
D Ź W I R Z Y N O  

 
OW  „ BRYZA”   

01/02 – 09 lipca 2022 r. - 7 nocy 

CENA: 1220 zł/os. dorosła* 
Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach dorosłych: 

-dziecko do 2 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem)  cena 490 – PLN; -dzieci do 2–10 lat – cena 720 PLN;  

*Ceny po dofinansowaniu z ZFŚS (przyjęto 7 dni dofiansowania) 
Dźwirzyno to niezwykle malownicza miejscowość. Szeroka, piaszczysta plaża, przechodząca w kierunku lądu w wysoki wał 

wydmowy, sosnowe lasy oraz błękitna woda wzburzonego Bałtyku stanowią nieodłączny element miejscowego krajobrazu.  

OŚRODEK WYPOCZYNKOWO REHABILITACYJNY BRYZA http://www.osrodekbryza.pl/pl/ 

Na terenie ośrodka: recepcja, baza zabiegowa, kompleks basenowy (dwa baseny, jacuzzi, sauna oraz brodzik dla dzieci), 

jadalnia, kawiarnia, sala klubowa i sala fitness, gabinet fryzjerski i kosmetyczny. Budynek otoczony jest zielenią oraz 

pięknym ogrodem o powierzchni 1,8 ha.  

Pokoje: pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami i balkonami – budynek A. Pokoje wyposażone są w chłodziarkę oraz sprzęt 

plażowy. Brak pokoi 4-osobowych.   

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania (7:30-10:00), obiad (12:00-14:30) i kolacja (17:00 – 19:00) – wszystko podawane w 

formie bufetu szwedzkiego. Pobyt rozpoczyna się śniadaniem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.  

 

* wyjazd autokaru  w piątek  w godzinach wieczornych  (nocny przejazd nad Bałtyk), pobyt  od śniadania w dniu przyjazdu 

(doba hotelowa od 17.00), do śniadania w dniu wyjazdu (wykwaterowanie z pokoi do godz.08:00 ) 

 

CENA OBEJMUJE: 

transport autokarem klasy LUX, zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza”,  (7 noclegów) w pokojach 2,3-

osobowych z łazienkami, TV i balkonem, 3 posiłki dziennie  - śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, pobyt 

od śniadania do śniadania / w przypadku dojazdu własnego pobyt od kolacji/, nielimitowane korzystanie z basenów i sauny, - 

wieczorek taneczny *,- grill **, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz  Pomocowy, 

ubezpieczenie NNW ( SIGNAL IDUNA  kwota 5000 PLN), - podatek VAT 

UWAGI: *wieczorek taneczny – będzie zorganizowany w zależności od sytuacji związanej z COVID, **grill -  zorganizowany 

w zależności od pogody oraz od sytuacji związanej z Covid. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15.00, a kończy o godzinie 

10.00.  Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 

CENA NIE OBEJMUJE: taksy klimatycznej płatnej na miejscu w ośrodku ok 2 zł/dzień,  świadczeń nie wymienionych w 

ofercie. Parkingu w przypadku dojazdu własnego ok 14 PLN/DOBA/auto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy telefonicznie pod numerem 3596 lub 

mailowo na adres: poczta@zzkadra.j-bie.pl 

Zaliczka 500 PLN od osoby dorosłej i 100 PLN od dziecka 
Foto: ze strony ośrodka 

ZZ „KADRA” ORGANIZUJE 

INNĄ FORMĘ WYPOCZYNKU 
 

mailto:poczta@zzkadra.j-bie.pl

