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WCZASY NA MAZURACH 
  Selment Resort nad jeziorem Selmęt Wielki 

Specjalna Oferta dla Członków i ich rodzin tj. żona/mąż/partner/partnerka/dzieci  

NSZZ  SOLIDARNOŚĆ Region Małopolski 
 z ważną legitymacją członka związku 

 

POŁOŻENIE:  
 

MAZURY - SELMENT RESORT  Szeligi k/Ełku ,Stolica  Mazur, nad jez. Selmęt  Wielki , około 2 km od Ełku.  
Piękne mazurskie krajobrazy ,bogactwo fauny i flory oraz świeży powiew mazurskiego jeziora   

POKOJE: 
 

Apartamenty 40 m² z dwiema sypialniami  2 i 4 osobowymi, lodówka, czajnik, biurko, lustro TV LED, łazienka 
 z prysznicem , WI-FI w pokoju oraz w części hotelowej, Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do 11:00. 

 DO DYSPOZYCJI GOŚCI: 
 

Recepcja, lobby, drink bar z tarasem, jadalnia, stół do ping ponga, bilard, piłkarzyki, sauna. Boiska sportowe 
do: piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, boisko do tenisa ziemnego, bezpłatny parking całodobowy, kije 
Nordic Walking , rowery turystyczne możliwość wypożyczenia  z wypożyczalni miejskiej za dodatkową opłatą 
ok.50zł/doba, miejsce na piknik, taras słoneczny, plac zabaw dla dzieci. 
Plaża: ogólnodostępna, piaszczysto-trawiasta, ,ok.100m od ośrodka, ratownik w okresie lipiec - sierpień, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego -   kajaki, rowery wodne, siłownia zewnętrzna, boiska do gry w piłkę siatkową.  

WYŻYWIENIE FB:  
 

3 posiłki dziennie, śniadanie, kolacja - bufet szwedzki ,obiad dwudaniowy z deserem serwowany, bufet 
sałatkowy. 
Pierwszy posiłek  – obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek śniadanie.   
      

TRANSPORT:  Dojazd własny  
 
CENA  ZAWIERA :        
 

➢ Zakwaterowanie w apartamentach rodzinnych , 2 sypialnie (2os i 4 os) z  TV Led, lodówka 

łazienka  z prysznicem, biurko, lustro ,czajnik, 6 noclegów 

➢ Wyżywienie FB -  3 posiłki dziennie:  
➢ Bufet  kawowy w godz. popołudniowych  
➢ Karnet dla 2osób do wypożyczalni sprzętu wodnego - 3 razy 1h / w ciągu całego turnusu - korzystanie  

z kajaków i rowerów wodnych zgodnie z regulaminem wypożyczalni sprzętu wodnego  

➢ Korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obiektu  

 

DZIECI:  
 

➢ Dzieci do lat 3* - w pokoju rodziców, w którym nie ma dla dziecka oddzielnego  

                           miejsca  do spania,  ½ wyżywienia   – 300,00zł  

 
 

 
CENA NIE ZAWIERA :  
 

➢ Świadczeń nie wymienionych w ofercie  
➢ Opłaty miejscowej płatnej gotówką w recepcji  
➢ Transportu    
➢ Ubezpieczenia NNW  
➢ Opłaty TFG -Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Opłaty TFP -Turystyczny Fundusz Pomocowy - 4,00zł  

                              

     

Cena od osoby w apartamencie w 2023r 

                   
TURNUS 

 

7dni / 6 nocy 

DOROŚLI 

 

DZIECI* 

od 0lat do 3 lat 

DZIECI 

od 4lat do 12 lat 

CENA 

KATALOGOWA 
CENA SPECJALNA  

 NSZZ SOLIDARNOŚĆ  
CENA 

PROMOCYJNA 
CENA 

PROMOCYJNA 

Maj 

Czerwiec 

Wrzesień  

 

1’340,00zł 

 

1’099,00zł 

 

300,00zł 

 

990,00zł 

 

Lipiec -  

Sierpień 

 

1’440,00zł 

 

1’225,00zł 

 

 

300,00zł 

 

1’080,00zł 
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