Wczasy nad Bałtykiem Łeba 11 dni
Program:
WCZASY nad Bałtykiem z DOJAZDEM AUTOKAREM
SUPER miejsce na wypoczynek – ŁEBA
WYCIECZKA NA HEL w cenie!
Zakwaterowanie:
Ośrodek Wczasowy „CHEMAR” – 200 metrów od morza, wśród sosen pasa
nadmorskiego. Czyste powietrze z dużą ilością jodu gwarantuje zdrowy
wypoczynek. W ośrodku: stołówka, kawiarnia, sala bankietowa, plac zabaw,
sala gier, boisko do koszykówki i siatkówki, kort tenisowy, siłownia
rekreacyjna, wypożyczalnia sprzętu sportowego, miejsce na ognisko, teren
ogrodzony, bezpieczny. Zakwaterowanie w pawilonach, pokoje 2 lub 3 os. z
balkonami, rodzinne 2+2 z tarasami lub balkonami, lux wille dla 4 os.
(pokojach 2 os.). Wszystkie pokoje posiadają własny węzeł sanitarny (WC,
natrysk, umywalka, elektryczne suszarki na ręczniki), TV sat, czajniki
elektr., sprzęt plażowy (parawany, leżaki, koce).
Galeria zdjęć Hotelu
Transport:
1/ Autobusy podstawowe wyjeżdżają z Katowic lub Krakowa. Z pozostałych
miast realizowane są tzw. połączenia antenowe przy min. 6 osobach,
realizowane różnymi środkami transportu: samochód osobowy, bus, pociąg,
autobusy liniowe. Połączenia antenowe potwierdzane są na 72 godziny przed
datą wyjazdu.
2/ Przewozy antenowe są skomunikowane ze sobą co może powodować
oczekiwanie w miejscach przesiadkowych, zwłaszcza w terminach powrotu.
3/ Każdy pasażer może zabrać ze sobą 1 szt. bagażu podstawowego do 20
kg i bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
Istnieje możliwość wyjazdu z innych miejscowości po uzgodnieniu z
Biurem ARION.
Uwagi praktyczne:
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, a ostatni: śniadanie w dniu
wyjazdu i suchy prowiant na drogę powrotną. Wskazane jest zabranie:
legitymacji szkolnej, obuwia domowego i sportowego, kremów z filtrami UV,
nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych, maści na oparzenia słoneczne,
leków i ulubionych gier oraz interesującej książki.

Cena zawiera:
przejazd autokarem klasy LUX z Krakowa do ośrodka w obie strony,
noclegi w pokojach z łazienkami,
opłatę klimatyczną,
śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiady serwowane,
autokarową wycieczkę z przewodnikiem na Hel,

ognisko z kiełbaskami,
sprzęt plażowy (leżaki i parasole dostępne w recepcji gratis),
ubezpieczenie NNW do 5000 zł,
podatek VAT.

Cena nie zawiera:
pokój 1-os. dopłata: 40 zł/doba,
cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.

