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       ATRAKCJE W OKOLICY:

� Muzeum Zalewu Wiślanego, kościół pw. Św. Marka
Największy w Europie rezerwat kormorana czarnego, 
rezerwat czapli siwej

� Szeroka, piaszczysta plaża, niezwykłe położenie na styku morza
i Żuław Wislanych

� Port pasażerski, dwie przystanie żeglarskie, port rybacki,
rejsy wycieczkowe

� Szlaki spacerowe, trasy rowerowe, możliwość jazdy konnej

MORZE

OW Eden 
Ośrodek położony jest na skarpie, nad Zalewem Wiślanym ok. 
1300 m od morza. Na piękną plażę oferujemy dowóz meleksem.

KĄTY RYBACKIE
Kąty Rybackie to nieduża, spokojna miejscowość letniskowa, 
położona u wejścia do Mierzei Wiślanej. Znajduje się tutaj Rezerwat 
utworzony dla ochrony kormorana czarnego oraz czapli siwej. 

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588 najlepsze ceny i terminy sprawdź na  www.nat.pl

Osoba dorosła /Dziecko > 14 latTerminy

Sezon A
7 dniowy turnus
23.06 – 25.08.2018

FB / 870 zł
HB / 760 zł

Sezon B
7 dniowy turnus
26.05 – 23.06.2018
25.08 – 29.09.2018

FB / 700 zł
HB / 590 zł

Sezon C
7 dniowy turnus
07.04 – 26.05.2018
29.09 – 27.10.2018

FB / 660 zł
HB / 550 zł

                   Cena zawiera:

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB).
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet)

+ obiad serwowany + kolacja (bufet). 
• HB – nocleg z dwoma posiłkami; śniadanie (bufet) + kolacja (bufet).
• Dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym: zniżka 20% od ceny osoby dorosłej.
• Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 20%

od ceny osoby dorosłej.
• Dziecko 4-14 lat na dostawce / wspólnym spaniu w atrakcyjnej cenie:

FB 350 zł / 7 dni, HB 280 zł / 7 dni.
• W ośrodku przebywać będą dzieci i młodzież (zielone szkoły, kolonie).
• Więcej informacji – str. 4-5.

Zapytaj sprzedawcę o pobyty dłuższe – 8, 9, 10, 11, 12 dniowe
Wczasy z transportem – str. 12-13, Oferta dla Seniora - str. 18-19.

OBIEKT (197 miejsc):

• Obiekt sezonowy. Pokoje 2- i 3- osobowe, pokoje typu studio
(2+2, 2+3)

� Plac zabaw, bilard, tenis stołowy, miejsce na ognisko, grilla
� Dowóz na plażę meleksem
� Wielofunkcyjne boisko (tenis ziemny, siatkówka, koszykówka,

piłka nożna), boisko do piłki plażowej
� W ośrodku organizowane są fakultatywne wycieczki do Trójmiasta,

Malborka, Fromborka i Krynicy Morskiej
� Jadalnia, kawiarnia, WiFi w holu recepcyjnym, sala dydaktyczna
• Parking ogrodzony, niestrzeżony, płatny 10 zł/doba, 


