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Oferta 1

Wyżywienie Pełne wyżywienie
Zakwaterowanie pokój 2-osobowy + dostawka/wspólne spanie pokój 2-os.
Organizator Regobis
Transport Dojazd własny
Termin 14.05.2022 - 21.05.2022

Zem Tourist
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Pustkowo

 PLN
za osobę

1189

Opis oferty

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

Polska/Pomorze Zachodnie 
ATUTY: 
blisko plaży z basenem duży, zielony teren 
NASZYM ZDANIEM: 
Ośrodek ZEM-Tourist położony jest w spokojnej miejscowości Pustkowo. Obiekt dysponuje zapleczem rekreacyjnym i rehabilitacyjnym, jest przyjazny dla rodzin z dziećmi. Do
miejscowości takich jak Pobierowo czy Rewal można dojść spacerem.  
POŁOŻENIE: 
około 150 m do plaży około 400 m do centrum Pustkowa około 2 km do Trzęsacza około 2,5 km do Pobierowa 
PLAŻA: 
Piaszczysta i szeroka w odległości około 150 metrów od Obiektu. W miejscowości znajdują się trzy wejścia na plażę - dwa w formie niewielkich schodów, trzecie to wygodny zjazd
dla wózków. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: 
- baseny odkryte - jeden pływacki o wymiarach 15 m x 13 m, drugi basen dla dzieci z mini parkiem wodnym (baseny czynne w okresie sezonu letniego - lipiec i sierpień) - tenis
stołowy, stół z piłkarzykami - zadaszone miejsce na ognisko - parking niestrzeżony, ogrodzony - boisko do siatkówki - stołówka 
UDOGODNIENIA: 
Parking bezpłatny dla 1 pojazdu na pokój, baseny, miejsce do grillowania. 
DLA DZIECI: 
- brodzik z mini zjeżdżalniami - sala zabaw dla dzieci - plac zabaw dla dzieci 
POKOJE: 
Ośrodek składa się z dwóch budynków A i B, w obu budynkach jest taki sam standard pokoi, oba budynki zostały wyremontowane. W budynku A znajdują się pokoje 2 i 3-
osobowe, recepcja oraz nowoczesna stołówka, gdzie serwowane są posiłki. W budynku B znajdują się pokoje 2 i 3-osobowe i sala zabaw dla dzieci. Pokoje 2-osobowe: z
możliwością 2 dostawek. Pokoje są z łazienkami z natryskiem, wc i umywalką. Wyposażone są w dwie wersalki (przy 2 osobach na dostawce jest wspólne spanie), sza�ę nocną,
szafę wnękową, telewizor, lodówkę, sprzęt plażowy (wiatrochron, leżaki), czajnik, naczynia (szklanki, talerzyki, sztućce). Pokoje 3-osobowe: z możliwością 1 dostawki. Pokoje są z
łazienkami z natryskiem, wc i umywalką. Wyposażone są w dwa tapczany i wersalkę lub podwójne łóżko i rozkładaną sofę (przy osobie na dostawce jest wspólne spanie), sza�ę
nocną, szafę wnękową, telewizor, lodówkę, sprzęt plażowy (wiatrochron, leżaki), czajnik, naczynia (szklanki, talerzyki, sztućce). Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny
17:00, a wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 10:00. 
WYŻYWIENIE: 
BB (śniadania), HB (śniadania i obiadokolacje) lub FB (śniadania, obiady, kolacje) - w zależności od terminu pobytu. Śniadania i obiadokolacje podawane są w formie bufetu, a
obiady porcjowane, serwowane do stolika.  Świadczenia rozpoczynają się kolacją lub obiadokolacją (w zależności od terminu) i kończą śniadaniem. 
CENA ZAWIERA: 
- Zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z zakupioną ofertą - W zależności od wykupionej oferty transport lub dojazd własny - Opłatę klimatyczną - TFP, TFG 
CENA NIE ZAWIERA: 
Opłat za zabiegi, parkingu dla dodatkowego pojazdu. 
DODATKOWE INFORMACJE: 
- Przy zakwaterowaniu 2 dodatkowych osób w pokoju 2-os. bądź dodatkowej osoby w pokoju 3-os. jest wspólne spanie. - Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. - Osoby kwaterowane
