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WCZASY NAD BAŁTYKIE Z DOJAZDEM AUTOKAREM

DARŁÓWKO WSCHODNIE – NOWOCZESNY OW „KAMA”
TERMIN 15.06.-25.06.2022 – 10 NOCLEGÓW

CENA OD OSOBY dorosłej - 1990 zł w tym 4 zł składka TFG/TFP
CENA dziecko do 3 lat bez świadczeń 400 zł/os.,
CENA dziecko 3-10 lat z 2 osobami dorosłymi z 1/2 porcji cena
1800 zł/os.
DOJAZD WŁASNY MINUS 100 ZŁ/OSOBY
Cena obejmuje:

10 noclegów w wygodnych pokojach 2,3,4 os. z łazienkami i TV

wyżywienie 3 x dziennie typ bufet, suchy prowiant na drogę powrotną,

wieczorek taneczny, ognisko z pieczeniem kiełbasek

zwiedzanie Darłowa i Darłówka z przewodnikiem (wstępy płatne dodatkowo)

transport autokarem turystycznym – klimatyzacja, siedzenia regulowane

opiekę rezydenta,

ubezpieczenie NNW (10.000 PLN), opłatę klimatyczną.
Ramowy program wczasów:
15.06.2022 – wyjazd z Bielska-Białej o godz. 6.00 zbiórka Dolna Płyta Dworca PKS o
godz. 5.45, przejazd nad morze na godziny wieczorne, kolacja i zakwaterowanie.
16.06.- 24.06.2022 – śniadania, obiady, kolacje , ognisko z pieczeniem kiełbasek,
wieczorek taneczny, spacery po plaży, zajęcia integracyjne.
25.06.2022- wykwaterowanie , śniadanie, suchy prowiant, wyjazd w drogę powrotną po
śniadaniu, planowany przyjazd do Bielska- Białej w późnych godzinach wieczornych.
ZAKWATEROWANIE – OŚRODEK WCZASOWY KAMA – nowy i nowoczesny ośrodek

o wysokim standardzie, 3 piętrowy, położony w Darłówku Wschodnim, 300 m od
plaży w linii prostej, blisko centrum Darłówka Wschodniego i rozsuwanego mostu
łączącego z Darłówkiem Zachodnim, liczne sklepy, restauracje.
Ośrodek posiada dużą , nowoczesną jadalnię, recepcję, teren jest ogrodzony
i monitorowany, z zewnętrzną siłownią, grillem i miejscem na ognisko.
Pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienką, wyposażone w nowoczesne meble, TV,
parawan , 2 leżaki, 1 ręcznik/osobę, pokoje z balkonem lub loggią ze
stolikiem i krzesełkami.

DARŁÓWKO – znana miejscowość wypoczynkowa nad Bałtykiem, nad rzeką Wieprzą ,
składa się z Darłówka Zachodniego i Wschodniego połączonego mostem rozsuwanym,
liczne sklepy, restauracje i kawiarnie, latarnia morska, port, park wodny Jan Do
pobliskiego, historycznego miasta Darłowa można dostać się tramwajem wodnym
Plaża wschodnia, najbliżej ośrodka, piaszczysta, zagospodarowana, częściowo
odgrodzona od morza kamiennym pasem, plaża zachodnia szeroka i piaszczysta w
Darłówku zachodnim.
TRANSPORT – transport odbywa się autokarem turystycznym o podwyższonym standardzie z
regulowanymi siedzeniami i klimatyzacją. Limit bagażu na każdego uczestnika wynosi: 20 kg bagaż
główny, 5 kg bagaż podręczny. Nadbagaż zabierany jest w miarę wolnego miejsca i płatny
dodatkowo . Miejsca w autokarze przydzielane są w kolejności zgłoszeń na wczasy.
WYJAZD AUTOKARU W DNIU 15.06.2022 O GODZ. 6.00 Z DOLNEJ PŁYTY DWORCA PKS W
BIELSKU-BIAŁEJ , ZE SKOCZOWA O 6.20 ZE STAREGO TARGOWISKA.

