pogorzelicy. Położony jest na zamkniętym, monitorowanym i bezpiecznym 
terenie bezpośrednio przy plaży. Posiada komfortowe 2-, 3-osobowe pokoje z łazienką i tele-
wizorem. Ośrodek oferuje aktywne spędzanie wolnego czasu również podczas niepogody — 
posiada kryty basen z podgrzewaną wodą. Dodatkowo znajduje się tu boisko do piłki nożnej 
i siatkówki plażowej, plac do koszykówki oraz dwa place zabaw, a wieczorną rozrywkę zapew-
nia krąg ogniskowy czy zadaszony podest do tańczenia. Ośrodek posiada również możliwość 
projekcji ciekawych filmów we wszystkich pokojach i świetlicach podczas deszczowej pogody.

DZIWNÓWEK jest popularnym i lubianym letniskiem położonym między morzem a Zalewem 
Kamieńskim. Oferuje czyste i szerokie plaże, a wody Bałtyku potrafią być w tym miejscu wy-
jątkowo ciepłe. Jest to raj dla osób chcących spędzać aktywnie czas na dwóch kółkach dzięki 
malowniczym trasom rowerowym wchodzących w skład Nadmorskiego Szlaku Rowerowego, 
a nad Zalewem Kamieńskim można skorzystać z usług wypożyczalni sprzętu wodnego lub 
zatrzymać się przy przystani nad jego brzegiem. 
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Cena

od 2445 zł (11 dni)
Podana cena obowiązuje podczas turnusów w maju, czerwcu 

oraz we wrześniu 2023 r. 
Terminy turnusów dostępne są na stronie internetowej  

www.lubatur.pl



Royal Park Hotel & SPA *** to luksusowy kompleks hotelowy nad morzem, dysponujący 
profesjonalnym Instytutem SPA, sauną, basenem oraz Centrum Konferencyjnym. Zlokalizo-
wany jest na malowniczym terenie w cichej i spokojnej okolicy niedaleko centrum Mielna, 
a do plaży prowadzi 10 minutowy spacer. Obiekt do dyspozycji gości oddaje eleganckie po-
koje o wysokim standardzie z łazienką, telewizorem oraz balkonem, a na terenie znajduje się 
restauracja z klimatyczną oranżerią, taras zewnętrzny oraz nadmorska chata grillowa. Obiekt 
jest monitorowany.

MIELNO to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych w Polsce. Poło-
żone jest na Wybrzeżu Słowińskim niedaleko Koszalina, przy jeziorze przybrzeżnym 
Jamno. Największą atrakcją Mielna jest czysta i strzeżona plaża (z dostępem dla osób nie-
pełnosprawnych) a także szereg ścieżek rowerowych. Wzdłuż plaży można spacerować 
promenadą spacerową, a zabytki architektoniczne nadają urokliwy klimat miejscowości. 
W sezonie turystycznym nie brakuje koncertów i innych atrakcji przygotowanych specjal-
nie dla wczasowiczów, a w niedalekich Gąskach znajduje się druga co do wielkości latarnia 
morska w Polsce.

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w Hotelu Royal Park 

w Mielnie, 
 wyżywienie 2× dziennie  

w formie bufetu szwedzkiego  
(suchy prowiant na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 wycieczkę autokarową  

do Kołobrzegu,
 rejs statkiem po morzu,
	bankiet przy muzyce,
 1× dziennie zajęcia  

rehabilitacyjno-usprawniające.

WCZASY DLA SENIORÓW — Biuro Turystyczne „Lubatur”, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.pl      500 850 950

Hotel  ROYAL PARKROYAL PARK* * ** * *  
w Mielnie

1818

SPAMIELNO

Cena

od 2495 zł (11 dni)
Podana cena obowiązuje podczas turnusów w maju, czerwcu 

oraz we wrześniu 2023 r. 
Terminy turnusów dostępne są na stronie internetowej  

www.lubatur.pl



Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w Ferry Resort  

w Mielnie, 
 wyżywienie 2× dziennie  

w formie bufetu szwedzkiego  
(suchy prowiant na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 wycieczkę autokarową  

do Kołobrzegu,
 rejs statkiem po morzu,
	bankiet przy muzyce,
 1× dziennie zajęcia  

rehabilitacyjno-usprawniające.

