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Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

Pełne magii wczasy nad Bałtykiem

DARŁÓWKO i …
Chcesz pooddychać nasączonym jodem leczniczym morskim powietrzem, pospacerować po ciągnących się kilometrami piaszczystych
plażach, odwiedzić najsłynniejsze polskie kurorty, podziwiać bajeczne nadmorskie krajobrazy z tarasów ponad stuletnich latarni morskich,
zobaczyć najpiękniejsze wschody i zachody słońca oraz kilkadziesiąt kilometrów polskiego wybrzeża, poznać historię panowania króla Eryka
i książąt pomorskich, usłyszeć historię najciekawszych zamków i nawiedzić najbardziej charakterystyczne obiekty sakralne Pomorza
Środkowego lub skorzystać z atrakcji parku wodnego posiadającego baseny z ciepłą morską wodą a przede wszystkim wspaniale wypocząć ?

Jeśli tak, to wybierz się z nami na niepowtarzalne wczasy nad Bałtykiem !

Terminy wyjazdów: 13.06 – 24.06.2021 (12 dni)
20.08 – 31.08.2021 (12 dni)

Cena: 1750 zł
Cena: 1750 zł

Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „Dianola”, 76 – 153 Darłówko, ul. Plażowa 2, tel. (94) 314-22-56
Ośrodek położony jest w spokojnej części Darłówka Zachodniego, 100 metrów od plaży i 250 metrów od centrum Darłówka,
na zadrzewionym, ogrodzonym i zagospodarowanym terenie o powierzchni 1,5 ha. Do dyspozycji gości: plac zabaw dla dzieci,
boiska do siatkówki plażowej, badmintona, koszykówki i piłki nożnej, miejsce na ognisko i punkt gastronomiczny.
Zakwaterowanie w pokojach rodzinnych typu studio z łazienkami. Na wyposażeniu: TV, lodówka, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy.
DARŁÓWKO – niewielka malownicza dzielnica Darłowa, ulubionego miasta książąt słupskich. Szerokie plaże, ciekawy port, latarnia morska
z 1885 roku, jedyny w Polsce rozsuwany most na rzece Wieprzy to atuty miejscowości. Kąpielisko odznacza się korzystnym
mikroklimatem charakteryzującym się dużym nasłonecznieniem i sporą wilgotnością powietrza nasyconego leczniczymi
cząsteczkami jodu. Rozległe obszary leśne i brak większych zakładów przemysłowych są gwarancją czystego powietrza
i zdrowego wypoczynku.

Dzień imprezy
1 dzień

Pobyt
w
Darłówku
z
możliwością
udziału
w
bezpłatnych
wycieczkach

12 dzień

od

Program imprezy
Zbiórka uczestników wyjazdu o godzinie 5.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Wyjazd z miejsca
zbiórki o godzinie 5.20. Przejazd w kierunku Morza Bałtyckiego. Przyjazd do DARŁÓWKA w godzinach
popołudniowych. Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Dianola”. Obiadokolacja. Przywitanie
z Bałtykiem. Nocleg.
W programie pobytu spacery do najciekawszych miejsc i obiektów DARŁÓWKA oraz super-atrakcyjne
wycieczki do najciekawszych miejscowości Pomorza Zachodniego i Środkowego:
DARŁOWO – królewskie miasto z cennymi zabytkami m.in.: zamek książąt pomorskich, Brama Kamienna,
gotycki kościół Mariacki z sarkofagiem króla Eryka I, kościół św. Gertrudy – perła gotyku
skandynawskiego na Pomorzu, barokowy ratusz, rejs tramwajem wodnym po Wieprzy
DARŁÓWKO WSCHODNIE – Park Wodny z super atrakcjami i basenami z ciepłą, morską wodą
KRZEMIENICA – spokojna, niewielka wieś leżąca na terenie „Krainy w kratę” – krótka wizyta w „Pasiece
Wędrownej Barć” – możliwość zakupu produktów pszczelich
STARKOWO – wyremontowana zagroda z 1832 roku (charakterystyczna dla „Krainy w Kratę”) mieszcząca
w swych wnętrzach interesujące Muzeum Śledzia oraz Gospodę znaną z serwowania śledzi
na wiele różnych sposobów
USTKA – położone u ujścia Słupi do Bałtyku duże i znane kąpielisko oraz port morski z oryginalną kładką
dla pieszych, ale przede wszystkim uzdrowisko z rozległą plażą, okazałą promenadą nadmorską,
charakterystyczną rzeźbą usteckiej Syrenki i latarnią morską z 1892 roku
WYCIECZKI BEZ DODATKOWEJ OPŁATY !!!
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd z Darłówka. Przejazd w kierunku Górnego Śląska. Przyjazd do Rudy
Śląskiej (Godula, ul. Podlas 36) w godzinach wieczornych.
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności
warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów

Cena imprezy obejmuje:
przejazd autokarem wraz z ujętymi w programie wycieczkami
opłaty drogowe oraz parkingowe
opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota oraz rezydenta
11 noclegów (pokoje rodzinne typu studio)
11 śniadań (godzina 8.30)
11 obiadokolacji (godzina 16.00)

- opłatę klimatyczną
- ubezpieczenie NNW
- podatek VAT (23 %)

Koszt biletów wstępu oraz innych usług dodatkowych (np. rejsy statkami, tramwajem wodnym)
uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 13.03.2021 r. (turnus czerwcowy) lub 20.05.2021 r. (turnus sierpniowy)
Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje

Biuro Podróży ATUT s.c.
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 17.00
Adres: Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 16/01 (parter) nr domofonu 30
tel/fax (32) 2 – 480 – 180
Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327

