
BIURO TURYSTYKI HUT-PLUS Marek Wolak, Teresa Manterys-Wolak 
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków 
tel/fax:  12 644-36-86, tel.  643-55-98, 644-17- 52 
NIP: 678 27 47 229     Regon: 357 145 331  
PKO BP II O/Kraków   59 1020 2906 0000 1102 0015 3502  
www.hutplus.com.pl                                                                                                                                               
biuro@hutplus.com.pl 
 

PUSTKOWO      Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny  Zem-Tourist 
 
Pustkowo to pełna uroku, niewielka nadmorska miejscowość wypoczynkowa, leżąca pomiędzy 
Pobierowem, a Trzęsaczem, w gminie Rewal w woj. zachodniopomorskim, przyciągająca 
turystów szeroką, piaszczystą plażą , czystą wodą i urokiem klifu morskiego. 
W miejscowości są  trzy zejścia na plażę: dwa w formie schodów z kilkudziesięcioma stopniami, 
trzecie to wygodny zjazd dla wózków. W jego pobliżu stanęła górująca nad Pustkowem replika 
krzyża z Giewontu.  
 
Ośrodek posiada pokoje 2,3 osobowe z  łazienkami (natrysk, wc, umywalka), wyposażone w 
tapczan i wersalkę ,szafkę nocną , szafę wnękową, ławę, foteliki, półkę, telewizor, sprzęt 
plażowy/ wiatrochron ,leżaki, sztućce/.Większość pokoi posiada balkon, pokoje 3 osobowe bez 
balkonów. 
W budynku A znajduje się stołówka, bogato wyposażona baza zabiegowo-rehabilitacyjna , 
gabinety lekarskie / .Na terenie ośrodka znajduje się odkryty basen pływacki  /16 x 13m / 
 
PROGRAM WYCIECZKI : 
1 dzień : wyjazd z Krakowa, ul.  Ujastek  1 o godzinie 6.30 , przyjazd do ośrodka ,zakwaterowanie,    
kolacja , 
2 dzień: wypoczynek , piesze wycieczki po okolicy, ognisko, 
3 dzień: spacer do Rewala : platforma widokowa, rzeźba rybaka, aleja zakochanych, aleja różana, 
w Trzęsaczu  -zwiedzanie ruin Kościoła na klifie , 
4 dzień: wycieczka piesza do Pobierowa , 
5 -6-7 dzień: czas wolny , po kolacji wieczorek pożegnalny, 
8 dzień: śniadanie, wyjazd do Krakowa , powrót w godzinach wieczornych. 
 
TERMIN I CENA : 
 
TERMIN  :18.08-25.08.2018          CENA      : 1.350 zł 
                                
  CENA ZAWIERA :  * transport komfortowym autokarem * 7 noclegów* wyżywienie 3 x dziennie 
* ognisko z pieczeniem kiełbasek * wycieczkę , wieczorek* taksę klimatyczną* ubezpieczenie*   
   opiekę pilota,* podatek VAT. 
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