Ferry Resort to nowoczesny kompleks usytuowany w spokojnej okolicy Mielna, 10 minut 
spacerem od Promenady Przyjaźni oraz Morza Bałtyckiego. Obiekt posiada komfortowe 
pokoje oraz apartamenty, wyposażone w telewizor, łazienkę oraz balkon. Na terenie ho-
telu znajduje się restauracja, w której podawane są posiłki oraz bar w lobby. Lokalizacja 
oraz wystrój kompleksu tworzy idealne warunki do komfortowego i bezpiecznego wypo-
czynku. Obiekt jest monitorowany. Istnieje możliwość skorzystania z Instytutu SPA, sauny 
oraz basenu w siostrzanym obiekcie — Royal Park Hotel & SPA***.

MIELNO to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych w Polsce. Poło-
żone jest na Wybrzeżu Słowińskim niedaleko Koszalina, przy jeziorze przybrzeżnym 
Jamno. Największą atrakcją Mielna jest czysta i strzeżona plaża (z dostępem dla osób nie-
pełnosprawnych) a także szereg ścieżek rowerowych. Wzdłuż plaży można spacerować 
promenadą spacerową, a zabytki architektoniczne nadają urokliwy klimat miejscowości. 
W sezonie turystycznym nie brakuje koncertów i innych atrakcji przygotowanych specjal-
nie dla wczasowiczów, a w niedalekich Gąskach znajduje się druga co do wielkości latarnia 
morska w Polsce.

WCZASY DLA SENIORÓW — Biuro Turystyczne „Lubatur”, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.pl      500 850 950

Hotel  FERRY RESORTFERRY RESORT     w Mielnie

1919

SPAMIELNO

Cena

od 2495 zł (11 dni)
Podana cena obowiązuje podczas turnusów w maju, czerwcu 

oraz we wrześniu 2023 r. 
Terminy turnusów dostępne są na stronie internetowej  

www.lubatur.pl



Nadmorski ośrodek znajdujący się zaledwie 350 m od morza z luksusowymi pokojami i apar-
tamentami z łazienką balkonem oraz z zestawem do parzenia kawy i herbaty. Zakwaterowa-
nie odbywać się może również w 5-osobowych domkach z aneksem kuchennym z pełnym 
wyposażeniem. Ośrodek oferuje indywidualnie dobrane zabiegi rehabilitacyjne jak również 
usługi SPA. Do dyspozycji gości jest czytelnia, parking przed budynkiem oraz ogród z miej-
scem do odpoczynku wraz z barem.

JAROSŁAWIEC leży na Wybrzeżu Słowińskim i należy do gminy Postomino. Jest to wieś, 
która pełni przede wszystkim funkcję turystyczną, ale także rybacką, gdyż leży nad Morzem 
Bałtyckim, a konkretnie na Przylądku Jarosławiec. W pobliżu znajdują się takie miejscowo-
ści jak np. Darłowo, Wicko Morskie itd. Nieopodal leży również jezioro Wicko oraz uchodzi 
do morza rzeka Głównica. Warto także wiedzieć, że miejscowość ta jest otoczona przez lasy 
sosnowe oraz roślinność wydmową. Ogromną atrakcją są wysokie nawet na 45 m klify, które 
rozciągają się prawie na 2 km. Okolica słynie także z szachulcowych dziewiętnastowiecznych 
budynków. 

WCZASY DLA SENIORÓW — Biuro Turystyczne „Lubatur”, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.pl      500 850 950

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w Resort Holiday 

Home w Jarosławcu,
 wyżywienie 3× dziennie  

w formie bufetu szwedzkiego  
(suchy prowiant na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu.

Program pobytu zawiera:
 całodniową wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem do Darłowa 
(zwiedzanie starówki, zamku),

 rejs tramwajem wodnym  
z Darłowa,

 biesiadę przy grillu,
 1× dziennie zajęcia rehabilitacyjno- 

-usprawniające.

