WCZASY NAD BAŁTYKIEM z DOJAZDEM AUTOKAREM
MIELNO – UNIEŚCIE / SUPER MIEJSCE NA WYPOCZYNEK !

50 m DO PLAŻY

w cenie: WIECZOREK TANECZNY i OGNISKO INTEGRACYJNE z PIECZENIEM KIEŁBASEK
MIELNO - UNIEŚCIE znajduje się na wąskim przesmyku między Bałtykiem a jeziorem Jamno.
Pierwotnie było osadą rybacką, do dziś działa miejscowa przystań rybacka. Miejsce to ma
bardzo dobry mikroklimat z dużą ilością jodu. Plaże morskie są piaszczyste, szerokie i
strzeżone. Za plażami znajduje się 3 - km promenada przy której znajdują się liczne sklepy i
restauracje. Polecane są piesze wycieczki, wzdłuż morza np. do Łazów, znajduje się tam
piękny kompleks leśny, który najprawdopodobniej niedługo stanie się rezerwatem. Unieście
posiada dobre połączenia z Koszalinem ( komunikacja miejska).
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy „BAŁTYK” z KRYTYM BASENEM
Zmodernizowany ośrodek położony na obszernym, ogrodzonym, zielonym i ładnie
zagospodarowanym terenie, tuz za wydmami morskimi, obok wejścia na piękną
i piaszczystą plażę, w bardzo spokojnej okolicy.
Zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych z łazienkami, TV SAT, balkonami kub tarasami.
Na korytarzach dostępne są czajniki elektryczne.
W Ośrodku: kryty basen kąpielowy, jadalnia, plac taneczny, stoły do tenisa stołowego,
siłownia na świeżym powietrzu, sala komputerowa, plac zabaw, miejsce na organizację
ogniska, boiska sportowe i duże tereny rekreacyjne.
Doba hotelowa od godz. 16:00 do godz. 10:00.
WYŻYWIENIE:
3 posiłki dziennie, wszystkie w formie bufetu: śniadanie, obiad, kolacja.
/ pierwszym posiłkiem jest kolacja a ostatnim śniadanie + prowiant na drogę powrotną /
PLAN PRZEJAZDU:

1 dzień
Wyjazd z KRAKOWA o godz. 06:00, KATOWIC o godz. 07:00, WROCŁAWIA o godz. 10:20. /Wyjazdy z innych miast
do uzgodnienia z Biurem/. Przejazd do Mielna z postojami po drodze. Przyjazd do Ośrodka w godzinach wieczornych.
Zakwaterowanie, kolacja, nocleg
2 dzień – 11 dzień
Wypoczynek, plażowanie w Mielnie.
12 dzień
Godz. 07:00 - 09:00 śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd z Ośrodka o godz. 09:00, przejazd z postojami po drodze.
Planowany przyjazd do miast wyjazdowych: Wrocław ok godz. 17:00, Katowice ok godz. 20:00, Kraków godz. 21:00.
CENA w PLN za OSOBĘ - DOJAZD AUTOKAREM
TERMIN / ILOŚĆ DNI

Dorosły w pok. 2 os
NORMAL
SENIOR

Dorosły w pok. 1 os
NORMAL
SENIOR

15.05 – 26.05 / 12 dni
1795
1695
2200
2100
Cena NORMAL dotyczy osób w wieku 10 - 60 lat
Cena SENIOR dotyczy osób w wieku 60 + i osób towarzyszących
CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem z klimatyzacją do ośrodka w obie strony
- opłaty drogowe i autostradowe
- 11 noclegów w pokojach 1, 2 - osobowych z łazienkami
- 11 śniadań, obiadów i kolacji – wszystkie w formie bufetu,
- ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek
- wieczorek taneczny z poczęstunkiem
- ubezpieczenie NNW do 5000 zł
- podatek VAT
WAŻNE INFORMACJE:
- Obowiązkowa opłata klimatyczna płatna w recepcji: 2 zł/doba/osoba (wysokość opłaty może ulec zmianie)
- W recepcji jest pobierana kaucja zwrotna za wydanie pilota do TV i wypożyczenie sprzętu plażowego.
- W przypadku dojazdu własnego cena turnusu nie ulega zmianie.
Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o. 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32 Tel 12/632-01-50
www.arionsenior.pl e-mail: arion@arion.pl
Zapraszamy: Pon – Pt godz. 09:30 – 17:30

