MIELNO-UNIEŚCIE - WCZASY
SENIORA
Termin: 01-06-2020 / 20-06-2020 (20 dni) (kat.: Wczasy Seniora)
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy od strony Galerii Porczyńskich, odjazd godzina 8.00
MIELNO. Mielno jest miastem połóżone na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno.
Miejsce niezwykle popularne wśród wczasowiczów ceniących sobie piękne plaże miejscowości.
ZAKWATEROWANIE. Pensjonat DUET w Mielnie-Unieściu. Obiekt jest całoroczny położony 50
m. od jeziora Jamno i 300 m. od marza. Kameralny budynek dwupiętrowy, w którym znajduje się 6
pokoi 2os., 8 pokoi 3os., 4 pokoi 4os. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.
POKOJE. Każdy pokój jest wyposażony w podstawowe umeblowanie hotelowe, TV, radio, sprzet
plażowy, sejf, chłodziarkę oraz łazienkę. Wszystkie pokoje są przeznaczone dla osób niepalących. Do
dyspozycji uczestników przypadają 2 małe ręczniki (kąpielowe trzeba mieć własne, w pokojachn nie
ma również kosmentyków typu: mydło i szampon).
WYŻYWIENIE. Podczas pobytu proponujemy smaczne, zdrowe, urozmaicone posiłki. Codziennie
przygotowane jets dla Państwa śniadanie, obiad i kolacja. Posiłki serwowane, smaczne,
przygotowywane według domowych przepisów.
Czajniki elektryczne znajdują się na korytarzu. W recepcji można wypożyczyć suszarkę do włosów,
żelazko.

TRANSPORT
Autokar lub bus na trasie Warszawa - Mielno-Unieście i z powrotem. Autokar odjeżdża z Placu
Bankowego i tam też wraca. Opłata za autokar wliczona jest już w cenę skierownia.
Odległość do przejechania ok. 460 km.

Program:
.
Dzień I
godz. 8.00 wyjazd z Warszawy (Plac Bankowy), przejazd do Mielna.
ok. godz. 16.00 zakwaterowanie w Pensjonacie DUET w Mielnie-Unieściu.
ok. godz. 18.00 obiadokolacja (serwowana) w stołówce ośrodka.
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.
Dzień środkowe
Codziennie wyżywienie śniadanie (stół szwedzki), obiad (serwowane do stolików), kolacja
(serwowana do stolików).
Czas na wypoczynek, korzystanie z lokalnych atrakcji na ternie ośrodka i miasta, plażowania.
.
Dzień ostatni
11.00 wyjazd w drogę powrotną
ok. godz. 20 przyjazd do Warszawy (Plac Bankowy)
_

Koszt Uczestnictwa:
2750.00 zł zwykły / normalna ;

2550.00 zł dla seniora / stały klientów ;

2350.00 zł dla dzieci

Uwagi:
. Cena zawiera: transport autokarem klasy** (Mercedes, Bova, Setra) lub busem Mercedes (w
przypadku mniejszej liczby uczestników) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi, noclegi
w Pensjonacie DUET (pokoje, 2, 3, 4 osobowe), wyżywienie 3 x dziennie, ubezpieczenie NNW.
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Wszystkim naszym Klientom zalecamy wykupienie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie,
nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć
ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub współuczestnika podróży. Ubezpieczenie kosztów imprezy
turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie
turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne). Osobom starszym lub
leczącym się zalecamy rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim
przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić
w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klientom możemy zaproponować zawarcie
umowy takiego ubezpieczenia przy zapisie na wycieczkę i przy okazji umowy organizacji wycieczki.
Koszt ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi 3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami
przewlekłymi - 8,5 % ceny imprezy.
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