RESORT  HOLIDAY  HOMERESORT  HOLIDAY  HOME  w Jarosławcu

2020

SPAMIELNO

Cena

od 2475 zł (11 dni)
Podana cena obowiązuje podczas turnusów w maju, czerwcu 

oraz we wrześniu 2023 r. 
Terminy turnusów dostępne są na stronie internetowej  

www.lubatur.pl



Obiekt składa się z trzech pawilonów hotelowych oraz budynku stołówki. Pokoje 2-, 3-oso-
bowe wyposażone w pełen węzeł sanitarny, TV, część pokoi z balkonami. Do dyspozycji gości 
oddaje się trzy świetlice ze sprzętem grającym, plac zabaw, dwie altany z miejscem na ogni-
sko. Uczestnicy mogą korzystać również z boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki, 
oraz z trzech mniejszych boisk, w tym jednego plażowego do siatkówki. Teren obiektu jest 
ogrodzony, pełen zieleni, z dala od ruchliwych ulic miejscowości. Plaża znajduje się 750 m 
od obiektu.

REWAL to miejscowość wypoczynkowa w województwie zachodniopomorskim. Oferuje tu-
rystom czystą plażę z bazą rybacką, idealną do pamiątkowych fotografii. Do podziwiania nad-
morskich widoków i zachodów słońca może posłużyć taras widokowy oraz platforma, która 
góruje nad plażą na wysokości 12,5 m. Nie brak tu szlaków turystycznych dla aktywnych oraz 
tras rowerowych, poprowadzonych w sposób, by dobrze zapoznać przyjezdnych z malowni-
czą okolicą.

WCZASY DLA SENIORÓW — Biuro Turystyczne „Lubatur”, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.pl      500 850 950

Ośrodek Wypoczynkowy  BAZYLAKBAZYLAK   w Rewalu

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Bazylak  

w Rewalu,
 wyżywienie 3× dziennie  

(śniadania i kolacjew formie bufetu 
szwedzkiego, obiady serwowane  
do stolika, suchy prowiant  
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem na Wybrzeże 
Zachodnie (Trzęsacz, Międzyzdroje),

 bankiet przy muzyce, 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek.

2121

Cena

od 2395 zł (11 dni)
Podana cena obowiązuje podczas turnusów w maju, czerwcu 

oraz we wrześniu 2023 r. 
Terminy turnusów dostępne są na stronie internetowej  

www.lubatur.pl



Obiekt składa się z pawilonów z pokojami 2- i 3-osobowymi z łazienkami oraz balkonami. Teren 
ośrodka znajduje się 200 metrów od plaży oraz 400 metrów od centrum miejscowości. Na tere-
nie obiektu istnieje możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych — obiekt dysponuje 
bogatą bazą rekreacyjną i zabiegową. Ośrodek znajduje się w niewielkiej odległości od Ośrodka 
Wypoczynkowego DIUNA, co daje możliwość stałego kontaktu z rezydentem biura.

DARŁÓWKO wraz z DARŁOWEM to jeden z najatrakcyjniejszych polskich kurortów nad Bał-
tykiem. Swoisty mikroklimat, 20-kilometrowy odcinek szerokich, piaszczystych plaż, czyste  
środowisko naturalne oraz walory przyrodnicze i krajoznawcze powodują, że to doskonałe 
miejsce do wypoczynku. Duże nasłonecznienie i wilgotne powietrze, przesączone cząstecz-
kami jodu, korzystnie wpływają na leczenie chorób górnych dróg oddechowych. W Darłowie 
znajduje się wiele atrakcji turystycznych, takich jak: latarnia morska z 1885 r., molo, rozsu-
wany most łączący Darłówko Wschodnie z Zachodnim, port, Zamek Książąt Pomorskich, ka-
tedra, rynek oraz kompleks rekreacyjno-basenowy Park Wodny „Jan”.

Ośrodek Wypoczynkowy  BALTIC  RESORT BALTIC  RESORT   w Darłówku
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Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Baltic Resort  

w Darłówku,
 wyżywienie 3× dziennie  

(śniadania i kolacje  
w formie bufetu szwedzkiego,  
obiady serwowane do stolika,  
suchy prowiant na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 całodniową wycieczkę autokarową  

z przewodnikiem do Kołobrzegu,
 rejs statkiem po morzu, 
 bankiet przy muzyce, 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek.
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Ośrodek Fregata znajduje się ok. 500 m od morza i centrum miasta. Budynek jest po ge-
neralnym remoncie: pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami i balkonem. Posiłki serwowane są 
w przestronnej jadalni, a do dyspozycji gości jest także kawiarnia z barem oraz parkietem 
do tańca. W ośrodku znajdują się także stoły do ping-ponga, wielofunkcyjne boiska oraz krąg 
ogniskowy. Do relaksu zachęca rozległy ogród z licznymi ławeczkami oraz trzy słoneczne ta-
rasy. Ośrodek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Wypoczynkowego DIUNA, 
co daje możliwość stałego kontaktu z rezydentem biura.

