Lato 2019 – FIRST MINUTE!
Już teraz zaplanuj urlop 2019 i spędź go w ośrodku znajdującym się zaledwie 500m
od plaży. Zarezerwuj teraz i zapłać mniej!
Przy rezerwacji pokoju z wyżywieniem FB i pełnej wpłacie:




do 20.12 – 23% rabatu
do 15.01 – 15% rabatu
do 15.02 – 10% rabatu

Rabatów nie sumujemy.

OFERTA FIRST MINUTE „Im wcześniej, tym taniej‘’
Karty: Visa, MasterCard
DOROSŁY

TERMIN

DZIECI

Standard / studio
Wyż . 3x
cena

3 - 6 lat
Wyż 3x
cena

7 - 14 lat
Wyż 3x
cena

24.06 05.07

11 dni

1500 / 1700

1052

1152

28.06 - 05.07

7 dni

970 / 1170

670

770

05.07 12.07

7 dni

1195 / 1370

720

820

12.07 19.07
b/szwedzki śn.

7 dni

1275 / 1450

780

910

19.07 26.07
b/szwedzki śn.

7 dni

1275 / 1450

780

910

26.07 02.08
b/szwedzki śn.

7 dni

1275 / 1450

780

910

02.08 09.08
b/szwedzki śn.

7 dni

1275 / 1450

780

910

09.08 – 16.08
b/szwedzki śn.

7 dni

1250 / 1420

780

910

DOROSŁY
TERMIN

19.08

DZIECI

Standard / studio
Wyż . 3x
cena

3 - 6 lat
Wyż 3x
cena

7 - 14 lat
Wyż 3x
cena

26.08

7 dni

970 / 1170

670

770

26.08 – 02.09

11 dni

970 / 1170

670

770

Dzieci do lat 2 bez świadczeń – gratis!
W terminie od 12.07 do 16.08 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.
Domki WIEŻYCA (do 5 osób)

W domku znajdują się: salon z TV, łazienka, aneks kuchenny oraz 2 sypialnie na piętrze
Termin

Czas pobytu Cena bez wyżywienia (PLN)

30.04 – 13.06

7 dni

1900

14.06 – 16.08

7 dni

2500

16.08 - 28.09

7 dni

1900

Dodatkowa osoba w domku – 85 zł/doba
Dopłata do pokoju 1 osobowego 600 zł /tydzień
Możliwość wykupienia wyżywienia.
UWAGA ! CENY OBOWIĄZUJĄ DO 15.02.2019
Podane ceny zawierają podatek VAT i nie zawierają opłaty miejscowej.
W Cenie 7 –dniowego pobytu:

Dla dzieci:








plac zabaw
pokój zabaw
wysokie krzesełka
6 razy w tygodniu lody
basen (zewnętrzny – 1,30 m głęboki)
leżaki i materace przy basenie
5 godzinny mini klub dla dzieci (4-12 lat, czynny w terminie od 12.07 do 16.08 )

Sport i Wellness:





sala fitness/siłownia
zumba raz w tygodniu
boisko do gry w siatkówkę plażową i w piłkę nożną
wypożyczalnia rakiet do gry w tenisa ziemnego

Rozrywka:



muzyka na żywo (kilka razy w tygodniu) oraz dyskoteka
pokazy kulinarne (pieczony prosiak ,torty pięciopiętrowe ,ku lao dżu, spagetti, itp.)

Gry:




bilard,
cymbergaj,
koszykówka.

Do dyspozycji gości:






recepcja
bardzo dobrze zaopatrzona kawiarnia z tarasem
Wi-Fi (w całym ośrodku)
kuchnia polska, regionalna
parking

Ośrodek posiada:






4 sale konferencyjne
parking
ogród leśny
zaplecze bankietowe (konferencyjne (dodatkowa opłata)
klimatyzację (sala restauracyjna, kawiarnia ,sala konferencyjna)

Płatne:














kort tenisowy dla gości ośrodka 15 zł /gości z zewnątrz 20 zł
ośrodek akceptuje zwierzęta domowe – 40 zł doba
dodatkowe ręczniki – 5 zł /szt.
masaże
łóżeczko dziecięce – 10 zł doba
zabiegi kosmetyczne
lodówka- 10 zł doba
sauna
solarium – 5 zł -3 min.
Dieta bezglutenowa, wegetariańska i wegańska – 29 zł dziennie
Dieta lekkostrawna , cukrzycowa – 25 zł dziennie
zabiegi SPA i rehabilitacyjne
ksero (dodatkowa opłata)

Liczba pokoi:






78 – w tym 18 pokoi typ studio
każdy z łazienką
TV naziemna
Telefon
balkon

Dodatkowe informacje:




zakwaterowanie od 15.00, wykwaterowanie do 10.00
wcześniejsze zakwaterowanie i późniejsze wykwaterowanie (płatne)
zakaz palenia obowiązuje we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych i prywatnych
oraz na balkonach

W ośrodku obowiązuje noszenie opasek – Brak opaski na ręce spowoduje utratę
świadczeń!

REZERWACJA
Wpłata zadatku w wys. 900 zł od pokoju lub domku do 5-ciu dni od rezerwacji na konto
lub przekazem pocztowym.
Po otrzymaniu zadatku wysyłamy zaproszenie!
NR.KONTA: BS PRUSZCZ GD. 76 8335 0003 0117 9954 2000 0001 Iban SVIT
GBWCPLPP.PL
POZOSTAŁA OPŁATA ZA WCZASY NAJPÓŹNIEJ W DNIU PRZYJAZDU! Również
opłata miejscowa!
tel. 55/247 72 37 lub 55/2478247, 55/247725 lub 605744407 www.owbaltyk.pl email: owbaltyk@owbaltyk.pl

