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    WCZASY NAD BAŁTYKIEM  z  DOJAZDEM AUTOKAREM   
 

ŁEBA – SUPER MIEJSCE NA WYPOCZYNEK       200 m spaceru DO PLAŻY 
 

ZAKWATEROWANIE:     Ośrodek Wczasowy "CHEMAR 2"  
Ośrodek położony jest wśród sosen pasa nadmorskiego. Czyste  powietrze z dużą ilością jodu 
gwarantuje zdrowy wypoczynek. Na terenie obiektu stołówka, kawiarnia, sala bankietowa, 
plac zabaw, sala gier, boisko do  koszykówki i siatkówki, kort tenisowy, zewnętrzna siłownia 
rekreacyjna, wypożyczalnia sprzętu sportowego, miejsce na ognisko. Teren ukwiecony 
ogrodzony i bezpieczny.  Doba hotelowa od godz. 16:00  do godz. 10:00. 
 

Pawilony murowane: standardowe pokoje 2, 3 osobowe z balkonami lub pokoje rodzinne 
( 2 + 2 os ) z tarasami lub balkonami, 
Lux Wille murowane:  dla 4 - 5 os. (2 pokoje 2 os. i łazienka)  
Wszystkie pokoje posiadają: TV SAT, czajniki elektryczne., sprzęt plażowy (parawany, leżaki, 
koce), własny węzeł sanitarny: WC, natrysk, umywalka, elektryczne suszarki na ręczniki.  
 

WYŻYWIENIE: 

 3 posiłki dziennie: śniadanie – bufet, obiad – serwowany, obiadokolacja - bufet  
 /pierwszym posiłkiem jest kolacja a ostatnim śniadanie + prowiant na podróż/ 
   

PLAN PRZEJAZDU: 

1 dzień 

Wyjazd z KRAKOWA o godz. 06:00, KATOWIC o godz. 07:00, CZESTOCHOWY o godz. 08:15.  /Wyjazdy z innych miast  
do uzgodnienia z Biurem/.  Przejazd do Łeby z postojami po drodze. Przyjazd do Ośrodka w godzinach wieczornych. 
Zakwaterowanie, kolacja, nocleg 
2 dzień – 11/ 14 dzień   

Wypoczynek połączony z 1 lub 2 wycieczkami: Hel (turnusy 11-dniowe).  Hel ; Ustka  (turnusy - 14 dniowe) 
11 / 14 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: Częstochowa ok godz. 19:00, Katowice ok godz. 20:00, Kraków godz. 21:00. 

 

CENA ZAWIERA:            

- przejazd autokarem z klimatyzacją do ośrodka w obie strony 
- opłaty drogowe i autostradowe, opłaty parkingowe 
-  10 lub 13 noclegów w pokojach 2, 3 os. lub pokojach studio (2+2 os) lub w 4-5 os willach lux, wszystkie z łazienkami 
-  10 lub 13 śniadań i kolacji w formie bogatego bufetu,  
-  10 lub 13 obiadów - serwowanych 
- całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem na Hel  
- całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Ustki (wyłącznie w turnusie 14 dniowym)  
- ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek 
- sprzęt plażowy (leżaki, koce i parasole dostępne w recepcji gratis) 
- ubezpieczenie NNW do 5000 zł 
- opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- opłata na turystyczny Fundusz Pomocowy 
- podatek VAT   
 

DOPŁATY:  

- Obowiązkowa opłata klimatyczna płatna w recepcji: 2 zł/doba/osoba  (wysokość opłaty może ulec zmianie) 
- Rejs statkiem po Zatoce Puckiej z Portu na Helu: ok 30 zł/osoba ; rejs po morzu z Ustki: ok 30 zł/osoba 

TERMINY             

ILOŚĆ  DNI 

CENA w PLN  za OSOBĘ  - DOJAZD  AUTOKAREM CENA w PLN  za OSOBĘ  -  DOJAZD  WŁASNY 
Dorosły w pok. 2 os Dorosły w pok. 1 os Dziecko 

do 10 lat 

Dorosły w pok. 2 os Dorosły w pok. 1 os Dziecko 
do 10 lat NORMAL SENIOR NORMAL SENIOR NORMAL SENIOR NORMAL SENIOR 

01.06 – 11.06  
11 dni  

2055 1955 2655 2555 1345 2005 1905 2605 2505 1345 

16.08 – 29.08 
Pawilon B / 14 dni 

2485 2355 3265 3135 1595 2435 2305 3215 3085 1595 

   16.08 – 29.08 
Pawilon C / 14 dni 2555 2425 3325 3195 1595 2505 2375 3275 3145 1595 

30.08 – 09.09  
11 dni 2095 1995 2695 2595 1345 2045 1945 2675 2545 1345 

 

Cena NORMAL  dotyczy osób w wieku  10 - 60 lat    //   Cena SENIOR  dotyczy osób w wieku 60 +  i osób  towarzyszących 