otrzymują przy zameldowaniu identyfikator (kolorowa opaska na rękę zdejmowana jest w dniu wyjazdu przez przecięcie), bez którego nie jest możliwe przebywanie na terenie
ośrodka. -  Jednemu wynajętemu pokojowi przysługuje 1 miejsce parkingowe. Parkowanie kolejnego auta możliwe jest w przypadku posiadania wolnych miejsc i po wniesieniu
opłaty w
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recepcji. Gość pozostawiający auto na parkingu ma obowiązek pobrania w recepcji karty do obsługi szlabanu (w przypadku zakwaterowania w budynku A) oraz podania numeru
rejestracyjnego (w przypadku zakwaterowania w budynku B). Za kartę pracownik recepcji pobiera kaucję gotówkową zgodnie z cennikiem. - Dziecko do lat 3 nie ma świadczeń i
śpi z rodzicami. - Kwalifikacja do zabiegów przeprowadzana jest przez fizjoterapeutę na podstawie wywiadu i posiadanych przez Gościa wskazań i przeciwwskazań do zabiegów
uzyskanych od lekarza przed przyjazdem do Ośrodka. Zabiegi płatne są dodatkowo wg Cennika Zabiegów. 
WARUNKI I KOSZTY ANULACJI: 
do 32 dni przd dniem rozpoczęcia usługi - potrącenie całości przedpłaty 31- 18 dni przed dniem rozpoczęcia usługi potrącenie w wysokości 60% wartości zamówienia 17 - 11 dni
przed dniem rozpoczęcia usługi potrącenie w wysokości 80% wartości zamówienia 10 - 3 dni przed dniem rozpoczęcia usługi lub w przypadku nie stawienia się klienta w dniu
rozpoczęcia potrącenie 95% wartości zamówienia. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 
REGION: 
Region ten położony jest w północno-zachodniej części Polski, od zachodu graniczy z Niemcami, a przez Morze Bałtyckie z Danią i Szwecją. Dzieli się na cztery części: wyspę Uznam
ze Świnoujściem; wyspę Wolin z między innymi Międzyzdrojami; wybrzeże Trzebiatowskie z Dziwnowem, Dziwnówkiem, Pobierowem, Trzęsaczem, Rewalem, Grzybowem,
Dźwirzynem, Mrzeżynem, Niechorzem; wybrzeże Koszalińskie z Mielnem, Kołobrzegiem, Dąbkami, Ustroniem Morskim, Darłówkiem i kilkoma innymi miejscowościami. Jest to
urozmaicony obszar, znajdują się tu uzdrowiska, parki krajobrazowe, rezerwaty, jeziora, liczne zabytki i atrakcje turystyczne. Region ten słynący jest z malowniczego wybrzeża,
szerokich piaszczystych plaż i klifów. Istnieją tu dogodne warunki do uprawiania różnych form rekreacji. Amatorzy wypoczynku czynnego znajdą tu świetne warunki do
uprawiania sportów wodnych takich jak windsurfing, kajakarstwo, żeglarstwo, ale także do wędkarstwa, wycieczek rowerowych i pieszych czy golfa. Najbardziej popularne zabytki
znajdujące się w tym regionie to między innymi latarnia morska w Kołobrzegu, Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie czy zespół fortów twierdzy Świnoujście. Znanymi atrakcjami
turystycznymi w tym regionie są skansen Centrum Słowian i Wikingów na Wyspie Ostrów, Drawski Park Krajobrazowy, Molo w Międzyzdrojach, Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach,
Most Rozsuwany w Darłowie, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Nadmorski Park Miniatur i Kolejek w Dziwnowie. Do smaków tego regionu należą różnego rodzaju miody na
przykład miód drahimski, miód pitny trójniak, miód Puszczy Barlinieckiej, ale także ogórki kołobrzeskie kiszone na roztworze ze źródeł solanki. Warto również spróbować ryby
sielawy najlepiej wędzonej z Pojezierza Drawskiego. Znanym napitkiem jest wino ze śliwek, którego receptura była przekazywana z pokolenia na pokolenie. 
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!


