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Wczasy dla Seniora, dojazd autokarem
Łukęcin k/Pobierowa
Dom Wypoczynkowy Polana położony w zacisznej części Łukęcina. Do szerokiej piaszczystej plaży prowadzi
przyjemna droga przez las, ok. 300 m. Kameralny ośrodek składa się z pięciu dwukondygnacyjnych budynków: Akacja,
Brzoza, Jodła, Sosna i Topola, posiada około 80 miejsc noclegowych. Do dyspozycji gości: w budynku Akacja - recepcja,
lobby, restauracja z kawiarnią, drink bar, jadalnia z dwoma przyległymi słonecznymi tarasami - ponadto - biblioteka,
boisko do gry w piłkę siatkową, do gry w badmintona, plac zabaw dla dzieci, stoły do tenisa i piłkarzyków, niewielki
kompleks SPA: sauna, jacuzzi, prysznic deszczowy, masaże i inne zabiegi kosmetyczne i upiększające (płatne), Wi-Fi,
miejsce do grillowania, miejsca parkingowe. Lokalizacja ośrodka w sosnowym lesie oraz jego pięknie
zagospodarowany teren wypoczynkowy tworzą idealne warunki do relaksu i wypoczynku. Teren ośrodka ogrodzony
i monitorowany. Obiekt akceptuje zwierzęta. Tuż obok ośrodka znajdują się świetnie przygotowane szlaki rowerowe
i spacerowe prowadzące do pobliskiego Pobierowa i Dziwnowa.
Zakwaterowanie: przestronne pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką, nowocześnie i funkcjonalnie urządzone. W każdym
pokoju telewizor, czajnik, podstawowy sprzęt plażowy. Część pokoi z balkonem lub tarasem.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane.
Transport: autokar z klimatyzacją.
Świadczenia zawarte w cenie wczasów: transport autokarem z klimatyzacją, noclegi (ilość wg wybranego wariantu),
świadczenia zaczynają się kolacją pierwszego dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od
godziny 18.00, opuszczenie pokoju do godziny 9.00, ognisko z pieczeniem kiełbasek, turnieje sportowe, wieczorki
taneczne, zabawy ruchowe, wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów.
Terminy i ceny wczasów:
Terminy
04.06 – 14.06.20 – 10 noclegów
15.06 – 28.06.20 – 13 noclegów
10.07 – 20.07.20 – 10 noclegów
Dopłata do pokoju 1 osobowego 50 zł/doba.
Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej.

cena
1450
1735
1520

Dojazd autokarem lub mikrobusem wg poniższego rozkładu jazdy:
Miasto

miejsce wyjazdu

Kłodzko
parking przy motelu Korona (połączenie antenowe)
Ząbkowice Śl.
parking przy PKP (połączenie antenowe)
Dzierżoniów
zatoka przy Netto, ul. Batalionów Chłopskich (połączenie antenowe)
Świdnica
stacja paliw Shell ul. Sikorskiego - przy TESCO (połączenie antenowe)
Wałbrzych
stacja paliw Shell ul. Kolejowa (połączenie antenowe)
Świebodzice
parking przy Biedronce ul. Wałbrzyska (połączenie antenowe)
Strzegom
parking przy restauracji McDonald’s Al. Wojska Polskiego 80H (połe antenowe)
Jawor
zatoczka obok cmentarza przy kwiaciarni Bukiecik (połączenie antenowe)
Legnica
parking przy stacji benzynowej LOTOS ul. Jaworzyńska
Lubin
parking przy restauracji McDonald’s
Polkowice
dworzec PKS
Głogów
parking przy TESCO ul. Piłsudskiego
Nowa Sól
stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego
Zielona Góra
pętla autobusów miejskich, ul. Wrocławska (wjazd od str. Raculi)
Świebodzin
stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego 41
Międzyrzecz
stacja paliw Neo ul. Malczewskiego
Gorzów Wielkop.
parking przy TESCO ul. Słowiańska
Wyjazd z Łukęcina ok. godz. 8.00.

godz.
wyj.
700
730
800
830
900
920
930
940
1030
1100
1115
1145
1215
1300
1330
1400
1430

godz.
powr.
2000
1930
1900
1830
1800
1745
1730
1715
1630
1600
1545
1515
1445
1400
1330
1300
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