
WCZASY 2022 – Pogorzelica
Opis obiektu
Przytulny  ośrodek  z widokiem  na  Morze  Bałtyckie  położony  jest
w pobliżu jeziora Liwia Łuża. Na terenie ośrodka są prowadzone zajęcia,
animacje. Dol dyspozycji gości jest park linowy, aquapark (3 zjeżdżalnie,
basen,  brodzik  z podgrzewaną  wodą,  spray  park,  jacuzzi),  mini  golf,
kawiarnia,  jadalnia,  boisko  do  siatkówki,  bar  letni,  siłownia,  sala
konferencyjna, palenisko na ognisko, altana, amfiteatr, sala dyskotekowa. 
Pokoje ekonomiczne:  2-3os z  balkonami wyposażonymi w telewizor  
z płaskim ekranem oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Wszystkie
mają bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi. 
Wyżywienie:  śniadanie  i  kolacja  w formie  bufetu,  obiad podawany do
stolika 

Termin: 12-22.09.2022 
Cena: 1699 zł
Kalkulacja dla grupy min. 45 osób. 
Cena zawiera:

 zakwaterowanie  w  ośrodku  o  wysokim  standardzie  
w pokojach ekonomicznych 2-3 osobowych

 transport komfortowym autokarem (przejazdy w ciągu dnia) 
 wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

 ubezpieczenie NNW
 ognisko z muzyką 
 bogaty program animacyjny
 możliwość korzystania z atrakcji ośrodka
 opiekę rezydenta podczas całego pobytu
 wycieczkę autokarową do Kołobrzegu
 taksę klimatyczną
 opłatę na TFG i TFP
 podatek VAT

Cena nie zawiera: 
• świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”

Kalkulacje wykonane przy założeniu wyjazdu z Będzina/Katowic i okolic
(w  promieniu  do  100  km).  Przy  wyjeździe  z  dalszych  miejscowości
konieczna ponowna kalkulacja. 
Uwagi  : 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  kraj/region  w
miejscu docelowym realizacji imprezy np.: obowiązek posiadania maseczki, rękawiczek,
testu na COVID, paszportu itp. wprowadzenie takich środków bezpieczeństwa nie jest
podstawą do bezkosztowej rezygnacji lub anulacji wyjazdu.  
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