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WYJAZD REKREACYJNY Z INTEGRACJĄ  

 JASTRZĘBIA GÓRA- HOTEL ASTOR 3*** 

 
TERMIN: 15.05 – 17.05.2020    

JASTRZĘBIA GÓRA - to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wybrzeża. Urok 

Jastrzębiej Góry, będącej najdalej na północ wysuniętą częścią Polski, przyciąga co roku tysiące turystów. W 

Jastrzębiej Górze wart uwagi jest wyjątkowo malowniczy, wysoki klif. Jastrzębia Góra stanowi doskonałą bazę 

wypadową do pobliskich miejscowości takich jak: Rozewie, Władysławowo i Karwia oraz na Hel i do Trójmiasta. 

Jastrzębia Góra swoją sławę zawdzięcza szczególnie wartościom przyrodniczym i pięknym plażom. Plaża w rejonie 

Jastrzębiej Góry jest jedną z atrakcyjniejszych nad polskim morzem. Cicha, czysta i szeroka 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.) 

HOTEL ASTOR 3*** położony jest w najpiękniejszym miejscu polskiego wybrzeża, w Jastrzębiej Górze 

- jednym z najmodniejszych kurortów nadmorskich, zaledwie 100 m od brzegu Bałtyku. W bliskiej 

odległości znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc - latarnia w Rozewiu, fokarium w Helu, zatoka Pucka. 

Hotel Astor oferuje klasycznie urządzone pokoje z łazienką i bezpłatnym WiFi. Goście mają do 

dyspozycji pokoje z telewizorem, balkonem i biurkiem. W hotelu Astor znajduje się stylowa 

restauracja z letnim tarasem słynąca zarówno z wyśmienitych dań kuchni kaszubskiej, jak i z 

wyrafinowanych potraw z różnych zakątków świata. Hotelowa restauracja słynie ze wspaniale 

przyrządzonych ryb, które do kuchni hotelu trafiają wprost z kutrów okolicznych rybaków. Bar w holu to 

z kolei idealne miejsce na relaks przy drinku. Najmłodsi mogą miło spędzić czas w pokoju gier 

wyposażonym w konsolę Xbox Kinect lub na placu zabaw. Obiekt zapewnia też niezbędne 

udogodnienia dla rodziców podróżujących z niemowlętami, takie jak wanienki, łóżeczka dziecięce czy 

inne specjalnie zaprojektowane urządzenia. Zaplecze rekreacyjne obiektu obejmuje dobrze 

wyposażone centrum fitness oraz centrum odnowy biologicznej oferujące rozmaite zabiegi 

kosmetyczne, masaże, peelingi i usługi makijażystki. Hotel ma do zaoferowania: bowling, bilard, tenis 

ziemny, tenis stołowy, piłkarzyki i darts. Na Gości hotelu czeka również basen, sauna sucha oraz 

siłownia. Można także wypożyczyć kijki do Nordic Walking i rowery. 

PROGRAM  WYJAZDU 

 

Dzień 1 ( piątek ) 

Wyjazd z Włocławka o godzinie 08:00,. Wyjazd z Torunia o 09:00, a z Bydgoszczy o godz. 10.00. 

Przejazd do hotelu Astor 3* w Jastrzębiej Górze, zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek, korzystanie z 

atrakcji i udogodnień obiektu noclegowego, w szczególności z basenu , sauny oraz siłowni, dla chętnych 

turniej bowlingowy obiadokolacja, wieczorek taneczny z obsługą DJ-a, konkurs  par w tańcu 

latynoamerykańskim.  nocleg.  

 

Dzień 2 ( sobota ) 

Śniadanie w hotelu. Plażowanie, rozgrywki uczestników w tenisa stołowego.  Obiadokolacja. 

wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej, nocleg 

 

Dzień 3 ( niedziela ) 

Śniadanie w hotelu. W godzinach przedpołudniowych plażowanie, spacery po najbliższej okolicy. 

Wykwaterowanie z hotelu do godz. 12.00.Wyjazd w drogę powrotną do Bydgoszczy, Torunia i 

Włocławka. 
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CENA: 595,00 zł / os -  z wyżywieniem HB ( śniadania i  obiadokolacje w formie  bufetu ) 

 

W cenie: 

• transport autokarem z klimatyzacją, WC i DVD 

• 2 noclegi w hotelu Astor 3* w pokojach 2 osobowych  

• obowiązkowa opłata klimatyczna  

• 2 śniadania w formie bufetu 

• 2 uroczyste kolacje w formie bufetu (przystawka lub zupa, dania główne, deser, zakąski 

zimne, danie nocne) 

• 2 wieczorki taneczne ( jeden z obsługą DJ-a, a drugi z muzyką mechaniczną ) 

• opieka  pilota  

• ubezpieczenie NNW  

• korzystanie z basenu, sauny i siłowni     

• Konkursy z nagrodami 

 

 

UWAGA: 

 

 Wyjazdy z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka przy minimum 10 osobach z danego miasta 


