Niechorze- Fabryka Tańca
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Kolonie nad morzem z Fabryką Tańca Różańscy

Ośrodek Wypoczynkowy Haryzma położony w przepięknym Niechorzu na Wybrzeżu Rewalskim. Posiada korzystną lokalizację, ponieważ
położony jest 200 metrów od plaży i zaledwie 50 m. od centrum Niechorza, czyli blisko Al. Bursztynowej, która jest uznawana za centrum
handlowo-rozrywkowe w tej miejscowości. W celu zapewniania bezpieczeństwa uczestników, ośrodek jest ogrodzony i strzeżony dzięki
czemu nic nie zakłóci waszego wypoczynku. Duża ilość zieleni stwarza niepowtarzalny klimat oraz sprawia, iż jest przyjazny dla
wszystkich.
Haryzma oddaje do dyspozycji naszych uczestników budynek hotelowy o podwyższonym standardzie. Uczestnicy kolonii zakwaterowani
będą w pokojach 3 osobowych z łazienkami, tv. Ponadto ośrodek posiada szerokie zaplecze rekreacyjne tzn. boisko do siatkówki plażowej,
boisko typu mini orlik z nawierzchnia poliuretanową, salę wielofunkcyjna, salę ze stołami pingpongowymi, salę na której będą odbywały
się zajęcia taneczne.
Adres strony internetowej: https://niechorze-haryzma.pl
W programie:
Codziennie zajęcia taneczne z instruktorami Fabryki Tańca Różańscy.
Dużo zabawy, kąpiele w morzu, ognisko, dyskoteki, piłka plażowa, zajęcia z opiekunami itd.

Oferta nie obejmuje dodatkowo płatnych wycieczek:
Wycieczki autokarowe:
- Wycieczka autokarowa - Międzyzdroje, kurort nadmorski, molo, Promenada Gwiazd, Kawcza Góra, Oceanarium Cena 80 zł/os.
- AQUAPARK- Park Wodny (pakiet 3 h) Cena 50 zł/os.
- Wycieczka rowerowa w mini grupach do 15 os. Cena 50 zł/os.
- Nadmorska Kolej Wąskotorowa: wycieczka Niechorze- Trzęsacz- Niechorze Cena 35 zł/os.
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Świadczenia:
1) Wykwaliﬁkowana kadra opiekunów i instruktorów.
2) Opieka ratownika na plaży oraz pielęgniarki na terenie ośrodka.
3) Codzienne zajęcia taneczne, 2 dyskoteki z DJ-em.
4) Zakwaterowanie: 8 noclegów w pokojach 3-4 os. z łazienkami.
5) Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie w formie bufetu, obiad serwowany, kolacja w formie bufetu) + ognisko.
6) Transport: komfortowy autokar z klimatyzacją, dvd.
7) Ubezpieczenie NNW.
8) Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Terminy:
Daty
21-29.08.2023

Dostępność
dostępne

Koszt
2344,00 zł / 1 osobę
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