
MIÊDZYZDROJE                                                   
Oœrodek Wypoczynkowy Stilo                        

   DOJAZD AUTOKAREM   
             

PO£O¯ENIE:  w zachodniej czêœci Miêdzyzdrojów nad samym morzem, przy zejœciu na pla¿ê.
POKOJE:  2, 3 i 4 - osobowe z pe³nym wêz³em sanitarnym w piêciu pawilonach dwukondygnacyjnych. Wszystkie pokoje 
wyposa¿one s¹ w telewizory, lodówki i czajniki bezprzewodowe.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: jadalnia, œwietlica, boiska sportowe, tenis sto³owy, zadaszony grill, sklep spo¿ywczy, plac zabaw i bawialnia 
dla dzieci, recepcja, parking.

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem: Kraków - Miêdzyzdroje - Kraków
* 7 noclegów w pokoju 2 lub 3-osobowym z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja)
* kolacjê grillow¹
* wieczorek taneczny
* korzystanie z infrastruktury obiektu
* mo¿liwoœæ bezp³atnego wypo¿yczenia sprzêtu pla¿owego (koce 
  i  parawany)
* ubezpieczenie NNW
* taksê klimatyczn¹
* podatek VAT

UWAGI:
Zbiórka: godz. 07.00, ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od kolacji do kolacji.

POBIEROWO                                                            
Oœrodek Wczasowy Kala

PO£O¯ENIE: w centrum Pobierowa, w odleg³oœci ok. 200 m od pla¿y.
POKOJE: pokoje 2, 3, 4 - osobowe, studia 2+2 os. z aneksami kuchennym w budynku hotelowym. Wyposa¿enie pokoi: stolik, 
krzes³a, ³ó¿ka, szafa ubraniowa z czêœci¹ na baga¿e, lustro, wieszak, szafki nocne, lampki nocne, telewizor, zestaw pla¿owy 
(koc, parawan, le¿ak), czajnik bezprzewodowy, podstawowe naczynia(szklanka, talerz, sztuæce, itp.). 
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE:
zadaszone miejsce do grillowania, sto³y do ping - ponga, plac zabaw dla dzieci, sto³ówka - serwuj¹ca smaczne, domowe 
posi³ki; ogrodzony, monitorowany parking na terenie oœrodka, punkt medyczny, wypo¿yczalnia rowerów, wi-fi.

DOJAZD AUTOKAREM

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem: Kraków - Pobierowo - Kraków
* 7 noclegów w pokoju 2-osobowym z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja)
* wejœcie na basen x 2
* kolacjê przy muzyce mechanicznej
* grillowan¹ kie³basê
* ubezpieczenie NNW
* taksê klimatyczn¹
* podatek VAT

06.07 - 14.07.2014

1280 z³ - osoba doros³a
1080 z³ - dziecko do lat 12

UWAGI:
Zbiórka: godz. 07.00, ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od obiadokolacji do œniadania + suchy prowiant 
na drogê.

27.08 - 03.09.2014

1150 z³ - osoba doros³a
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