
SIERPNIOWY DŁUGI WEEKEND 12-08-2016 D0 15-08-2016 
                    
REGION:  Zachodniopomorskie - Pomorskie 

MIEJSCE:  NASZE BAZY 

Ośrodek wypoczynkowy „Czapla” w Mostowie Pomi ędzy Koszalinem a 
Bobolicami www.osrodek.pl/czapla 18 km od Koszalina i 23 km od Bobolic . Na 
trasie nr 11 

NOWOGRÓDEK – dom agroturystyczny w stylu dworku oko lice Brzezie 10 km od 
Białego Boru i 25 km od Człuchowa. Na trasie nr. 25  

 
 
Zapraszamy w świąteczny długi weekend na spotkanie z przyrod ą  

  

RZEKI:  BIAŁA,  CZERNICA , RADEW , BRDA,, RUDA, GWDA I INNE 

 
CENA OD OSOBY   - 280 zł. 
                     - 310 zł. z kolacj ą przy ognisku 
                     - 325 zł. z kolacja  śniadaniem 
                     - 370 zł. z 3 ma posiłkami 

 
ZAWIERA: 

1. Domki drewniane typu "BRDA" i "TRAMP" cztero-, 
sześcioosobowe w pełni wyposa żone kuchnia, łazienki 

2. lub w pokojach 2-4 osobowych - Nowogródek   
3. Śniadaniem i kolacj ą. obiady – 0pcja 
4. Ognisko i drewno na ognisko 
5. kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne  
6. transport kajaków uczestników na wszelkie etapy spływu. 
7. transport nad morze lub inne miejsca do zwiedzan ia dla ch ętnych 
8. opłaty klimatyczne 
9. miejsce parkingowe dla samochodu  
10. przewodnika   
11. ubezpieczenie NNW   
12. sprz ęt sportowy drobny 
13. worki foliowe do kajaka  
14. profesjonalny sprz ęt nagła śniaj ący do imprez 
15. pomoc kierowcy w zrobieniu zakupów  
16. i inne 

 
 

WAŻNE : 
- honorowane s ą uzyskane rabaty i upusty. Rabaty odejmuje si ę od ceny bez wy żywienia. 
- można samemu wybra ć ilo ść dni od 1 do 3 dni dziel ąc kwot ę przez 3 i mno żąc przez ilo ść dni pobytu. 
- można uzyska ć dodatkowe rabaty i upusty. Dla zainteresowanych wy ślę program jak to uzyska ć. 
- istnieje mo żliwo ść odbioru i zawo żenia na stacj ę PKP.PKS Jak te ż w inne miejsca po uzgodnieniu  

 
 

KONTAKT:  
JERZY ZAKRZEWSKI  
TEL 502 059 523,  FAX. 58 742 55 99  
MAIL:  jzakrzewski@zakgroup.pl   
www.zakgroup.pl 
skype jzakrzewski1 – po uzgodnieniu 
                                             

 

 


