WCZASY LATO 2017/2018
Zapraszamy na wczasy nad morzem w Stegnie!
W Ośrodku Wypoczynkowym BAŁTYK organizujemy pobyty na lato 2017/2018, z
wyżywieniem i masą atrakcji, zarówno dla starszych jak i tych młodszych. Do dyspozycji
gości przekazujemy pokoje 2, 3-osobowe oraz studia 4-osobowe na terenie ośrodka, a
także domki WIEŻYCA.

WCZASY LATO 2017/2018
POKÓJ
OSOBA DOROSŁA

TERMIN

DZIECI

Pokój Standard
Wyżywienie 3x
Cena (zł)

Pokój Studio
Wyżywienie 3x
Cena (zł)

2-6 lat
Wyżywienie 3x
Cena (zł)

7-14 lat
Wyżywienie 3x
Cena (zł)

24.06 - 01.07

7 dni

860

1060

600

700

01.07 - 08.07

7 dni

860

1060

600

700

*08.07 - 15.07

7 dni

1230

1430

780

880

*15.07 - 22.07

7 dni

1230

1430

780

880

*22.07 - 29.07

7 dni

1230

1430

780

880

*29.07 - 05.08

7 dni

1230

1430

780

880

*05.08 - 12.08

7 dni

1230

1430

780

880

*12.08 - 18.08

6 dni

1055

1255

670

750

*05.08 - 18.08

13 dni

2285

2685

1450

1630

20.08 - 27.08

7 dni

860

1060

650

750

27.08 - 03.09

7 dni

860

950

600

700

Do dyspozycji gości przekazujemy pokoje 2, 3-osobowe oraz studia 4-osobowe na terenie ośrodka. Dodatkowa osoba w
pokoju (wspólne łóżko) - 60 zł/nocleg

W CENIE:
• 3 posiłki dziennie serwowane do stolika
• nocleg
• ogniska z pokazami i degustacją kulinarną
• wieczory muzyczne (muzyka na żywo, dyskoteki)
• parawan plażowy
• atrakcje sportowe (tenis stołowy, koszykówka, siatkówka,
kometka, baseny z piłeczkami)
• plac zabaw
• odkryty basen 1,20m z podgrzewaną wodą (czynny w
okresie od 23.06 do 3.09)
• leżaki i parasole przy basenie
• dostęp do internetu
• parking
Pobyty od 24.06-01.07 oraz 20/27.08 rozpoczynają się od
godz. 14:00 obiadem i kończą śniadaniem.
W cenie 7-dniowego pobytu: wyżywienie 3x dziennie
(śniadania, obiady i kolacje podawane do stolika),
wieczorki taneczne przy muzyce na żywo,dyskoteki.
Pobyty od 08.07.2017 - 12.08 włącznie – sobota/sobota
rozpoczynają się od godz.16:00 obiadokolacją i kończą
śniadaniem. W cenie 7 –dniowego pobytu: wyżywienie 3x
dziennie (śniadania – obfity bufet szwedzki, obiady i kolacje
– podawane do stolika).

Dla stałych gości (min. 5 pobytów)
- 7% rabatu
Dzieci do lat 2 bez świadczeń GRATIS
Rabaty nie sumują się.
Na terenie ośrodka obowiązuje
noszenie opasek.
Podane ceny zawierają podatek
VAT i nie zawierają opłaty
miejscowej.
Pokoje 2, 3 os. lub studia 4 os., każdy
z łazienką, telefonem, balkonem
i parawanem na plażę.

DOMKI WIEŻYCA
Domki WIEŻYCA do 5 osób, każdy z salonem, łazienką, telefonem, balkonem
i parawanem na plażę.
Dopłata za kolejną osobę: 50zł/doba
Doba hotelowa kończy się o godz. 10:00.
Goście zakwaterowani w domkach, mają możliwość wykupienia wyżywienia
całodziennego lub poszczególnych posiłków.

DOMKI WIEŻYCA 2017/2018
DOMKI WIEŻYCA DO 5 OSÓB

DATA

CZAS POBYTU

BEZ
WYŻYWIENIA

ZWIERZĘTA
DOMOWE

06.05 - 24.06

7 dni

1800 zł

35 zł doba

25.06 - 20.08

8 dni

2650 zł

35 zł doba

20.08 - 16.09

8 dni

1800 zł

35 zł doba

Na

terenie

ośrodka

znajduje

się

klimatyzowana restauracja, kawiarnia
z tarasem oraz leśny ogród z grillem.

DLA DOROSŁYCH

• ogniska
• biesiady
• pokazy kulinarne
• programy artystyczne
• muzyka na żywo

DLA NAJMŁODSZYCH GOŚCI

• programy animacyjne
• MINI KLUB dla dzieci 4 - 14 lat
(5-godzinny, 6 razy w tygodniu)
• lody (6 razy w tygodniu)

REZERWACJE:
Wpłata zadatku w wysokości 800 zł, w terminie do 5 dni od złożenia rezerwacji. Pozostała
kwota oraz opłata miejscowa najpóźniej w dniu przyjazdu.
Nr konta: BS PRUSZCZ GDAŃSKI 76 8335 0003 0117 9954 2000 0001
Po otrzymaniu zadatku, wysyłamy zaproszenie.
tel. 55 247 72 37, 55 247 72 57, 55 247 82 47
e-mail: md@owbaltyk.pl