ŁEBA należy do najpopularniejszych miejscowości na polskim wybrzeżu, która tętni życiem 
również poza sezonem wakacyjnym. Swą renomę zawdzięcza wspaniałym walorom natu-
ralnym, klimatycznym i bogatej infrastrukturze turystycznej. Okolice Łeby słyną z unikalnych 
na skalę europejską wydm ruchomych, szerokich plaż z wyjątkowo jasnym, miękkim i czystym 
piaskiem oraz mikroklimatem o podwyższonej zawartości soli i jodu, działającym leczniczo 
na układ oddechowy. Jest to idealne miejsce zarówno do uprawiania aktywnego wypoczynku, 
jak nordic walking czy jazda na rowerze, jak i do spokojnych spacerów wzdłuż brzegu morza.

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Fregata  

w Łebie,
 wyżywienie 3× dziennie  

(śniadania i kolacje w formie  
bufetu szwedzkiego, suchy prowiant 
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 całodniową wycieczkę autokarową 

do Słowińskiego Parku Narodowego,
 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet z muzyką na żywo,
 animacje w Ośrodku 

Wypoczynkowym DIUNA.

Ośrodek Wypoczynkowy FREGATAFREGATA    w Łebie
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Ośrodek zlokalizowany jest w bliskiej odległości od morza (ok. 50 m), oddzielony od plaży 
szerokim pasmem gęstego, wydmowego lasu. Od centrum miasta i portu dzieli go kilkumi-
nutowy spacer głównym traktem spacerowym Łeby. Zakwaterowanie odbywa się w poko-
jach 2-, 3-osobowych oraz dostępne są pokoje rodzinne dla 4 i 5 osób z aneksem kuchen-
nym. Każdy pokój posiada łazienkę, telewizor oraz lodówkę, a sprzęt plażowy udostępniany 
jest na życzenie gości. Ośrodek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Wypo-
czynkowego DIUNA, co daje możliwość stałego kontaktu z rezydentem biura.

ŁEBA należy do najpopularniejszych miejscowości na polskim wybrzeżu, która tętni życiem 
również poza sezonem wakacyjnym. Swą renomę zawdzięcza wspaniałym walorom natu-
ralnym, klimatycznym i bogatej infrastrukturze turystycznej. Okolice Łeby słyną z unikalnych 
na skalę europejską wydm ruchomych, szerokich plaż z wyjątkowo jasnym, miękkim i czystym 
piaskiem oraz mikroklimatem o podwyższonej zawartości soli i jodu, działającym leczniczo 
na układ oddechowy. Jest to idealne miejsce, zarówno do uprawiania aktywnego wypoczynku, 
jak nordic walking czy jazda na rowerze, jak i do spokojnych spacerów wzdłuż brzegu morza.

Ośrodek Wypoczynkowy INTERFERINTERFER  w Łebie
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Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Interfer  

w Łebie,
 wyżywienie 3× dziennie w OW Diuna 

(śniadania i kolacje w formie  
bufetu szwedzkiego, suchy prowiant 
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 całodniową wycieczkę autokarową 

do Słowińskiego Parku Narodowego,
 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet z muzyką na żywo,
 animacje w Ośrodku 

Wypoczynkowym DIUNA,
 dostęp do zaplecza rekreacyjnego 

Ośrodka Wypoczynkowego DIUNA.
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Położony w centrum Pobierowa w odległości ok. 200 m od pięknej piaszczystej plaży, oto-
czony zielenią i drzewami sosnowymi, w bezpośrednim sąsiedztwie z kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego. Do dyspozycji gości: zadaszone miejsce do grillowania, stoły do ping-ponga, 
plac zabaw dla dzieci, stołówka, kawiarnia, bawialnia dla dzieci oraz wypożyczalnia rowerów. 
Zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-osobowych z łazienką i telewizorem.

