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       ATRAKCJE W OKOLICY:

� Amfiteatr z bogatą ofertą imprez kulturalnych
i rozrywkowych – występy zespołów i kabaretów

� Kościół neogotycki z 1885 r., ponad 600 letni kościółek
w Rusowie (ok. 10 km) 

� Najstarsze w Polsce dęby: Dąb Warcisław i Dąb Bolesław
( Dąb Bolesław 01.06.2016 r. został powalony przez wichurę),
dwa mola spacerowe wybiegające ponad 100 m w morze

� Letnie kąpielisko rokrocznie wyróżniane Błękitną Flagą
� Liczne szlaki spacerowe, doskonałe warunki do uprawiania

sportów wodnych i wędkarstwa
� Powietrze bogate w jod, sprzyjające terapii górnych

dróg oddechowych

MORZE

OW Gwarek
Ośrodek pięknie położony na klifie morskim tuż przy linii brzegowej, 
nad samą plażą, niedaleko zagospodarowanego parku. Wszystkie 
pokoje skierowane na morze, pozwolą cieszyć się wspaniałym 
widokiem wschodów i zachodów słońca. 

USTRONIE MORSKIE
Ustronie Morskie to jedna z najchętniej odwiedzanych miejscowości 
nad Bałtykiem. Kurort o ponad 100 letniej tradycji lecznictwa 
sanatoryjnego, położony 13 km od Kołobrzegu charakteryzuje się 
specyficznym, bogatym w jod mikroklimatem. 

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 / 1020 zł
HB / 940 zł

Sezon B
7 dniowy turnus
26.05 – 23.06.2018
25.08 – 29.09.2018

FB / 830 zł
HB / 750 zł

Sezon C
7 dniowy turnus
07.04 – 26.05.2018
29.09 – 27.10.2018

FB / 720 zł
HB / 640 zł

                   Cena zawiera:

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

+ 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.
• Więcej informacji – str. 4-5.

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

OBIEKT (251 miejsc):

• Obiekt sezonowy. Dwa budynki, pokoje 2 i 3-osobowe,
4 i 6-osobowe pokoje typu studio

� Możliwość plażowania na terenie ośrodka
� Plac zabaw dla dzieci, przechowywalnia rowerów, wózków

dziecięcych, pokój zabaw dla dzieci
� Miejsce na ognisko lub grilla
� Boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, salka do

tenisa stołowego
� Kawiarnia, salon gier: piłkarzyki, bilard, lotki, pomieszczenia

telewizyjne, WiFi na terenie ośrodka
• Parking płatny 10 zł/doba


