ZWIEDZAJ AUGUSTÓW TANIEJ
DZIĘKI AUGUSTOWSKIEJ KARCIE TURYSTY!
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Augustowską Kartę Turyst

CZYM JEST AUGUSTOWSKA
KARTA TURYSTY?

Augustowska Karta Turysty
to zestaw różnego rodzaju
udogodnień i zniżek dla turystów,
którzy nocują w Augustowie przez
co najmniej 3 dni i wnieśli opłatę
uzdrowiskową/miejscową.

JAK ZDOBYĆ
AUGUSTOWSKĄ
KARTĘ TURYSTY?

Z AUGUSTOWSKĄ KARTĄ
TURYSTY ZWIEDZANIE
AUGUSTOWA JEST TAŃSZE!

Augustów jest uzdrowiskiem
– w miejscowościach
uzdrowiskowych w Polsce pobierana
jest opłata uzdrowiskowa od wszystkich osób
przebywających w uzdrowisku dłużej niż dobę.
Stawka dzienna opłaty uzdrowiskowej w Augustowie pobierana
na terenie Osiedla Uzdrowisko wynosi:
• 4,20 zł dla osób dorosłych i powyżej 7. roku życia,
• 1,00 zł dla dzieci do lat 7,
• 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu na polach namiotowych.
Stawka dzienna opłaty miejscowej pobieranej na terenie
Osiedli Wschód i Zachód wynosi 2,00 zł od osoby.

Dzięki Augustowskiej Karcie Turysty
zarówno rodzina z dziećmi, jak
i entuzjaści aktywnego zwiedzania
mogą liczyć na atrakcyjne zniżki
podczas pobytu w Augustowie.
Karta upoważnia m.in. do zniżek
w instytucjach kultury, obiektach
sportowych i rekreacyjnych czy
w komunikacji miejskiej.

CENTRUM
INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

Numer karty

AUGUSTOWSKA KARTA TURYSTY

4,20

Przyjedź
do Augustowa
na co najmniej
3 dni

Wnieś opłatę
uzdrowiskową/
miejscową
z góry, za cały
okres pobytu

Przyjdź do Centrum
Informacji
Turystycznej
ul. Rynek Zygmunta
Augusta 19

Okaż potwierdzenie
wniesionej opłaty
uzdrowiskowej/
miejscowej za cały
pobyt w Augustowie

Odbierz Augustowską
Kartę Turysty
Korzystaj z rabatów
i ciesz się wypoczynkiem
w wyjątkowo pięknym
polskim uzdrowisku!

Imię i nazwisko użytkownika Karty

Termin pobytu w Augustowie
– termin ważności Karty

Numer
kwitariusza

PARTNERZY AUGUSTOWSKIEJ KARTY TURYSTY 2018
10% rabatu
na usługi w Sanatorium Augustów
„Pałac na Wodzie” Falkowski
(ul. Zarzecze 17b, tel. 534 297 210,
501 544 716)

W lipcu i sierpniu
bezpłatna
komunikacja
miejska

5 % rabatu
na zakupy w sklepie Mini&Maxi
(ul. Mostowa 5,
tel. 883 500 393)

W lipcu i sierpniu 2 godz.
korzystania z pływalni miejskiej
w cenie 1 godz.
(ul. Sucharskiego 15)

10% rabatu
na wypożyczenie sprzętu wodnego
i spływy kajakowe firmy „Necko”
(ul. Sportowa1,
tel. 603 378 903)

10% rabatu
na kursy nurkowania
i pozostałe usługi w
Centrum Nurkowym ADRIATIC
(ul. Nadrzeczna 70,
tel. 503 486 262)

10 zł rabatu
na wycieczki jednodniowe
Troki-Wilno
15 zł rabatu
na wycieczki jednodniowe Grodno
w Biurze Podróży „ELA-TRAVEL”
(Rynek Zygmunta Augusta 15/2,
tel. 87 643 55 00)

10 % rabatu
na wycieczki jednodniowe
Wilno-Troki w Biurze Podróży
Zoobi-Tour
(Rynek Zygmunta Augusta 6,
tel. 87 643 44 94)

10% rabatu
w wypożyczalni sprzętu
sportowego w Hotelu Wojciech
w Augustowie
(ul. Wojciech 8,
tel. 87 644 72 37)

5% rabatu w restauracji
„Albatros” (ul. Mostowa 3),
barze „Bartek” (ul. Mostowa 3)
i barze „Ptyś” (ul. 3 Maja 21)

5% rabatu
przy zakupie biletów normalnych na rejs
statkiem Żeglugi Augustowskiej
(ul. 29 Listopada 7,
rezerwacje: tel. 87 643 28 81)

5% rabatu
w restauracji w Hotelu
Wojciech w Augustowie
(ul. Wojciech 8,
tel. 87 644 72 37)

10% rabatu
przy wypożyczeniu motocykla,
skutera lub Qada
na dobę w Moto Tour
(ul. Żeglarska 10, tel. 574 990 238)

Osoby dorosłe zwiedzają
Muzeum Kanału
Augustowskiego
(ul. 29 Listopada 5a)
z biletem ulgowym

10% rabatu przy zakupie
biletów na rejsy w Żegludze
Pasażerskiej Przystań Augustów
(ul. Mostowa 40, rezerwacja:
tel. 570 39 39 39)

20% rabatu
przy zakupie biletów
wstępu na korty tenisowe
(ul. Tytoniowa 1)

10% rabatu
na korzystanie
ze Strefy Wellness & Spa
w Hotelu Wojciech w
Augustowie
(ul. Wojciech 8,
tel. 87 644 72 37)
10% rabatu
na mix lodowy oraz
granitę przy zakupach
w Augustowskiej
Truskawce
(ul. Mostowa 2 i
ul. Mostowa 32)

5% rabatu
na usługi w Studio Wizażu i
Metamorfoz VOGUE
(ul. Mostowa 5,
tel. 504 826 968)

ZWIEDZAJ AUGUSTÓW Z AUGUSTOWSKĄ KARTĄ TURYSTY!
REGULAMIN DOSTĘPNY NA WWW.AUGUSTOW.PL

