
DĄBKI
Spokój pośród wydm

Dąbki leżą jednocześnie nad
Bałtykiem i dużym, przymorskim
jeziorem Bukowo. Ze względu
na działający prozdrowotnie
mikroklimat i czystość powietrza,
miejscowości nadano status
uzdrowiska.

Położenie ośrodka, pomiędzy jeziorem Bukowo a morzem (100 m), w sąsiedztwie lasu i centrum
miejscowości stwarza idealne warunki do wypoczynku. Jest to również doskonałe miejsce dla amatorów
aktywnego spędzania wolnego czasu. 

       ATRAKCJE W OKOLICY: OBIEKT (300 miejsc):

� Zabytki Darłowa: jedyny w Polsce nadmorski, gotycki
Zamek Książąt Pomorskich, Kościół Mariacki, barokowy
Ratusz oraz unikatowa, średniowieczna zabudowa miasta

� Szeroka, piaszczysta i niezwykle czysta plaża
� Aleja spacerowo-joggingowa pomiędzy Bałtykiem

a Jeziorem Bukowo (7 km), wypożyczalnie sprzętu
do windsurfingu i innych sportów wodnych

� Unikalny mikroklimat, duże nasłonecznienie i bogate
w jod powietrze

• Obiekt sezonowy. Pawilon A i B – pokoje 1-, 2- i 3- osobowe
Pawilon C i D – pokoje: 2- osobowe oraz pokoje typu studio
2+2, 2+3 - standard turystyczny

� Plac zabaw, świetlice, miejsce na ognisko, grilla
� Boiska sportowe: do koszykówki, siatkówki, kometki, piłki

ręcznej, boisko do piłki plażowej; wypożyczalnia rowerów;
siłownia zewnętrzna

� Kawiarnia, sala dyskotekowa, sala telewizyjna, bilard,
tenis stołowy, WiFi

• Pakiety tematyczne: oferta dla Seniora (str. 18)
• Wczasy z transportem (str. 12)
• Parking niestrzeżony, płatny 10 zł /doba, ilość miejsc ograniczona

              INFORMACJE PRAKTYCZNE

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB).
• 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 4-17 lat na dostawce / wspólnym spaniu

w atrakcyjnej cenie: FB 350 zł / 7 dni.
• Zakwaterowanie w pawilonie C i D (standard turystyczny)

zniżka 20%.
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet)

+ obiad serwowany + kolacja (bufet).
• Ośrodek przystosowany do organizacji kolonii.
• Oferujemy pobyty 10, 11 dniowe – informacja o terminach

i cenach w biurze sprzedaży oraz www.nat.pl.
• Więcej informacji na str. 4

                     DOJAZD

• PKP: do Koszalina i dalej busem DPP ( Darłowskie Przewozy Pasażerskie),
lub  busem prywatnym ARTUR  z Koszalina  odjeżdżają z dworca PKS
przy PKP co godzinę lub częściej.  Lub PKP: do  Sławna i dalej busem 
do Darłowa. W Darłowie przesiadka na bus do Dąbek.

Wczasy z transportem zorganizowanym ze Śląska - szczegóły str. 12-13.
 

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80-81, 500 608 229 najlepsze ceny i terminy sprawdź na  www.nat.pl
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       OW Carbo

ul. Dąbkowicka 8, 76-156 Dąbki
tel./fax: 94/314-80-40
e-mail: carbo@nat.pl
GPS: 54°22’41.76’’N, 16°18’47.12’’E

CENA
za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat (7 dni)

C / 01.04 – 27.05

B / 27.05 – 24.06

A / 24.06 – 26.08

B / 26.08 – 23.09

C / 23.09 – 28.10

wyżywienie / cena odsezon / terminy

FB / 690 zł

FB / 750 zł

FB / 950 zł

FB / 750 zł

FB / 690 zł

Cena od

690 zł
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