WCZASY W GRZYBOWIE OW SZEKLA
TERMIN; 23.05-02.06.2019
CENA; 1100zł
Grzybowo to miejscowość letniskowa i kąpielisko morskie położone
w północno-zachodniej części Polski, w powiecie kołobrzeskim, 6 km na zachód od Kołobrzegu.
Wybudowano piękny taras widokowy przy zejściu na plażę. Dla osób które mają problemy z
poruszaniem się, udostępniono windę.
Ośrodek Wczasowy ‘ SZEKLA” www.szekla - grzybowo.pl znajduje się ok. 250 m od
morza. Obiekt usytuowany jest na ogrodzonym terenie, obok obiektu znajduje się wydzielone boisko
do koszykówki oraz siatkówki i miejsce do leżakowania. Pokoje 2 i 3 –osobowe położone na parterze
oraz na I i II piętrze.
Wszystkie urządzone są w jednolitej, przytulnej stylistyce, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu
komfortu i dobrego samopoczucia gościom. Wyposażone są w:łóżka o standardzie hotelowym,
telewizor LED, dostęp do WI- Fi. Każdy pokój z łazienką/ WC, prysznic, suszarka do włosów /.
W pomieszczeniu przy recepcji można wypożyczyć bezpłatnie rowery, leżaki, parawany, ręczniki.
Na korytarzach aneksy kuchenne z możliwością przygotowania herbaty czy kawy.
Świetlica, stołówka, salka rekreacyjna położone na parterze obiektu.
Na zewnątrz namiot rekreacyjny.
Transport autokarowy tam i z powrotem - autokar o wysokim standardzie: WC, klimatyzacja,
video/DVD, duże luki bagażowe.
Wyjazd w godzinach rannych. Powrót w godzinach wieczornych.
Zakwaterowanie /10 noclegów / w oferowanym obiekcie
w pokojach : 2, 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Wyżywienie ( 3 posiłki dziennie) śniadania, obiad i kolacja.
Turnus rozpoczyna się ciepłą kolacją a kończy śniadaniem z suchym prowiantem na drogę powrotną.
Śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego. Obiad serwowany do stolika .Do każdego posiłku
napoje bez ograniczeń.

Ubezpieczenie na czas przejazdu i pobytu.
Opłata klimatyczna płatna na miejscu

W ramach programu
Spacery brzegiem morza z kijkami Nordic Walking,
Wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej z obsługą DJ, ciastku kawie i napojach.
Ognisko z kiełbaskami.
Dodatkowo płatne dla chętnych zabiegi w Domu Zdrojowym DIAMENT

Warunki uczestnictwa – zaliczka 200 zł płatna przy zapisach do końca
stycznia 2019r. Pozostała suma do końca kwietnia 2019r.

INFORMACJE I ZAPISY: TERESA MARKIEWICZ tel. 608-507-141

