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POBIEROWO znane jest z szerokiej, piaszczystej 
plaży, do której można dojść praktycznie z każdego 
miejsca oraz bardzo czystej wody. Ponadto panują tu 
dobre warunki do uprawiania windsurfingu i innych 
sportów wodnych.                                                 
POŁOŻENIE: 
około 200 metrów od morza, w starym lesie sosnowo 
-świerkowym.                                              

DOMKI: 
jedno, dwu, trzypokojowe. We wszystkich domkach 
są łazienki, większość posiada aneksy kuchenne. Do 
wyposażenia domków należą: leżaki, parawany, 
radio, czajnik elektryczny, naczynia, sztućce, lodówki, 
grzejniki olejowe, część domków ma TV.

POKOJE :  2 osobowe

WYŻYWIENIE:  śniadania i obiady.

WYPOSAŻENIE:parking, stołówka, wypożyczalnia 
sprzętu sportowego, wypożyczalnia rowerów, internet 
bezprzewodowy, boisko do siatkówki i koszykówki, 
plac zabaw dla dzieci, barek – bilard, TV, piłkarzyki, 
pralnia samoobsługowa.                                     

CENA ZAWIERA:wynajem wybranego domku lub 
pokoju na 1 dobę parking , podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:wyżywienia ,ubezpieczenia ,

UWAGI :
Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00, kończy 
o godzinie 10.00.
Dzieci do lat 3 bezpłatnie (śpią z rodzicem).
Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

WYŻYWIENIE

! śniadanie 8:30 – 10:00; cena: 16 zł 

! Obiad      15:00 – 16:00; cena: 19 zł

Międzywodzie to miejscowość uzdrowiskowa 
położona na wyspie Wolin, na wąskiej mierzei między 
Bałtykiem od północy a Zalewem Kamieńskim od 
południa.  usytuowany w OŚRODEK PORTUS
sosnowym lesie . Morze i powiew morskiej bryzy 
towarzyszą wypoczywajacym Gościom od śniadania 
po kolację przy zachodzącym słońcu.

POŁOŻENIE: do morza 50 m , 2 boiska do piłki nożnej 
/ małe i duże/ ,boisko do siatkówki plażowej ,boisko do 
koszykówki , sala disco ,duży ok 8 ha teree zielony, WI 
H gratis na terenie calego ośrodka ,wyjście 
bezpośrednio na promendę przy wydmach , smaczne 
wyżywienie / na terenie ośrodka / miejsce piknikowe 
oraz na ognisko , możliwość uczestnictwa w 
wycieczkach fakultatywnych :Miedzyzdroje , Woliński 
Park Narodowy , wioska Słowian i Wikingów w 
Wolinie , rejsy statkiem .                                                                                           

DOMKI: 
jedno, dwu, trzypokojowe. We wszystkich domkach 
są łazienki, większość posiada aneksy kuchenne. 
Do wyposażenia domków należą: leżaki, parawany, 
radio, czajnik elektryczny, naczynia, sztućce, 

lodówki, grzejniki olejowe, część domków ma TV.

POKOJE :  2 osobowe

WYŻYWIENIE:  śniadania i obiady.

WYPOSAŻENIE:parking, stołówka, wypożyczalnia 
sprzętu sportowego, wypożyczalnia rowerów, 
internet bezprzewodowy, boisko do siatkówki i 
koszykówki, plac zabaw dla dzieci, barek – bilard, 
TV, piłkarzyki, pralnia samoobsługowa.                                     
CENA ZAWIERA:wynajem wybranego domku lub 
pokoju na 1 dobę parking , podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:wyżywienia ,ubezpieczenia ,

UWAGI :
Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00, 
kończy o godzinie 10.00.
Dzieci do lat 3 bezpłatnie (śpią z rodzicem).
Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

WYŻYWIENIE

! śniadanie 8:30 – 10:00; cena: 16 zł 

! Obiad      15:00 – 16:00; cena: 19 zł

CENA ZA DOMEK   domek z aneksem       pokoje              nowy domek
                                     kuchennym        cena za 2 osoby wysoki standard
                                  cena za 4 osoby   bez wyżywienia    bez wyżywienia
                                    bez wyżywienia
   w terminie

25.06 - 09.07.2017         240 zł                       130 zł                    290 zł

09.07 - 13.08.2017         290 zł                       160 zł                    360 zł

13.08 - 27.08.2017         250 zł                       120 zł                    280 zł

TERMINY I CENA :

DOMEK typu STANDARD                 PLUS         STANDARD    STANDARD
    7 dni pomiedzy                 domek 3 - 4        domek 2- 3     domek 4-5 
    sobota - sobota                 OSOBOWY      OSOBOWY          OSOBOWY
                                                             dzieci    dorośli   dzieci     dorośli    dzieci     
dorośli
28.04 - 24.06.2017 bez wyżywienia  210 zł      280 zł   210 zł    280 zł  210 zł  280 zł
25.06 - 07.07.2017 3 x dziennie        630 zł      840 zł   525 zł    700 zł  473 zł  630 zł
08.07 - 19.07.2017 3 x dziennie        735 zł      980 zł   630 zł    840 zł  525 zł  700 zł
19.08 - 25.08.2017 3 x dziennie        525 zł      700 zł   473 zł    630 zł  420 zł  560 zł

TERMINY I CENA :

Ceny dotyczą pobytu 1 osoby dorosłej za 7 dni  lub 1 dziecka w wieku 3--12 lat za 7 dni w domku.

7 noclegów w domku z łazienką zgodnie z dokonaną rezerwacją, całodzienne wyżywienie (śniadanie, 
obiad, podwieczorek wydawany do obiadu ,kolacja) dla terminów od 25.06 do 31.08.2016, miejsce 
parkingowe, podatek VAT.

OŚRODEK WCZASOWY 
PORTUS

OŚRODEK WCZASÓW 
RODZINNYCH POLO

MIĘDZYWODZIE
WCZASY NAD BAŁTYKIEM
dojazd własny

WCZASY NAD BAŁTYKIEM
dojazd własny
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