Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl
Numer oferty: 389

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA W Mrzeżynie

Plaża w Mrzeżynie to również czystość i bezpieczeństwo potwierdzane corocznie Błękitną Flagą.
Uroku dodaje port rybacki i jachtowy, dzięki któremu można poczuć prawdziwie nadbałtycki klimat
Ośrodek stanowi idealne miejsce dla osób, pragnących wypocząć w rodzinnym gronie w spokojnej okolicy.
Dzięki bliskości morza, panuje tu wyjątkowy mikroklimat.
Każdy z pokoi posiada łazienkę, TV, radio, telefon oraz sprzęt plażowy. Goście mogą również korzystać z
bezprzewodowego Internetu.
Obiekt serwuje kuchnie Polską w przestronnej sali restauracyjnej. W kawiarni na terenie obiektu można napić się
przepysznej kawy.
Doba hotelowa:rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15.00 i kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00
Obiekt dodatkowo oferuje:
• wszystkie pokoje wyposażone w sprzęt plażowy
• basen zewnętrzny
• bezprzewodowy Internet
• sala restauracyjna
• kawiarnia
• grill
• sauna sucha
• sauna parowa
• plac zabaw dla dzieci
• bawialnia dla dzieci w lipcu i sierpniu
• parking
ILOŚĆ NOCY
DATA
CENA ZŁ/OS

7
20-27.06.2020
975

27.06 – 04.07.2020
975

04-11.07.2020
975
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11-18.07.2020
975

25.07-01.08.2020
975

01-08.08.2020
975

08-15.08.2020
975

15-22.08.2020
975

22.29.08.2020
975

14
20.06-04.07.2020
1950

27.06-11.07.2020
1950
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04-18.07.2020
1950

11-25.07.2020
1950

18.07-01.08.2020
1950

25.07-08.08.2020
1950

01-15.08.2020
1950

08-22.08.2020
1950

15-29.08.2020
1950
Cena zawiera:
• noclegi w komfortowych pokojach
• śniadania w formie bufetu 8.00 - 10.00
• obiadokolacje w formie bufetu 17.00 - 19.00
• jednorazowego drinka powitalnego
• jednorazowego grilla z uwzględnieniem harmonogramu pracy Ośrodka oraz warunków pogodowych;
• korzystanie z sauny
• korzystanie z kijów do nordic walkingu;
• bezprzewodowy Internet w strefach wyznaczonych przez wynajmującego
• korzystanie z basenu zewnętrznego
Cena nie zawiera - płatne w hotelu:
- opłaty za dzieci i osoby dorosłe na dostawce (rozkładana sofa lub łóżko hotelowe pojedyncze):
• dzieci 0-4 lat śpiące w łóżku z rodzicami - BEZPŁATNIE / ze śniadaniem i obiadokolacją
• na życzenie dodatkowa pościel dla dziecka lub łóżeczko dla niemowląt 20 zł / doba
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• dzieci 4-12 lat 90 zł / doba ze śniadaniem i obiadokolacją
• dzieci 12-16 lat 110 zł/doba ze śniadaniem i obiadokolacją,
• osoby dorosłe powyżej 16 lat 130 zł / doba ze śniadaniem i obiadokolacją
Opłata klimatyczna: dorośli 2,00 zł/osobodzień, dzieci 1 zł / osobodzień,
Parking na terenie ośrodka płaty 10 zł/doba. W całym ośrodku obowiązuje zakaz palenia.
UWAGA! Brak możliwości rezerwacji pokojów 1-osobowych.
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