
WCZASY 2021 – DARŁÓWKO
Darłówko Wschodnie to nadmorska część miasta Darłowa położona u
ujścia rzeki Wieprzy do Bałtyku. Posiada wiele atrakcji zarówno
przyrodniczych jak i historycznych. Najciekawsze z nich to rozsuwany
most, latarnia morska i port. W Darłówku nie brakuje również atrakcji
dla najmłodszych. Niezapomnianych wrażeń dostarczą Park linowy lub
Aquapark. Przez Darłówko przebiega wiele szlaków turystycznych jak i
historycznych. Najważniejsze z nich to szlak rezerwatów, szlak
Cystersów i Koszaliński szlak nadmorski. 

Ośrodek  wczasowy to  wymarzone  miejsce  na  letni  wypoczynek.
Położony w Darłówku Wschodnim zaledwie  100 m od plaży oferuje
pokoje o wysokim standardzie. Ośrodek może przyjąć około 300 gości.
Wszystkie  pokoje  posiadają  własną  łazienkę  (prysznic,  umywalka,
WC).  Budynek jest wyposażony w windę oraz podjazd przystosowany
do wózków. Teren o powierzchni 2 hektarów jest ogrodzony i posiada
parking samochodowy przeznaczony dla gości, jak również plac zabaw,
boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej oraz miejsce na ognisko. W
2017 roku część pokoi została powiększona i odnowiona. 

Termin: 03.07 - 15.07.2021r.

Cena: 1799,00 zł./os. 
Oferta dla grupy 50 os. pełnopłatnych

Cena zawiera:
 zakwaterowanie  w  ośrodku  o  wysokim  standardzie  w

pokojach  2-3  osobowych   (wg  zapotrzebowania),   12
noclegów 

 transport  komfortowym  autokarem  (przejazdy  w  ciągu
dnia)

 wyżywienie: 3 posiłki dziennie
 ubezpieczenie NNW
 1 wieczorek taneczny przy muzyce 
 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek
 wycieczka  całodniowa  z  przewodnikiem  do  Jarosławca

wstęp  na  latarnie  morską,  Jezierzany  Galeria  Rybacka,
Ustka spacer po okolicy

 możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji ośrodka
 opiekę rezydenta podczas pobytu
 opłatę na TFG i TFP
 taksę klimatyczną
 podatek VAT

Cena nie zawiera: 
• świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”
• dopłaty do pokoju 1-osobowego

 



Uwaga!!!Organizator  gwarantuje  bezkosztową  anulację  wyjazdu,  jeśli  w  miejscu  docelowym  wystąpią
nieuniknione  i  nadzwyczajne  okoliczności  uniemożliwiające  realizację  imprezy  turystycznej  np.:  zamknięcie
granic, zamknięcie hoteli, wprowadzenie kwarantanny itp.
Jednocześnie  informujemy  iż  po  stronie  klienta  pozostaje  zabezpieczenie  szczególnych środków  ostrożności,
które wprowadza dany kraj/region w miejscu docelowym realizacji imprezy np.: obowiązek posiadania maseczki,
rękawiczek,  testu  na  COVID,  szczepień  ochronnych,  paszportu  itp. Wprowadzenie  takich  środków
bezpieczeństwa  oraz  ewentualna  kwarantanna  po  powrocie  do  kraju  nie  jest  podstawą  do  bezkosztowej
rezygnacji lub anulacji wyjazdu.
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