dąbkiWCZASY
7 luB 14 Dni - DojazD własny
LP

TERMINY

cena w PLN
za os. dorosłą

cena w PLN
za dziecko
3-14 lat
jako 3 os.
w pokoju

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24.06–01.07
01.07–08.07
08.07–15.07
15.07–22.07
22.07–29.07
29.07–05.08
05.08–12.08
12.08–19.08
19.08–26.08
26.08–02.09

1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
890

860
860
860
860
860
860
860
860
860
699

STAŁE OPŁATY / ZNIŻKI

dzieci 0-3 lat bez świadczeń
możliwość dokupienia obiadu dla dziecka do lat 3

150
20 / dzień

CENA OBEJMUJE

zakwaterowanie (7 lub 14 noclegów), wyżywienie 3 x dziennie,
podatek Vat,
CENA NIE OBEJMUJE

Korzystania z parkingu niestrzeżonego - 10 zł/ dobę lub 45 zł/ tydzień
(płatne na miejscu w ośrodku - ilość miejsc ograniczona), opłaty
klimatycznej płatnej na miejscu w recepcji wg aktualnych stawek,
usług dodatkowych typu: wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego
i inne - cenniki dostępne w recepcji.

dĄBKI – urokliwa miejscowość uzdrowiskowa zlokalizowana na
pobrzeżu słowińskim, kilka kilometrów od darłowa. Wybrzeże morskie
w dąbkach ma szeroką, piaszczystą plażę. Królują tu nadmorskie wydmy
porośnięte sosną czarną i zwyczajną. dzięki korzystnym prądom morskim
przybrzeżne wody Bałtyku są czyste, a plaża i kąpielisko w dąbkach
nigdy nie były zamknięte. mikroklimat dąbek charakteryzuje się dużym
nasłonecznieniem i bogatym w jod powietrzem. Wypoczywając w dąbkach
z jednej strony mamy Bałtyk a z drugiej jezioro Bukowo, które połączone są
aleją spacerowo-joggingową o długości 7 km. znajdują się tutaj liczne szkółki,
wypożyczalnie sprzętu do windsurfingu i innych sportów wodnych. Bliskość
darłowa z jego zabytkami i atrakcjami turystycznymi sprawia, że dąbki dają
alternatywę turystom także w niepogodę. pobyt tutaj poprawia wentylację
płuc, czynności układu krążenie i ogólne samopoczucie.
ZAKWAtERoWAnIE: ośrodek Wypoczynkowy „CARBo” jest ładnie
położony bezpośrednio nad jeziorem Bukowo, na ogrodzonej posesji.
Bliskość morza (100 m), sąsiedztwo lasu i centrum miejscowości sprawiają, że
stanowi wspaniałe miejsce wypoczynkowe. jest również świetnym miejscem
do uprawiania sportów wodnych, jak również turystyki pieszej i rowerowej.
na terenie obiektu plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla, boiska
sportowe: do koszykówki, siatkówki, kometki, piłki ręcznej, boisko do piłki
plażowej, wypożyczalnia rowerów.
WYŻYWIEnIE: 3 x dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady
serwowane.

UwAgI

zwierzęta akceptowane są tylko w wydzielonych pokojach do
uzgodnienia z biurem. opłata 25 zł/ dobę – płatne na miejscu w
ośrodku. doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17.00, a kończy
o godz. 10.00.

JarosławiecWCZASY
7 luB 14 Dni - DojazD własny
LP

TERMINY

cena w PLN
za os. dorosłą

cena w PLN
za dziecko
3-14 lat
jako 3 os.
w pokoju

1
2
3
4
5
6
7
8
9

24.06 – 01.07
01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
15.07 – 22.07
22.07 – 29.07
29.07 – 05.08
05.08 – 12.08
12.08 – 19.08
19.08 – 26.08

1 320
1 320
1 320
1 320
1 320
1 320
1 320
1 320
1 320

1 060
1 060
1 060
1 060
1 060
1 060
1 060
1 060
1 060

STAŁE OPŁATY / ZNIŻKI

dzieci 0-3 lat bez świadczeń
możliwość dokupienia obiadu dla dziecka do lat 3
osoba dorosła na dostawce lub wspólnym spaniu

150
20 / dzień
-200

CENA OBEJMUJE

zakwaterowanie (7 lub 14 noclegów), wyżywienie 2 x dziennie,
podatek Vat.
CENA NIE OBEJMUJE

Korzystanie z parkingu (oświetlony, ogrodzony) - 10 zł/ dobę lub
45 zł/ tydzień (płatne na miejscu w ośrodku), opłaty klimatycznej
- płatna na miejscu w recepcji wg aktualnych stawek, usług
dodatkowych typu: wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego i inne
- cenniki dostępne w recepcji.
UwAgI

zwierzęta akceptowane są tylko w wydzielonych pokojach do
uzgodnienia z biurem. opłata 25 zł/ dobę – płatne na miejscu
w ośrodku. doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17.00, a kończy
o godz. 10.00.

26

JARoSŁAWIEC to znana nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona
w północnej polsce w samym sercu środkowego wybrzeża, otoczona pięknymi
sosnowymi lasami i dwoma jeziorami o nazwach Wicko i Kopań. jarosławiec
jest doskonałym miejscem wypadowym na wycieczki do pięknego,
obfitującego w zabytki darłowa oddalonego o 17 km oraz zachęcającej
licznymi atrakcjami ustki oddalonej o 30 km. prócz plaż z klifowym brzegiem
główną atrakcją turystyczną jarosławca jest wzniesiona w 1828 r. latarnia
morska o wysokości 33,3 m z której roztacza się piękny widok. od 1991 r.
w jarosławcu odbywa się impreza sportowa znana jako „międzynarodowy
Bieg po plaży” skupiająca amatorów biegania z całego świata. Warto wybrać
jarosławiec by rozkoszować się czystym powietrzem, morską wodą, oraz
aktywnie wypoczywać korzystając z stale przybywających dróg rowerowych.
ZAKWAtERoWAnIE: ośrodek Wypoczynkowy „ZA WYdMĄ” położony
jest w centrum miejscowości ok. 400 m od morza, w bezpośrednim
sąsiedztwie aquaparku „panorama morska”. Budowla o zwartej bryle
z trzykondygnacyjną częścią hotelową i wydzielonym segmentem
gastronomicznym znajduje się na ogrodzonym i monitorowanym terenie.
do dyspozycji gości: plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki plażowej, sala
zabaw z tenisem stołowym, piłkarzykami, bilardem, fit park z urządzeniami
do ćwiczeń, krąg ogniskowy wyposażony w biesiadne stoły, parking
samochodowy, internet Wi-fi przy recepcji. obiekt prowadzi własną
kawiarnię. W ośrodku można skorzystać z wielu przygotowanych dla
wczasowiczów atrakcji, jak również wypożyczyć rowery. ośrodek polecany dla
gości lubiących aktywny wypoczynek (zwłaszcza rodzin z dziećmi) na wczasy,
pobyty weekendowe, grupowe imprezy integracyjne. atutem ośrodka jest
doskonała kuchnia oferująca smaczne dania z ryb łowionych w Bałtyku.
W ośrodku znajdują się pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami i balkonami.
W każdym pokoju znajdują się leżaki i wiatrochron.
WYŻYWIEnIE: 2 x dziennie: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje
serwowane.

