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• Nocleg w komfortowym pokoju
• Śniadania w godz. 7.00 – 10.00 i obiadokolacje
• Nieograniczony wstęp do Rzymskich Term Azzun:

 · Basen relaksacyjny o długości 15 m 
z przeciwprądem, 

 · Basen w grocie z muzyką słyszalną pod wodą 
(podwodna muzykoterapia),

 · Dwa baseny jacuzzi – duże, ośmioosobowe 
jacuzzi o zróżnicowanej temperaturze, 

 · Basen zewnętrzny z amfi teatrem w scenerii 
sprzed 2 tysięcy lat (dostępny sezonowo),

 · Świat Saun i Łaźni (3 aromatyczne łaźnie 
o zróżnocowanej temperaturze, sauna sucha, 
sanarium, laconium)

 · Tepidarium, Zimny wodospad, Solanki,
 · Taras Wellness z wygodnymi leżakami, 

i łóżkami do relaksu przy książce lub muzyce.
• 10% rabatu na zabiegi SPA

• Spa Azzun – bogata oferta orientalnych zabiegów 
na ciało, zabiegi pielęgnacyjne na twarz, masaże 
i rytuały /-10% rabatu/

• Łowisko Robinson w Ramsowie – możliwość 
wędkowania na zarybionych stawach

• Wypożyczalnia sprzętu: rowery, kijki, kajaki, 
łódki - Jezioro Tumiańskie, Jezioro Dadaj oraz 
stoły do tenisa, piłkarzyki, bilard, darts. 

• Wycieczki po regionie Warmii i Mazur – 
pomożemy w zorganizowaniu wyprawy

• 2 boiska do plażowej piłki siarkowej

Pobyt w pokoju 1 os. 1100 zł/os. 
Pobyt w pokoju 2 os. Classic 1850 zł/2 os.
Pobyt w pokoju 2 os.  Superior 2200 zł/2 os.
Oferta obowiązuje od 2.09 – 29.11.2019 r, 
od niedzieli do piątku, ceny dot. pobytów 5 dobowych

Hotel Azzun Orient SPA&Wellness ****
Kromerowo 28, 11-010 Barczewo
woj. Warmińsko - mazurskie

