Maciek - 537 444 242
Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

POLSKIE MORZE – PUSTKOWO
FINEZJA – REZYDENCJA SŁOŃCA
OKTOBERFEST I ŚWIĘTO GOLONKI

OPEN BAR W DRUGIM DNIU ZABAWY
piwo, wino, wódka, whisky, rum, gin, drinki, napoje bezalkoholowe

CENA: 895 zł

TERMIN: 6-11.10.2020 r.

Świadczenia:

przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video), poczęstunek w autokarze

4 noclegi w hotelu Finezja w pokojach 2, 3 osobowych

5 śniadań, 1 obiad, 2 obiadokolacje połączone z zabawą, 2 kolacje

Oktober Fest z piwem “no limit” i „golonkowym all inclusive”

własne wędzone wyroby na Oktoberfeście

zabawa przy grillu z open barem i bogatym menu

dyskoteka w dniu przyjazdu

ognisko z pieczeniem kiełbasek

wodzirej i DJ

kawa i herbata – 24h

wycieczka na wyspę Wolin, Jezioro Turkusowe, Wzgórze Zielonka i do Międzyzdrojów

całodzienna wycieczka do Niemiec i Świnoujścia

opieka pilota-rezydenta, przewodnicy

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ
Wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd do Pustkowa
II DZIEŃ
Przyjazd do Pustkowa w godzinach porannych, śniadanie, zakwaterowanie, czas wolny, obiad, możliwość
zwiedzenia Trzęsacza piechotą, kolacja, dyskoteka, nocleg
III DZIEŃ
Śniadanie, ok. godz. 9.00 przejazd do niemieckiej części wyspy Uznam, spacer po uzdrowiskach
Heringsdorf i jego dzielnicy Ahlbeck, gdzie zobaczymy m.in. cesarskie łaźnie i molo, następnie przejazd do
Świnoujścia, spacer z przewodnikiem: dawny ratusz, forty, wieża widokowa, kościół pw. Chrystusa Króla
z XVIII w., kościół pw. NMP Gwiazdy Morza „Stella Maris”, czas wolny, powrót do hotelu, ok. godz. 19.00
Oktoberfest - zabawa ze śpiewnikami i wodzirejem oraz zabawa taneczna (lane piwo bez ograniczeń,
golonka na kilka sposobów, swojskie zimne płyty, ciasto, zimne i ciepłe napoje), nocleg.
IV DZIEŃ
Śniadanie, ok. godz. 11.00 przejazd na wyspę Wolin – przejazd na punkt widokowy Wzgórze Zielonka,
następnie przejazd nad Jezioro Turkusowe. Przejazd do Międzyzdrojów - spacer Aleją Gwiazd i na molo,
czas wolny, przejazd do hotelu, od. godz. 16.00 czynny open bar*, ok. godz. 19.00 zabawa przy grillu zabawa taneczna z DJ’em (open bar, ciepłe dania, zimne płyty, kaszanka i kiełbasa z grilla, ciepłe i zimne
napoje), nocleg.

V DZIEŃ
Późniejsze śniadanie, czas wolny, dla chętnych przejazd do Aquaparku Sandra Spa w Pogorzelicy, ok. godz.
15.00 ognisko z pieczeniem kiełbasek, czas wolny, kolacja, nocleg.
VI DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w drogę powrotną ok. godz. 10.30, po drodze postój na posiłek
we własnym zakresie, zakończenie imprezy w godzinach wieczornych
*OPEN BAR - 9.10.2020 r. od godz. 16.00 do 1.00 - piwo, wino, wódka, whisky, rum, gin, kolorowe
drinki, napoje bezalkoholowe, ciepłe napoje
„ŚWIĘTO GOLONKI” - „golonkowe all inclusive” - golonka w kilku odsłonach, m.in.: po bawarsku, z
grzybami, orientalna, galert z golonki, itd. oraz własne wędzone wyroby.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej – ok. 10 zł oraz wstępu do Sandry Spa – ok. 30-35zł

