
     

OFERTA WYPOCZYNKU - ,,OŚRODEK FAMILIJNI” w POGORZELICY
08-18.06.2022 (11 dni)

POGORZELICA - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "FAMILIJNI"- trzy posiłki dziennie
UZDROWISKOWY KURORT, SZEROKA PLAŻA, PYSZNE JEDZENIE, MIŁA OBSŁUGA,
WIECZORY PEŁNE ATRAKCJI: wieczory karciane, wieczorki taneczne - dancingi,
jacuzzi nocą, spacery z kijkami do Nordic Walking 

POGORZELICA nadmorska, urokliwa miejscowość wypoczynkowa, położna w województwie 
zachodnio-pomorskim ,w bezpośrednim sąsiedztwie Niechorza, 10 km od Rewala, 40 km od 
Kołobrzegu. Malownicze położenie, bliskość lasów sosnowych oraz sąsiedztwo jeziora Liwia Łużna, 
sprawiają, że wypoczynek w tym miejscu to prawdziwa radość i niezwykłe przeżycie. Piękne szerokie 
plaże oraz mnóstwo miejscowych atrakcji. To gwarancja udanych, rodzinnych wakacji nad polskim 
morzem.

Ośrodek Wypoczynkowy „Familijni” www.pogorzelica.familijni.com kompleks wypoczynkowy po 
generalnym remoncie, z doskonałym zapleczem rekreacyjno- sportowym, z bogatym programem 
animacyjnym

Położenie - bezpośrednio w lesie sosnowym , 10 minut spacerem od , ok. 300 m od plaży w linii 
prostej / przejście przez ulice i spacerkiem przez las /. Przejazd do kościoła w Pogorzelicy w niedzielę 
na mszę świętą jest bezpłatny / ośrodek dowozi klientów Melexem/.

Pokoje - 2, 3 osobowe. Komfortowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym i balkonami. Wyposażenie 
pokoi: telewizor, lodówka, suszarka na bieliznę, sprzęt plażowy /leżaki, parawan/, czajnik elektryczny,
szklanki / nie ma ręczników /. Ośrodek zastrzega sobie możliwość drzwi przejściowych do innego 
pokoju co wynika z zabudowy ośrodka.

Wyżywienie - 3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bogatego bufetu, oraz obiady 
serwowane do stolika. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia posiłków z restauracji. Posiłki 
domowe, smaczne i urozmaicone.



Do dyspozycji każdego seniora na terenie obiektu:
bar letni
basen
jacuzzi
kompleks ogniskowy z miejscem na grilla
sala kinowo - konferencyjna
sala dyskotekowa
przytulna kawiarnia z drink barem 

                                                           CENA 1790 zł/os 

CENA ZAWIERA: 
transport autokarem wc, klimatyzacja, dvd.
• zakwaterowanie w eleganckim ośrodku Familijni w pokojach z łazienkami, TV i balkonem ,
9 noclegów
• 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane) – pobyt rozpoczyna się 
kolacją i kończy śniadaniem
ognisko z pieczeniem kiełbasek
korzystanie z zadaszonego basenu z podgrzewaną wodą pod opieką ratownika
program animacyjny - wieczorki taneczne i karciane, dancingi, zabawy oraz gry ruchowe
• opieka pilota podczas przejazdu
• ubezpieczenie NNW ( Signal Iduna )
• podatek VAT 

.CENA NIE ZAWIERA

- świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- opłaty klimatycznej płatnej na miejscu w gotówce na recepcji po przyjeździe ok.2 zł/os/dobę,
- obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 2 zł/os,
- obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy 2 zł/os

INFORMACJE I ZAPISY : BIURO PODRÓŻY FRANKOTRAVEL Huta Podłysica 70, 26-004 
Bieliny, Tel: 664 022 844, 606 789 769
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