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Oferta 1

Posejdon Ośrodek
Wypoczynkowy
Polska / Zatoka Gdańska / Jastarnia
Wyżywienie
Zakwaterowanie
Organizator
Transport
Termin

Pełne wyżywienie
pokój typu standard pokój 2-os. senior 60+
Regobis
Dojazd własny

939 PLN
za osobę

21.05.2022 - 28.05.2022

Opis oferty
Polska/Pomorze
ATUTY:
- lokalizacja blisko wybrzeża - własne molo i niewielka plaża - szkółka windsurﬁngu i kitesurﬁngu - rozbudowana baza rehabilitacyjno - zabiegowa - obiekt akceptuje zwierzęta
NASZYM ZDANIEM:
Hotel zlokalizowany około 250 m od wybrzeża, w pobliżu centrum miejscowości od strony Zatoki Puckiej. Dysponuje prywatną przystanią oraz plażą. W obiekcie można
wypożyczyć sprzęt wodny, jak i skorzystać z usług szkółki windsurﬁngu i kitesurﬁngu. Do dyspozycji Gości jest także m.in. sala ćwiczeń, siłownia zewnętrzna oraz kompleks boisk.
POŁOŻENIE:
- około 250 m od najbliższej plaży - około 1,5 km do PKP Jastarnia - około 1,9 km do molo w Juracie - około 12 km do Muzeum Rybołówstwa i Fokarium na Helu
PLAŻA:
Publiczna około 250 m od obiektu.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie: Wi-Fi w holu recepcyjnym, jadalnia, świetlica, sala ćwiczeń, boisko do piłki siatkowej i koszykowej, miejsce na grilla, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci.
Dodatkowo płatne: kawiarnia, parking, szkółka windsurﬁngu i kitesurﬁngu (z możliwością wypożyczenia sprzętu wodnego), tenis stołowy, bilard, wypożyczalnia rowerów, masaż,
usługi gabinetu odnowy biologicznej.
POKOJE:
Obiekt dysponuje 269 miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2 i 3-osobowych oraz pokojach typu studio z możliwością zakwaterowania 4 osób (przy zakwaterowaniu 3-ciej i 4tej osoby jest wspólne spanie). Pokoje typu studio składają się z pokoju dziennego, sypialni, przedpokoju, wyposażone są w lodówkę i czajnik bezprzewodowy. Większość pokoi
na I i II piętrze posiada balkony. Dziecko do 3 r. ż. śpi z rodzicami i nie ma świadczeń. Obiekt akceptuje zwierzęta we wszystkich pokojach (po wcześniejszym zgłoszeniu i za
dodatkową opłatą). Zakwaterować można się od godz. 17:00 w dniu przyjazdu, a wykwaterować do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
WYŻYWIENIE:
HB - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (pobyt zaczyna się od obiadokolacji, a kończy śniadaniem). lub FB - śniadania w formie bufetu, obiady serwowane, kolacje w
formie bufetu (7-dniowy pobyt zaczyna się od kolacji, a kończy śniadaniem). W ofercie dla Seniora 60+ wyżywienie FB - śniadania w formie bufetu, obiady serwowane, kolacje w
formie bufetu (7-dniowy pobyt zaczyna się od kolacji, a kończy śniadaniem). (Sposób wydawania posiłków może różnić się w zależności od terminu pobytu. Posiłki podawane
będą zgodnie z ustalonymi i zmieniającymi się zasadami bezpieczeństwa oraz wytycznymi dla funkcjonowania restauracji w Obiekcie).
CENA ZAWIERA:
- Zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z zakupioną ofertą - TFG, TFP Ośrodek zastrzega, iż programy pakietów dostępne będą z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z
obowiązujących przepisów związanych z COVID-19, w tym Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii.
CENA NIE ZAWIERA:
Opłaty klimatycznej płatnej na miejscu w wysokości 2,20 zł/ os./ doba. Opłaty za parking w cenie 15 zł/ doba/ samochód lub opłaty za kampera w cenie 80 zł/ doba/ kamper.
Opłaty za zwierzę w wysokości 30 zł/ doba/ zwierzę. Powyższe opłaty uiszcza się przy zakwaterowaniu w Hotelu.
DODATKOWE INFORMACJE:
Uwagi dotyczące pobytu zwierząt: Warunkiem przyjęcia zwierzęcia do obiektu jest jego aktualne szczepienie, smycz i kaganiec. Niedozwolone jest przebywanie zwierząt w
restauracji/ jadalni. W momencie meldunku konieczne jest podpisanie właściwego oświadczenia.
WARUNKI I KOSZTY REZYGNACJI:

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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- potrącenie 30% ceny imprezy - w przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, - potrącenie 65% ceny imprezy - w
przypadku gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone pomiędzy 31 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy, - potrącenie 95% ceny imprezy - w przypadku gdy
oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone na 16 dni przed datą rozpoczęcia imprezy Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
REGION:
Pomorze, kuszące słońcem i morskimi falami, to jedna z największych polskich krain historyczno-geograﬁcznych, mająca wiele do zaoferowania. Zlokalizowana w Polsce
północnej. Ciągnie się wzdłuż całego wybrzeża Bałtyku. Malowniczym uzupełnieniem krajobrazu morskiego wybrzeża są wpadające do morza rzeki, takie jak np. Łeba, Słupia czy
Parsęta oraz liczne jeziora morenowe, jak np. Dąbie - trzecie pod względem wielkości jezioro Polski. Wybrzeże Bałtyku od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością nie tylko
wśród polskich turystów, ale także tych z zza zachodniej granicy. Sezon wypoczynkowy, dzięki bogatej ofercie usług rehabilitacyjnych oraz SPA trwa tu przez cały rok. Ośrodki
wypoczynkowe i hotele, ze względu na zainteresowanie oraz wzmożony ruch turystyczny, od kilkunastu lat przechodzą gruntowną modernizację, oferując usługi na jak
najwyższym poziomie. Każdy odnajdzie tu coś dla siebie - gwarny hotel w centrum, lub mały ustronny pensjonacik. Dzięki dużemu zróżnicowaniu i bogatej ofercie, Pomorze jest
naprawdę ciekawym miejscem sprzyjającym relaksowi i wypoczynkowi. W sezonie letnim, w miejscowościach zlokalizowanych wzdłuż całego wybrzeża, nie brakuje też szerokiej
oferty rozrywki. Działają liczne restauracje, bary oraz dyskoteki. Niesłabnącą popularnością cieszą się także nadbałtyckie lokale ze świeżo przyrządzaną rybą. Dopełnieniem całości
są oczywiście złociste piaszczyste plaże oraz okoliczna przyroda. Na wybrzeżu istnieje Słowiński Park Narodowy słynący z unikatowych ruchomych wydm.
UWAGA:
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, korzystanie z niektórych z powyższych udogodnień może być ograniczone lub całkowicie
uniemożliwione za sprawą obowiązujących zaleceń i restrykcji wprowadzanych rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Forma
śniadania oraz obiadokolacji zależna będzie od zaleceń i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego
ZASADY REZERWACJI NA ZAPYTANIE (RQ):
W przypadku rezerwacji NA ZAPYTANIE (on request), Rego-Bis potwierdza dostępność w obiekcie do 72 godzin od momentu założenia rezerwacji, po uzyskaniu potwierdzenia
rezerwacja zmienia status na POTWIERDZONA lub ANULOWANA. Po zmianie statusu na POTWIERDZONA Klient ma obowiązek dokonać wpłaty do 24 godzin oraz przysłać
potwierdzenie wpłaty na adres ksiegowosc@rego-bis.pl, w innym przypadku rezerwacja zostanie anulowana.
WAŻNE INFORMACJE:
Zawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są
zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
KRAJ:
Polska, kraj będący w dziesiątce największych w Europie, mogący zaoferować liczne atrakcje i przepiękne miejsca. Bogaty w różnorodne regiony historyczno-geograﬁczne.
Wypoczynek w Polsce może być idealnym wyborem dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą wybrać się na zagraniczny urlop, jak i dla tych którzy chcą lepiej
zaznajomić się z najpiękniejszymi zakątkami ojczyzny. Góry południa kuszą malowniczą przyrodą, zaś morska toń Bałtyku zachęca piaszczystymi plażami. Liczne uzdrowiska oraz
kurorty położone nad jeziorami mazurskimi stanowią gwarancję beztroskiego relaksu. Wystarczy oddalić się od wielkiego miasta, by zrozumieć że Polska kryje w sobie magiczne
zakątki sprzyjające wypoczynkowi. Bez bariery językowej, różnic kulturowych - urlop, podczas którego można poczuć się jak w domu, w miejscu dotąd nieznanym. Spośród
różnorodności naszego kraju można wybrać nieodkryte dotąd miejsca, bądź regiony lubiane, z którymi wiążą się miłe wspomnienia. Coś dla siebie odnajdą tu zarówno pasjonaci
górskich wspinaczek, przepięknej przyrody jak i osoby, które marzą o beztroskim wypoczynku przy brzegu morza. Blisko, szybko, komfortowo - te słowa idealnie opisują
wypoczynek na terenie naszego kraju!

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

