
 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w 

================= Wałczu  ================= 

Organizuje w „ Promocyjnej cenie ”    

10 dniowe Wczasy wypoczynkowe w 2015 roku 

w Łukęcinie w  Domu Wypoczynkowym „ Polna ” 33 km od Międzyzdrojów  

zapisy i rezerwacja na 2015 rok już zaczęte pod niżej podanymi namiarami 
                                                                                                                                                                                     ====================================================================================================== 
 

Dom Wypoczynkowy Polana położony jest 250m od morza w  
sosnowym lesie, w spokojnej miejscowości Łukęcin ul Piwna 1 
Pobyt zaczyna  się pierwszego dnia obiadem a kończy 10 dnia  
obiadem, proponujemy wyśmienite pełne wyżywienie tj. śniadanie, 

obiad, kolacja. Dzieci do 10 lat - opłata w wysokości 50% ceny. Do 

Państwa dyspozycji są komfortowe pokoje 2,3-osobowe z łazienkami. 
Dom Wypoczynkowy zapewnia Państwu całkowicie ogrodzony, 
bezpieczny i monitorowany kompleks,  w którego skład wchodzą 

min:  - bar i kawiarnia do Państwa dyspozycji   

- dwa duże tarasy z meblami ogrodowymi, na których można wypić  
  kawę i poczytać, 
- liczne tereny zielone z leżakami, na których można korzystać z 
  kąpieli słonecznych  -  mini SPA ( sauna, jacuzzi, gabinet  
  zabiegowy, gabinet kosmetyczny, solarium) za dodatkową opłatą  
- istnieje możliwość wypożyczenia rowerów – za dodatkową opłatą 
- istnieje możliwość zorganizowania wieczorku tanecznego i ogniska 
- istnieje możliwość prowadzenia szkoleń tematycznych 

- istnieje możliwość organizacji wycieczek do pobliskich miejscowości za dodatkową opłatą. Istnieje możliwość korzystania 
z parkingu (nieodpłatnie) Wi-Fi jest dostępne w całym obiekcie i jest bezpłatne. ponad to na terenie ośrodka 
znajduje się:  -boisko do gry w piłkę siatkową i badmintona, - stoły do tenisa i piłkarzyków  - plac zabaw dla dzieci - 
kącik gier i zabaw - miejsce do organizacji seansów filmowych- biblioteka. W pobliżu Łukęcina znajdują się takie 
miejscowości jak: Pobierowo – 4 km ; Dziwnówek 5 km ; Dziwnów 9 km ; Kamień Pom. 12 km ; Międzywodzie 14 km;  
Międzyzdroje 33 km 

======================================    INFORMACJE – REZERWACJA - KONTAKT  

Chętnych do udziału w turnusach proszę o  zgłoszenie w kole PSD OP Wałcz ul. Kościuszkowców 10 

Zapytania i zgłoszenia kierować do Prezesa PSD OP.  Mieczysław Jakób    

                  tel. kom. 604 785 605  kontakt pod   adresem  email:   mieczyslaw_jakob@wp.pl 

                  lub  Vice  Prezesa PSD OP Mirosława Konopka – Szuda   tel. kom.   606 971 389 
======================================================================================================================================= 
Wpłaty zaliczek z dopiskiem ( „wczasy i termin” i imię nazwisko uczestnika)  prosimy wpłacać na konto:   
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Wałcz 

SBL  Złotów  o / Mirosławiec     93  8941  1032  0094  7738  2000  0040   

=======================================================================================================================================================================================================================        

    

 

 

 

Termin – data  2015 r. 

--  turnusu -- 

10 dniowy (9 noclegów) 

 

Cena za osobę –  

Pokój - 2 , 3 

osobowy 
 

28.05.  -  06.06. 2015 r. 
 

590 zł 
 

07.06.  -  16.06. 2015 r. 
 

590 zł 
 

17.06.  -  26.06. 2015 r. 
 

590 zł 
 

26.08.  -  04.09. 2015 r. 
 

 590 zł 

 

05.09.  -  14.09. 2015 r. 
 

590 zł 
 

15.09.  -  24.09. 2015 r. 
 

590 zł 


