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Oferta 
Turnus Wielkanocny 2019 w sercu Pomorza 

 

Wielkanoc to czas odrodzenia. Czas, w którym przychodzi piękna, radosna i pachnąca wiosna. To czas tradycji i rodziny spędzany coraz częściej 
poza domem. Gdzieś, w atrakcyjnym miejscu, gdzie zamiast poświęcać się ogromowi pracy możemy skupić się na błogim wypoczynku i rodzinie.  

U nas, gdzie czekają piękne, puste plaże i malownicze klify, gdzie las zieleni się nieznośnie, czeka na Was mnóstwo kolorowych pisanek i 
upominków od Wielkanocnego Zająca. 

Zapraszamy do spędzenia Świąt Wielkanocnych w sercu Poddąbia wśród zieleni i natury.  
Zapewniamy świąteczną atmosferę, smaczne domowe jedzenie, uśmiech na twarzy oraz wiele atrakcji. Zadbamy również o Wasze zdrowie – w pakiecie 
zabiegi i masaże. 
 

Terminy i ceny pobytu: 
 

Termin Zabiegi Maraton 

13 – 27 kwietnia (14 noclegów)  40 1600 zł 

20 kwietnia – 4 maja (14 noclegów)  40 1800 zł 

10 dni (9 noclegów) dowolna konfiguracja dni  22 1090 zł 

9 dni (8 noclegów) dowolna konfiguracja dni 18 1000 zł 

8 dni (7 noclegów) dowolna konfiguracja dni 14 910 zł 

7 dni (6 noclegów) dowolna konfiguracja dni 10 810 zł 

6 dni (5 noclegów) 18-23.04.2019 lub inna konfiguracja dni 8 670 zł 

5 dni (4 noclegi) 19-23.04.2019 lub inna konfiguracja dni 6 560 zł 

4 dni (3 noclegi) 20-23.04.2019 lub inna konfiguracja dni 4 460 zł 

3 dni (2 noclegi) 21-23.04.2019 lub inna konfiguracja dni 2 400 zł 
Ceny nie zawierają opłaty klimatycznej - kwota wg uchwały Rady Gminy Ustka na dany rok. 
Podane ceny zawierają podatek VAT - 8 % 

 
Zniżki!  

• dzieci do lat 14 – 50 % 

 
W cenie pobytu: 

 

•  noclegi  w  pokojach z łazienką i  TV  

•  wyżywienie –  3  posi łki  dziennie (śniadanie i  kolacja  bufet szwedzki ,  obiad serwowany do stołu)  

•  zabiegi  rehabili tacyjne według  długości  pobytu  

•  realizacja  programu 

•  parking  na terenie ośrodka  

•  korzystanie z  sali  gimnastycznej  (m.in. tenis  stołowy, pi łkarzyki )  

•  korzystanie z  basenu rehabili tacyjnego 

•  korzystanie z  biblioteki  
 

Program pobytu świątecznego turnusu: 
 

• Malowanie świątecznych pisanek w dniu 19.04.2019  

• Święcenie pokarmów w dniu 20.04.2019  

• Uroczyste śniadanie Wielkanocne w dniu 21.04.2019  

• Zabawa taneczna „Bal Kapitański” z zespołem w dniu 21.04.2019  

• „Magiczne karteczki” losowanie vouchera w trakcie Balu Kapitańskiego  

• Śmigus-dyngus dla najmłodszych i nie tylko na basenie w dniu 22.04.2019 

• Ognisko z pieczeniem świątecznej kiełbaski z grzańcem i śpiewami przy gitarze 

• Zabawa w terenie: szukanie jajek z zajączkiem 

• Puszczanie dużych i małych baniek mydlanych 

• Strzelanie do celu pistoletami na wodę i wojna na bomby wodne 

• Projekcje filmów dla dzieci 

• Nordic Walking z instruktorem 

• Inne zajęcia zgodnie z programem turnusów prowadzone przez animatora  
 

Uwaga! 
 

Gościom przyjeżdżającym PKP lub PKS do Słupska lub Ustki gwarantujemy pomoc w dotarciu do Poddąbia i odwiezienie w dniu wyjazdu. Odpłatność 
w jedną stronę: 

• kurs z jedną osobą: 30 zł/os. 

• kurs z 2 osobami lub więcej: 20 zł/os. 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja usługi transportowej (2 dni przed przyjazdem).  


