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HOTEL NAD PISĄ - PISZ
Wspaniałe miejsce do wypoczynku na Mazurach

Zwiedzaj...Wypoczywaj...

Rezerwuj...

MARYNA
- BIAŁKA TATRZAŃSKA

ZAKOCHAJ SIĘ W PODHALU

HOTEL AMERICAN - WŁOCHY
Z WIDOKIEM NA MORZE I PRYWATNĄ PLAŻĄ

RANKING
NAJPIĘKNIEJSZYCH PLAŻ 2021

Cena od
539 zł / os.

7 x nocleg

Cena od
1825 zł / os.

7 x nocleg

Cena od
575 zł / os.

7 x nocleg

Nr 1

Oferty ważne do 30.09.2021 lub do wyczerpania.



Więcej niż biuro podróży, jeszcze więcej niż serwis rezerwacyjny.

Naszą przygodę z turystyką rozpoczęliśmy już w 1999 roku.
Spełnianie oczekiwań klientów i pomoc w kolekcjonowaniu wspomnień z turystycznych wypraw
za rozsądną cenę to misja, która nas napędza.

Podróżuj, wypoczywaj, zwiedzaj.
Zaopiekujemy się Tobą.
Jeszcze większe bezpieczeństwo podczas podróży! – ubezpieczenie NNW w cenie każdego
pobytu.

Jeszcze większa troska o Twoją gotowość do podróżowania! – możliwość bezpłatnej zmiany
terminu rezerwacji.

Jeszcze większa wrażliwość na zasoby Twojego portfela! - możliwość płatności w ratach.

Wejdź na naszą stronę internetową:

www.darmowenoclegi.pl
lub zadzwoń:

600 370 375

Nie czekaj, zaplanuj wakacje razem z nami.

Pomożemy i doradzimy najlepszą ofertę dla Ciebie.

DARMA-TUR
właściciel serwisu rezerwacyjnego darmowenoclegi.pl
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OFERTA

VILLA ANDALUCIA
SPA & LEISURE - CIECHOCINEK

HOTEL NAD PISĄ
- PISZ

Cena od: 709 zł /os. Cena od: 575 zł /os.

7 x  nocleg
7 x śniadanie i obiadokolacja
powitalny zestaw kawowo-herbaciany 
woda mineralna
bezpłatne Wi-Fi
parking
ubezpieczenie od NNW

7 x nocleg
7 x śniadanie i obiadokolacja
dostęp do Internetu w budynku
ubezpieczenie od NNW

MARYNA
- BIAŁKA TATRZAŃSKA

Cena od: 539 zł /os.

7 x nocleg
7 x śniadanie i obiadokolacja
bezpłatny dostęp do Internetu
1 x wejście do sauny dla 2 osób
zniżki na zakup biletów do Term Bania
miejsce parkingowe
ubezpieczenie od NNW



4
www.darmoweno c leg i .p l

HOTEL AMERICAN 
- LIGNANO SABBIADORO (WŁOCHY)

Cena od: 1825 zł /os.

7 noclegów w hotelu 4-gwiazdkowym w standardowym 
pokoju dwuosobowym

wyżywienie: obfite śniadanie w formie bufetu; wieczorem 
3-daniowe menu z bufetem sałatkowym

1 x aperitif przed pierwszą kolacją (wartość 10 €)

serwis plażowy z 1 parasolem i 2 leżakami

miejsce parkingowe (w zależności od dostępności)

prywatna plaża

basen zewnętrzny z leżakami

ALKA SUN RESORT
- USTRONIE MORSKIE

VENUS OWiR
- MRZEŻYNO

Cena od: 668 zł /os. Cena od: 781 zł /os.

7 x nocleg w komfortowych pokojach

7 x śniadanie i obiadokolacja

1 x wejście do groty solnej

nieograniczony dostęp do sali fitness

kije do nordic walking

Internet Wi-Fi

ubezpieczenie od NNW

7 x nocleg
7 x śniadanie i obiadokolacja
dostęp do basenu, sauny, jacuzzi
dostęp do placu zabaw, bawialni
i Klubu Gier Wirtualnych
Internet Wi-Fi
ubezpieczenie od NNW

SPECIAL
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ACTIVE-REVITAL - WĘGRÓW BUKOWY PARK MEDICAL SPA
- POLANICA-ZDRÓJ

Cena od: 840 zł /os. Cena od: 954 zł /os.

