Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Wałczu
=====================================================================================================

Organizuje w „ Promocyjnej cenie ”
10 dniowe Wczasy wypoczynkowe w 2014 roku
w Międzyzdrojach w Ośrodku Wypoczynkowym „ Polino ”
zapisy i rezerwacja na 2014 rok już zaczęte pod niżej podanymi namiarami
======================================================================================================

Pobyt zaczyna się pierwszego dnia obiadem a kończy 10 dnia
obiadem, proponujemy wyśmienite pełne wyżywienie tj. śniadanie,
obiad, kolacja. Do Państwa dyspozycji są pokoje 2 , 3 osobowe z
natryskami i umywalkami, część pokoi z TV lub radiem, czajnik,
bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi możliwość korzystania z
parkingu (nieodpłatnie). Od 2014 roku będzie do dyspozycji na
terenie OW kącik Relaksacyjny w tym (fotele z masażem, Solarium
itp. ) Na terenie ośrodka znajduje się bufet – Winiarnia bar „Bodega”
z możliwością spędzenia miłych wieczorów tj. grill, wieczorki
taneczne. Uczestnicy turnusów mają możliwość wypożyczenia
rowerów (nieodpłatnie) i zorganizowania wycieczek np. zwiedzanie
Świnoujścia, wyspy Wolin, Albeck. Międzyzdroje to znane polskie
wybrzeże. Szerokie, piaszczyste plaże i wspaniały mikroklimat
zachęcają do kąpieli morskich oraz słonecznych. Molo, nadmorska
promenada, plaża, park, lasy Wolińskiego Parku Narodowego oraz
piękne krajobrazy stwarzają wyjątkowy, letniskowy klimat
Międzyzdrojów. Ośrodek znajduje się w bardzo dogodnym
komunikatywnie miejscu w samym centrum miasta około 200 m od
Promenady Gwiazd morza i pięknego molo.

Termin – data 2014 r.
-- turnusu -10 dniowy (9 noclegów)

Cena za osobę –
Pokój - 2 , 3
osobowy

25.05. - 03.06. 2014 r.

590 zł

04.06. - 13.06. 2014 r.

590 zł

14.06. - 23.06. 2014 r.

590 zł

24.06. - 03.07. 2014 r.

590 zł

26.08. - 04.09. 2014 r.

590 zł

05.09. - 14.09. 2014 r.

590 zł

15.09. - 24.09. 2014 r.

590 zł

====================================== INFORMACJE – REZERWACJA - KONTAKT
Chętnych do udziału w turnusach proszę o zgłoszenie w kole PSD OP Wałcz ul. Kościuszkowców 10
Zapytania i zgłoszenia kierować do Prezesa PSD OP. Mieczysław Jakób
tel. kom. 604 785 605 lub (67) 387 02 20 lub adres email: mieczyslaw_jakob@wp.pl
lub Vice Prezesa PSD OP Mirosława Konopka – Szuda tel. kom. 606 971 389
========================================================================================================================================================================

Wpłaty zaliczek z dopiskiem ( „wczasy i termin” i imię nazwisko uczestnika) prosimy wpłacać na konto:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Wałcz
SBL Złotów o / Mirosławiec 93 8941 1032 0094 7738

2000 0040

=======================================================================================================================================================================================================================
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