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Wczasy dla Seniora  dojazd własny
Dźwirzyno                                                                                  

Ośrodek Wczasowo - Leczniczy Opole położony w odległości  
ok. 250 m od morza dysponuje 350 miejscami. Składa się z 6 
pawilonów mieszkalnych dwu- i trzykondygnacyjnych. Pokoje 
1, 2, 3 i 4 - osobowe o zróżnicowanym standardzie, wszyst-
kie z balkonami. Część pokoi na parterze jest przystosowana 
dla osób na wózkach inwalidzkich. W oddzielnych budynkach 
mieszczą się: 2 jadalnie, kawiarnia, świetlice, biblioteka, bi-
lard, sala gimnastyczna, siłownia. Ponadto do dyspozycji go-
ści: 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 posiadające kartę 
parkingową - 4 zł/doba). Teren wokół ośrodka ogrodzony i 
bardzo ładnie zagospodarowany.  Zabiegi wykonywane w 
OWL Opole: kinezyterapia, krioterapia miejscowa, elektrote-
rapia, magnetronik, sonoterapia, balneoterapia, hydrotera-
pia, światłolecznictwo, aqvavibron – masaż wibracyjny, mate-
rac masujący. 
 
Zakwaterowanie:Kat. I + - pokoje 1, 2, 3 i 4 - osobowe położone 
w pawilonie B, wyposażonym w windę. Pokoje po kapitalnym  

 
remoncie w 2018 r. z łazienkami i balkonami, wyposażone stan-
dardowo: pojedyncze tapczany i wersalka, szafa ubraniowa, sto-
lik, krzesła, telewizor, lodówka, czajnik, serwis plażowy: leżak, 
parawan, koc plażowy. 
 

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 i 4 - osobowe z łazienkami i balkonami, wy-
posażone standardowo: pojedyncze tapczany i wersalka, szafa 
ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, czajnik bezprzewodowy, 
serwis plażowy: leżak, parawan, koc plażowy. 
 

Kat. III - pokoje 1, 2, 3 i 4 - osobowe z łazienkami i balkonami, 
wyposażone standardowo (starsze wyposażenie): pojedyncze 
tapczany i wersalka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, 
czajnik bezprzewodowy, serwis plażowy: leżak, parawan, koc pla-
żowy. 
 
 

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

Świadczenia zawarte w cenie 7 dniowych wczasów  
dla Seniora 60+: 7 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.

 

Terminy i ceny 7 dniowych wczasów dla Seniora 60+:  

Terminy 
standard pokoju 

1+ (B) I (DEF) II (CDE) III (A) 

24.04-01.05.21 854 714 658 581 

01.05-08.05.21 854 714 658 581 

08.05-15.05.21 854 714 658 581 

15.05-22.05.21 868 735 714 616 

22.05-29.05.21 868 735 714 616 

29.05-05.06.21 1008 840 791 742 

05.06-12.06.21 1008 840 791 742 

12.06-19.06.21 1043 896 861 798 

19.06-26.06.21 1043 896 861 798 

26.06-03.07.21 1162 1050 1001 875 

03.07-10.07.21 1162 1050 1001 875 

10.07-17.07.21 1162 1050 1001 875 

17.07-24.07.21 1162 1050 1001 875 

24.07-31.07.21 1162 1050 1001 875 

31.07-07.08.21 1162 1050 1001 875 

07.08-14.08.21 1162 1050 1001 875 

14.08-21.08.21 1162 1050 1001 875 

21.08-28.08.21 1043 882 847 777 

28.08-04.09.21 1043 882 847 777 

04.09-11.09.21 980 798 756 714 

11.09-18.09.21 980 798 756 714 

18.09-25.09.21 868 721 672 609 

25.09-02.10.21 868 721 672 609 

02.10-09.10.21 868 721 672 609 
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 15%. Opłata za niewykorzystane łóżko w pokoju + 20% ceny pobytu. TFG – 2 zł TFP – 2 zł.  
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej.  