6 x nocleg z pełnym wyżywieniem
bogaty program zajęć ruchowych 
konsultacje lekarza specjalisty
opieka wykwalifikowanej pielęgniarki
dostęp do strefy SPA
parking
ubezpieczenie od NNW

Turnusy z dietą oczyszczającą warzywno-owocową
dr Ewy Dąbrowskiej

7 x nocleg
7 x śniadanie i obiadokolacja
nielimitowany dostęp do basenu, jacuzzi, sauny 
suchej, łaźni parowej, sali fitness
dostęp do wypoczywalni z tężnią i grotą solną
szlafrok i kapcie w pokoju
Internet Wi-Fi
ubezpieczenie od NNW

OW SEDNA
- JASTRZĘBIA GÓRA

Cena od: 787 zł /os.

7 x nocleg
7 x śniadanie i obiadokolacja
dostęp do bezprzewodowego Internetu
Parking bezpłatny, niestrzeżony na ogrodzonym 
terenie posesji
ubezpieczenie od NNW
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Szerokie i długie, piaszczyste i kamieniste, dla surferów i miłośników słodkie-
go lenistwa… Specjalnie dla Was wytypowaliśmy najpiękniejsze polskie plaże 
w sezonie letnim 2021! A jest z czego wybierać. Na mierzącej aż 770 km linii brze-
gowej skrywają się prawdziwe perełki wypoczynkowe. Sprawdźmy jakie!

11. ŁUKĘCIN 
Nasze zestawienie otwiera kameral-
na plaża w Łukęcinie. Nie za mała, nie 
za duża i gwarantująca niezapomni-
ane widoki dzięki znajdującej się na 
niej platformie widokowej. Jednym z jej 
głównych atutów jest wielkość - mierzy 
1 km długości, 50 m szerokości i prawie 
nigdy nie ma tu tłumów. 

10. SIANOŻĘTY 
Kolejna w naszym rankingu znalazła 
się plaża w Sianożętach. To wyjątkowo 
romantyczne miejsce, idealne na pi-
knik z ukochaną osobą w blasku zach-
odzącego słońca. Można tu wypocząć 
w spokoju, gdyż nie ma zazwyczaj 
tłumów. 

9. MRZEŻYNO  
Na 9. miejscu w zestawieniu plasuje 
się piękna plaża w Mrzeżynie. Szero-
ka, zwieńczona łagodnymi wydmami 
porośniętymi lasem sosnowym, przez 
lata była nagradzana prestiżowym, 
międzynarodowym znakiem Błękitnej 
Flagi. Jednym z największych atutów 
tego kąpieliska są niezliczone atrakcje 
w postaci zjeżdżalni, dmuchanych tram-
polin i innych rozrywek dla dzieci. 

8. DARŁOWO  
Bez wątpienia jedną z największych 
atrakcji Darłowa – znanego kurortu na 
Pomorzu Zachodnim – jest nietypowa 
plaża. Jej wyjątkowość wynika przede 
wszystkim z położenia. Miejscowość 
leży bowiem w dolinie rzek Wieprzy 
i Grabowej. 

7. POBIEROWO
Pobierowo, znane jako jedna z najbar-
dziej malowniczych miejscowości na 
polskim wybrzeżu, może poszczycić się 
równie malowniczą plażą. Ciągnący się 
przez 4 kilometry długości piaszczysty 
pas o szerokości 40 metrów, zapewni 
plażowiczom wszystkie najważniejsze 
udogodnienia. Znajdziecie tu zarówno 
punkty gastronomiczne, jak i atrakcje 
dla dzieci, wypożyczalnię leżaków, a tak-
że strzeżone kąpielisko, które rozciąga 
się na 400 metrach plaży. 

6. REWAL
To chyba najbardziej romantyczne 
miejsce w całym naszym zestawieniu. 
Plaża w Rewalu to idealne miejsce na 
schadzki dla zakochanych – i to nie tyl-
ko po zachodzie słońca! Długa na 3,5 km 
i szeroka na 50 m, położona jest tuż przy 
malowniczych klifach porośniętych la-
sem sosnowym. 