tel.: 89 537 56 28, e-mail: hotel@azzun.pl

Pakiet Senior w SPA obejmuje Spragnionym dodatkowych 
wrażeń proponujemy

Koszty pakietu

od 185 zł 
os.doba

Kierunek wypoczynku Polska
czyli złota jesień 2019 w dobrej cenie

www.noclegiwcenie.pl www.bizneswcenie.pl www.cul.com.pl

1. OW W DZIWNOWIE
tel.: +48 91 38 13 607

10. OSW RZEMIEŚLNIK W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
tel.: +48 75 717 20 88, +48 504 315 742

2. OSW KAPER W JURACIE
tel.: +48 58 675 23 24, +48 504 315 850

11. OSW W ŚWINOUJŚCIU
tel.: +48 91 321 24 48, +48 504 315 782

3. OSW W MIĘDZYZDROJACH
tel.: +48 91 328 02 81, +48 504 315 723

12. OW MORSKIE UROCZYSKO W USTCE
tel.: +48 59 815 27 19, +48 512 105 242

4. OSW JAWOR W POLAŃCZYKU
tel.: +48 13 469 20 31(2)

13. HOTEL*** ŁAZIENKOWSKI W WARSZAWIE
tel.: +48 22 851 02 32, +48 512 105 146

5. OLIMPIA W POZNANIU
tel.: +48 61 841 52 30, +48 504 315 933

14. HOTEL** KARAT W WARSZAWIE
tel.: +48 22 601 06 20 (21), +48 504 315 825

6. JOWISZ W POZNANIU
tel.: +48 61 843 54 88, +48 504 315 863

15. SAVOY WE WROCŁAWIU
tel.: +48 71 344 30 71

7. HOTELIK SŁOWIAŃSKI W SZCZECINIE
tel.: +48 91 812 54 61

16. OSW DAFNE W ZAKOPANEM
tel.: +48 18 202 43 43, +48 504 315 776

8. OSW OLIMP W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
tel.: +48 75 717 20 26, +48 504 315 743

17. OSW POD KOZIŃCEM W ZAKOPANEM
tel.: +48 18 202 43 43, +48 504 315 776

9. OSW WILLA RETRO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
tel.: +48 75 717 23 42, +48 504 315 743

18. LOTNISKO WARSZAWA-BABICE
tel.: +48 261 855 481 wew. 100

REKLAMA

Na kajaku w zgodzie z naturą 
Tysiące ludzi wyrusza nad rzeki, by cieszyć się bliskością przyrody. Do licznych stanic kajakowych w Polsce trafi ł 
specjalnie przygotowany plakat edukacyjny „Na kajaku w zgodzie z naturą”. Można z niego dowiedzieć się jak 
odpowiedzialnie, rozsądnie i w zgodzie z naturą korzystać z rzek. 
Program Strażnicy Rzek 
WWF to inicjatywa Fundacji 
WWF Polska, do której przy-
stąpiła fi rma Geberit. Ma on 
na celu ochronę naturalnego 
stanu rzek i ekosystemów 
rzecznych w Polsce. Rzeki to 
niezwykłe dziedzictwo przy-
rodnicze – w Polsce mamy 
ich blisko 150 tysięcy kilome-
trów. Około 20-25% z nich to 
rzeki, które nie zostały w ogó-
le przekształcone przez czło-
wieka lub zostały zmienio-
ne w niewielkim stopniu. To 
ogromne dziedzictwo przy-
rodnicze, które jest bardzo 
wrażliwe na nieprzemyślane 
działania ludzi. W starciu 
z koparkami rzeki nie mają 
najmniejszych szans.
Nie bez powodu rzeki nazy-
wa się układem krwionośnym 
przyrody – są korytarzami
migracyjnymi dla zwierząt i ro-
ślin, tworzą jedyne w swoim 
rodzaju siedliska i warunki
przyrodnicze. Dokładnie tak 
samo jak ludzki układ krwio-
nośny, aby dobrze funkcjo-
nował, musi zachować cią-
głość. Przetamowania, małe 
elektrownie wodne, wszystkie 

elementy, które przegradzają 
rzekę, niszczą tę ciągłość oraz 
zmieniają charakter rzeki. 
Do tej pory w program zaan-
gażowało się kilkuset wolon-
tariuszy – Strażników Rzek 
WWF, którzy aktywnie działa-
ją dla dobra tych ekosyste-
mów w swoim sąsiedztwie. 
Ich zadaniem, realizowanym 
przy wsparciu fundacji, jest 
prowadzenie działań edu-

kacyjnych, monitorowanie 
prac utrzymaniowych na cie-
kach wodnych, gromadzenie 
trudno dostępnych danych, 
konsultowanie dokumentów, 
tworzenie ekspertyz, przepro-
wadzanie interwencji oraz ak-
cji sprzątania rzek. 
Obserwacje, zapiski, 
analizy
Jak to wygląda w praktyce? 
W ramach programu „Zaopie-

kuj się rzeką”, Strażnicy Rzek 
WWF regularnie monitorują 
2-kilometrowy odcinek wy-
branej rzeki. Mogą również 
wybrać kilka takich odcin-
ków. Wyposażeni przez WWF 
w specjalny pakiet, zawierają-
cy przydatne podczas patro-
lu wyposażenie, mapę oraz 
Kartę Opieki Rzeki, prowadzą 
obserwacje zarówno zjawisk 
negatywnych, jak i tych, 

wskazujących na naturalny 
charakter rzeki. Spostrzeże-
nia umieszczają w Formula-
rzu Zagrożeń i Zjawisk (ko-
niecznie ze zdjęciami), który 
następnie trafi a do dalszej 
analizy Fundacji WWF. Jest 
to cenne źródło informacji 
na temat stanu rzeki i tego, 
jak się ona zmienia. Wolon-
tariusze prowadzą również 
akcje sprzątania wybranego 
odcinka rzeki i monitorują 
prace utrzymaniowe na nim 
wykonywane. Źródłem infor-
macji na temat planowanych 
prac mogą być lokalne urzę-
dy. W przypadku, gdy prace 
nad brzegiem rzeki zdają się 
zagrażać jej naturalnemu 
charakterowi i budzą zastrze-
żenia, Strażnicy Rzek WWF, 
przy wsparciu fundacji, wnio-
skują do odpowiednich urzę-
dów o zmianę ich zakresu. 
– Lato jest dla nas okre-
sem bardzo intensywnym. 
W ramach programu działa 
już prawie 300 Strażników. 
Wystartowała też akcja „Za-
opiekuj się Rzeką”, stale na-
pływają do niej nowi ochot-
nicy. Na początku sierpnia 

oczyścimy z porzuconych 
śmieci i odpadków jedną 
z rzek pod Warszawą. Nie 
zwalniamy tempa – mówi 
Marek Elas, specjalista ds. 
ochrony ekosystemów rzecz-
nych, WWF Polska. 
Zaangażuj się 
w działania!
To bardzo szeroki zakres ak-
tywności, jednak nie wszyst-
ko. Bardzo istotne są także 
działania edukacyjne oraz 
dzielenie się wiedzą Strażni-
ków z ich otoczeniem. Wspól-
na akcja Geberit i WWF „Na 
kajaku w zgodzie z naturą” 
to jeden z elementów dzia-
łań edukacyjnych na rzecz 
programu Strażnicy Rzek 
WWF. Do akcji włączyło się 
już ponad 40 stanic kajako-
wych z całego kraju. Do ak-
cji można dołączyć w każdej 
chwili. Zachęcamy seniorów! 
Zwłaszcza, jeśli kochają pol-
skie rzeki i wypoczynek na 
kajaku.
Więcej informacji: 
www.straznicy.wwf.pl 


