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WCZASY NAD BAŁTYKIEM - ŁEBA - OŚRODEK WCZASOWY CHEMAR 2*** 200 M OD PLAŻY!
ŁEBA: popularny kurort nad Morzem Bałtyckim, położony na pograniczu Słowińskiego Parku Narodowego, w
sąsiedztwie jezior przybrzeżnych Łebsko i Gardno. Wielką atrakcją regionu są ruchome wydmy. Tutejsza
plaża uchodzi za jedną z najpiękniejszych nad całym Bałtykiem. Miasto słynie z portu rybackiego i
jachtowego, licznych barów i restauracji oraz atrakcji turystycznych dla całej rodziny, m.in. Muzeum
Bursztynu, Muzeum Motyli, Park Dinozaurów, Labirynt 3D, Akwarium.
KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY CHEMAR 2: ośrodek turystyczny o powierzchni ok. 2 ha położony w lasku
sosnowym ok. 200 m od najbliższego zejścia do plaży i ok. 800 m od centrum znanego kurortu nadmarskiego
Łeba. Na kompleks skladają się domki letniskowe oraz budynki hotelowe o zróżnicowanym standardzie. Dla
dzieci dostępna jest sala zabaw oraz plac zabaw na świeżym powietrzu. Oferta dotyczy pokoi typu PLUS
zlokalizowanych w pawilonie C. Są to pokoje podwyższonego standardu, po renowacji. Każdy z nich
wyposażony jest w łazienkę/WC, TV, balkon, czajnik. Każdy pokój posiada łóżko 1-osobowe oraz rozkładaną
wersalkę, dlatego słyżyć może zarówno jako jednostka 2-osobowa, jak i 3-osobowa. Restauracja ośrodka
Chemar 2 codziennie przygotowuje śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu oraz serwowane
obiady.
www.chemar2.ta.pl/
3 POSIŁKI DZIENNIE !!!
Zniżka na dojazd własny - 125 PLN/os.

Czas trwania: 8 dni
Terminy:
25.06.2022 - 02.07.2022

1499 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!

1650 PLN cena normalna

Program:
1.dzień: 07.00 - wyjazd z Zielonej Góry - parking pod CRS (ul. Sulechowska). Przejazd przez Sulechów,
Świebodzin, Gorzów Wlkp., Szczecin (można wsiadać na trasie po uzgodnieniu miejsca).
Około 16.00 -zakwaterowanie w ośrodku CHEMAR 2 w pokojach PLUS*** w Łebie .Czas wolny.
Obiadokolacja. Nocleg.
2.-7.dzień: śniadanie.
Czas wolny - możliwość plażowania. Obiad.
Możliwość udziału w wywcieczkach fakultatywnych (przy min. 20 osobach chętnych):
- MIERZEJA HELSKA: HEL - JASTARNIA - LATARNIA MORSKA NA ROZEWIU
- TRÓJMIASTO: GDAŃSK - GDYNIA - SOPOT
- REJS PO JEZIORZE ŁEBSKO - RUCHOME WYDMY - NIEMIECKI POLIGON RAKIETOWY
Obiadokolacja. Nocleg.
8.dzień: 08.00 - śniadanie. 09.00 - wyjazd.
Zwiedzanie SZCZECINA - Wały Chrobrego z gmachami Akademii Morskiej i Muzeum Narodowego, stary
rynek z ratuszem, Zamek Książąt Pomorskich, Baszta Siedmiu Płaszczy, archikatedra św. Jakuba, Brama
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Królewska, nowa filharmonia.
Około 19.00 - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze - parking pod CRS
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 500 km w
jedną stronę
noclegi: 7 x ośrodek wczasowy, pokoje 2/3-osobowe typu PLUS (podwyższony standard) z
łaz/WC/TV/balkon (każdy pokój wyposażony jest w łóżko 1-osobowe oraz rozkładaną wersalkę)
wyżywienie: 7 x śniadanie (bufet) + 6 x obiad (serwowany) + 7 x obiadokolacja (bufet)
opieka pilota BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadów i obiadokolacji
wycieczki fakultatywne (przy min. 20 chętnych):
- Trójmiasto - 90 PLN
- Półwysep Helski - 90 PLN
- rejs po jeziorze Łebsko - Ruchome Wydmy - poligon rakietowy - 90 PLN
obowiązkowy przewodnik lokalny w Szczecinie - 10 PLN
zniżka na dojazd własny - 125 PLN/os. (dla chętnych)
zniżka dla dziecka/dzieci poniżej 12. roku życia z dwiema osobami dorosłymi w pokoju - 200 PLN
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 4 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
Uwaga: Przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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