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Zezwolenie nr 243
na organizację imprez turystycznych
Ubezpieczenie organizatora turystyki AXA

Urokliwie położone kąpielisko morskie na Pomorzu Zachodnim
z bogactwem atrakcji w okolicy

MRZEŻYNO

i … BORNHOLM (Dania)

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, nawiedzić najwspanialsze polskie świątynie, popłynąć kajakiem po rzece Redze, poznać
niepowtarzalne ogrody Hortulusa oraz największe atrakcje Pomorza Zachodniego, a przede wszystkim wspaniale wypocząć ?

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

Termin wyjazdu: 23.08 – 03.09.2021 (12 dni)
Zakwaterowanie:
Ośrodek Wczasowy ”PERŁA”
Mrzeżyno, ul. Tysiąclecia 13
tel. (91) 386 – 62 – 24

Cena: 1675 zł

MRZEŻYNO – ciekawie usytuowane u ujścia rzeki Regi, jedno z najstarszych
i największych kąpielisk na zachodnim wybrzeżu. Ośrodek
położony jest w odległości 300 m od szerokiej i piaszczystej plaży

Dzień imprezy
Program imprezy
Zbiórka uczestników wyjazdu o godzinie 5.30 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Wyjazd z miejsca
1 dzień
zbiórki o godzinie 5.45. Przejazd w kierunku Morza Bałtyckiego. Przyjazd do MRZEŻYNA w godzinach
23.08.2021
poniedziałek popołudniowych. Zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowym „Perła” (pokoje 2, 3 i 4 – osobowych
z balkonami, pełnym węzłem sanitarnym, TV oraz sprzętem plażowym. Na terenie ośrodka: boiska
do siatkówki i koszykówki, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, budynek z pomieszczeniami
do organizacji dyskotek oraz ze sprzętem sportowym do gier i zabaw (bilard, stół do tenisa itp.).
Obiadokolacja. Przywitanie z Bałtykiem. Nocleg.
W programie pobytu spacery do najciekawszych miejsc i obiektów MRZEŻYNA (m. in. najnowszy Park
Wodny w Polsce) oraz super-atrakcyjne wycieczki do najciekawszych miejscowości Pomorza Zachodniego:
TRZEBIATÓW (dawniej nadmorskie miasto, obecnie skupisko niezwykle cennych zabytków na Szlaku
Słonia; możliwość spływu kajakami malowniczą rzeką Regą), DŹWIRZYNO (miejscowość wczasowa
położona u ujścia Starej Regi, pomiędzy Jeziorem Resko a Bałtykiem), ROGOWO (kameralne letnisko
na terenach byłej jednostki wojskowej), KOŁOBRZEG (największe uzdrowisko w Polsce z ciekawymi
zabytkami, wśród których brylują gotycka konkatedra z XIV wieku, neogotycki ratusz czy latarnia morska
Pobyt
wybudowana na Forcie Ujście, którego historia sięga XVIII wieku. Rejs okrętem torpedowym po Bałtyku),
w
DOBRZYCA (Ogrody Hortulus Spectabilis z wieżą widokową i największym na świecie labiryntem
Mrzeżynie
grabowym – druga część ogrodów to Najlepszy Produkt Turystyczny w 2017 roku), USTRONIE MORSKIE
z
możliwością (nadmorska, gminna miejscowość wczasowa z klifowymi brzegami), KAMIEŃ POMORSKI (uzdrowisko nad
Zalewem Kamieńskim ze słynną katedrą z XII-XIII wieku mieszczącą w swoim wnętrzu bezcenne,
udziału
barokowe organy), DZIWNÓW (ciekawie położony na mierzei port rybacki nad rzeką Dziwną i znane
w
bezpłatnych kąpielsko z Aleją Gwiazd Sportu), TRZĘSACZ (pozostałości gotyckiego kościoła na wysokim klifowym
wycieczkach brzegu i Muzeum Multimedialne na 15 Południku), REWAL (letniskowa miejscowość nad klifowym
brzegiem Bałtyku – siedziba gminy), NIECHORZE (kąpielisko morskie z najpiękniejszą latarnią morską na
krajowych
polskim wybrzeżu)
WYCIECZKI BEZ DODATKOWEJ OPŁATY !!!
ZAGRANICZNA PROMOWO – AUTOKAROWA WYCIECZKA FAKULTATYWNA DO DANII
(za dodatkową opłatą około 330 zł – przy minimum 15 osobach)
BORNHOLM – jedyna skalna wyspa Danii zwana Majorką Północy i jej największe atrakcje
(m. in.: pełne uroku wschodnie wybrzeże, największy kościół rotundowy, najpotężniejsze w Skandynawii
ruiny średniowiecznego zamku, Svanake – urokliwe, najmniejsze miasto Danii)
ZAPISY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA WYCIECZKĘ FAKULTATYWNĄ DO 20.06.2021 R.
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd z Mrzeżyna. Przyjazd do Rudy Śląskiej (Godula, ul. Podlas 36)
12 dzień
w godzinach wieczornych.
03.09.2021
piątek
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów

Cena imprezy obejmuje:
przejazd autokarem wraz z ujętymi w programie wycieczkami krajowymi
opłaty drogowe oraz parkingowe
opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota oraz rezydenta
11 noclegów, 11 śniadań, 11 obiadokolacji

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

Koszt biletów wstępu oraz innych usług dodatkowych (np. rejsy statkami, spływ kajakami) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł
w terminie do dnia 23.05.2021 r.
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