5. JASTRZĘBIA GÓRA  
Dwa miliony metrów sześciennych – tyle 
piasku przybyło w sezonie 2019 na pla-
żach w Jastrzębiej Górze i Ostrowiu. Dzię-
ki pracom refulacyjnym, brzeg morski 
został ochroniony przed erozją, a turyści 
zyskali aż pół miliona metrów kwadrato-
wych plaż. 

4. STEGNA  
Piękna i majestatyczna – tak można 
krótko opisać plażę w Stegnie. Ten złoci-
sty pas piasku, rozciągający się na 14 ki-
lometrach długości, to prawdziwy raj dla 
miłośników kąpieli słonecznych. Stegna 

jest bowiem uważana za najbardziej 
nasłonecznioną miejscowość na całym 
wybrzeżu. 

3. GRZYBOWO  
Gdyby dzisiaj Zbigniew Wodecki miał 
tworzyć wakacyjny hit, z pewnością za-
miast o Chałupach śpiewałby o Grzybo-
wie. Ta, położona w niewielkiej odległości 
od Kołobrzegu miejscowość, jest nową 
mekką kitesurferów. To właśnie w Zatoce 
Grzybowskiej, rozciągającej się od Dźwi-
rzyna do Kołobrzegu, panują najlepsze 
warunki dla polskich surferów. 

2. KOŁOBRZEG  
W czołówce rankingu plaż nie mogło 
zabraknąć kołobrzeskiego kąpieliska. 
Jeden z najpopularniejszych kurortów 
na wakacje wśród Polaków może po-
szczycić się prawdziwie królewskimi wa-
runkami do wypoczynku. Wszystko dzięki 
zakończonej całkiem niedawno rewita-
lizacji, dzięki której plaża zyskała nowe 
oblicze. 

1. MIĘDZYZDROJE
Bezwzględną królową polskich plaż jest 
plaża w słynnych Międzyzdrojach! Ku-
rort, zwany też „polskim Monte Carlo” 
jest ulubionym miejscem na wypoczy-
nek gwiazd i celebrytów, których często 
można przyłapać na kąpielach słonecz-
nych. Splendoru Międzyzdrojom nadaje 
również tutejsza Promenada Gwiazd, 
wzorowania na hollywoodzkim Bulwarze, 
z odciskami dłoni polskich artystów. 

RANKING
NAJPIĘKNIEJSZYCH PLAŻ 2021
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JAK BEZPIECZNIE WYPOCZYWAĆ? 
10 ZASAD PODRÓŻOWANIA W CZASIE PANDEMII
Podróże w czasie pandemii Covid-19 to prawdzi-

we wyzwanie. Jednak ostatni boom po otwarciu 

hoteli w lutym 2021 pokazał, jak ważny jest dla 

Polaków wypoczynek w hotelach. Postaramy się 

Was przeprowadzić przez las obostrzeń i poka-

zać, że mimo wszystko warto wyjechać w tym 

trudnym dla wszystkich okresie. Sprawdźcie 10 

zasad bezpiecznego podróżowania w czasie pan-

demii koronawirusa!

1. Dezynfekcja na pierwszym 
miejscu
W każdym hotelu, według panujących 
obecnie zasad, dostępny jest płyn do 
dezynfekcji w co najmniej kilku miej-
scach w obiekcie. To m.in. wejście głów-
ne, recepcja czy też basen. Co więcej, 
w każdym hotelu regularnie, kilka razy 
w ciągu dnia, czyszczone są powierzch-
nie wspólne, np. klamki, poręcze, blaty 
czy też guziki w windzie. 

2. Noś maseczkę
Na dzień dzisiejszy, kiedy szczepionki nie 
są jeszcze dostępne dla całego spo-
łeczeństwa, nie mamy lepszej obro-
ny przed koronawirusem niż osłony na 
twarz w postaci maseczek. Jak się oka-
zuje, najbardziej popularną i higienicz-
ną jest kilkuwarstwowa, jednorazowa 
maseczka chirurgiczna, którą po użyciu 
należy wyrzucić. Co prawda, wielu z nas 
lepiej oddycha się w przyłbicach czy też 
w szalach czy chustach, jednak coraz 
częściej na świecie pojawiają się rozpo-
rządzenia, które narzucają noszenie ma-
seczek zakrywających nos i usta. 