POBIEROWO to znana nadbałtycka miejscowość wypoczynkowa położona w województwie 
zachodniopomorskim. Jest największą miejscowością Gminy Rewal. Miasto otoczone jest 
pachnącymi lasami sosnowymi, torfowiskami oraz ukwieconymi łąkami. Charakteryzuje się 
piaszczystą plażą z kąpieliskiem obejmującym 400 m linii brzegowej, wielokrotnie wyróżnio-
nym Błękitną Flagą — świadczącą o czystości i wysokiej jakości wody. W Pobierowie czeka 
na gości wiele atrakcji m.in. park linowy, kompleks boisk sportowych: do piłki nożnej siatko-
wej, hala sportowa, bieżnia lekkoatletyczna, siłownia, korty tenisowe i skatepark.

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Kala  

w Pobierowie,
 wyżywienie 3× dziennie  

(śniadania i obiadokolacje  
w formie bufetu szwedzkiego,  
suchy prowiant na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem na Wybrzeże 
Zachodnie (Trzęsacz, Międzyzdroje), 

 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet przy muzyce.

Ośrodek Wypoczynkowy KALAKALA  w Pobierowie
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Obiekt składa się z pawilonu oraz murowanych bungalowów. Teren jest całkowicie ogro-
dzony i chroniony, w odległości 500 m od plaży. Pokoje 2-, 3-osobowe z pełnym węzłem sa-
nitarnym, telewizorem, balkonem oraz sprzętem plażowym. Ośrodek znajduje się w niewiel-
kiej odległości od Ośrodka Wypoczynkowego DIUNA, co daje możliwość stałego kontaktu 
z rezydentem biura.

POGORZELICA to miejscowość wypoczynkowa na Wybrzeżu Trzebiatowskim. Jest to jedno 
z najbardziej uroczych, małych kąpielisk morskich, położone wśród żywicznego, sosnowego 
lasu o specyficznym mikroklimacie. Jest często odwiedzane przez turystów ze względu 
na swoje walory krajobrazowe, turystyczne, klimatyczne i lecznicze. Miejscowości uroku 
dodaje piękna plaża i wydmy porośnięte lasem. Pogorzelica to wspaniała baza wypadowa 
na wędrówki piesze i autokarowe do okolicznych kurortów — Kołobrzegu, Mrzeżyna, Nie-
chorza, Rewala.

Ośrodek Wypoczynkowy KOMANDORKOMANDOR   w Pogorzelicy
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Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Komandor 

w Pogorzelicy,
 wyżywienie 3× dziennie  

(śniadania i kolacje 
w formie bufetu szwedzkiego,  
obiady serwowane do stolika,  
suchy prowiantna drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD, 

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem na Wybrzeże 
Zachodnie (Trzęsacz, Międzyzdroje),

 bankiet przy muzyce, 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek.
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Ośrodek o wysokim standardzie, po generalnym remoncie. Dysponuje pokojami o standar-
dzie hotelowym 2-, 3-osobowymi z łazienkami i telewizorem. Do dyspozycji uczestników są: 
cztery sale do zajęć dydaktycznych wyposażone w duży telewizor, tablice, krzesła, stoliki, stoły 
do ping-ponga, bilard, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci oraz miejsce na ognisko. 
Położony na dużym, ogrodzonym terenie, o powierzchni 2 ha. Oddalony jest ok. 100 m od mo-
rza i 400 m od Parku Wodnego. Ośrodek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka 
Wypoczynkowego DIUNA, co daje możliwość stałego kontaktu z rezydentem biura.

DARŁÓWKO to nadmorska część Królewskiego Miasta Darłowa. Kilometry szerokich, piasz-
czystych plaż oraz nieskazitelnie czyste powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wy-
poczynek. Zamek Książąt Pomorskich, katedra oraz starówka pozwala przenieść się w czasie 
o kilka wieków, a rozsuwany most łączący dwie części miejscowości (jedyny w Polsce!), la-
tarnia morska oraz molo stanowią popularne atrakcje pośród osób przyjeżdżających na wy-
poczynek. Jest to idealne miejsce, zarówno do poznawania historii regionu, jak i aktywnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu praktycznie przez cały rok.
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Ośrodek Wypoczynkowy  LAGUNALAGUNA    w Darłówku

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Laguna  

w Darłówku,
 wyżywienie 3× dziennie  

(śniadania i kolacje  
w formie bufetu szwedzkiego,  
suchy prowiant na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 całodniową wycieczkę autokarową  

z przewodnikiem do Kołobrzegu,
 rejs statkiem po morzu, 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet przy muzyce.
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Obiekt położony ok. 100 m od plaży. Posiada duży, bezpieczny, ogrodzony teren z boiskiem 
wielofunkcyjnym do piłki nożnej, siatkowej oraz kort tenisowy. Na terenie ośrodka znaj-
dują się dwa pawilony hotelowe. Do dyspozycji gości oddaje się świetlice ze sprzętem RTV, 
namiot — salę dyskotekową, stoły do ping-ponga. Zakwaterowanie w ogrzewanych poko-
jach 2-, 3-osobowych z łazienką, balkonem, telewizorem i dostępem do sieci WI-FI. W jed-
nym z budynków znajduje się recepcja.

