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         Oferta specjalna dla grup 
Wczasy dla emerytów i rencistów z dojazdem autokarem 

+ wycieczka do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy   
 
 

Dźwirzyno - bardzo atrakcyjna pod względem krajobrazowo - przyrodniczym miejscowość u ujścia 
Starej Regi, oddalona 8 km od Kołobrzegu. Znana również ze względu na specyficzny mikroklimat,  
z dużym stężeniem aerozolu morskiego. Leczą się tu osoby przede wszystkim astmatyczne, mające 
alergie górnych dróg oddechowych i niedoczynność tarczycy. Modne kąpielisko morskie z piękną, 
szeroką i piaszczystą plażą oraz wydmami porośniętymi sosnowym lasem. 
 
Ośrodek Wypoczynkowy Solaris: duży obiekt na ok. 400 miejsc położony na bardzo rozległym terenie, 
na skraju wydmowego lasu w odległości 150 m od morza, tuż przy wydmie nadmorskiej w sąsiedztwie 
unikalnej "dźwirzyńskiej patelni". Do dyspozycji gości: jadalnia, hol z telewizorem i salą TV SAT, 
kawiarnia, stoły do ping - ponga, sala bilardowa, sala dyskotekowa. Obiekt dysponuje boiskiem do 
koszykówki i siatkówki, asfaltowym kortem tenisowym, placem zabaw dla dzieci, miejscem na ognisko. 
W recepcji można wypożyczać sprzęt sportowy.  
 
Zakwaterowanie: pokoje typu studio dwa pokoje 2 osobowe (lub 3 osobowe) ze wspólną łazienką  
i przedpokojem. Wszystkie pokoje posiadają balkony. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. 

Transport: autokar z klimatyzacją. 

Świadczenia zawarte w cenie wczasów dla emerytów i rencistów: transport autokarem z klimatyzacją 
(podstawienie autokaru – miejsce do uzgodnienia), 14 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją 
pierwszego dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 16.00, 
opuszczenie pokoju do godziny 10.00, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne, wycieczka 
autokarowa do Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy (bilety płatne indywidualnie – 12 zł), inne 
wycieczki (odpłatnie). 
 
Terminy i ceny: 

Terminy cena 

  31.05 - 13.06.15* 1090 

  14.06 - 27.06.15* 1090 

17.08 - 31.08.15 1155 

01.09 - 15.09.15 1155 

16.09 - 30.09.15 1155 

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

          Zapraszamy! 


