
Vouchery Pobytowe 

2019 
Jesteś stałym klientem naszego Ośrodka? 

Chcesz taniej wyjechać na wakacje lub turnus rehabilitacyjny? 
Pomyśl już teraz o zakupie Vouchera na rok 2019! 

Oszczędzasz środki budżetu domowego. Zyskujesz zadowolenie i 100% rezerwacji miejsca. 
 
Miejsce: Poddąbie. Sympatyczna nadmorska miejscowość zagubiona pośród pięknych, tajemniczych lasów, pomiędzy Ustką a Rowami, bardzo do bry 
dojazd samochodem, dojazd PKP, PKS do Słupska. 
 
Zakwaterowanie: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Słowiniec” budynek „Maraton”, domki murowane i domki drewniane. Pokoje z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV i czajnikiem. Do dyspozycji gości jest również: sala jadalna, świetlica, parking ogrodzony i zamykany na noc. W budynku basen 
rehabilitacyjny, winda, salka gimnastyczna, gabinety rehabilitacyjne. 
 

Opłata vouchera obejmuje pełen zakres usług na wybranej ofercie. Szczegóły ofert na naszej stronie. 
 

Voucher można zakupić na następujące oferty 
 

Oferta Termin Cena za osobę 

Tydzień dla zdrowia 6 - 13 stycznia 600 zł. 

Tydzień dla zdrowia 9 - 16 marca 600 zł. 

Tydzień dla zdrowia 

30 marca – 6 kwietnia 
11 - 18 maja 

6 - 13 października 
20 - 27 października 

17 - 24 listopada 

6 - 13 kwietnia 
29 września – 6 października 

13 - 20 października 
3 - 10 listopada 

24 listopada – 1 grudnia 

750 zł. 

Wielkanoc 20 - 23 kwietnia 400 zł. 

Majówka 28 kwietnia – 5 maja 700 zł. 

Piątka z atrakcjami 23 - 28 kwietnia 1 - 6 września 425 zł. 

Turnus rehabilitacyjny - 
domki drewniane 

6 - 20 lipca 
3 - 17 sierpnia 

20 lipca – 3 sierpnia 1300 zł. 

Turnus rehabilitacyjny - 
domki murowane 

6 - 20 lipca 
3 - 17 sierpnia 

20 lipca – 3 sierpnia 1700 zł. 

Turnus rehabilitacyjny 
domki murowane 

1 - 15 września 15 - 29 września 1200 zł. 

Turnus rehabilitacyjny - 
budynek Maraton 

6 - 20 lipca 
3 - 17 sierpnia 

20 lipca – 3 sierpnia 1800 zł. 

Turnus rehabilitacyjny 
budynek Maraton 

20 kwietnia – 4 maja 
15 - 29 września 

1 - 15 września 
 

1400 zł. 

Wczasy 
budynek Maraton 

29 czerwca – 6 lipca 3 - 10 sierpnia 900 zł. 

Wczasy 
budynek Maraton 

28 kwietnia – 4 maja 24 - 31 sierpnia 770 zł. 

 

Wszystkie zakupione Vouchery przesyłamy laminowane, przygotowane do wręczenia w formie prezentu i nie zawierają cen! 
Osoba kupująca Voucher podpisuje z nami oddzielną umowę na pobyt, wskazując osoby, które wykorzystają Voucher. Osoby te w trakcie 
roku można zmienić, jeśli nastąpią sytuacje losowe. 
W przypadku pytań, wątpliwości, chęci zakupu i rezerwacji zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. 
 

Uwaga! 
Ilość miejsc w sprzedaży promocyjnej ograniczona do kilku pokoi w danym turnusie! 

Ważne! Termin wpłaty — do 5 dni od daty podpisania umowy. 
W terminie do 31 października 2018 zakupu mogą dokonać tylko i wyłącznie Stali Klienci naszego ośrodka. 

Od 1 listopada 2018 (w przypadku wolnych miejsc) sprzedaż będzie skierowana do wszystkich zainteresowanych osób. 
Zamknięcie sprzedaży promocyjnej nastąpi najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 (lub wcześniej w przypadku wyprzedaży miejsc) 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Słowiniec” Poddąbie 
76-270 Ustka, ul. Promenada Słońca 24 

Tel. 59 846-13-30 (w godz. 9.00 - 16.00)   /   Tel. 517 117 550 (w godz. 9.00 - 20.00) 
e-mail: orwslowiniec@gmail.com   /   www.slowiniec.com  

mailto:orwslowiniec@gmail.com
http://www.slowiniec.com/

