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Wczasy nad Bałtykiem
Dźwirzyno
Termin: 4-13.06.2021
DŹWIRZYNO - położone jest 13 kilometrów od Kołobrzegu, między brzegiem Bałtyku, a jeziorem
Resko Przymorskie. Dźwirzyno znane jest z jednej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu i jednego z
najczystszych morskich kąpielisk. Szeroka plaża - utworzona z drobniutkich, czystych i jasnych ziarenek
piasku przechodzi w kierunku lądu w wysoki wał wydmowy, dochodzący do 16 m n.p.m. Wydmy
porośnięte lasem sosnowym stanowią atrakcyjny element miejscowego krajobrazu. Miejscowość
położona jest wzdłuż jednej, głównej ulicy Wyzwolenia. Warto zatrzymać się na niej dłużej, chociażby
dla rosnących tu szesnastu ponad 250-letnich dębów szypułkowych. Dźwirzyno ma nowoczesny port,
przystań windsurfingową i jachtową.
https://www.dzwirzyno.pl/

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek wczasowy AKACJA - ulokowany zaledwie 140 m od plaży, zaprasza
rodziny z dziećmi, emerytów oraz młodzież na zielone szkoły nad morzem. W pobliżu znajduje się jedna
z najładniejszych plaż na polskim wybrzeżu oraz jedno z najczystszych i najbardziej przyjaznych
kąpielisk. W okolicy są ścieżki spacerowe, które można przemierzać po plażowaniu. Na aktywnych
czekają szlaki rowerowe.
Gościom zapewniamy dobre warunki zakwaterowania. Proponujemy w pełni wysposażone pokoje do
wynajęcia dla wszystkich smakoszy morskich specjałów – w pobliżu znajduje się port rybacki, gdzie
można podejrzeć pracę rybaków czy kupić świeżą rybę. Akacja to przytulny ośrodek wypoczynkowy nad
morzem w wyjątkowo atrakcyjnym otoczeniu.
http://www.corect.com.pl/

Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych.

Cena: 1440 zł
Świadczenia:
transport komfortowym autokarem,
9 noclegów w pokojach 2, 3, 4-osobowych z łazienką
wyżywienie – 3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja + podwieczorek
wycieczka kolejką z przewodnikiem Dźwirzyno – Kołobrzeg - Dźwirzyno
wycieczka do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy
ognisko z pieczeniem kiełbasek
wieczorek taneczny z muzyką mechaniczną (uzależniony od obostrzeń)
ubezpieczenie
Cena nie obejmuje:
 biletu wstępu do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy
 dopłaty do pokoju 1-osobowego: 180 zł za cały pobyt
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