
Wczasy w Świnoujściu
Świnoujście to niezwykle atrakcyjny kurort nadbałtycki, leżący w województwie zachodniopomorskim, 
nad rzeką Świną, tuż przy granicy z Niemcami. Jest to ważny port leżący na wyspach (jako jedyne miasto
w Polsce), między którymi kursują promy. Największe z nich to Wolin, Uznam i Karsibór. Odbywają się 
stąd kursy do Niemiec, Danii, Szwecji i Norwegii. Świnoujście to także jedno z największych i najbardziej 
znaczących uzdrowisk w kraju i za granicą. Wczasowiczów przyciąga ponadto najszersza w Polsce plaża 
(miejscami szeroka na 100 m) o delikatnym, drobnym piasku, czysta woda Zatoki Pomorskiej oraz szereg 
atrakcji turystycznych.

Dom  Wczasowy  ''Tryton'' położony  jest  w  dzielnicy  nadmorskiej  przy  głównej  promenadzie,
ok. 60 m od plaży. Posiada pokoje 2-osobowe o standardzie turystycznym, które wyposażone są w łazienkę
i TV (Biuro nie dysponuje pokojami z balkonami oraz pokojami od strony frontowej widocznej na zdjęciu). 
Do  dyspozycji  Gości  jest:  winda,  świetlica,  wypożyczalnia  sprzętu  plażowego  (płatne  dodatkowo  3  zł
za jedną sztukę na jeden dzień). W pobliżu znajduje się basen kryty (50 m) i stołówka (w budynku obok). 
Ośrodek nie oferuje usługi sprzątania pokoi w trakcie trwania turnusu.

Szczegółowych informacji odnośnie wyposażenia pokojów i Ośrodka udziela recepcja pod numerem telefonu: 91 321 33 56; 91 321 43 87.

Usługa obejmuje
Transport autokarem wyjazd odbywa się pierwszego dnia rano,

przyjazd z powrotem na miejsce zbiórki następuje
ostatniego dnia wieczorem

Zakwaterowanie 10 noclegów w D.W. ''Tryton'' (ul. Żeromskiego 11)
(wykwaterowanie z pokojów w ostatnim dniu pobytu do godz. 10-tej
i wyjazd w drogę powrotną)

Wyżywienie 3 x dziennie przez 10 dni w D.W. ''Koral'' (ul. Żeromskiego 10);
świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu,
a kończą śniadaniem i suchym prowiantem za obiad w dniu wyjazdu
(uwaga! nie ma możliwości zamiany wyżywienia na suchy prowiant 
w pozostałych dniach); śniadania, obiady i kolacje są porcjowane

Ubezpieczenie NNW 5000 PLN, Uniqa S.A.
Opłata klimatyczna
Podatek VAT

Termin i cena
L.p. Wyjazd Pobyt Przyjazd z powrotem Cena

I. 10. 06. 2019 10. 06. - 20. 06. 20. 06. 2019 1460 zł
II. 20. 06. 2019 20. 06. - 30. 06. 30. 06. 2019 1490 zł
III. 30. 06. 2019 30. 06. - 10. 07. 10. 07. 2019 1590 zł
IV. 10. 07. 2019 10. 07. - 20. 07. 20. 07. 2019 1590 zł
V. 21. 08. 2019 21. 08. - 31. 08. 31. 08. 2019 1570 zł
VI. 31. 08. 2019 31. 08. - 10. 09. 10. 09. 2019 1460 zł

*   Cena   dla dziecka   do lat 3  , obowiązująca przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju, wynosi   200 zł   i obejmuje:  
transport, wspólne spanie z opiekunami, opłatę klimatyczną, NNW, VAT.

*   Zniżka   dla dziecka   do lat 12,   obowiązująca przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju, wynosi   -200 zł   i obejmuje:  
transport, własne (osobne) łóżko w formie dostawki, 1/2 wyżywienia, opłatę klimatyczną, NNW, VAT

/w przypadku jednej osoby pełnopłatnej w pokoju zniżka dla dziecka do lat 12 wynosi -100 zł/
*   Dopłata   do pokoju   1-osobowego   wynosi   +150 zł   do ceny turnusu  

(w związku z ograniczoną ilością pokoje 1-os. dostępne są wyłącznie na zapytanie).

Biuro Podróży i Wycieczek Szkolnych ''TRAMP-TOUR''   tel. 33 82 210 17   www.bptramptour.pl


