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         Wczasy dla Seniora 

Mielno to popularny nadmorski kurort turystyczny, który co roku odwiedza wielu turystów z kraju i z zagranicy. Jego zaletą jest 

wyjątkowy mikroklimat, wspaniałe plaże, bujna roślinność oraz wiele dodatkowych atrakcji w pobliskich miejscowościach. Duże 
stężenie jodu i soli w powietrzu utrzymuje się nawet do 500 metrów od brzegu morza. Rozległe obszary leśne, ścieżki spacerowe, 
jezioro Jamno, piękna promenada nadmorska z ławkami do odpoczynku, port rybacki ze smażalniami i wędzarniami, centrum 
Mielna z mnóstwem knajpek i sklepików, itd.. to kilka z wielu atrakcji Mielna. 
 
Ośrodek Wypoczynkowy Bajkowy Las położony w lesie sosnowym blisko plaży – ok. 100 m z jednej strony i jeziora Jamno – ok 100 
m z drugiej - stwarza wspaniałe warunki do wypoczynku. Położenie poza ścisłym centrum Mielna w ustronnym miejscu, na dużym 
ogrodzonym i pięknie zagospodarowanym terenie dodaje miejscu uroku. Do dyspozycji gości: recepcja, budynek hotelowy, domki 
murowane oraz domki drewniane, jadalnia, basen z podgrzewaną wodą, plac zabaw, boisko do siatkówki i koszykówki, miejsce na 
grill i ognisko, świetlica, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów (płatne – 5 zł/godzina), bezpłatny parking, Wi-Fi. 
 
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 z łazienką, TV, lodówką, czajnikiem i balkonem w budynku hotelowym położone na I piętrze, pokoje 
na parterze z wyjściem na taras (bez lodówki). Domki murowane 2, 3 i 4 - osobowe z łazienką, aneksem kuchennym, TV, czajnikiem i 
lodówką. Serwis plażowy: leżaki oraz parawany do wypożyczenia w recepcji. 
 
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje serwowane do stolika. 
 
Świadczenia zawarte w cenie 10 dniowych wczasów dla Seniora: 10 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadokolacją pierwszego 
dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 17.00, opuszczenie pokoju do godziny 10.00, transport 
autokarem, 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne. 
 
Terminy i ceny 10 dniowych wczasów dla Seniora: 

Terminy cena 

03.06-13.06.22 1690 

14.06-24.06.22 1790 

Dziecko do 7 lat z ½ wyżywienia – zniżka 150 zł. 
Dojazd własny – zniżka -180 zł. 
TFG – 2 zł i TFP – 2 zł. 
Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej. 
 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. 
 

Dojazd autokarem lub mikrobusem (w cenie) wg poniższego rozkładu jazdy: 

Miasto miejsce wyjazdu godz. wyj. godz. powr. 

Kłodzko parking przy motelu Korona (połączenie antenowe) 700 2000 

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

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

Świdnica stacja paliw Shell ul. Sikorskiego - przy E. LECLERC (połączenie ant.) 830 1830 

Wałbrzych parking przy hotelu Sudety ul. Parkowa (połączenie antenowe) 900 1800 

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

Strzegom stacja paliw Shell Al. Wojska Polskiego 80G (połączenie antenowe) 930 1730 

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

Legnica stacja paliw Shell ul. Złotoryjska 172 10.00 1630 

Lubin parking przy restauracji McDonald’s 1030 1600 

Polkowice dworzec PKS 1045 1545 

Głogów parking przy TESCO ul. Piłsudskiego 1110 1515 

Nowa Sól stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego 1140 1445 

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

Świebodzin stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego 41 1230 1330 

Międzyrzecz stacja paliw Neo ul. Malczewskiego 1300 1300 

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

Wyjazd z Mielna ok. godz. 9.00. 


