KATEGORIE DLA TEJ OFERTY
●

WCZASY w Polsce
TYPY DLA TEJ OFERTY

●
●

wczasy dojazd autokarem
wczasy nad morzem

KOŃCÓWKA LATA NA ZACHODNIM POMORZU
WCZASY Z DOJAZDEM AUTOKAREM
Ustronie Morskie to znana i lubiana miejscowość wypoczynkowa, położona na Pomorzu Zachodnim, 13 km na
wschód od Kołobrzegu. Piękna piaszczysta plaża, molo, wspaniały nadmorski klimat, pozbawiony wpływu
przemysłu, malowniczy klif oraz Centrum Sportu i Rekreacji Helios - to atuty tego pięknego miejsca. Specyficzną
cechą bioklimatu Ustronia Morskiego jest występujący w powietrzu aerozol morski, który jest naturalnym
inhalatorem - działającym szczególnie korzystnie w schorzeniach dróg oddechowych.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy Węgielek - kompleks trzech budynków położony ok. 30 m od
szerokiej, piaszczystej plaży. Pokoje 2-4 osobowe z łazienkami i TV (w tym studia 2+2, 2+3, 3+3 i więcej do
wyboru). Na terenie ośrodka: stołówka, świetlica z TV, sala do tenisa stołowego, rowery turystyczne, duży
bezpieczny zielony teren z placem zabaw, ławeczkami i boiskami sportowymi. Na terenie całego ośrodka Wi-Fi.
W sąsiedztwie znajduje się Centrum Sportu i Rekreacji Helios: kryta pływalnia, basen szkoleniowy, kąpielisko
otwarte, cztery zjeżdżalnie rurowe - 45m, kręgielnia, korty, siłownia, boiska sportowe.
RAMOWY PROGRAM:
1 dzień – wyjazd autokarem/busem z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka (pierwszy
posiłek – kolacja), zakwaterowanie, nocleg.
2 – 11 dzień – wypoczynek, realizacja program pobytu w Ustroniu Morskim, a w nim:
●

●

●

●

wieczorek taneczny,
wieczorek grillowy,
wycieczka autokarowa do Kołobrzegu,
... a także: korzystanie z infrastruktury ośrodka, plażowanie, spacery po plaży i mieście ...

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

●

●

●

●

●

zakwaterowanie - 11 noclegów – w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami,
wyżywienie - trzy posiłki dziennie - śniadania i kolacje bufet, obiady 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

28-08-2019

08-09-2019

1399 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

