ŁEBA - OW DIUNA / WCZASY
SENIORA
Termin: 13-09-2020 / 22-09-2020 (10 dni) (kat.: Wczasy Seniora)
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy od strony Galerii Porczyńskich, odjazd godzina 8.00
ŁEBA należy do najpopularniejszych miejscowości na polskim wybrzeżu. Renomę swą zawdzięcza
wspaniałym walorom naturalnym, klimatycznym i bogatej infrastrukturze turystycznej. Okolice Łeby
słyną z unikalnych na skalę europejską wydm ruchomych, szerokich plaż z wyjątkowo jasnym,
miękkim i czystym piaskiem oraz mikroklimatem o podwyższonej zawartości soli i jodu, działających
leczniczo na układ oddechowy. Jest to idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych tj.
windsurfingu, żeglarstwa morskiego i śródlądowego oraz wędkarstwa.
ZAKWATEROWANIE. Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA jest obiektem położonym przy nadmorskiej
promenadzie, w lesie sosnowym, w odległości około 300 m od plaży. Do dyspozycji gości w ośordku
są: duża, klimatyzowana jadalnia, kawiarnia, sala konferencyjna, boisko do piłki nożnej, dwa boiska
do siatkówki plażowej, boisko do badmintona, atestowany plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzną
oraz dwa kręgi ogniskowe.
W ośodku przygotowane jest ambolatorium wyosażone w apteczkę z podstawowymi lekami
oierwszej pomocy i materiałami opatrunkowymi. Nad bezpieczeństwem zdrowotnym gości czuwa w
ośrodku pielegniarka oraz dochodzacy w razie potrzeby lekarz.
POKOJE. Dysponuje pokojami 2- i 3-osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym, telewizorem i
balkonem.
WYŻYWIENIE trzy razy dzienie w stołówce ośrodka.
TRANSPORT. Autokar lub bus na trasie Warszawa - Wicie i z powrotem. Autokar odjeżdża z Placu
Bankowego i tam też wraca. Opłata za autokar wliczona jest już w cenę skierownia.
*

Koszt Uczestnictwa:
1490.00 zł zwykły / normalna ;

1380.00 zł dla seniora / stały klientów ;

1280.00 zł dla dzieci

Uwagi:
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. Cena zawiera: transport autokarem klasy** (Mercedes, Bova, Setra) lub busem Mercedes (w
przypadku mniejszej liczby uczestników) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi, noclegi
(pokoje, 2, 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), 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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