Wczasy nad Bałtykiem Pogorzelica 11 dni
Program:
WCZASY nad Bałtykiem z DOJAZDEM AUTOKAREM
POGORZELICA k. Niechorza, do plaży - 50 m.
WYCIECZKA do MIĘDZYZDROJÓW w cenie!
POGORZELICA k. Niechorza i Pobierowa - to cicha i spokojna, czysta
ekologicznie miejscowość nadmorska uznana za kurort uzdrowiskowy
wybrzeża Rewalskiego w woj. zachodniopomorskim. Cała miejscowość i
okolica jest porośnięta gęstym lasem sosnowym gwarantującym wysoki
komfort kontaktu z naturą i sprzyja długim spacerom. Posiada wyjątkowo
szeroką plażę o wysokim stężeniu jodu, z międzynarodowym znakiem
„Błękitnej Flagi”, świadczącym o ponadprzeciętnej czystości terenu.
Zakwaterowanie:
Ośrodek Wczasowy FAMILIJNI - położony w lesie sosnowym z dala od
centrum, na dużym, ogrodzonym, oświetlonym i strzeżonym terenie w
odległości 50 m od plaży. Pokoje: 2, 3 osobowe z łazienkami i balkonami,
pojedynczymi łóżkami; wyposażone w czajniki elektryczny, lodówkę, sprzęt
plażowy, suszarkę do bielizny, szafy, stoliki, krzesła i TV sat. Na terenie
obiektu: jadalnia, recepcja, kawiarnia, sala konferencyjna, Wi-Fi,
AQUAPARK - zadaszony kompleks basenowy z podgrzewaną wodą, jacuzzi,
sala do ping-ponga, sala do organizacji wieczorków tanecznych, miejsce na
grill, plac zabaw, kompleks boisk sportowych, a w recepcji możliwość
wypożyczenia sprzętu do spacerów z kijkami - Nordic Walking.
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:
Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim śniadanie +
prowiant na drogę powrotną. Wskazane jest zabranie legitymacji szkolnej,
obuwia domowego, kremów z filtrami UV, nakryć głowy, okularów
przeciwsłonecznych, maści na oparzenia słoneczne.

Cena zawiera:
przejazd autokarem do ośrodka w obie strony
noclegi w pokojach 2, 3 os. z łazienkami
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu

autokarową 1-dniową wycieczkę z przewodnikiem do Międzyzdrojów
wieczorek taneczny z DJ i karaoke
ognisko z pieczeniem kiełbasek
gry i zabawy ruchowe przy muzyce na powietrzu
ubezpieczenie NNW do 5000 zł
podatek VAT

Cena nie zawiera:
dopłaty: pokój 1-os. dopłata: 80 zł/doba
opłata klimatyczna płatna w recepcji: 2 zł/dzień
rejs statkiem po Morzu Bałtyckim z Portu w Międzyzdrojach: 25 zł/os
cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie

