
CENA ZAWIERA:

* 7 noclegów w pokoju 2, 3 - osobowym lub typu studio z ³azienk¹ 
  w pawilonie klasy wczasowej
* ca³odzienne wy¿ywienie w postaci bufetu szwedzkiego: 
  od obiadokolacji w dzieñ przyjazdu do œniadania w dzieñ wyjazdu
* NOWOŒÆ: zewnêtrzny kompleks basenowy z podgrzewan¹ 
  wod¹ (termin 05.05-17.05 dostêp p³atny)
* podatek VAT

Oœrodek  Wczasowy Ró¿a Wiatrów

DAR£ÓWKO                                                                                                

PO£O¯ENIE: 250 metrów od pla¿y.
POKOJE: pawilon klasy wczasowej; pokoje z ³azienkami, wyposa¿one w tv, lodówkê, czajnik, zestaw pla¿owy. 
Jadalnia i recepcja w budynku oddalonym o 150 m.
WY¯YWIENIE:  3 x dziennie w postaci bufetu szwedzkiego: od obiadokolacji w dzieñ przyjazdu do œniadania w dzieñ 
wyjazdu. 
WYPOSA¯ENIE: zewnêtrzny kompleks basenowy z podgrzewan¹ wod¹, plac zabaw, bawialnia, basen letni, bezp³atny, 
niestrze¿ony parking, sala bilardowa oraz do gry w ping-ponga, pawilon odnowy biologicznej.

7 noclegów z wy¿ywieniem pomiêdzy:

  TERMINY        w pok.  2 os.    w pok.  3 os.   w pok. studio

05.05 - 17.05          595 z³               560 z³               840 z³

17.05 - 14.06          735 z³               700 z³             1050 z³    

14.06 - 28.06          805 z³               735 z³             1050 z³

28.06 - 23.08          875 z³               770 z³             1155 z³

23.08 - 06.09          805 z³               735 z³             1050 z³

06.09 - 27.09          700 z³               665 z³               945 z³         

ZNI¯KI I DOP£ATY :

Dzieci do lat 3 - pobyt 
bezp³atny przy 2 osobach 
pe³nop³atnych (dotyczy 
jednego dziecka).

Dzieci w wieku 4-6 lat: 
zni¿ka: 30 z³ dziennie.

Dzieci w wieku 6-10 lat: 
zni¿ka: 15 z³ dziennie.

Taksa klimatyczna p³atna na 
miejscu - 2,15 z³ / doba.

Pobyt zwierz¹t domowych: 
25 z³ za dobê.

Miejsce parkingowe: 10 z³ / 
doba - parking niestrze¿ony.Doba hotelowa: w godz. 15.00-

10.00 (17.05-28.06.2014 i od 
23.08.2014); w godz. 16.00-11.00 
(28.06-23.08.2014).

Oœrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny Zem - Tourist

CENA ZAWIERA:
*  7 noclegów
*  wy¿ywienie 3 x dziennie 
*  podatek VAT

PUSTKOWO                                                                                            

PO£O¯ENIE: w centrum Pustkowa w odleg³oœci 100 m od zejœcia na pla¿ê.
POKOJE: 2, 3, 4 - osobowe  z ³azienkami. 
Budynek A z wind¹ po³¹czony ze sto³ówk¹: pokoje i gabinety: lekarski i zabiegowe. Budynek B: 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.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: sto³ówka, œwietlica, miejsce na ognisko, winda (w jednym z budynków), odkryty basen p³ywacki (16 x 13 m), brodzik dla dzieci z 
mini parkiem wodnym, boisko do siatkówki, asfaltowy kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci z dmuchan¹ trampolin¹, wypo¿yczalnia rowerów, 
prasowalnia, bezp³atny parking niestrze¿ony, ogrodzony, salka do æwiczeñ (rowerek, bie¿nia), gabinety zabiegowe i odnowy biologicznej.

Wczasy
z odnow¹
biologiczn¹:

dodatkowo
10 zabiegów
wykonywanych
w dni
robocze

w cenie
120 z³
za pakiet !

    7 noclegów          pe³ne         dzieci do lat 10     pe³ne wy¿.      dzieci z 1/2 wy¿.
    pomiêdzy        skierowanie       z 1/2 wy¿.           + wsp. spanie       + wsp.  spanie

17.05 - 31.05.14      550 z³              470 z³           390 z³                    295 z³

31.05 - 07.06.14      600 z³              490 z³           425 z³                    325 z³

07.06 - 14.06.14      670 z³              550 z³           455 z³                    335 z³

14.06 - 21.06.14      700 z³              590 z³           485 z³                    365 z³

21.06 - 28.06.14      750 z³              620 z³           525 z³                    395 z³

28.06 - 05.07.14      820 z³              670 z³           555 z³                    420 z³

05.07 - 16.08.14      890 z³              730 z³           595 z³                    490 z³
 

16.08 - 23.08.14      780 z³              630 z³           535 z³                    420 z³

23.08 - 30.08.14      670 z³              540 z³           455 z³                    365 z³

30.08 - 06.09.14      600 z³              490 z³           425 z³                    325 z³

06.09 - 20.09.14      550 z³              470 z³           390 z³                    295 z³
  

20.09 - 11.10.14      525 z³              440 z³           390 z³                    280 z³

Œwiadczenia rozpoczynaj¹ siê kolacj¹, a koñcz¹ 
œniadaniem + suchy prowiant za obiad.
Doba hotelowa od godz. 17.00 do godz. 10.00.
1/2 wy¿ywienia dla dzieci do lat 10 (decyduje rok 
urodzenia).
Dzieci do lat 3 (decyduje rok urodzenia) - BEZ 
ŒWIADCZEÑ - op³ata 15 z³ za dobê.

W pierwszym dniu pobytu pobierana jest op³ata klimatyczna.
Osoby zakwaterowane w oœrodku otrzymuj¹ w dniu przyjazdu identyfikator (kolorowa opaska na rêkê), bez 
którego nie jest mo¿liwe przebywanie na terenie oœrodka.
Oœrodek nie przyjmuje zwierz¹t. W pokojach nie ma rêczników.
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