
WCZASY 2021 – Ustronie Morskie
Ustronie Morskie to jedna z najchętniej odwiedzanych miejscowości na
północy  naszego  kraju.  Plaża  ma  w  Ustroniu  Morskim  ponad  dwa
kilometry, więc jest gdzie poleżeć i poplażować. 

Ośrodek:  nowo  wybudowany,  położony około  150 metrów od  morza.  
W pensjonacie 2 pokoje - 1 os, 11 pokoi – 2 os, 5 pokoi – 3 os, 1 pokój typu
studio 2 + 2 ze wspólną łazienką. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę,
balkon,  TV,  sprzęt  plażowy  (leżaki,  parawan).  Ogólnodostępne  czajniki
oraz  lodówka  znajdują  się  na  korytarzu  –  na  każdym  piętrze.  WiFi
dostępne w całym obiekcie.  Cały teren ośrodka jest  ogrodzony.  Stoliki  
i ławeczki przed ośrodkiem.

Wyżywienie: 4 posiłki dziennie ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
Serwowane w drugim pensjonacie 80m od ośrodka. 

Termin: 23.06-03.07.2021 i 20.08-30.08.2021
Cena: 1640 zł/os
Kalkulacja dla grupy 40 osób pełnopłatnych

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

( 2 pokoje 1 os, 11 pokoi – 2 os, 5 pokoi – 3 os, 1 pokój typu studio 2
+ 2 ze wspólną łazienką)

 wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
 podczas turnusu jedna impreza grillowa po kolacji 
 ubezpieczenie NNW
 autokarowa wycieczka do Kołobrzegu
 możliwość korzystania z atrakcji ośrodka
 opłatę na TFG i TFP
 opieka przedstawiciela biura 
 podatek VAT

Cena nie zawiera: 
• dopłaty do pokoju 1 osobowego 200 zł/ pobyt
• świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”
• opłaty klimatycznej (wynosi 1,00 zł/emeryci/dzień lub 2,00 zł/os/dzień) pobierana od gości w ośrodku

Pobyt rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu (pierwsze świadczenie - kolacja) . Pobyt kończy się po 
śniadaniu (ostatnie świadczenie – śniadanie). 

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. 

VitaSUN BIURO TURYSTYCZNE
Biuro: 42-504 Będzin ul. Gzichowska 116a 
tel. 731 897 483 e-mail:  anna.gala@vitasun.pl
NIP: 625-215-23-04
Santander: 18 1090 1665 0000 0001 4143 0837 