3. Unikaj podróży kiedy
jesteś chory 
Jako że wirus ciągle mutuje, objawy 
które są nam już dobrze znane, to zna-
czy duszność, kaszel i gorączka, mogą 
występować wybiórczo lub nie wystą-
pić w ogóle. Chory może za to cierpieć 

na bóle stawów i mięśni, katar czy ból 
gardła. Dlatego tak ważne jest, aby uni-
kać kontaktu z innymi a, co za tym idzie, 
podróży - nawet jeśli wydaje się nam że 
to zwykłe przeziębienie. Najlepiej zostać 
w domu, poddać się izolacji i obserwo-
wać swój stan zdrowia. 

4. Podróżuj własnym
samochodem 
W chwili obecnej możliwości podró-
ży masowymi środkami transportu są 
mocno ograniczone. Dlatego najlep-
szym pomysłem jest wybranie się wła-
snym samochodem. Jest to obecnie 
najbezpieczniejszy sposób przemiesz-
czania się po kraju (i nie tylko). Pamiętaj, 
aby unikać po drodze zatłoczonych sta-
cji benzynowych. 

5. Podróżuj z osobami
z którymi spotykasz się na 
co dzień
Urlop z rodziną, czy też ze współlokato-
rami albo bliskimi przyjaciółmi z którymi 
codziennie się spotkasz? Jak najbardziej! 
Wspólna wycieczka z dawno nie widzia-
nymi znajomymi? Nie polecamy… 

6. Przestrzegaj zasad
bezpieczeństwa w hotelu

7. Zachowaj dystans 
Jedną ze złotych zasad zmniejszenia ry-
zyka zarażenia wirusem jest zachowanie 

odpowiedniego dystansu od obcych – 
obecnie wynosi on 1,5 m. 

8. Unikaj zatłoczonych
miejsc
Koronawirus kocha tłumy. Wtedy może 
się swobodnie przenosić drogą kropel-
kową i atakować kolejne ofiary. Dlate-
go warto przed podróżą zastanowić się 
nad formą wypoczynku. Dzisiaj lepiej 
wybrać relaks na łonie natury, wyprawę 
rowerową czy też samotny spacer dziki-
mi ścieżkami, niż wyprawę do centrum 
miejscowości czy kurortu w szczycie se-
zonu (czy też w godzinach szczytu).

9. Przygotuj się odpowiednio 
do podróży 
Miej na uwadze, że dużo atrakcji jest 
obecnie nieczynnych, lub o ograniczo-
nym dostępie. Zawsze dobrze sprawdzić 
przed wyjazdem i zaplanować co bę-
dziemy zwiedzać i jakie panują na miej-
scu obostrzenia i wymogi jeśli chodzi np. 
o zachowanie bezpieczeństwa sanitar-
nego. 

10.  Przestrzegaj aktualnych 
zasad i obostrzeń 
Wybierając się w podróż stosuj się do 
ogólnych ograniczeń, noś maskę, za-
chowuj dystans, dezynfekuj ręce i regu-
larnie sprawdzaj rządowe strony: 
www.gov.pl/web/koronawirus
i www.gis.gov.pl. 



DARMA – TUR

ul. Grottgera 7
58 – 500 Jelenia Góra

+48 600 370 375
+48 75 610 30 75

Zachęcamy do kontaktu e-mail:
rezerwacja@darmowenoclegi.pl

BIURO REZERWACJI:
biuro@darmowenoclegi.pl

Biuro marketingu:
marketing@darmowenoclegi.pl

Obserwuj na

WWW.DARMOWENOCLEGI.PL

ZAMEK LUBLINIEC 
- LUBLINIEC

BRISTOL**** ART & MEDICAL SPA
- BUSKO ZDRÓJ

WIĘCEJ OFERT NA WWW.DARMOWENOCLEGI.PL
LUB POD NUMEREM TELEFONU 600 370 375

Cena od: 979 zł /os. Cena od: 375 zł /os.

7 x nocleg
7 x śniadanie  i obiadokolacja
dostęp do strefy SPA - jacuzzi, sauna sucha i parowa

sala i plac zabaw dla dzieci
internet Wi-Fi
parking
ubezpieczenie  NNW

2 x nocleg
2 x śniadanie
1 x zabieg HYDRO JET
nieograniczony wstęp do strefy Wellness
nieograniczony dostęp do sali cardio
bezpłatny monitorowany parking
bezpłatne WI-FI na terenie całego obiektu

PROPOZYCJA NA WEEKEND


