Marzenia-Horyzonty-Pomian Travel

Pogorzelica - Hotel **
Hotel ** położony w Pogorzelicy w pięknym sosnowym lesie. W odległości ok. 200 m znajdują się sklepy,
restauracje, przystanek autobusowy, ok. 3 km Niechorze z latarnią morską, ok. 8 km Rewal, ok. 45 km
Kołobrzeg. Spokojna okolica z dostępem do atrakcji na wyciągnięcie ręki ….
Plaża: znajduje się w odległości zaledwie 170 metrów, szeroka piaszczysta, na której można wypoczywać bez
ograniczeń. Laureat Błękitnej Flagi świadczącej o czystości i dobrej jakości wód oraz o spełnieniu szeregu
innych, rygorystycznych wymogów.
Pokoje: Obiekt posiada 203 miejsca noclegowe w pokojach 1, 2 i typu studio - 2 pokojowe (sypialnia + pokój
dzienny z rozkładaną sofą), wyposażone w lodówkę, TV.
Do dyspozycji Gości: jadalnia, kawiarnia, duży kwiatowy ogród, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci,
zestaw plażowy, basen kryty, siłownia, biblioteka (w cenie), sauna (płatna), parking (płatny).
Wyżywienie: śniadanie i kolacja (możliwość dopłaty do obiadu).
Doba hotelowa: od 15:00 do 10:00.

Termin:
29.05 - 10.07.2021
28.08 - 25.09.2021
10.07 - 28.08.2021
(min. 7 nocy)

Pokój dwuosobowy
bez balkonu
380 zł
115 zł / dziecko 2-12 lat
430 zł
135 zł / dziecko 2-12 lat

Pokój dwuosobowy
z balkonem
400 zł
120 zł / dziecko 2-12 lat
450 zł
140 zł / dziecko 2-12 lat

Studio z balkonem
dla 2 osób
440 zł
135 zł / dziecko 2-12 lat
490 zł
155 zł / dziecko 2-12 lat

Dzieci do 2 lat: bezpłatnie, bez świadczeń
Pokoje 1 osobowe za dopłatą
Cena za pokój 2 osobowy obejmuje: 1 nocleg dla 2 osób ze śniadaniem i kolacją.
Cena za studio obejmuje: 1 nocleg dla 2 osób ze śniadaniem i kolacją.
Ceny zniżkowe dla dzieci obowiązują w przypadku zakwaterowania z 2 osobami dorosłymi.
Dopłata do rozszerzonego wyżywienia obejmującego: śniadanie, obiad i kolację: 28 zł / 1 os. /doba,
19 zł / doba/dziecko.
Uwaga: zniżki dla seniorów 55+.
Uwaga: W Pogorzelicy jest pobierana opłata miejscowa, płatna gotówką, aktualnie 2 zł za /os./ dzień.

√ Możliwość skorzystania z bonu turystycznego 500 plus na dziecko.
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