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MRZEŻYNO 
 PENSJONAT „PASTELOWY”

WCZASY WYPOCZYNKOWE  Z DOJAZDEM AUTOKAREM

  TERMIN  03.07-10.07.2023

CENA
OSOBA DOROSŁA

CENA
DZIECK0 3-12 LAT

CENA
DZIECK0 DO 3 LAT

         1.850 zł  -łóżko regularne

       1.500 zł    –  dostawka

1.570 zł- łózko regularne

       1.290 zł- dostawka

400 zł
cena  przy zakwaterowaniu z 2 osobami 
dorosłymi- bez świadczeń hotelowych
Osobne miejsce w autokarze + ubezpieczenie 

Zniżki i dopłaty:

 Dojazd własny  - zniżka  150 zł/os

 Pokój 1-os – dopłata 500 zł/turnus ( ilość pokoi ograniczona – na zapytanie)

 Łóżeczko dziecięce - turystyczne – 15 zł /doba

 opłata klimatyczna 2,50 osoba/dzień, 1,10 emeryt/rencista na podstawie legitymacji – płatne na 
miejscu w recepcji

Cena obejmuje:
 7 noclegów w wybranym pokoju 2, 3 lub 4 osobowym, 
 wyżywienie 2 x dziennie : śniadanie -bufet, kolacja (1 ciepłe danie + bufet),
 1 kolacja grillowa zamiast kolacji standardowej, z muzyką mechaniczną
 transport autokarem turystycznym ( siedzenia regulowane, klimatyzacja.) z Bielsko-Białej i Skoczowa,
 opiekę rezydenta,
 ubezpieczenie NNW (10.000 PLN).

Ramowy program wczasów:

03.07.2023 – wyjazd z Bielska-Białej o godz. 6.00,  Skoczowa godz. 6.30 .
Przejazd do Mrzeżyna  z postojami na trasie . Zakwaterowanie w Ośrodku w godzinach  wieczornych . Kolacja. 
03.07- 09.07.2023  śniadania w godz. 7:00-10:00,  kolacje o  godz. 17:30.   Zajęcia fakultatywne proponowane 
przez rezydenta.
10.07.2023 – śniadanie, wykwaterowanie do godz. 10:00. Przejazd dzienny.  Przewidywany powrót do 
Skoczowa i  Bielska -Białej  w godzinach wieczornych .

PENSJONAT PASTELOWY – Mrzeżyno ul. Torowa 4 
 nowy pensjonat – dwa budynki 1-piętrowe, położony w ścisłym centrum miejscowości, a jednocześnie przy 
cichych i spokojnych uliczkach. Odległość od plaży to ok.300 m. Na terenie pensjonatu znajduje się:  
przestronna jadalnia w jednym z budynków , pokój integracyjny na poddaszu, taras słoneczny do ogólnego 
użytku, bezpłatny  parking ,altana grillowa, plac zabaw dla dzieci, łączka rekreacyjna, bezpłatne Wi Fi.
Pokoje: 2 / 3 / 4 -osobowe  .  Wszystkie posiadają łazienkę ,większość pokoi ma  balkon lub  
taras /parter/. Pokoje wyposażone są w telewizor, lodówkę, czajnik, leżaki, parawan. Łóżka 
małżeńskie lub pojedyncze. Dostawka to fotel rozkładany.

MRZEŻYNO – niewielka miejscowości wypoczynkowa nad Bałtykiem w woj. zachodniopomorskim,15 km na
zachód  od  Kołobrzegu.   Posiada  szerokie,  piaszczyste  plaże  otoczone  lasami  sosnowymi,  liczne  szlaki
turystyczne, rowerowe i kajakowe na pobliskim Jeziorze Resko Przymorskie i rzece Redze. W miejscowości
znajduje się port rybacki, liczne restauracje i kawiarnie oraz atrakcje dla dzieci.
Więcej na https://pastelowymrzezyno.pl/
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