Ferie
2020
Dzieci gratis
7-dniowy pobyt od soboty do soboty w terminie:
11.01 – 22.02.2020.
OFERTA OBEJMUJE:
7-dniowy pobyt z wyżywieniem
(7 noclegów, śniadanie, obiad, kolacja)
Pobyt rozpoczyna się kolacją (doba od godziny 16:00)
i kończy się śniadaniem (doba do godziny 10:00).

Kołobrzeg

Koszalin

OŚRODEK
REKREACYJNY

Codzienne 3 godzinne wejście na basen w Aquaparku
w Ustroniu Morskim w cenie pobytu.
Gimnastyka ogólna i korekcyjna dla dzieci.
Jeden wieczorek taneczny lub ognisko dla dzieci i dorosłych
przy muzyce na żywo.
Animacje, gry i zabawy dla dzieci, sala z grami i konsolą PlayStation.
Wstęp do sauny, sali kominkowej, monitorowany parking,
darmowy internet.

DODATKOWO W OFERCIE:
5 x inhalacje, 5 x światłoterapia.

DOMKI

E
CAŁOROCZN

POKÓJ RODZINNY
945 zł od osoby dorosłej
(dwie osoby dorosłe w pokoju plus dwoje dzieci gratis)

lowe

e
Pokoje hot

POKÓJ TYPU LUX
1050 zł od osoby dorosłej
(dwie osoby dorosłe w pokoju plus dwoje dzieci gratis)
POKÓJ DWUOSOBOWY
945 zł od osoby dorosłej
(jedna osoba dorosła plus jedno dziecko gratis)

imprezy iowe
c
okolicznoŚ

METYCZNE
ZABIEGI KAOSSAŻE
M

DOMEK DLA 2 OSÓB- 1050 zł osoba
DOMEK DLA 3 OSÓB- 890 zł osoba
DOMEK DLA 4 OSÓB- 790 zł osoba
INFORMACJE OGÓLNE DO WSZYSTKICH OFERT:
Dzieci do lat 3 - bez świadczeń, na wspólnym łóżku - BEZPŁATNIE.
Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna.
W dniu przyjazdu i wyjazdu zapewniamy transport (bezpłatny – pobyt min. 7 dni)
do/z ośrodka z dworca w Koszalinie lub Kołobrzegu.

OFERTY NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z INNYMI RABATAMI I PROMOCJAMI

Nadbrzeżna 96, Gąski, 76-034 Sarbinowo
woj. Zachodniopomorskie
Tel. 94 31 65 815
www.osrodek-aga.pl
kontakt@osrodek-aga.pl

ORZE

WIDOK NA M

sauna

2019
Sylwester

Wielkanoc

2020

Pobyt od niedzieli do piątku w terminie:
22.12 – 27.12.2019

Pobyt od niedzieli do czwartku w terminie
29.12.2019 – 2.01.2020

OFERTA OBEJMUJE:
6-dniowy pobyt z wyżywieniem
(5 noclegów, śniadanie, obiad, kolacja)
Pobyt rozpoczyna się kolacją (doba od godziny 16:00)
i kończy się obiadem (doba do godziny 14:00).

OFERTA OBEJMUJE:
5-dniowy pobyt z wyżywieniem
(4 noclegi, śniadanie, obiad, kolacja)
Pobyt rozpoczyna się kolacją (doba od godziny 16:00)
i kończy się obiadem (doba do godziny 14:00).

24.12 uroczysta kolacja wigilijna z tradycyjnymi polskimi potrawami,
wręczenie prezentów (przywiezionych przez rodziców) dzieciom
przez św. Mikołaja

31.12 bal sylwestrowy przy muzyce na żywo i obﬁtym menu
(alkohol - jedna butelka na parę)

OFERTA OBEJMUJE:
5-dniowy pobyt z wyżywieniem
(4 noclegi, śniadanie, obiad, kolacja)
Pobyt rozpoczyna się kolacją (doba od godziny 16:00)
i kończy się obiadem (doba do godziny 14:00).
Menu wielkanocne.

Codzienne 3 godzinne wejście na basen w Aquaparku
w Ustroniu Morskim w cenie pobytu.