DĄBKI to mała, lecz atrakcyjna miejscowość położona w woj. zachodniopomorskim, 
pośrodku Wybrzeża Słowińskiego. Umiejscowienie pomiędzy Bałtykiem a jeziorem Bukowo 
sprzyja rozwojowi turystyki i zachęca do aktywnego wypoczynku, dzięki licznym ścieżkom 
pieszym i rowerowym czy przystani przy brzegu jeziora. Wzdłuż plaży uzdrowiska rozciąga się 
6 kilometrowa promenada leśna. Szerokie, piaszczyste plaże zachęcają do spacerów brze-
giem morza, a z racji zdrowego mikroklimatu (bardzo dobrego dla alergików) — czystego 
powietrza przesyconego jodem oraz rozległych, iglastych lasów — od 2007 r. miejscowość 
posiada status uzdrowiska, co zachęca do odpoczynku przez cały rok.
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Ośrodek Wypoczynkowy RELAKSRELAKS  w Dąbkach

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Relaks  

w Dąbkach,
 wyżywienie 3× dziennie  

(śniadania i kolacje w formie  
bufetu szwedzkiego, suchy prowiant 
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 całodniową wycieczkę autokarową  

z przewodnikiem do Kołobrzegu,
 rejs statkiem po morzu, 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet przy muzyce.
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Położony jest na pokrytym sosnowym lasem dużym terenie w sąsiedztwie plaży. Ośrodek oto-
czony jest zielenią, co czyni obiekt miejscem bardzo atrakcyjnym i przytulnym. Jednocześnie 
do centrum miasteczka można dojść piechotą w ciągu kilku minut. Na terenie ośrodka znaj-
dują się: dwukondygnacyjne budynki hotelowe, jadalnia, świetlica, plac zabaw, boiska do siat-
kówki i koszykówki, stoły do ping-ponga, bilard oraz miejsca na grill — ognisko. Ośrodek oferuje 
zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażonych 
w telewizor oraz sprzęt plażowy. Ośrodek znajduje się w niewielkiej odległości od Ośrodka 
Wypoczynkowego DIUNA, co daje możliwość stałego kontaktu z rezydentem biura.

POGORZELICA to miejscowość wypoczynkowa na Wybrzeżu Trzebiatowskim. Jest to jedno 
z najbardziej uroczych, małych kąpielisk morskich, położone wśród żywicznego, sosnowego 
lasu o specyficznym mikroklimacie. Jest często odwiedzane przez turystów ze względu na swoje 
walory krajobrazowe, turystyczne, klimatyczne i lecznicze. Miejscowości uroku dodaje piękna 
plaża i wydmy porośnięte lasem. Pogorzelica to wspaniała baza wypadowa na wędrówki pie-
sze i autokarowe do okolicznych kurortów — Kołobrzegu, Mrzeżyna, Niechorza, Rewala.
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Ośrodek Wypoczynkowy  ALBATROSALBATROS   w Pogorzelicy

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Albatros  

w Pogorzelicy,
 wyżywienie 3× dziennie oraz  

suchy prowiant na drogę powrotną,
 przejazd autokarem  

z klimatyzacją, WC, DVD,
 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem na Wybrzeże 
Zachodnie (Trzęsacz, Międzyzdroje),

 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet przy muzyce.
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Ośrodek Wypoczynkowy LAZUR  BISLAZUR  BIS  w Rowach

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w OW Lazur Bis  

w Rowach,
 wyżywienie 3× dziennie  

(śniadania i kolacje w formie  
bufetu szwedzkiego, suchy prowiant 
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 wycieczkę autokarową  

do Słowińskiego Parku Narodowego,
 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet przy muzyce.

