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Wczasy dla Seniora  dojazd autokarem 
Dźwirzyno                                                                                  

Ośrodek Wczasowo - Leczniczy Opole położony w odległości ok. 
250 m od morza dysponuje 350 miejscami. Składa się z 6 pawilo-
nów mieszkalnych dwu- i trzykondygnacyjnych. Pokoje 1, 2, 3 i 4 
- osobowe o zróżnicowanym standardzie, wszystkie z balkonami. 
Część pokoi na parterze jest przystosowana dla osób na wózkach 
inwalidzkich. W oddzielnych budynkach mieszczą się: 2 jadalnie, 
kawiarnia, świetlice, biblioteka, bilard, sala gimnastyczna, siłow-
nia. Ponadto do dyspozycji gości: boisko do gry w siatkówkę  
i koszykówkę, boisko do tenisa ziemnego, plac zabaw dla dzieci, 
miejsce pod grilla i ognisko, wypożyczalnia drobnego sprzętu 
sportowego (kijki nordic-walking, badminton, piłki do siatkówki, 
koszykówki, rakietki do tenisa), wypożyczalnia rowerów, tenis 
stołowy, piłkarzyki, cymbergaj, zakład przyrodoleczniczy, Wi-Fi  
w wydzielonych miejscach, parking dla samochodów osobowych 
niestrzeżony - płatny 8 zł/doba (osoby niepełnosprawne posiada-
jące kartę parkingową - 4 zł/doba). Teren wokół ośrodka ogro-
dzony i bardzo ładnie zagospodarowany.  Zabiegi wykonywane  
w OWL Opole: kinezyterapia, krioterapia miejscowa, elektrotera-
pia, magnetronik, sonoterapia, balneoterapia, hydroterapia,  
światłolecznictwo, aqvavibron – masaż wibracyjny, materac ma-
sujący. 
 

Zakwaterowanie: 
Kat. I - pokoje 1, 2, 3 i 4 - osobowe położone w pawilonach D, E i 
F (pawilon F z windą). Pokoje po modernizacji w 2012 r. z łazien-
kami i balkonami, wyposażone standardowo: pojedyncze tap-
czany i wersalka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, lo-
dówka, czajnik, serwis plażowy: leżak, parawan, koc plażowy. 
 

Kat. II - pokoje 1, 2, 3  - osobowe po modernizacji, z łazienkami i 
balkonami, wyposażone standardowo: pojedyncze tapczany i 
wersalka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, czajnik, ser-
wis plażowy: leżak, parawan, koc plażowy. 
 

Kat. III - pokoje 1, 2, 3  - osobowe z łazienkami i balkonami, wy-
posażone standardowo (starsze wyposażenie): pojedyncze tap-
czany i wersalka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, czaj-
nik, serwis plażowy: leżak, parawan, koc plażowy.  
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie bu-
fetu, obiad serwowany. 
 

Świadczenia zawarte w cenie 14 dniowych wczasów  
dla Seniora 60+: 14 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją 
pierwszego dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwa-
terowanie od godziny 17.00, opuszczenie pokoju do godziny 
10.00, program animacyjny. 

Terminy i ceny 14 dniowych wczasów dla Seniora 60+: 

Termin 
standard pokoju 

standard  I standard II  standard III  

04.05-18.05.20 1324 1248 1118 

19.05-02.06.20 1414 1377 1244 

03.06-17.06.20 1604 1538 1470 

18.06-02.07.20 1774 1718 1580 

03.07-17.07.20 1954 1892 1676 

18.07-01.08.20 2002 1932 1708 

02.08-16.08.20 1954 1892 1676 

17.08-31.08.20 1756 1700 1553 

01.09-15.09.20 1536 1490 1408 

16.09-30.09.20 1363 1299 1218 
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 10%. Opłata za niewykorzystane łóżko w pokoju + 15% ceny pobytu. TFG – 0 zł. 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej. 

 
Dojazd autokarem lub mikrobusem za dodatkową opłatą wg poniższego rozkładu jazdy: 

Miasto cena miejsce wyjazdu godz. wyj. godz. powr. 

Kłodzko 220 parking przy motelu Korona (połączenie antenowe) 700 2000 

Ząbkowice Śl. 220 parking przy PKP (połączenie antenowe) 730 1930 

Dzierżoniów 220 zatoka przy Netto, ul. Batalionów Chłopskich (połączenie antenowe) 800 1900 

Świdnica 220 stacja paliw Shell ul. Sikorskiego - przy TESCO (połączenie antenowe) 830 1830 

Wałbrzych 220 stacja paliw Shell ul. Kolejowa (połączenie antenowe) 900 1800 

Świebodzice 220 parking przy Biedronce ul. Wałbrzyska (połączenie antenowe) 920 1745 

Strzegom 220 parking przy restauracji McDonald’s Al. Wojska Polskiego 80H (połączenie antenowe) 930 1730 

Jawor 220 zatoczka obok cmentarza przy kwiaciarni Bukiecik (połączenie antenowe) 940 1715 

Legnica 220 stacja paliw Shell ul. Złotoryjska 172 10.00 1630 

Lubin 170 parking przy restauracji McDonald’s 1030 1600 

Polkowice 170 dworzec PKS 1045 1545 

Głogów 170 parking przy TESCO ul. Piłsudskiego 1110 1515 

Nowa Sól 170 stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego 1140 1445 

Zielona Góra 170 pętla autobusów miejskich, ul. Wrocławska (wjazd od str. Raculi) 1200 1400 

Świebodzin 170 stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego 41 1230 1330 

Międzyrzecz 170 stacja paliw Neo ul. Malczewskiego 1300 1300 

Gorzów Wielkop. 170 stacja paliw Shell ul. Kasprzaka 13 1330 1230 

Wyjazd z Dźwirzyna ok. godz. 8.00. 


