Ustronie MorskieWCZASY
10 Dni - DojazD własny
uStRonIE MoRSKIE to miejscowość położona pomiędzy Kołobrzegiem
i Koszalinem. ustronie morskie jest jedną z najpiękniejszych gmin nadmorskich
polskiego wybrzeża Bałtyku. na turystów czekają piaszczyste i słoneczne
plaże, czysta woda, mikroklimat pozbawiony wpływu przemysłu. z ustroniem
morskim graniczy stosunkowo nowe kąpielisko morskie: sianożęty. to typowe
miejscowości turystyczne z licznymi atrakcjami takimi jak: przepiękna
szeroka złocista plaża, żywiczne lasy sosnowo – brzozowe. Krajobraz gminy
tworzy pagórkowata równina z dużymi obszarami lasów, łąk i urodzajnych
gleb. dużą atrakcję stanowią dwa mola wybiegające na ponad 100 metrów
w morze. miłośnicy turystyki pieszej i rowerowej mają do dyspozycji specjalnie
wyznaczone szlaki turystyczne ciągnące się wzdłuż wybrzeża morskiego.
ZAKWAtERoWAnIE: ośrodek Wypoczynkowy „GWAREK” położony na
klifie morskim tuż przy linii brzegowej, 30 metrów od plaży w malowniczej
okolicy ustronia morskiego. położenie na skraju miasteczka w pobliżu parku
stanowi doskonałe miejsce do spacerów i wycieczek rowerowych. ośrodek
posiada własny teren do plażowania z boiskiem do siatkówki plażowej.
oprócz tego do dyspozycji gości: kort tenisowy, kawiarnia i miejsce na
organizację grilla, plac zabaw dla dzieci, salon gier: piłkarzyki, bilard, lotki,
itp. do dyspozycji turystów pozostają boiska sportowe, sala gimnastyczna
oraz sprzęt pływający. na terenie ośrodka dostępny jest internet wi-fi.
W ośrodku działa baza rehabilitacyjno-zabiegowa. ośrodek polecany dla
gości indywidualnych na wczasy i pobyty weekendowe, wczasy z zabiegami
oraz na pobyty grupowe, imprezy integracyjne.
WYŻYWIEnIE: 3 x dziennie: śniadania i kolacje na bufecie, obiady
serwowane.

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

04.07–14.07
14.07–24.07
24.07–03.08
03.08–13.08

1 490
1 490
1 490
1 490

1 212
1 212
1 212
1 212

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 (10 noclegów), wyżywienie 3 x dziennie, podatek
Vat, bogaty program rekreacyjny.
CENA NIE OBEJMUJE

Korzystania z parkingu - 10 zł/ dobę, 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.

krynica MorskaWCZASY
7 luB 14 Dni - DojazD własny
KRYnICA MoRSKA to jedno z urokliwszych miejsc w polsce, usytuowane
w północnej części kraju pomiędzy morzem Bałtyckim a zalewem Wiślanym.
długie, piaszczyste plaże i nasycone jodem powietrze zachęcają do długich
spacerów. W Krynicy morskiej znajduje się „Wielbłądzi Garb” będący
najwyższym szczytem mierzei Wiślanej (49,5 m) i najwyższą w europie stałą
wydmą. okolica pełna jest atrakcji: turyści znajdą tu m.in. rezerwat „Buki
mierzei Wiślanej”, w którym prócz 150 letnich drzew można spotkać sarny,
daniele, lisy, dziki i jenoty oraz niezliczoną ilość ptactwa.
ZAKWAtERoWAnIE: ośrodek Wypoczynkowy "nEPtun" położony na
dużym, zalesionym terenie, zaledwie 100 m od morza. na terenie ośrodka
znajdują się 4 pawilony wczasowe po generalnym remoncie o wysokim
standardzie – w sumie ok. 450 miejsc noclegowych. pokoje 2, 3 osobowe
z balkonami i lodówkami. W każdym pawilonie znajduje się winda. na terenie
obiektu znajduje się: plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, salki zabaw
dla dzieci i młodzieży, amfiteatr, kompleks boisk sportowych, korty tenisowe,
wypożyczalnia rowerów. do dyspozycji gości: barek przy recepcji, kawiarnia
z dyskoteką, internet Wi-fi.
WYŻYWIEnIE: 3 x dziennie: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu.

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

1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300
1 130

1 060
1 060
1 060
1 060
1 060
1 060
1 060
1 060
1 060
890

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 3 x dziennie
w formie bufetu, podatek Vat, bogaty program rekreacyjny.
CENA NIE OBEJMUJE

Korzystania z parkingu (ogrodzony, dozorowany) - 10 zł/ dobę lub
45 zł/ tydzień (płatne na miejscu w ośrodku), opłaty klimatycznej
płatnej na miejscu w recepcji wg aktualnych stawek, usług
dodatkowych typu: wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego,
korty-tenisowe 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.
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