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Wiosenny pakiet seniora
Regeneracja dla Seniora
Wiosna to czas kiedy natura budzi się do życia, a Państwo macie możliwość zadbać o zdrowie,
aby móc cieszyć się pełnią życia, zregenerować siły i poprawić kondycję waszego organizmu.
Zapraszamy Państwa do Domu Wczasowego Koral, gdzie nasz zespół zaoferuje Państwu
komfortowy wypoczynek w kameralnej atmosferze, regenerację organizmu, a doskonała kuchnia
serwowana w naszym obiekcie przyczyni się do poprawy Państwa samopoczucia.
Pobyt 6 – dniowy / 5 noclegów

Cena pakietu: 599 zł od osoby
W pakiecie czeka na Państwa:
- zakwaterowanie w komfortowych pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych z łazienkami, czajnikiem i
lodówką, wszystkie pokoje posiadają balkony
- drink powitalny
- 3 posiłki dziennie, w tym bogate śniadania i kolacje w formie bufetu (obiady serwowane do
stolika
- popołudniowa słodkość przy kawie lub herbacie
- wieczorek taneczny z muzyką na żywo w godz. 19:30 – 21:30
- regenerujący masaż leczniczy – 25 min. 1 raz w trakcie pobytu
- bezpłatne korzystanie raz dziennie z kijków do Nordic Walking
- 1 raz w trakcie pobytu możliwość bezpłatnego wypożyczenia roweru na 2 godziny
- dostęp do Wi-Fi
Cena nie obejmuje:
- napoje do obiadu i kolacji dodatkowo płatne (oprócz wody)
- dodatkowy nocleg z wyżywieniem 3 x dziennie – 99 zł od osoby
- opłaty klimatycznej płatnej na miejscu w Domu Wczasowym Koral, wg. Stawki uchwalonej
przez Urząd Gminy Rewal
- istnieje możliwość zamówienia transportu dla grupy (minibus, autokar) z miejsca wyjazdu lub
odbiór z Dworca w Szczecinie, Kołobrzegu, Trzebiatowa i Gryfic
* Oferta obejmuje pobyty od 01.03 do 07.04.2019 r.
** Pobyt rozpoczyna się od kolacji, a kończy obiadem
*** Doba rozpoczyna się od godziny 15:00 a kończy o godzinie 13:00
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