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Oferta 1

Orka
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Trzęsacz

Wyżywienie
Zakwaterowanie
Organizator
Transport
Termin

Śniadania i obiadokolacje
Pokój 2-osobowy (oferta bezzwrotna)
Nekera
Dojazd własny

1033 PLN
za osobę

05.05.2022 - 12.05.2022

Opis oferty
Opis:
Centrum Wypoczynku i Zdrowia ORKA położone jest w malowniczej miejscowości Trzęsacz, nieopodal miasteczka Rewal, w bezpośrednim sąsiedztwie klifowego brzegu. Znakomita
lokalizacja obiektu gwarantuje przepiękny widok z okien na Bałtyk, zapewniając tym samym doskonałe warunki do rekreacji i wypoczynku nad morzem. Nadmorskie powietrze
obﬁtuje w dobroczynny jod. ORKA jest również nowoczesnym ośrodkiem rehabilitacyjnym, w którym z powodzeniem można wzmocnić swoje zdrowie. ORKA to stylowy ośrodek
nad morzem, który oferuje pełną bazę noclegową, na czterech piętrach (z windą) znajduje się 75 pokoi. Z każdego piętra roztacza się piękny widok na morze lub łąki. Każdy z
pokoi wyposażony jest w TV oraz elegancką i przestronną łazienkę z kabiną prysznicową. Restauracja z bardzo szerokim zapleczem gastronomicznym oferuje tradycyjne dania
polskie oraz dania kuchni międzynarodowej. Bogaty bufet śniadaniowy, wyjątkowe obiady i kolacje wychodzące spod dłoni szefa kuchni to prawdziwe dzieła sztuki kulinarnej,
które sprawią, że wypoczynek nad morzem w ORCE będzie jeszcze bardziej udany. Niepowtarzalny widok z okien restauracji uatrakcyjnia spożywanie w niej smacznych posiłków.
Wieczorami natomiast można zasiąść przy ﬁliżance aromatycznej kawy i podziwiać panoramę brzegu klifowego oraz zachodzącego słońca nad morzem. Do przyjazdu o każdej
porze roku zachęca unikalny mikroklimat, czyste plaże, morze oraz okazałe centrum odnowy biologicznej z basenem. Obiekt dysponuje komfortowym jacuzzi, suchą sauną,
gabinetem odnowy biologicznej i gabinetem masażu wykonującym masaże klasyczne, rekreacyjne i lecznicze.
Lokalizacja:
Centrum wypoczynkowe ORKA znajduje się 350 m od słynnych ruin porwanego przez morze kościoła w Trzęsaczu, 1,5 km od centrum miasteczka Rewal, 40 km na zachód od
Kołobrzegu
Dojazdu samochodem:
Trzęsacz położony jest na bałtyckim wybrzeżu, między Kołobrzegiem, a Międzyzdrojami. Przez miejscowość prowadzi droga wojewódzka nr 102, przy której znajduje się Ośrodek
ORKA. Wjeżdżając tą drogą od strony Rewala, Centrum Wypoczynku i Zdrowia ORKA zobaczymy po lewej stronie, przed centrum Trzęsacza. Odległość od Warszawy - 590 km,
Szczecina - 100 km, Koszalina - 90 km.
Dojazd pociągiem i autobusem:
500 m od ośrodka znajduje się stacja kolei wąskotorowej, łączącej Trzęsacz z Gryﬁcami. Gryﬁce posiadają liczne połączenia kolejowe ze Szczecinem oraz Kołobrzegiem.
Atrakcje:
Trzęsacz to nadbałtycka miejscowość wypoczynkowa położona na Wybrzeżu Trzebiatowskim, z kąpieliskiem na typowym brzegu klifowym. Na wschód od Trzęsacza przechodzi
południk 15°00

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

