MIELNO (GRYF) - WCZASY SENIORA
Termin: 06-09-2020 / 15-09-2020 (10 dni) (kat.: Wczasy Seniora)
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy od strony Galerii Porczyńskich, odjazd godzina 8.00
MIELNO. Mielno połóżone na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno, to niewielka
nadmorska miejscowość w województwie Zachodniopomorskim. Leży 17 km od Koszalina i 33 km od
Kołobrzegu. W Mielnie zamieszkuje ok. 2000 stałych mieszkańców. Miejsce niezwykle popularne
wśród wczasowiczów ceniących sobie piękne plaże miejscowości.
ZAKWATEROWANIE w luksusoweym obiekcie hotelowym Villa GRYF (nasza kategoria ***).
Budynek położony jest w zacisznej – willowej części Mielna , na skraju lasu , około 250 metrów od
morza i 200 metrów od jeziora Jamno oraz 200 metrów od głównej ulicy Mielna, jaką jest ulica
Bolesława Chrobrego, gdzie wzdłuż ulicy toczy się "życie miasteczka" (dokładny adres : ulica Orła
Białego 4a; 76-032 Mielno). Hotel Gryf mieści się w tradycyjnym dla regionu Pomorza budynku,
który wyróżnia się murem pruskim i dachem łukowym. W hotelu mieści się całodobowa recepcja,
całodobowy bar, w którym serwowane są (za opłata) przekąski, desery, napoje alkoholowe... Dla
wygody gości przygotowano dostepny oprzez całą dobę tarasu na dachu budynku, gdzie są wygodne
leżaki i łóżka plażowe. Z tarasu – jest bezpośrednia łączność do baru , gdzie kelner/barman po kilku
chwilach przyniesie zamówione napoje. Na gości czeka również przez całą dobę sauna sucha z
panelem do hydromasażu oraz pokój zabaw dla dzieci. W osordku można wypożyczyć nieodpłatnie
sprzęty plażowy ( drewniane leżaki i parawany);
FILM: https://www.youtube.com/watch?v=Ur2izwsAGQw
POKOJE. Każdy pokój jest wyposażony umeblowanie hotelowe, TV kanałami telefizji satelitrnej z
radiem i głośnikiem zewnętrznym w łazience, stałe łącze internetowe (kablowe, kabel dostępny w
recepcji), balkon (z wyjątkiem dwóch pokoi na parterze) z kompletem mebli ogrodowych, łazienkę z
pełnym węzłem sanitarnymi (ręczniki i firmowe kosmetyki typu żel pod prysznic, szampon)...
WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE SOFT. W ramach pobytu zapewniamy bogate wyżywienie
serwowane 3 razy dzienie. Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w godz. 8.00-10.00 i obiad w
godz. 13.00 - 15.30 (w formułe mieszanej: każdego dnia 2-3 zupy podawane w kociołkach, bufet
świeżych surówek, domowe ciasto, ciepłe napoje – wszystko w formie bufetu szwedzkiego. Jedynie
drugie danie - każdego dnia 5-6 dań do wyboru - porcjowane przez kucharza). kolacje w godz. 18.0019.30 (w formie bufetu szwedzkiego.
Napoje gazowane, wyciskane soki owocowe i alkohole – dodatkowo płatne.
Całodobowy bufet ciepłych napojów (około 20 gatunków herbat, kilka gatunków kaw, wrzątek do
zaparzania swoich ziółek oraz drobne przekąski);
*
TRANSPORT
Autokar lub bus na trasie Warszawa - Mielno-Unieście i z powrotem. Autokar odjeżdża z Placu
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Bankowego i tam też wraca. Opłata za autokar wliczona jest już w cenę skierownia.
Odległość do przejechania ok. 460 km.

Koszt Uczestnictwa:
1950.00 zł zwykły / normalna ;

1780.00 zł dla seniora / stały klientów ;

1320.00 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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