Zlokalizowany jest na skraju Słowińskiego Parku Narodowego, ok. 500 m od morza. Obiekt po-
łożony na rozległym zielonym terenie, na którym znajdują się: basen odkryty, kort tenisowy, 
boisko do piłki plażowej, plac zabaw, duża drewniana altana oraz miejsce na wieczorne ogni-
ska i grill. Na parterze obiektu znajduje się stołówka. Zakwaterowanie odbywa się w pokojach 
2-, 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i telewizorem. Do dyspozycji: stoły do ping-
-ponga, sala dyskotekowa z nagłośnieniem. Teren ośrodka jest ogrodzony i monitorowany. 

ROWY to miejscowość leżąca na Wybrzeżu Słowińskim, na zachód od jeziora Gardno. To uro-
cze, nadmorskie miasteczko z małym portem rybackim, położone pośród sosnowych lasów. 
Zachodnia część miejscowości została objęta obszarem chronionego krajobrazu. Malowni-
cze, rozległe plaże, liczne szlaki piesze i rowerowe sprawiają, że letnisko chętnie odwiedzane 
jest przez turystów.

Cena

od 2345 zł (12 dni)
Podana cena obowiązuje podczas turnusów w maju, czerwcu 

oraz we wrześniu 2023 r. 
Terminy turnusów dostępne są na stronie internetowej  

www.lubatur.pl



Obiekt położony na ogrodzonym, bezpiecznym terenie, odizolowany od zgiełku ulicznego — 
w miejscu z pięknym, rozległym widokiem na Tatry. Zakwaterowanie odbywa się w pokojach 
2-, 3-,osobowych z łazienkami i telewizorem. Obiekt udostępnia gościom świetlicę, salę te-
lewizyjną oraz kawiarnię. Uczestnicy mogą również korzystać z sauny i boiska sportowego; 
istnieje możliwość zorganizowania ogniska. Obiekt po generalnym remoncie. Dogodna 
lokalizacja obiektu sprawia, że jest to idealne miejsce na wycieczki piesze oraz na spacery 
po okolicy.

BUKOWINA TATRZAŃSKA to jedna z pięciu gmin podhalańskich, odgrywa coraz większe 
znaczenie dla turystyki tatrzańskiej. Miejscowość rozpościerająca się na wielu wierchach 
roztaczających piękne widoki, znana jest z kompleksów basenów termalnych, z wielu wy-
ciągów narciarskich oraz z idealnej bazy wypadowej w Tatry Wysokie. Wśród szlaków tych 
najbardziej znana jest droga prowadząca do Morskiego Oka. Ciekawostką jest, że jedyne lo-
dowce w Polsce istnieją w Bukowinie, a w dolinie Roztoki znajduje się najwyższy wodospad 
w Polsce: Siklawa — o wysokości 70 m!

WILLA  ZBÓJNICÓWKAWILLA  ZBÓJNICÓWKA    w Bukowinie Tatrzańskiej

WCZASY DLA SENIORÓW — Biuro Turystyczne „Lubatur”, ul. Podwale 2, 42-500 Będzin, www.lubatur.pl, rezerwacje@lubatur.pl      500 850 950

Usługa obejmuje:
 zakwaterowanie w Willi Zbójnicówka 

w Bukowinie Tatrzańskiej,
 wyżywienie 3× dziennie  

(śniadania i kolacje w formie  
bufetu szwedzkiego, suchy prowiant 
na drogę powrotną),

 przejazd autokarem  
z klimatyzacją, WC, DVD,

 opiekę rezydenta biura,
 ubezpieczenie NNW,
 realizację programu pobytu. 

Program pobytu zawiera:
 wycieczkę autokarową  

z przewodnikiem do Zakopanego  
i Doliny Strążyskiej,

 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 bankiet przy muzyce.
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Cena

od 2375 zł (11 dni)
Podana cena obowiązuje podczas turnusów w maju, czerwcu 

oraz we wrześniu 2023 r. 
Terminy turnusów dostępne są na stronie internetowej  

www.lubatur.pl



Biuro Turystyczne „LUBATUR” 
42-500 Będzin, ul. Podwale 2

BNP Paribas 41 1750 1035  0000  0000  0988  1058

Specjalna oferta współpracy dla:  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, związków seniorów, 

stowarzyszeń emerytów itp.

Rezerwacja:  500 850 950, rezerwacje@lubatur.pl


