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         Wczasy wypoczynkowe 

Jastrzębia Góra 
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna położony jest na bezpiecznym i ogrodzonym terenie w zachodniej części Jastrzębiej Góry ok. 450 
m od plaży. Wejście na plażęw centrum Jastrzębiej Góry wymaga pokonania ponad stu schodów, jednak lokalizacja Diuny umożli-
wia także zejście na plażę łagodną ścieżką przez las. Obiekt jest położony przy spokojnej, bocznej uliczce, z dala od zgiełku głównej 
drogi, co gwarantuje ciszę i bezpieczeństwo. Śródmiejska promenada ze swymi restauracjami, kawiarniami i sklepikami oddalona 
jest o kilka minut spacerem. Ośrodek składa się budynku hotelowego. Do dyspozycji gości: recepcja, jadalnia, kompleks sal audio-
wizualnych, dydaktycznych, szeroki hol wypoczynkowy, monitorowany parking - płatny 10 zł/doba, boisko wielofunkcyjne, atesto-
wany plac zabaw, siłownia, stół do ping-ponga i piłkarzyków siłownia zewnętrzna i zadaszony krąg ogniskowy. Ośrodek akceptuje 
zwierzęta - opłata 15 zł/doba (należy uzgodnić). 
 

Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienką oraz apartamenty 2 pokojowych dla 5 osób. Pokoje po renowacji wyposa-
żone w TV, czajnik bezprzewodowy, serwis plażowy: leżak, parawan, koc plażowy. Większość pokoi z balkonami. 
 

Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, możliwa dieta wegetariańska. 
 

Świadczenia zawarte w cenie 7 dniowych wczasów wypoczynkowych: 7 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją pierwszego 
dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 17.00, opuszczenie pokoju do godz. 10.00. 
 

Terminy i ceny 7 dniowych wczasów wypoczynkowych: 

Terminy sobota - sobota cena 

02.05-13.06.20 693 

13.06-27.06.20 875 

27.06-22.08.20 1190 

22.08-29.08.20 980 

29.08-12.09.20 875 

12.09-17.10.20 665 

Pierwsze dziecko do 15 lat - gratis! Drugie dziecko do 15 lat - zniżka 50%. Kolejne dziecko do 2 lat - bez świadczeń - 140 zł. 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej. 
 

 
Darłówko Wschodnie 
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna położony jest w pasie lasu nadmorskiego, ok. 130 m od zejścia na plażę. Ośrodek składa się  
z dwóch budynków hotelowych, 14 drewnianych domków klasycznych oraz 11 domków typu apartamentowego. Do dyspozycji 
gości: recepcja,  2 jadalnie, Wi-Fi, kompleks boisk sportowych (boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, siatkówki, tenisa),  
atestowany plac zabaw i dwa kręgi ogniskowe, dwa monitorowane parkingi - płatne 10 zł/doba, 8 sal o wszechstronnym zastoso-
waniu, których wyposażenie umożliwia organizację konferencji, zajęć dydaktycznych, zajęć sportowo-rozrywkowych, spektakli 
teatralnych, projekcji filmowych oraz dyskotek, sauna. Jedna z sal połączona jest z kawiarnią Srebrna Łyżeczka, oferującą aroma-
tyczne kawy, domowe ciasta, desery. Ośrodek akceptuje zwierzęta – opłata 15 zł/doba. 
 

Zakwaterowanie: pokoje 2,3,4 osobowe z TV, łazienką i balkonem, w każdym pokoju serwis plażowy: czajnik, parawan i leżak, koc 
plażowy. 
 
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, możliwa dieta wegetariańska. 
 

Świadczenia zawarte w cenie 7 dniowych wczasów wypoczynkowych: 7 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją pierwszego 
dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 17.00, opuszczenie pokoju 
do godz. 10.00. 
 

Terminy i ceny 7 dniowych wczasów wypoczynkowych: 

Terminy sobota - sobota hotelowiec domki apartamentowe domki studio 

02.05-13.06.20 693 763 693 

13.06-27.06.20 875 945 875 

27.06-22.08.20 1190 1260 1190 

22.08-29.08.20 980 1050 980 

29.08-12.09.20 875 945 875 

12.09-17.10.20 665 735 665 

Pierwsze dziecko do 15 lat - gratis! Drugie dziecko do 15 lat - zniżka 50%. Kolejne dziecko do 2 lat - bez świadczeń - 140 zł. 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej. 
 
 


