
Oferta wczasów w ośrodku Korab w Ustroniu Morskim dla grupy ok 45 os. 
 

TERMIN   31.07-09.08.2019    CENA: 1525 ZŁ 
 
POŁOŻENIE: 
Ośrodek położony w samym centrum miejscowości, w odległości 20 m od morza, w sąsiedztwie wydm, 
przystani rybackiej, smażalni ryb oraz licznych restauracji. Duży teren ośrodka zapewnia komfort wypoczynku. 
 
OŚRODEK: 
Nowoczesny kompleks wypoczynkowy, w całości przebudowany w roku 2010. Dysponuje on prawie 200 
miejscami noclegowymi w pokojach zlokalizowanych w budynkach hotelowych oraz komfortowymi 
dwupoziomowymi segmentami i własną stołówką.  
 
ZAKWATEROWANIE: 
Budynek hotelowy wolnostojący: pokoje 2-; 3- osobowe oraz studia 4-osobowe. Pokoje położone na 2 
kondygnacjach. Każdy pokój posiada własny balkon lub taras, TV, lodówkę, radio, czajnik oraz podstawową 
zastawę kawową. 
 
PARKING:  
Przy ośrodku, wyłącznie dla gości ośrodka, bezpłatny, niestrzeżony dla ok. 60 samochodów. 
 
ROZRYWKA I SPORT: 
Ośrodek posiada dwa nowoczesne tartanowe boiska do gry w kosza i do gry w siatkówkę, stół do ping-ponga 
oraz plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i zjeżdżalniami. Na terenie ośrodka alejki, ławeczki i altanka 
rekreacyjna. Goście wypoczywający w ośrodku mają możliwość bezpłatnego wypożyczenia rowerów. 
 
ZWIERZĘTA: 
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 
 
WYŻYWIENIE: 
2 posiłki dziennie (śniadania w formie bufetu, obiadokolacje – serwowane). Pierwsze świadczenie – 
obiadokolacja w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie świadczenie – śniadanie w dniu zakończenia turnusu. 
 
CENA ZAWIERA: 
Noclegi, wyżywienie w formie śniadań i obiadokolacji, 6 - godzinny karnet na kryty basen, biesiadę rybną z 
rybą z kutra, konkursami  i nagrodami, występ cyrku, wstęp do Western Parku, zajęcia rekreacyjno – 
rozrywkowe dla dzieci i dorosłych prowadzone przez animatora, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 
 
DOBA HOTELOWA: 
Zakwaterowanie – w godz. 15:00–18:00, wykwaterowanie - do godz. 11:00. 

DODATKOWO PŁATNE: 
Opłata klimatyczna 2 zł za każdy rozpoczęty dzień pobytu, emeryci, renciści i dzieci - 1 zł 
 
UWAGI: 

 W ośrodku obowiązują opaski na rękę. 
 Wypożyczenie roweru – GRATIS. 
 Wypożyczenie łóżeczka turystycznego – GRATIS. 

 
ZNIŻKI I DOPŁATY: 

 Dzieci do lat 3 bez samodzielnego miejsca do spania i bez posiłków – 15zł/doba. 
 Dzieci do lat 3 z samodzielnym miejscem do spania i bez posiłków – (dostępna opcja tylko przy minimum 

2 osobach pełnopłatnych lub 1 osobie pełnopłatnej wraz z dzieckiem 4-10 lat) 15% ceny wybranego 
pakietu.  

 Dzieci 4-10 lat z dziecięcą porcją wyżywienia – cena niższa o 15% od ceny wybranego pakietu. 
 BRAK MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY POKOI DLA 1 OSOBY. 

 

   