Codzienne 3 godzinne wejście na basen w Aquaparku
w Ustroniu Morskim w cenie pobytu.

Animacje, gry i zabawy dla dzieci, sala z grami i konsolą PlayStation.
wstęp do sauny, sali kominkowej, monitorowany prywatny parking,
darmowy internet.

Animacje, gry i zabawy dla dzieci, sala z grami i konsolą PlayStation.
Wstęp do sauny, sali kominkowej, monitorowany prywatny parking,
darmowy internet.

POKÓJ DWUOSOBOWY
790zł od osoby, trzecia osoba w pokoju -30%, czwarta -50%.

POKÓJ DWUOSOBOWY
690 zł od osoby, trzecia osoba w pokoju -30%, czwarta -50%.

POKÓJ TYPU LUX Z WIDOKIEM NA MORZE
890 zł od osoby, trzecia osoba w pokoju -30%, czwarta -50%.

POKÓJ TYPU LUX Z WIDOKIEM NA MORZE
890 zł od osoby, trzecia osoba w pokoju -30%, czwarta -50%.

POKÓJ JEDNOOSOBOWY
890 zł od osoby.

POKÓJ JEDNOOSOBOWY
890 zł od osoby.

DOMEK DLA 2 OSÓB
1050 zł osoba

DOMEK DLA 2 OSÓB
950 zł osoba

DOMEK DLA 3 OSÓB
890 zł osoba

DOMEK DLA 3 OSÓB
790 zł osoba

DOMEK DLA 4 OSÓB
790 zł osoba
Możliwość skorzystania z bogatej oferty zabiegów.
Dzieci do lat 3 (nocleg na wspólnym łóżku) – bezpłatnie.
Dzieci do lat 16 – doba 50zł/os.– przy 2 osobach dorosłych w pokoju.

DOMEK DLA 4 OSÓB
690 zł osoba
Możliwość skorzystania z bogatej oferty zabiegów.
Dzieci do lat 3 (nocleg na wspólnym łóżku) – bezpłatnie.
Dzieci do lat 16 – doba 50zł/os.– przy 2 osobach dorosłych w pokoju.

W dniu rozpoczęcia i zakończenia oferty zapewniamy transport
do/z ośrodka z dworca w Koszalinie lub Kołobrzegu.

W dniu rozpoczęcia i zakończenia oferty zapewniamy transport
do/z ośrodka z dworca w Koszalinie lub Kołobrzegu.

25.12 i 26.12 uroczyste świąteczne obiady oraz domowe wypieki,
Codzienne 3 godzinne wejście na basen w Aquaparku
w Ustroniu Morskim w cenie pobytu.
Animacje, gry i zabawy dla dzieci, sala z grami i konsolą PlayStation
Wstęp do sauny, sali kominkowej, monitorowany prywatny parking,
darmowy internet.
Pokój dwuosobowy
Pokój typu Lux z widokiem na morze
Pokój jednoosobowy
Domek dla 2 osób
Domek dla 3 osób
Domek dla 4 osób

7 noclegów
890 zł*
1090 zł*
1090 zł
1100 zł/os
990 zł/os
890 zł/os

5 noclegów
690 zł*
890 zł*
890 zł
900 zł/os
790 zł/os
690 zł/os

3 noclegi
490 zł*
690 zł*
690 zł
700 zł/os
590 zł/os
490 zł/os

* cena od osoby, trzecia osoba w pokoju -30%, czwarta -50%.

Możliwość skorzystania z bogatej oferty zabiegów.
Dzieci do lat 3 (nocleg na wspólnym łóżku) – bezpłatnie.
Dzieci do lat 16 – doba 50zł/os.– przy 2 osobach dorosłych w pokoju.

UWAGA!

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE Z OFERTY BOŻONARODZENIOWEJ
I SYLWESTROWEJ POBYT Z WYŻYWIENIEM W OŚRODKU POMIĘDZY
OFERTAMI GRATIS

W dniu rozpoczęcia i zakończenia oferty zapewniamy transport
do/z ośrodka z dworca w Koszalinie lub Kołobrzegu.

Pobyt od piątku do wtorku w terminie
10.04-14.04.2020

