+48 55 247 89 17
+48 55 247 89 08

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
NEPTUN
ul. Rybacka 22, 82-103 Jantar
e-mail: kontakt@neptunjantar.pl

WCZASY 2019 NA MIERZEI WIŚLANEJ

www.neptunjantar.pl

MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECIOM

Przytulne domki drewniane typu „Mikołajki”: dwupokojowe z tarasem, aneksem kuchennym, lodówką, łazienką,
telewizorem LCD, oraz ogrodowym kompletem wypoczynkowym, sprzętem plażowym: parawany, leżaki.
DOMKI DREWNIANE TYPU MIKOŁAJKI (CENA ZA OS. Z WYŻYWIENIEM ZA 7 DNI POBYTU)
MIEJSCE W DOMKU
2 OSOBOWYM

MIEJSCE W DOMKU
3 OSOBOWYM

MIEJSCE W DOMKU
4 OSOBOWYM

Os dorosła / dziecko do lat 10

Os dorosła / dziecko do lat 10

Os dorosła / dziecko do lat 10

06.07 – 13.07.2019

1390 zł / 975 zł

1190 zł / 830 zł

1100 zł / 780 zł

13.07 – 20.07.2019

1390 zł / 975 zł

1190 zł / 830 zł

1100 zł / 780 zł

20.07 – 27.07.2019

1390 zł / 975 zł

1190 zł / 830 zł

1100 zł / 780 zł

27.07 – 03.08.2019

1390 zł / 975 zł

1190 zł / 830 zł

1100 zł / 780 zł

03.08 – 10.08.2019

1390 zł / 975 zł

1190 zł / 830 zł

1100 zł / 780 zł

10.08 – 17.08.2019

1390 zł / 975 zł

1190 zł / 830 zł

1100 zł / 780 zł

TERMINY

Wyżywienie : 2 posiłki dziennie w formie bufetu + zupa dla dzieci o godz. 13:00. W naszej jadalni serwujemy urozmaicone dania kuchni polskiej:
śniadanie (8:00 - 10:00) - bufet zimny oraz ciepły, napoje gorące i zimne), obiadokolacja (16:00 - 18:00) do wyboru: zupy, dania gorące, dodatki, sałatki,
przystawki, danie dla dzieci, desery, bufet zimny, napoje gorące oraz zimne.

CENA ZAWIERA
Zakwaterowanie,
Wyżywienie - 2 posiłki dziennie w formie
urozmaiconego bufetu,
Animacje, SHOW dla dzieci organizowane na
terenie ośrodka,
Dogoterapia - kontakt dziecka z psem, nauka
połączona z zabawą,
Korzystanie z basenu letniego zewnętrznego,
Korzystanie z basenu ze zjeżdżalnią wodną,
Korzystanie z pokoju zabaw dla dzieci,

Korzystanie z kortu tenisowego i boiska
sportowego,
Dowóz
Gości
Melexem
na
plaże
w
wyznaczonych godzinach,
Korzystanie z placu zabaw dla dzieci,
Korzystania z miejsca na ognisko,
Korzystanie z programów rozrywkowych
organizowanych na terenie ośrodka (pokazy
kulinarne, grille, karaoke, gry i zabawy dla dzieci,
oglądanie bajek na dużym ekranie)
Podatek VAT

ATRAKCJE I UDOGODNIENIA
basen zewnętrzny

łóżko z masażem HYDRO JET

zjeżdzalnia wodna

kawiarnia

basen kryty (dodatkowo płatne)

kolorowy pokój zabaw dla dzieci

zwierzęta akceptowane (dodatkowo płatne)

możliwość wypożyczenia łóżeczka

możliwość skorzystania z pralni (dodatkowo płatne)

plac zabaw zewnętrzny

wypożyczalnia rowerów,
(dodatkowo płatne)

trampolina

rowerów

z

fotelikami

basen kulkowy

wypożyczalnia sprzętu sportowego

animacje dla dzieci

teren ogrodzony

krzesełko do karmienia na wyposażeniu w jadalni

bezpłatne Wi-Fi na terenie Ośrodka

bilard

parking (dodatkowo płatny)

stół pingpongowy

sala rehabilitacyjna
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NAJBLIŻSZE ATRAKCJE W JANTARZE
Ścieżki Rowerowe

- 0,3 km

Indiańska Wioska

- 1,1 km

Art. Inwazja Owadów

- 0,3 km

Kolejka wąskotorowa

- 0,5 km

Buffalo Bill - jazda konna,
hipoterapia, jazda w terenie na plażę.

- 1,1 km

Pasieka u Strusi

- 0,7 km

Mini-Golf

- 1,3 km

Szeroka, Długa Plaża

- 0,8 km

Park linowy - Stegna

- 6km

Mini Zoo

- 1 km

WARUNKI POBYTU DZIECI
Dzieci do lat 3, bez wyżywienia, wspólne spanie – 195 zł / 7 dni.
Dzieci, które ukończyły 10 lat traktowane są jak osoby dorosłe, jeśli chodzi o warunki zakwaterowania i wyżywienia.

ZWIERZĘTA
Ośrodek akceptuje wyłącznie psy małych ras do 8 kg. Opłata za pupila – 15 zł / doba.
Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia bez podania przyczyny.

PARKING
Miejsce parkingowe płatne dodatkowo – 85 zł / 7 dni lub 15 zł / doba.

AKCEPTOWANE W OBIEKCIE KARTY PŁATNICZE

