Wczasy 11-dniowe – 1.08 – 11.08.2018 r.
Wicie
Wicie to niewielka, urokliwa miejscowość wypoczynkowa położona na środkowym wybrzeżu Morza
Bałtyckiego. Piaszczysta i niezatłoczona plaża z łagodnym zejściem , to największy atut wypoczynku w
Wiciach. Znajduje się tu także lubiane przez wędkarzy jezioro Kopań, pełne sandaczy, okoni, szczupaków i
węgorzy. W okresie letnim miasteczko ze względu na swój unikalny styl organizuje zawsze wiele imprez
plenerowych. Organizowane są jarmarki, na których wystawiają się miejscowi gospodarze i
rękodzielnicy. Turyści zakupić mogą naturalne produkty z ekologicznych terenów gminy Darłowo, oryginalną
biżuterię i ręcznie wykonane pamiątki. We współpracy z gminą w Wiciu organizowane są przeglądy muzyki
folkowej i imprezy sportowe takie jak np. Międzynarodowe biegi po plaży “O Puchar Neptuna”, czy
kolarstwo szosowe kobiet. W tym roku został otwarty miejski plac zabaw dla dzieci, położony w centrum
miejscowości (przy wejściu na plażę), więc rodzice mogą jednocześnie korzystać z
pobliskich restauracji, podczas gdy najmłodsi dokazują na świeżym powietrzu. Wicie posiada również
siłownię zewnętrzną, która cieszy się ogromnym powodzeniem bez względu na pogodę. Jedyny w swoim
rodzaju charakter Wici, sprawia, że jest to miejsce wprost idealne dla każdego rodzaju turysty.
Wypoczywający spragnieni nadmorskiego gwaru mogą się wybrać na rowerową wycieczkę do oddalonego o
7 km Jarosławca lub Darłówka.

Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA – Wicie (dawniej - OW Arnika)
położony jest 200 metrów od morza na ogrodzonym bezpiecznym, terenie. Zakwaterowanie odbywa
się w pokojach 2-, 3-, 4-, 5- osobowych, z łazienką i balkonem lub dostępem do słonecznego tarasu.
Każdy pokój wyposażony jest w czajnik elektryczny i sprzęt plażowy. Do dyspozycji gości oddaje
się świetlicę ze sprzętem audio-wizualnym i stołem do ping-ponga, boisko do siatkówki, mini boisko
do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, batutę, krąg ogniskowy.
Obiekt ma charakter ośrodka o standardzie turystycznym, dlatego też bardziej wymagających
klientów zapraszamy do naszych pozostałych ośrodków w Darłówku, Łebie i Jastrzębiej Górze
USŁUGA OBEJMUJE:




zakwaterowanie w OW Diuna - 10 noclegów, pokoje w pawilonie hotelowym lub w domkach
wyżywienie 3× dziennie + podwieczorek (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego,
obiady serwowane do stolików),
pobyt 11 dni, 10 noclegów





ognisko z pieczeniem kiełbasek,
opiekę rezydenta biura,
suchy prowiant na drogę powrotną.

Rozpoczęcie świadczeń pierwszego dnia kolacją, zakończenie ostatniego dnia śniadaniem i
prowiantem na drogę, lub rozpoczęcie obiadem, zakończenie śniadaniem. Transport własny.

CENA :

950,00 zł/os.

Dzieci 7-12 lat:

750,00 zł/os.

Dzieci 3-7 lat:

550,00 zł/os.

Dzieci do 3 r.ż.

200,00 zł/os.

Zniżki dla dzieci obowiązują przy minimum 2-óch osobach pełnopłatnych. Dla
pracowników którzy skorzystają z dofinansowania ZFŚS Biuro wystawia faktury vat,

Dodatkowe informacje w Biurze WZZ „Sierpień 80” osobiście lub pod
nr. tel. 32 717 8887 (5887). Zapisy do 29.06.2018 r., przy zapisie będzie
pobierana zaliczka w kwocie 100 zł. która nie podlega zwrotowi.

