
WCZASY 2021 – Łukęcin
Ośrodek  usytuowany  jest  w  sąsiedztwie  Morza  Bałtyckiego,  około
150m  do  piaszczystej  plaży,  w  sercu  jednego  z  piękniejszych
zakątków  na  Zachodnim  Wybrzeżu,  w  pełnej  zieleni  miejscowości
Łukęcin koło Pobierowa.  Kameralny obiekt  będący rodzinną firmą,
jest  idealnym  miejscem  do  organizacji  wypoczynku  czy  wszelkich
imprez  oraz  spotkań  w  relaksującym  otoczeniu  natury,  z  dala  od
miejskiego  gwaru  i  pośpiechu.  To  miejsce,  które  przyciąga  swoją
atmosferą i bliskością przyrody. 
Budynek hotelowy standard posiada łącznie 140 miejsc noclegowych
w pokojach 2-  osobowych  oraz  rodzinnych  studiach:  3-osobowych
(pokój 2-osobowy + pokój 1-osobowy) oraz 4-osobowych (pokój 2-
osobowy  +  pokój  2-osobowy).  Funkcjonalne,  słoneczne  pokoje
posiadają  łazienki,  balkony,  Tv-Sat,  zaparzacz  wody.  Dodatkowo
pokoje/studia zostały wyposażone w zestawy plażowe: 2 leżaki, koc
plażowy oraz parawan. Budynek hotelowy standard posiada windę.

Termin:14.06-24.06.2021
Cena: 1650 zł/os
Kalkulacja dla grupy min. 45 osób pełnopłatnych

Cena zawiera
 transport autokarem (przejazdy przez dzień)
 10  noclegów  w  pokojach  o  wysokim  standardzie  2-4

osobowych  (wg zapotrzebowania)
 wyżywienie:  śniadanie  bufet;  lunch  (zupa  +  danie  na

ciepło  serwowane  +bufet  sałatkowy  +  deser  +  napój)  ;
kolacja  (  danie  główne  serwowane  do  stołu+  bufet:
zupy,bufet sałatkowy, bufet dań kolacyjnych, napoje)

 podczas turnusu jedna kolacja w formie grilla z muzyką
elektroniczną

 ubezpieczenie NNW
 jeden wieczorek tanecnyh przy muzyce z poczęstunkiem 

( kawa , herbata, woda, sok, ciasto)
 możliwość korzystania z atrakcji ośrodka
 opłatę na TFG i TFP
 opieka przedstawiciela biura 
 podatek VAT

Cena nie zawiera: 
• dopłaty do pokoju 1 osobowego 
• świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”
• opłaty klimatycznej (wynosi 2,00 zł/os /dzień) pobierana od gości w ośrodku

Pobyt rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu (pierwsze świadczenie - Obiadokolacja) . Pobyt 
kończy się o godz. 10:30 w dniu wyjazdu (ostatnie świadczenie – Bufet śniadaniowy). 



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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