Wypoczynek w Łazach k/Mielna

w Ośrodku „RUSAŁKA” ul. Leśna 22
Turnus od 08– 15 czerwca 2022 r.
Pobyt 8 dni /7noclegów
Koszt wypoczynku 780,00 zł/osoba
Ośrodek wypoczynkowy „Rusałka” położony jest 50 m od
piaszczystej plaży w części Wybrzeża Bałtyckiego.

szerokiej

•

Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
oraz TV (parterowe pawilony w zabudowie szeregowej z bezpośrednim
wyjściem na tereny zieleni)

•

Wyżywienie: trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad, kolacja
(śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane)

Ośrodek „Rusałka” jest ośrodkiem położonym w cichej i spokojnej okolicy w
otoczeniu sosnowych lasów. Bliskie położenie od morza, mikroklimat o
walorach zdrowotnych, sąsiedztwo rozległych sosnowych lasów stwarzają
możliwości do relaksu i wypoczynku.

Podczas pobytu przewidziano:
1. Zajęcia sportowo-rekreacyjne (udostępnienie sprzętu sportowego- piłki,
paletki, kijki do Nordic walking .
2. Korzystanie z infrastruktury ośrodka – boisko do siatkówki, kometki,
stół do pin-ponga.
3. Biesiadę przy ognisku z pieczeniem kiełbasek oraz muzyką
mechaniczną
4. Przejażdżka tramwajem wodnym (z Darłówka do Darłowa) w kanale
Wieprzy, pomiędzy mostem rozsuwanym w Darłówku a centrum
Darłowa wzdłuż pasu portu morskiego.
a) w Darłowie możliwość zwiedzania Zamku Książąt Pomorskich,
Kościół Mariacki z XIV wieku, Sanktuarium Matki Bożej i Fatimskiej
(w stylu gotyckim).
5. Wyjazd do Kołobrzegu - spacer we własnym zakresie.

UWAGA:

W przypadku rezygnacji:
• do 10 marca 2022 r. uczestnik pokrywa koszty transportu

• do 20 maja 2022 r. uczestnik zapłaci karę w wysokości 40 zł. za dobę
zarezerwowanego miejsca + koszty transportu lub wskazuje na swoje
miejsce innego uczestnika
• od 21 maja terminie uczestnik zapłaci karę wysokości 60,00 zł za dobę +
koszty transportu lub wskazuje na swoje miejsce innego uczestnika
Uwaga: cena może nieznacznie ulec zmianie.

Harmonogram wpłat:
• I rata - 180,00 zł - do 13.X.2021 r.
• II rata - 200,00 zł - do 3.II.2022 r.
• III rata - 200,00 zł - do 3.III.2022 r.
• IV rata - 200,00 zł - do 7.IV.2022 r.
Zapisy i wpłaty przyjmuje Elżbieta Dzierzęcka Tel. 603 092 627
Zarząd Stowarzyszenia

