WCZASY 2021 – JAROSŁAWIEC
Opis obiektu
Ośrodek o wysokim standardzie ok. 150 m od morza. Jest ogrodzony,
oświetlony i w nocy dozorowany. Obiekt posiada własne zaplecze
sportowe: boisko do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, badmintona,
plac zabaw dla dzieci, salę telewizyjną, sale dyskotekową, zadaszoną
świetlicę o pow. 100 m², SPA, miejsce na ognisko i grill. Ponadto
ośrodek znajduje się w sąsiedztwie słynnego Aquaparku.
Pokoje 2-3-4 osobowe z łazienkami, wyposażenie: TV, czajnik,
szklanki, lampka nocna, szafa, łóżka, sprzęt plażowy: koc, parawan,
balkon zwykły lub francuski. Na recepcji za opłatą możliwość
wypożyczenia leżaka.
Stołówka: w obiekcie, na parterze. Posiłki serwowane, na śniadania i
kolacje dostawiany szwedzki stół.
TERMIN

Rodzaj
zakwaterowania
i środek
transportu

Cena za
osobę
dorosła

Cena za dziecko
do 1,99 lat z 2
osobami
dorosłymi

Cena za dziecko
od 2-12,99 lat z 2
osobami
dorosłymi

Ilość
noclegów

06.-16.07.2021

POKOJE/transpor
t autokarem

1590 zł/os

250 zł/os

1190 zł/os

10

Cena zawiera:
 zakwaterowanie w ośrodku o wysokim standardzie w
pokojach 2-3-4 osobowych (wg zapotrzebowania)
 transport komfortowym autokarem (przejazdy w ciągu
dnia)
 wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek
(świadczenia zaczynają się kolacją w pierwszym dniu a
kończą śniadaniem i suchym prowiantem w ostatnim
dniu)
 ubezpieczenie NNW
 1 wieczorek taneczny przy muzyce na żywo w czasie
turnusu
 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek
 1 zabieg w strefie SPA ośrodka w czasie turnusu (do
wyboru kąpiel w jacuzzi lub masaż na łóżku wodnym)
 możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji ośrodka
 opiekę rezydenta podczas całego pobytu
 wycieczkę autokarową do Darłowa lub Ustki
 taksę klimatyczną
 Opłatę na TFG i TFP
 podatek VAT
Cena nie zawiera:
• dopłaty do pokoju 1 osobowego na zapytanie
• świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”
• dopłaty do pokoju z pełnym balkonem 50zł/turnus za
pokój

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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