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        Oferta 2016  
wypoczynek dla grup wczasy dla Seniora 

   14 noclegów, transport, wycieczka, wieczorki taneczne 

 
 

SIANOŻĘTY k. Ustronia Morskiego 
Nadmorska miejscowość letniskowa położona ok. 1 km na zachód od Ustronia Morskiego i 10 km na 
wschód od Kołobrzegu. Walorem jest szeroka, piaszczysta i czysta plaża, oraz atrakcyjne tereny 
rekreacyjne: ścieżki rowerowe i spacerowe, trasy do nordic walking. No i ten klimat!!! Łagodny z dużą 
ilością aerozolu morskiego bogatego w cząstki jodu. Walory te czynią Sianożęty bardzo atrakcyjnym 
miejscem wypoczynku, zarówno dla amatorów morskich kąpieli, jak i zwolenników aktywnego 
wypoczynku na lądzie. 

Dom Wczasowy Solator położony jest w centrum Sianożęt,  ok.  150 m od plaży.  Obiekt po kapitalnym 
remoncie, dysponuje pokojami 2 i 3  osobowymi w dwóch pawilonach wczasowych, ogółem posiada 
240 miejsc noclegowych. Do dyspozycji gości: jadalnia, dwie sale szkoleniowe, recepcja,  stół do ping-
pong, karaoke, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej i siatkowej, miejsce do grillowania, 
bezpłatny parking, Wi-Fi. Teren wokół ośrodka ogrodzony i monitorowany. 

Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką, w każdym pokoju telewizor i czajnik, większość 
pokoi z balkonem. 
 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. 

Transport: autokar z klimatyzacją, miejsce podstawienia do uzgodnienia. 

Świadczenia zawarte w cenie wczasów dla Seniorów: transport autokarem z klimatyzacją,  
14 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją pierwszego dnia i kończą się śniadaniem ostatniego 
dnia, zakwaterowanie od godziny 18.00, opuszczenie pokoju do godziny 9.00, biesiada grillowa  
z kiełbaskami, wieczorki taneczne, karaoke, wycieczka autokarowa do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy 
(bilety wstępu płatne indywidualnie, koszt 13 zł). 
 
Terminy i ceny wczasów dla Seniora: 

Terminy osoba dorosła 

04.05 – 18.05.16 1150 

19.05 -  02.06.16 1200 

03.06 – 17.06.16 1300 

18.06 – 02.07.16 1350 

01.09 – 15.09.16 1300 

16.09 – 30.09.16 1250 

Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej. 
Ceny skalkulowane dla grup min. 40 osobowych. 
Każde 21 miejsce – gratis. 
 


