KATEGORIE DLA TEJ OFERTY
●

WCZASY w Polsce
TYPY DLA TEJ OFERTY

●
●

wczasy dojazd autokarem
wczasy nad morzem

URLOP NA WYSPIE WOLIN
WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM
Międzywodzie, niewielkie nadmorskie letnisko, leży na Wyspie Wolin, na mierzei, między Morzem Bałtyckim, a
Zalewem Kamieńskim, gdzie temperatura morskich fal jest zazwyczaj wyższa niż w innych rejonach polskiego
wybrzeża. Atrakcje znajdują tu zarówno miłośnicy morza i złotych plaż, jak i sportów wodnych, wędkarstwa i
czystych jezior. Bliskość Wolińskiego Parku Narodowego zapewnia piękną przyrodę i kryształowe powietrze.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wczasowy „W Sosnowym Lesie” znajduje się w spokojnej okolicy, blisko morza
(120 metrów, łagodne zejście na plażę), niedaleko centrum miejscowości. Ośrodek dysponuje 150 miejscami
noclegowymi w budynkach murowanych. Na parterze znajdują się 4 pokoje 3 osobowe (z wejściem bezpośrednio
z zewnątrz, przed wejściem do pokoi mały taras z meblami zewnętrznymi oraz rozkładanym parasolem), na
piętrze – 4 pokoje 2-osobowe, wejście do pokoju z tarasu łączącego 4 pokoje, przed wejściem do pokoi meble
zewnętrzne. Wszystkie pokoje posiadają łazienki. Na wyposażeniu pokoju: telewizor, czajnik elektryczny,
podstawowa zastawa stołowa, leżak, parawan. Do Państwa dyspozycji oddajemy budynek świetlicy (90 m2). Na
terenie ośrodka istnieje możliwość zagrania w ping-ponga czy w piłkarzyki. W centrum ośrodka znajduje się plac
zabaw dla dzieci.
RAMOWY PROGRAM:
1 dzień – wyjazd autokarem/busem z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka (pierwszy
posiłek – kolacja), zakwaterowanie, nocleg.
2 – 10 dzień – wypoczynek, realizacja program pobytu w Międzywodziu, a w nim:
●

●

●

●

wieczorek taneczny ze słodkim poczęstunkiem,
kolacja grillowa - na zewnętrz - zamiast kolacji,
wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów,
... a także: korzystanie z infrastruktury ośrodka, plażowanie, spacery po plaży i mieście,

11 dzień – śniadanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka około godziny 09:00, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
CENA ZAWIERA:
●

●

●

●

●

●

zakwaterowanie - 10 noclegów – w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami,
wyżywienie - trzy posiłki dziennie - serwowane,
suchy prowiant na drogę powrotną,
transport autokarem/busem,
realizację programu,
ubezpieczenie NNW TUiR AXA S.A. – NNW 5000/2500 zł.

CENA NIE ZAWIERA:
●

opłaty klimatycznej.

Możliwe terminy wyjazdu
Lp.
1.

Data początku

Data końca

Cena

Wolne miejsca

07-06-2019

17-06-2019

1349 zł

powyżej 5 miejsc

Możliwe miejsca wyjazdu
Lp. Miasto

Adres

Dopłata Wyjazd

1.

Katowice ul. Przemysłowa 3 (parking obok CH BELG)

+0 zł

07:30

2.

Zabrze

miejsce do ustalenia

+0 zł

08:00

3.

Opole

Stacja Paliw Shell, (A4 KM 216, Kier. Wrocław, 49-100 Rzędziwojowice)

+0 zł

09:45

4.

Wrocław

Stacja Paliw Orlen, (A4, 55-075 Bielany Wrocławskie)

+0 zł

11:30

