Biuro Turystyczne „G L O B T U R”
Teresa i Janusz Macińscy

GLOBTUR

98-300 Wieluń ul. Ewangelicka 2a
tel / fax: 43 843-63-90 lub 843-95-30
Ubezpieczenie GU Nr 1505/Wr/008/2011

KONCESJA Organizatora Turystyki Nr 0318
Wieluń, 26.01.2012

K O L O N I E - DĄBKI 2012
DĄBKI - jest to miejscowość położona w woj. zachodnio-pomorskim, między
Darłowem a Mielnem. Jest tu znakomity mikroklimat, dobry w leczeniu chorób
układu oddechowego i alergii. Wybrzeże morskie w okolicy Dąbek jest płaskie,
z szeroką piaszczystą plażą, otoczoną pasmem nadmorskich wydm, porośniętych
głównie sosną zwyczajną i sosną czarną.
Ośrodek Wypoczynkowy „DUET” - położony jest 50 metrów od morza, na bezpiecznym i ogrodzonym terenie,
usytuowanym bezpośrednio przy zejściu na plażę. Zakwaterowanie w budynku 3 kondygnacyjnym, na jednym
piętrze, w pokojach 3, 4 i 5 osobowych, wszystkie pokoje z łazienkami oraz balkonem i TV. Na terenie ośrodka
znajduje się kompleks wielofunkcyjnych boisk do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej z nawierzchnią syntetyczną,
duży plac zabaw dla dzieci, dwie ścieżki zdrowia oraz przygotowane miejsce na ognisko ze sprzętem do pieczenia
kiełbasek. Do dyspozycji kolonistów ośrodek posiada również: recepcję, dużą stołówkę, salę ze sprzętem
dyskotekowym, automaty ze słodyczami, sale do gier cichych, salę do zajęć rehabilitacyjnych, przygotowane
cztery sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych z tablicami, sprzęt TV, video, DVD, stoły do ping-ponga, bilard,
www.duet.com.pl
cymbergaj, piłkarzyki.

TERMIN: 07-17.08.2012 (wtorek-piątek)
Wyjazd z Wielunia.
CENA: 1050 zł/os.(turnus rozpoczyna się obiadokolacją a kończy śniadaniem + suchy prowiant na drogę powrotną)
Zaliczka w kwocie 200 zł/os. do dn.30.03.12, II rata w kwocie 300 zł/os. do 30.05.12,
a pozostała kwota do dn.10.0712

Dla uczestników kolonii wystawiamy zaświadczenia w celu dofinansowania z zakładu pracy.
Świadczenia zawarte w cenie:
 transport autokarowy
 ubezpieczenie NNW
 opieka pedagogiczna i medyczna
 opieka ratownika
 noclegi (pok. 3, 4 i 5 os. z łaz., balkonami i TV)
 wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek)
 bilety wstępu i usługi przewodnickie
Program kulturalno-oświatowy:
 wycieczka autokarowa do Darłówka i pobyt w Parku Wodnym „Jan”
 wycieczka do Darłowa i zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich
 zwiedzanie latarni morskiej
 rejs statkiem po Bałtyku
 pobyt w Wiosce Indiańskiej w Koszalinie
 neptunalia, dyskoteki, konkursy z nagrodami
 ognisko z pieczeniem kiełbasek
 zajęcia sportowo-rekreacyjne i plażowanie

www.globtur.wielun.pl

NIP:
832-100-52-70

GETIN BANK S.A.
201560 0013 2021 7207 9309 0001

