
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BAŁTYK” - Nowoczesny trzykondygnacyjny budynek 
o ciekawym rozwiązaniu architektonicznym, położony na ok. 1 ha ładnie zagospodarowanego 
zielonego terenu, całkowicie ogrodzonego i oświetlonego, w odległości ok. 30 m od wejścia na plażę. 
Stałe urządzenia: plac zabaw dla dzieci, kamienny krąg na ognisko, grill, zewnętrzny plac taneczny, 
stoły do ping-ponga, boisko do siatkówki plażowej, plenerowa siłownia oraz tereny wypoczynkowo 
-spacerowe w otoczeniu pięknej zieleni. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: elegancka jadalnia, mini barek, sala 
TV, nowoczesna sala dyskotekowa z profesjonalnym sprzętem i oryginalnym wystrojem, 3 duże sale 
wielofunkcyjne i 4 mniejsze sale - sala gier, sala TVSAT, sale do prowadzenia różnych zajęć, słoneczny 
taras z leżakami, Wi-Fi, BASEN KRYTY.
Zakwaterowanie: Pokoje 2,3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym /umywalka, prysznic 
i WC/ i balkonem. Pokoje jasne,  duże, przestronne, przytulnie urządzone– nowe meble, tapczany 
jednoosobowe, stolik, krzesła, szafy ubraniowe, szafki nocne lub półki, Wi-Fi.
Wyżywienie: 3 x dziennie - dietetyczne, serwowane. Pierwszy posiłek  - obiad, ostatni posiłek – śniadanie.

Cena obejmuje:
- Wyżywienie: 3x dziennie – śniadania, obiady, kolacje - BUFET 
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.
- Ubezpieczenie NNW 20 000 zł.
- W trakcie przejazdu i pobytu opieka pilota/koordynatora.
Uwagi:
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji.
- Prosimy zabrać ze sobą ręczniki, klapki na basen i zapas leków.
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata od 190 do 350 zł od osoby  
  w zależności od miejsca wyjazdu.

UWAGA: możliwość innych terminów i wydłużenie lub skrócenie turnusu

MIELNO - RELAKS NAD MORZEM

MIELNO - jedno z najbardziej atrakcyjnych kąpielisk na polskim wybrzeżu. Letnisko położone jest   ok.5. km od KOSZALINA na mierzei pomiędzy Bałtykiem, a Jeziorem Jamno. Jedna z najczęściej odwiedzanych nadmorskich miejscowości w tej części Wybrzeża Bałtyku. ATRAKCJE: wielokilometrowy pas szerokich, piaszczystych i czystych plaż, stacjonarny LUNAPARK, park linowy TUKAN, kluby dyskotekowe i nocne, puby, tawerny, restauracje na plaży- to atuty tego miejsca, aby właśnie tu spędzić wakacje. Miejscowość pełna słońca i rozrywki przez całe lato.

Dla każdego uczestnika
upominek niespodzianka

Program:
1 DZIEŃ  - Zbiórka. Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. 
Zakwaterowanie od godz. 16.00. Kolacja. Spotkanie informacyjne.
Kolejne dni - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie - śniadania, 
obiady, kolacje – BUFET. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: wycieczka do KOŁOBRZEGU  
z przewodnikiem, WIECZORKI TANECZNE przy muzyce i z ciastem, Kolacja Grillowa, 
zajęcia integracyjne na Sali: gry planszowe, rozgrywki w szachy, zajęcia na Sali Fitness, 
korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, basen kryty – 2 wejścia/osobę, 
spacery brzegiem morza. 
Ostatni dzień  - Pożegnanie z morzem. Śniadanie. Wykwaterowanie.

Chwile wytchnienia na najpiękniejszej plaży


