
PUSTKOWO                                                           
OWR  ZEM - TOURIST                          

   DOJAZD AUTOKAREM   
          

Pustkowo to niewielka, spokojna, nadmorska miejscowoœæ wypoczynkowa, le¿¹ca pomiêdzy Pobierowem a Trzêsaczem w gminie Rewal 
w woj. zachodniopomorskim. Przez przewodniki turystyczne okreœlane jest jako k¹pielisko morskie ze œwietnie zachowanym wybrze¿em 
klifowym i szerok¹, czyst¹ pla¿¹. 
Oœrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny ZEM - TOURIST
po³o¿ony jest w centrum Pustkowa, w odleg³oœci 100 m od zejœcia na pla¿ê. Usytuowany jest na 2,5 ha ogrodzonym terenie. Dysponuje 380 
miejscami w 2 budynkach, w pokojach 2, 3, 4 - osobowych z ³azienkami. W budynku A z wind¹, po³¹czonym ze sto³ówk¹, znajduj¹ siê pokoje 
i gabinety: lekarski i  zabiegowe. W budynku B znajduj¹ siê pokoje i œwietlica. 
Na wyposa¿eniu pokoi: telewizor, tapczany i wersalki, stolik, foteliki, szafa wnêkowa, szafka nocna, sprzêt pla¿owy (wiatrochron, le¿aki, 
koce), naczynia (szklanki, talerzyki, sztuæce). Wiêkszoœæ pokoi posiada balkony. Istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia czajnika. Czêœæ pokoi 
jest przystosowana dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.

CENA ZAWIERA:

*  transport autokarem Kraków - Pustkowo - Kraków
*  7 noclegów w pokojach z ³azienkami
*  wy¿ywienie 3 x dziennie - œniadanie i kolacja - bufet, obiad 
   porcjowany
*  wieczorek taneczny z poczêstunkiem i muzyk¹ na ¿ywo
*  ognisko z pieczeniem kie³basek i muzyk¹ biesiadn¹
*  op³atê klimatyczn¹
*  suchy prowiant na drogê powrotn¹
*  ubezpieczenie NNW

Doba hotelowa 
od godz. 18.00 
(od kolacji) 
do godz. 10.00 
(do œniadania).

Wyjazd: Kraków, 
ul. Ujastek 1
Kombinat,
18.07.2014 
godz. 07.00.

PODD¥BIE                                                              DOJAZD AUTOKAREM
ORW  S³owiniec
Podd¹bie to sympatyczna nadmorska miejscowoœæ zagubiona poœród piêknych, tajemniczych lasów, pomiêdzy Ustk¹ a Rowami. 
Odleg³oœæ od pla¿y: 250 metrów - dojœcie przez las œwierkowy. Wysokie brzegi klifowe oraz lasy bukowo-sosnowe to g³ówne atrakcje wsi i 
okolic. Nad morzem wyznaczono letnie k¹pielisko o ³¹cznej d³ugoœci linii brzegowej 100 metrów.

OŒRODEK REHABILITACYJNO - WCZASOWY S£OWINIEC 
Budynek hotelowy "Maraton" o bardzo dobrym standardzie. W budynku sto³ówka (na parterze z podjazdami dla wózków) gabinety 
rehabilitacyjne, basen, sala gimnastyczna, si³ownia, winda, pokoje 1-2-3/4 osobowe, wszystkie wyposa¿one w ³azienki, TV, czajnik, 
parawany - wiêkszoœæ pokojów z balkonami. Na szczycie budynku taras. Na terenie obiektu znajduj¹ siê: boisko do siatkówki, 
badmintona, sto³y do tenisa sto³owego, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla, zadaszona wiata drewniana na imprezy i zajêcia 
plenerowa, parking (bezpieczny  bramy zamykane na noc), pi³karzyki, œwietlica z mini bibliotek¹ i zestawem gier. Posiadamy w³asne 
rowery.

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem: Kraków - Podd¹bie - Kraków
* noclegi w pokoju 2,3 -osobowym z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja)
* wycieczkê do Ustki z rejsem statkiem
* popo³udnie rycerskie,ognisko z kie³baskami, wystêp
   zespo³u szantowego Kubryk
* Nordic Walking z instruktorem + po 2 zabiegi dla ka¿dego 
  uczestnika
* ubezpieczenie NNW, taksê klimatyczn¹
* podatek VAT.

18.07 - 25.07.2014

1160 z³ - osoba doros³a

1000 z³ - dziecko do lat 10
       

380 z³ - dziecko o lat 3 
bez œwiadczeñ

UWAGI:

Zbiórka: godz. 
07.00, ul. Ujastek 
1, Kraków.

Pobyt od kolacji 
do kolacji.

22.06 - 30.06.2014

29.06 - 07.07.2014

1010 z³ - osoba doros³a
870 z³ - dziecko 9-12 lat
800 z³ - dziecko 4-8 lat

1110 z³ - osoba doros³a
960 z³ - dziecko 9-12 lat
880 z³ - dziecko 4-8 lat
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