
WCZASY  

                W Rewalu  
 

REWAL 

Ośrodek Wypoczynkowy ,,Adria’’ 

Nowoczesny ośrodek z basenem, przy plaży i centrum miasta. 

                                               

08-18 września 2020r. 

11 dni – 10 noclegów 

Transport autokarowy 

CENA  1.190 zł 

OW „Adria” posiada: basen odkryty, stołówkę, pokoje 2,3 osobowe z 

łazienkami i balkonami. Adria znajduje się wzdłuż promenady nad samym 

Bałtykiem - 20 metrów od brzegu morza, a przy tym ulokowany jest w 

najpiękniejszej części kurortu Rewal 

OW „Adria” ma pięknie zagospodarowany teren wokół ośrodka: 

siłownię plenerową, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, stoły do 

tenisa stołowego, boiska do siatkówki, mini golf,  teren do wypoczynku, 

dużą salę na imprezy i dwie świetlice. 

 

                                     www.blekitna-laguna.com.pl 
    

              Organizacja Imprez Turystycznych „Błękitna” mgr Joanna Kieruzel 

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 43/54  62-800 Kalisz 

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki Nr 652 

Zapisy u Pana Zbigniewa Zawartki starosty sekcji turystyczne 

Telefon 786-812-345 



WCZASY  

W Rewalu  
 

REWAL 

Ośrodek Wypoczynkowy ,,Adria’’ 

Nowoczesny ośrodek z basenem, przy plaży i centrum miasta. 

                                               

08-18 września 2020r. 

11 dni – 10 noclegów 

Transport autokarowy 

CENA  1.190 zł 

OW „Adria” posiada: basen odkryty, stołówkę, pokoje 2,3 osobowe z 

łazienkami i balkonami. Adria znajduje się wzdłuż promenady nad samym 

Bałtykiem -  20 metrów od brzegu morza, a przy tym ulokowany jest w 

najpiękniejszej części kurortu Rewal  

OW „Adria” ma pięknie zagospodarowany teren wokół ośrodka: 

siłownię plenerową, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, stoły do 

tenisa stołowego, boiska do siatkówki, mini golf, teren do wypoczynku, 

dużą salę na imprezy i dwie świetlice. 

 

                                     www.blekitna-laguna.com.pl 
    

             Organizacja Imprez Turystycznych „Błękitna” mgr Joanna Kieruzel 

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 43/54  62-800 Kalisz 

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki Nr 652 

Zapisy u Pana Zbigniewa Zawartki starosty sekcji turystycznej 

Telefon 786-812-345 



 
www.owadria.pl 

 

CENA  1.190 zł 
                               

                               

W cenie oferujemy: 

-  transport – autokar z klimatyzacją 

- wyżywienie – 3 posiłki – śniadanie, kolacja w formie bufetu 

  w elastycznych godzinach, obiad serwowany  

- zakwaterowanie w  pokojach 2 i 3 –osobowych z łazienkami, 

TV i balkonami / 4 pokoje bez balkonów w cenie 1.140 zł 

- ubezpieczenie NNW 

- wieczorek taneczny  

- ognisko z kiełbaskami  

- wycieczkę do Kołobrzegu 

- opieka rezydenta podczas podróży i pobytu 

 

    Dodatkowo płatny sprzęt plażowy 2 zł/ doba 

    Cena nie zawiera opłaty miejscowej 20 zł za cały pobyt  

 

      

 

 

    

http://www.owadria.pl/
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