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DŹWIRZYNO O.W. „ANIA”

wczasy

wczasy nad morzem z przejazdem autokarem
dŹwiRzyno to niewielka, ale bardzo urokliwa miejscowość nad Bałtykiem.
Położona zaledwie 12 km od Kołobrzegu. Bliskość jeziora - Resko Przymorskie
sprawia, że poza plażowaniem można tu także wędkować, a także korzystać
z różnorodnych sprzętów pływających.
poŁoŻenie: ośrodek wypoczynkowy „ania” położony jest na dużym,
ogrodzonym terenie zielonym (blisko 2,6 ha), oddalony od plaży ok. 350
m. Składa się z czterech pawilonów o różnym standardzie zakwaterowania.
Funkcjonalny i przestronny obiekt, liczne alejki spacerowe i duża przestrzeń
pozwala na bezpieczny wypoczynek.
pokoJe: Funkcjonalne, 2, 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
Wszystkie pokoje posiadają balkon. Na wyposażeniu TV, radio, telefon,
ręczniki, parawany, leżaki.
do dyspozycJi GoŚci: jadalnia; kawiarnia, plac zabaw, szachy plenerowe,
bilard, tenis stołowy, boiska sportowe (do koszykówki, siatkówki, piłki
nożnej), kort tenisowy, miejsce na organizację ogniska lub grilla, Wi-Fi,
parking.
wyŻywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad
serwowany 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. ANIA; zakwaterowanie, kolacja.
dzień 2 – 10: pobyt wypoczynkowy, możliwość skorzystania z wycieczek.
dzień 11: wykwaterowanie po śniadaniu. Wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.
atRakcJe okolicy :
plaża w dźwirzynie jest szeroka i piaszczysta; droga na plażę prowadzi
przez porośnięte niewielkim sosnowym lasem wydmy. Zobaczymy też tutaj

nieco falochronów z bali drewnianych, typowych dla tej części wybrzeża. Część
zejść na plażę wyposażonych jest w udogodnienia dla niepełnosprawnych
port w dźwirzynie zlokalizowany jest na kanale (przetoce) łączącej Resko
Przymorskie z Bałtykiem. Oprócz atrakcji wizualnych (oglądanie łodzi
rybackich i typowego rybackiego sprzętu) port służy jako baza statków,
oferujących rejsy wycieczkowe po Bałtyku.
Resko przymorskie to jezioro przybrzeżne (dawna zatoka morska, odcięta
obecnie od pełnego morza piaszczystą mierzeją), połączone z Bałtykiem
kanałem. Oprócz aspektów widokowych (wyznaczono trasy piesze
prowadzące brzegiem jeziora), akwen służy wędkarzom, można też skorzystać
z wypożyczalni sprzętu wodnego, nauczyć się windsurfingu lub kitesurfingu.
szlaki rowerowe, piesze i nordic walking występują w dużej obfitości;
funkcjonują również wypożyczalnie rowerów. Można wybrać się np. do
Kołobrzegu, Grzybowa, Rogowa lub – „szlakiem bocianich gniazd” – w głąb
lądu.
Ścieżka zdrowia liczy sobie około 1600 metrów i 15 “stacji ćwiczebnych”,
znajduje się w nadmorskim lesie, we wschodniej części miejscowości, przy
wjeździe od strony Kołobrzegu.
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CENA OBEJMUJE

transport autokarem klasy LUX, 10 noclegów, wyżywienie 3 x
dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany do
stolika), ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny przy
muzyce mechanicznej, ubezpieczenie Signal Iduna.
CENA NIE OBEJMUJE

opłaty klimatycznej płatnej na miejscu w recepcji hotelu wg cennika
na rok 2020.

