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       Wczasy dla Seniora  z dojazdem autokarem 

 

Pogorzelica urocza nadmorska miejscowość letniskowa poło-

żona w lesie sosnowym. Czysta, piaszczysta plaża oraz doskonałej 
jakości wody, wielokrotnie otrzymywały odznaczenie Błękitnej 
Flagi. Pogorzelica to prawdziwy raj dla grzybiarzy i miłośników le-
śnych spacerów. Zachwycające stuletnie sosnowe lasy, rozciąga-
jące się kilometrami wzdłuż morza, łagodnie ukształtowane, zale-
sione wydmy sprawiają, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc 
nad morzem. 
 

Ośrodek Wczasowy Familijni  usytuowany jest w pięknym sosno-
wym lesie zaledwie 150  metrów od morza. Obiekt składa się  
z murowanych dwukondygnacyjnych budynków. Obiekt ogro-
dzony, dozorowany i monitorowany, co umożliwia bezpieczny 
pobyt przebywających gości. Do dyspozycji gości: recepcja, jadal-
nia, wiele obiektów sportowych: siłownia, pole do minigolfa, stół 
do tenisa stołowego, boisko do gry w siatkówkę i piłkę nożną, bo-
isko do koszykówki, trampolina, centrum multimedialne, sala ki-
nowa, stół do bilarda, dart, cymbergaje, a także kompleks base-
nowy składający się z brodzika, basenu kąpielowego oraz jacuzzi, 
sprzęt sportowy w postaci piłek do piłki nożnej, siatkówki, koszy-
kówki; kijki do Nordic Walking, zestawy do badmintona oraz te-
nisa stołowego, Wi-Fi, parking. 
 

 

Zakwaterowanie: komfortowe pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym, cyfrową telewizją, internetem, w każdym 
pokoju czajnik bezprzewodowy, lodówka, podstawowy sprzęt 
plażowy (koc, parawan, leżak).  

 

Wyżywienie: 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje w formie bu-
fetu. 
 

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 17.00, opuszczenie 
pokoju do godziny 9.00, ognisko z pieczeniem kiełbasek, korzy-
stanie z krytego basenu z podgrzewaną wodą oraz spray parku z 
profesjonalną opieką ratownika wodnego, wieczór karaoke, dys-
koteki w profesjonalnej sali muzycznej z DJ, zabawy w centrum 
multimedialnym, turnieje sportowe, wieczorki taneczne i kar-
ciane, w deszczowe dni możliwość projekcji filmów na dużym 
ekranie, dzień otwarty w jacuzzi, dancingi na świeżym powietrzu 
przy muzyce na żywo, zabawy ruchowe oraz gry przy muzyce. 

Termin i cena wczasów: 

Terminy osoba dorosła 

10.09 – 20.09.20 – 10 noclegów 1400 

Dojazd własny - zniżka 120 zł. Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej. 
 

 
Dojazd autokarem lub mikrobusem (w cenie) wg poniższego rozkładu jazdy: 

Miasto miejsce wyjazdu godz. wyj. 
godz. 
powr. 

Kłodzko parking przy motelu Korona (połączenie antenowe) 700 2000 

Ząbkowice Śl. parking przy PKP (połączenie antenowe) 730 1930 

Dzierżoniów zatoka przy Netto, ul. Batalionów Chłopskich (połączenie antenowe) 800 1900 

Świdnica stacja paliw Shell ul. Sikorskiego - przy TESCO (połączenie antenowe) 830 1830 

Wałbrzych stacja paliw Shell ul. Kolejowa (połączenie antenowe) 900 1800 

Świebodzice parking przy Biedronce ul. Wałbrzyska (połączenie antenowe) 920 1745 

Strzegom parking przy restauracji McDonald’s Al. Wojska Polskiego 80H (połączenie antenowe) 930 1730 

Jawor zatoczka obok cmentarza przy kwiaciarni Bukiecik (połączenie antenowe) 940 1715 

Legnica stacja paliw Shell ul. Złotoryjska 172 10.00 1630 

Lubin parking przy restauracji McDonald’s 1030 1600 

Polkowice dworzec PKS 1045 1545 

Głogów parking przy TESCO ul. Piłsudskiego 1110 1515 

Nowa Sól stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego 1140 1445 

Zielona Góra pętla autobusów miejskich, ul. Wrocławska (wjazd od str. Raculi) 1200 1400 

Świebodzin stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego 41 1230 1330 

Międzyrzecz stacja paliw Neo ul. Malczewskiego 1300 1300 

Gorzów Wielkop. stacja paliw Shell ul. Kasprzaka 13 1330 1230 

Wyjazd z Pogorzelicy ok. godz. 9.00. 


