
Wczasy nad Bałtykiem 
Pogorzelica  Lato 2020 

POGORZELICA – urokliwa miejscowość wypoczynkowa z letnim kąpieliskiem, położona w 
malowniczym regionie Wybrzeża Rewalskiego, nad Morzem Bałtyckim. Czyste, piaszczyste plaże, 
przylegające do kąpieliska, ciągną się tutaj przez 200m linii brzegowej. Tutejsze, doskonałej jakości
wody, wielokrotnie otrzymywały również odznaczenie Błękitnej Flagi. Pogorzelica posiada swój 
specyficzny, zdrowotny mikroklimat, który zawdzięcza pięknym i rzadkim borom sosnowym

Zakwaterowanie – Ośrodek Wczasowy „Komandor” - obiekt położony na dużym zalesionym i 
ogrodzonym terenie oddalony od morza o około 400 metrów, zakwaterowanie w domkach 
murowanych – pokoje z łazienkami, TV i tarasem/trawnikiem dla 2, 3, 4 osób
Na terenie ośrodka: klimatyzowana stołówka, parking dla samochodów osobowych, część 
rekreacyjno–sportowa (boisko do siatkówki, koszykówki, miejsce do gry w kometki, stół do ping 
ponga, plac zabaw dla dzieci oraz namiot gier i zabaw), animator organizujący wolny czas dla 
dzieci i dorosłych, internet WiFi (okolice recepcji), miejsce na ognisko, wypożyczalnia rowerów, 
sprzęt sportowy gratis, sala dyskotekowa oraz sala TV, grille do dyspozycji gości,
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 10.00.

Wyżywienie -  3 x dziennie w stołówce ośrodka, śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu
(posiłki na ten moment podawane do stolika), obiad – dwa rodzaje zupy, jeden rodzaj drugiego 
dania z trzech – napoje bez ograniczeń

Dojazd  -  własny            

Terminy - dowolne 8 dniowe (7 noclegów), 11 dniowe (10 noclegów)

Cena od osoby za dzień pobytu, z wyżywieniem 3 x dziennie, z noclegami w
pokojach 2, 3, 4 osobowe w domkach z łazienką, TV, czajnikiem elektrycznym,

parawanem – Z TARASEM LUB TRAWNIKIEM:

01.05-06.06  06.06-20.06  20.06-04.07  04.07-15.08  15.08-22.08  22.08-30.09
  129 zł    149 zł    169 zł    195 zł    169 zł     149 zł



- dzieci do 3 lat (bez osobnego spania i świadczeń) – 20 zł/doba,

- dzieci od 3 do 7 lat –  60% ceny, z 1/2 wyżywienia

- zwierzęta akceptowalne - opłata 15 zł/ dzień (na terenie ośrodka pies musi posiadać kaganiec i być
na smyczy),

- parking płatny 10 zł/doba – nie strzeżony, zamykany w godzinach 22:00 – 7:00,

- wpłata zadatku za rezerwacje oznacza akceptacje oferty,

- rezygnacja z przyjazdu powoduje utratę zadatku,

- pokój do pojedynczego wykorzystania - plus 50% ceny/osoba,

- opłata klimatyczna wg. stawek gminy Rewal,

- w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i gotowania!!!,

- ośrodek nie dysponuje ręcznikami,

- Internet Wi-Fi dla Gości ośrodka bezpłatny,

- wypożyczenie roweru od 3 zł/każda rozpoczęta godzina (od godziny 9:00 do 19:00),

Cena obejmuje:                                                                                                                                     
- pobyt o wybranej długości dni w OW Komandor z wyżywieniem 3 x dziennie                                 
- ubezpieczenie NNW – kraj Signal Iduna - do 10.000 zł/os                                                                 
- korzystanie z infrastruktury i programu sportowo-kulturalnego ośrodka                                            
Cena nie obejmuje:  taksy klimatycznej – płatna gotówką w recepcji na miejscu 

Atrakcje turystyczne w okolicy: 

Wyspa Wolin i Uznam:  jezioro Turkusowe, wzgórze Gosań – klify,  panorama 44 wysp ze wzgórza
Zielonka, Międzyzdroje, Świnoujście, twierdza Fort Gerharda i Podziemne Miasto, przejazd kolejką
wąskotorową z Pogorzelicy do Niechorza i Trzęsacza – zwiedzanie ruin kościoła na klifie oraz 
latarni morskiej, Kołobrzeg  

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała
e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550     tel 502 351 876

www.polan-travel.com.pl
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