
POBIEROWO

Oœrodek Wczasów Rodzinnych Polo
PO£O¯ENIE: oko³o 150 metrów od morza, w starym lesie sosnowo-œwierkowym.
DOMKI:  jedno, dwu, trzypokojowe. We wszystkich domkach s¹ ³azienki, wiêkszoœæ posiada aneksy kuchenne. 
Do wyposa¿enia domków nale¿¹: le¿aki, parawany, radio, czajnik elektryczny, naczynia, sztuæce, lodówki, grzejniki olejowe, 
czêœæ domków  ma TV.
WY¯YWIENIE: œniadania i obiady (dodatkowo p³atne).
WYPOSA¯ENIE: parking, sto³ówka, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego, wypo¿yczalnia rowerów, internet bezprzewodowy,  
boisko do siatkówki i koszykówki,  plac zabaw dla dzieci, barek - bilard, TV, pi³karzyki, pralnia samoobs³ugowa.

CENA ZAWIERA:

* wynajem wybranego domku na 1 dobê 
  dla maksymalnie  4 osób
* parking
* podatek VAT

Cena za domek za dobê     domek z aneksem        nowy domek
           pomiêdzy                       kuchennym           wysoki standard

   28.06 - 12.07.2014                      190 z³                         250 z³

   13.07 - 02.08.2014                      250 z³                         300 z³

   02.08 - 16.08.2014                      240 z³                         300 z³

   16.08 - 30.08.2014                      170 z³                         210 z³
Doba hotelowa zaczyna siê o godzinie 15.00, 
koñczy o godzinie 10.00.
Op³ata za ka¿d¹ osobê powy¿ej 4: 20 z³ / doba.
Op³ata klimatyczna p³atna na miejscu.
Wy¿ywienie: œniadanie: 16 z³, obiad 19 z³.

Dzieci od 3 do 10 lat: 65% ceny (dotyczy domków z aneksem kuchennym).

Dzieci do lat 3 bezp³atnie (œpi¹ z rodzicem).

CENA ZAWIERA:

*  7 noclegów w domku z ³azienk¹ zgodnie 
   z dokonan¹ rezerwacj¹  
*  wy¿ywienie 3 x dziennie do 31.08.2014
*  miejsce parkingowe
*  podatek VAT

Oœrodek  Wczasowy Portus
PO£O¯ENIE: 

WY¯YWIENIE: 3 posi³ki dziennie: od kolacji pierwszego dnia pobytu do œniadania w ostatni dzieñ. 
WYPOSA¯ENIE: 

na rozleg³ym terenie, tu¿ za wydmami, w sosnowym lesie, bezpoœrednio przy szerokiej, piaszczystej pla¿y.
Domki Standard (dawny Kampinos) - 2 pokoje, ³azienka, tv. Wyposa¿enie dodatkowe: parawan, le¿aki, czajnik, szklanki. Domki 
Standard s¹ domkami z belek drewnianych (domki starsze nie maj¹ jeszcze wymienionych mebli). 
Domki Standard Plus (dawna Jagoda) - nowe: 2 pokoje, ³azienka, tv, parawan, le¿aki, czajnik, szklanki. W mniejszym pokoju 
2 tapczany 1 - osobowe, w drugim kanapa.

sto³ówka, kawiarnia, sala tv oraz urz¹dzenia rekreacyjne, umo¿liwiaj¹ce aktywny wypoczynek. Samochody 
parkuje siê przy domkach. 

CENA OD OSOBY:

   TERMINY                  Domek Standard  Domek Standard Plus
      cena                   4, 5  osób      3 osoby         3, 4 osoby       2 osoby
   od osoby              w domku       w domku         w domku       w domku

28.06 - 12.07.14          630 z³            700 z³         840 z³            1050 z³

12.07-  17.08.14          700 z³            840 z³      980 z³            1260 z³

17.08 - 31.08.14          560 z³            630 z³           700 z³              910 z³

31.08 - 30.09.14*         210 z³           210 z³          280 z³              280 z³

Dla dzieci 3 - 7 lat z prawem do po³owy porcji ¿ywieniowej 
cena skierowania ulega obni¿eniu o 25 %.
Taksa klimatyczna p³atna na miejscu.
Doba hotelowa od godz. 15.00 do godz. 10.00.
Dzieci do lat 3 - gratis.

MIÊDZYWODZIE                                                                         

* od 31.08.2014 pobyt bez wy¿ywienia
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