wczasy

KąTY RYBACKIE O. W. „EDEN”

24

LP

TERMIN

Ilość
noclegów

Cena za os.
W PLN

1
2

30.05 – 09.06
09.06 – 20.06

10
11

1 550
1 650

wczasy nad morzem z przejazdem autokarem

kĄty Rybackie to jedna z najpiękniej położonych miejscowości
turystycznych, usytuowana u wejścia do Mierzei Wiślanej. Niepowtarzalny
CENA OBEJMUJE
urok, cisza i spokój to niewątpliwe atuty tej miejscowości. Na plaży można
jeszcze spotkać sieci rybackie, które systematycznie znikają z pobliskich plaż.
transport autokarem klasy LUX, 10/11 noclegów, wyżywienie 3 x
Niezwykłe położenie, na styku morza i Żuław Wiślanych, pośród lasów i plaż
dziennie, ognisko z pieczeniem kiełbasek wieczorek taneczny przy
pozwala wypocząć na łonie natury. W Kątach Rybackich na stałe zagnieździły
muzyce mechanicznej, ubezpieczenie Signal Iduna.
się kormorany i czaple siwe. W Kątach Rybackich znajduje się Muzeum
CENA NIE OBEJMUJE
Zalewu Wiślanego prezentujące historię szkutnictwa i rybołówstwa nad
opłaty klimatycznej płatnej na miejscu w recepcji hotelu wg cennika
Zalewem Wiślanym..
na rok 2020.
zakwateRowanie: ośrodek wypoczynkowy "eden". Ośrodek położony
jest na skarpie, nad Zalewem Wiślanym w malowniczej osadzie rybackiej, ok.
1000 m od morza (odpłatnie możliwy dowóz na plażę meleksem hotelowym
- cena ok. 1 zł/ os./ przejazd). Wąski pas lądu, na którym znajduje się obiekt,
zwany Mierzeją Wiślaną cechuje szczególny klimat. Tworzy go czyste
powietrze wzbogacone uzdrawiającym jodem morskim oraz kompleksy
leśne o bogatej roślinności.
do dyspozycJi GoŚci: Jadalnia, kawiarnia, bilard, tenis stołowy, sala
dydaktyczna, wielofunkcyjne boisko (tenis ziemny, siatkówka, koszykówka,
piłka nożna), boisko do piłki plażowej, plac zabaw dla dzieci, miejsce na
ognisko, grill, internet Wi-Fi w holu recepcyjnym GRatis, parking ogrodzony
(niestrzeżony, płatny).
pokoJe: Ośrodek dysponuje 230 miejscami noclegowymi w 2 pawilonach:
pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje typu studio (2 +
2) z jedną łazienką na dwa pokoje i wspólnym przedpokojem.
wyŻywienie: Wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie
bufetu, obiady serwowane do stolika). Pierwsze świadczenie – kolacja
w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie świadczenie - śniadanie w dniu
zakończenia turnusu.
podczas pobytu jedna kolacja w formie ogniska z pieczeniem
kiełbasek, oraz wieczorek taneczny.

RaMowy pRoGRaM iMpRezy:
dzień 1: wyjazd autokarem z katowic ul. Piotra Skargi, Dworzec PKS –
godz. 08.00; przejazd do o. w. EDEN; zakwaterowanie, kolacja.
dzień 2 – 10/11 : pobyt wypoczynkowy, możliwość skorzystania z wycieczek.
dzień 11/12: wykwaterowanie po śniadaniu. Wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.
naJwaŻnieJsze atRakcJe, do których warto zajrzeć przy okazji pobytu
w Kątach Rybackich, to:
Rezerwat ornitologiczny w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana –
utworzony w 1957 r. z myślą o ochronie miejsc lęgowych kormorana czarnego
oraz czapli siwej. Na terenie rezerwatu znajduje się największa kolonia
kormoranów w Polsce.
Muzeum zalewu wiślanego – znajdują się w nim m.in. zabytkowe łodzie,
którymi przez wiele lat pływali rybacy z Kątów, oraz tzw. barkas, używany do
pokonywania terenów zalewowych.

