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                     PROPONOWANE TURNUSY WCZASOWE NA 2023 ROK: 

 

 

1. Rowy – Villa „Maszt”, Termin: 2-13.05.2023, Cena: 1995 zł 

 

Mały elegancki ośrodek położony w centrum Rowów, blisko plaży i promenady. Komfortowe pokoje, patio na dachu 

budynku, piękne wnętrza, doskonała kuchnia. W pokojach m.in. mini-lodówka, WI-FI, podstawowe naczynia oraz leżaki 

i parawany. 

Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, śniadania i kolacje – bogaty bufet, obiady – serwowane z 

deserem i winem lub innym trunkiem, 2 dni obiady kuchni świata, zabawa integracyjna z muzyką i DJ-em, 1 kolacja                

w żołnierskim stylu, 1 kolacja grillowa, wieczorek filmowy z kinowym poczęstunkiem, fontanna czekoladowa do                    

1 obiadu, kawa, herbata pomiędzy posiłkami, wycieczka autokarowa do Ustki i Doliny Charlotty, wycieczka meleksem 

elektr. oraz poczęstunkiem na Klify w Dębinie, opieka rezydenta, korzystanie z łóżka do masażu powietrzem, parawanów, 

leżaków, tarasu na dachu z kominkiem oraz dmuchanego jacuzzi na zewnątrz, 3 degustacje: 1) 10 rodzajów nalewek,             

2) degustacja ryb, 3) wieczór słodkości (ciasta, pączki, galaretki, inne słodkości, kawa, herbata).  

2. Okuninka – O.W. „Astur”, Termin: 12-22.06.2023, Cena: 2295 zł 

 

Obiekt położony na terenie 4,5 ha, przylegającym do Jeziora Białego. Posiada własną plażę, sprzęt sportowy – wodny 

(kajaki, rowery wodne, łódki). Przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje – bufet, 

obiady serwowane), bufet kawowy – całą dobę, 2 imprezy integracyjne z muzyką i DJ-em, serwis plażowy (leżaki, 

parasole), wycieczka do Zamościa, wycieczka do Sobiboru i Włodawy, wycieczka do Kazimierza Dolnego na 

dojeździe, opieka pilota, możliwość łowienia ryb, rejs łodzią ze sternikiem po Jeziorze Białym, dodatkowy obiad                       

w dniu wyjazdu. Dla chętnych badania lekarskie i 27 zabiegów (dodatkowo płatne 250 zł).   

3. Świnoujście – O.W. „Koral”, Termin: 15.06-26.06.2023 (8 osób), Cena: 2295 zł 

        Termin: 1-12.09.2023 (24 miejsca), Cena: 2295 zł   

 

Mały ośrodek przy promenadzie, 70 m od plaży, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, ze sprzętem plażowym. Przejazd 

autokarem, ubezpieczenie NNW. Śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane z deserem i napojami. 1 impreza w formie 

zabawy tanecznej z DJ-em, 3 degustacje: nalewek, ryb i słodkości, opieka rezydenta, bufet kawowy – 24h, wycieczka 

z przewodnikiem po Świnoujściu. 

4. Rowy – O.W. „Marteczka”, Termin: 21.06-01.07.2023, Cena: 1995 zł (24 miejsca) 

 

Ładny ośrodek usytuowany w spokojnym miejscu w centrum miejscowości.  Pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami i TV                

z płaskim ekranem, lodówka, czajnik, zastawa stołowa, ręczniki, suszarka do włosów. W pełni wyposażony aneks 

kuchenny, parawany, leżaki, restauracja, drink bar, altana. Wyżywienie 3x dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady 

serwowane), 1 kolacja z zabawą z DJ-em, 1 kolacja w formie grilla, uroczysta kolacja pożegnalna, wieczorek filmowy 

z kinowym poczęstunkiem, kolacja wojskowa z żołnierskiej garkuchni, bufet kawowy 24 h, wycieczka autokarowa 

do Ustki i Doliny Charlotty, 3 degustacje: nalewek, ryb i słodkości, opieka rezydenta, transport autokarem, ubezpieczenie 

NNW. 

5. Rowy – O.W. „Orchidea”, Termin: 7-18.07.2023 (6 osób), Cena: 2395 zł   

 

Ośrodek położony w centrum Rowów, 350 m od morza. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami i TV, WI-FI, czajnik, lodówka, 

leżaki, parawan, transport autokarem, ubezpieczenie NNW. Wyżywienie 3x dziennie (śniadania i kolacje – bufet, obiady 

serwowane z deserem, napojami i lampką trunku), bufet kawowy 24 h, 1 kolacja w formie grilla, 1 zabawa grillowa z 

bogatym menu i DJ-em, 1 wojskowa kolacja na żołnierską nutę, uroczysta kolacja pożegnalna, wieczorek filmowy 

z kinowym poczęstunkiem, 3 degustacje: nalewek, ryb i słodkości, opieka rezydenta, wycieczka piesza z 

przewodnikiem do Słowińskiego Parku Narodowego, wycieczka meleksem elektrycznym do Poddąbia ( z poczęstunkiem). 


