
  

   

       

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

POGORZELICA nadmorska, urokliwa miejscowość wypoczynkowa, położna w województwie 

zachodniopomorskim w bezpośrednim sąsiedztwie Niechorza, 10 km od Rewala, 40 km od 

Kołobrzegu.   Ośrodek Wypoczynkowy „Familijni” www.pogorzelica.familijni.com  kompleks 

wypoczynkowy po generalnym remoncie,  z doskonałym zapleczem rekreacyjno sportowym, z 

bogatym programem animacyjnym i rewelacyjnym jedzeniem. 

Położenie150 m od plaży Pokoje: 2, 3, 4  osobowe. Komfortowe pokoje z pełnym węzłem 

sanitarnym i balkonami. Ośrodek zastrzega sobie możliwość drzwi przejściowych do innego pokoju 

co wynika z zabudowy ośrodka. Do dyspozycji gości na terenie obiektu: bar ,, basen, jacuzzi, 

kompleks ogniskowy z miejscem na grilla, sala kinowo-konferencyjna, sala dyskotekowa, przytulna 

kawiarnia z drink barem, mini golf, siłownia.na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz 

palenia tytoniu  ( poza wyznaczonymi do tego miejscami – specjalne domki ), zwłaszcza w 

pokojach i balkonach. Kara finansowa za złamanie zakazu to 500 zł 

 

Ramowy program imprezy: 

1 dzień  : wyjazd z miejsca zbiórki ok godziny 06:00, przejazd do Szczecina – spacer z 

pilotem po Starówce i Wałach Chrobrego  , czas wolny na indywidualną degustację 

lokalnego piwa Bosman czy Szczecińskiego, przejazd do ośrodka Familijni w 

Pogorzelicy, zakwaterowanie, obiadokolacja w formie bufetu, odpoczynek, korzystanie 

z basenu , jacuzzi, nocleg  

2 dzień : śniadanie! czas wolny na relaks i odpoczynek na plaży czy basenie 

 a od 15.00 …..ODPALAMY I ZACZYNAMY OKTOBERFEST  W FAMILIJNYCH ! 

ŚWIĘTO PIWA I GOLONKI W ULUBIONYM OŚRODKU NASZYCH 

KLIENTÓW!!!!  Przy dźwiękach rewelacyjnej muzyki , przy świetnym programie 

artystycznym pokażemy jak się BAWI BRAĆ GÓRNICZA NA OKTOBERFEŚCIE NAD 

MORZEM!!!!  
Plan imprezy – zadaszone ławy i  stoły uginające się od pyszności w tym: fantastyczna 

golonka, zupa gulaszowa, bigos, sałatki, pasztety, salcesony, wędliny z Familijnej 

wędzarni , smalec, ogórki, pieczywo, kawa, herbata, soki , 4 PIWA (2 LITRY/OSOBĘ  w 

cenie na podstawie  wydanego bonu). MUZYKA I ZABAWA– OJ NIE TYLKO W KLIMACIE 

„BAWARSKIM” !!!!  FIRESHOW  !!! I MNÓSTWO INNYCH ATRAKCJI!!!  Nocleg 

 

3 dzień śniadanie do godziny 11.00!!, ODPOCZYWAMY PO IMPREZIE - CZAS NA RELAKS 

NA PLAŻY I BASENIE , obiadokolacja w formie bufetu, nocleg 

4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie i powrót do domu  z miłymi wspomnieniami I 

PLANEM ,  BY PRZYJECHAĆ ZNÓW ZA ROK……. 

TERMIN: 23.09-26.09.2021 CENA: 450 PLN/os 

CENA OBEJMUJE: 

• transport autokarem klasy LUX 

• zakwaterowanie  w eleganckim ośrodku, w pokojach z łazienkami, TV  

  – 3 noclegi 

• 3 śniadania, 2 obiadokolacje – w formie bufetu 

 IMPREZA OKTOBERFEST Z BOGATYM MENU , PIWEM, OPRAWĄ MUZYCZNĄ  

 Zwiedzanie Szczecina 
• Bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe   

• opieka pilota  

• ubezpieczenie NNW (Signal Iduna kwota 5000 PLN ) 

•składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy 

 Taksę klimatyczną 

• podatek VAT 

CENA NIE OBEJMUJE: świadczeń nie wymienionych w ofercie. Ilość miejsc w 1 autokarze/56 foteli  

X WIELOKROTNOŚĆ AUTOKARÓW – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA W ZALEŻNOŚCI OD SZYBKOŚCI 

REZERWACJI). KOMUNIKAT COVID 19 - Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie 

uzależnione będzie od stanu faktycznego - epidemiologicznego w dniu trwania imprezy i 

obowiązujących rozporządzeń  

 

 


