
Cena obejmuje:
- Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadanie, obiad, kolacja -BUFET  
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.  
   plus suchy prowiant na drogę.
- Ubezpieczenie NNW do kwoty 20 000 zł.
- W trakcie przejazdu i pobytu opieka pilota/koordynatora.
Uwagi:
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji 
- Prosimy zabrać ze sobą ręczniki, klapki i zapas leków.
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.
- Wycieczka z przewodnikiem do Kołobrzegu - dopłata 30 zł/osoba.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata od 190 do 280 zł/osoba 
  w zależności od miejsca wyjazdu.

UWAGA: możliwość innych terminów i wydłużenie lub skrócenie turnusu

Wypoczynek nad morzem dla grup przyjaciół
DARŁÓWKO - WCZASY NAD MORZEM

DARŁÓWKO - miejscowość wypoczynkowa i znane kąpielisko na środkowym Bałtyku, nieopodal Koszalina, pomiędzy jeziorem Bukowo a jeziorem Kopań. Duża szeroka i piaszczysta plaża. ATRAKCJE: rozsuwany most na Wieprzy, przedzielającej Darłówko na Wschodnie i Zachodnie, rejsy statkiem, rejsy tramwajem wodnym, długie betonowe molo latarnia morska, aquapark BALTICLANDIA, Park Wodny JAN, park linowy, szlaki kajakowe, szlaki piesze i rowerowe, wędkarstwo morskie. W okresie wakacji liczne imprezy rozrywkowe przy porcie i na plaży.

Dla każdego uczestnika
upominek niespodzianka

Program:
1 DZIEŃ  - Zbiórka. Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie  
od godz.16.00.Kolacja. Spotkanie informacyjne.
2-10 DZIEŃ - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadanie, obiad, 
kolacja - BUFET. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: WIECZORKI TANECZNE  z ciastkiem i kawą  
przy muzyce ognisko z pieczeniem kiełbasek, zajęcia integracyjne na sali, poranne marsze  
z Nordic Walking, spacery brzegiem morza. 
11 DZIEŃ  - Pożegnanie z morzem. Śniadanie, odbiór suchego prowiantu. Wykwaterowanie.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KAMA” - Nowoczesny trzykondygnacyjny budynek  
(z windą) o ciekawym rozwiązaniu architektonicznym położony na rozległym zielonym terenie (ok.1 ha) 
estetycznie zagospodarowanym, w odległości ok.250 m od plaży, przy głównym trakcie spacerowym 
Darłówka Wschodniego. Teren ośrodka całkowicie ogrodzony, oświetlony i dozorowany. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: elegancka klimatyzowana jadalnia, sala TV, nowoczesna sala dyskotekowa 
z profesjonalnym sprzętem, duża sala wielofunkcyjna - świetlica, sala do spotkań, do zajęć 
dydaktycznych, z parkietem do zajęć sportowo-rozrywkowych, projekcji filmowych, słoneczny taras 
z leżakami, teren rekreacyjny, boisko sportowe, miejsce do grillowania, parking.
Zakwaterowanie: przestronne pokoje 2-,3-osobowe z łazienką (umywalka, prysznic, WC) 
z balkonem lub tarasem i TVSAT. Pokoje funkcjonalnie urządzone i wyposażone.

Wyżywienie: 3 x dziennie - dietetyczne, serwowane. Pierwszy posiłek  - obiad, 
ostatni posiłek – śniadanie.


