
WCZASY 2022 – Ustronie Morskie
Ustronie Morskie to jedna z najchętniej odwiedzanych miejscowości na
północy  naszego  kraju.  Plaża  ma  w  Ustroniu  Morskim  ponad  dwa
kilometry, więc jest gdzie poleżeć i poplażować. 

Ośrodek: to nowoczesny budynek oddany do dyspozycji gości w 2012 r.,
usytuowany  w  centralnej  części  Ustronia  Morskiego.  Bardzo  dobre
warunki  mieszkaniowe  i  wypoczynkowe,  położony  jest  ok.  120  m  od
morza  w  sąsiedztwie  drugiego  pensjonatu,  w  którym  serwowane  są
smaczne,  domowe  posiłki  (przejście  na  drugą  stronę  ulicy).  Wokół
budynku  jest  teren  zielony  z  placem  do  gier  i  zabaw,  boisko  do  piłki
plażowej,  plac  zabaw  dla  dzieci,  huśtawki,  zjeżdżalnia  i  nowoczesne
domki  letniskowe.  Teren  jest  ogrodzony,  monitorowany  z  miejscami
parkingowymi.  
Pokoje:  2  i  3-osobowe  z  tarasem  lub  balkonem.  Wszystkie  pokoje  są
wyposażone w TV oraz własną łazienkę. Na terenie Pensjonatu znajduje
się darmowe Wi-Fi. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie ( śniadanie - bufet , obiad – serwowany do
stolika,  kolacja-bufet).  Serwowane  w  drugim  pensjonacie  po  drugiej
stronie ośrodka. 

Termin:  05.08-15.08.2022
Cena:  1950 zł/os

Cena zawiera
 transport autokarem (przejazdy przez dzień)
 10 noclegów w pokojach 2-3 osobowych
 wyżywienie: śniadanie, obiad,  kolacja
 podczas turnusu jedna impreza grillowa  
 ubezpieczenie NNW
 możliwość korzystania z atrakcji ośrodka
 opłatę na TFG i TFP
 wycieczka do Kołobrzegu 
 opieka przedstawiciela biura 
 podatek VAT

Cena nie zawiera: 
• dopłaty do pokoju 1 osobowego – na zapytanie 
• świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”
• opłaty klimatycznej (wynosi 1,00 zł/emeryci/dzień lub 2,00 zł/os/dzień) pobierana od gości w ośrodku

Uwaga!!!Organizator gwarantuje bezkosztową anulację wyjazdu, jeśli w miejscu docelowym wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne
okoliczności  uniemożliwiające  realizację  imprezy  turystycznej  np.:  zamknięcie  granic,  zamknięcie  hoteli,  wprowadzenie
kwarantanny itp. Jednocześnie informujemy iż po stronie klienta pozostaje zabezpieczenie szczególnych środków ostrożności, które
wprowadza dany kraj/region w miejscu docelowym realizacji imprezy np.: obowiązek posiadania maseczki, rękawiczek, testu na
COVID,  szczepień  ochronnych,  paszportu  itp. Wprowadzenie  takich  środków  bezpieczeństwa  oraz  ewentualna  kwarantanna  po
powrocie do kraju nie jest podstawą do bezkosztowej rezygnacji lub anulacji wyjazdu. 
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