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Dotyczy rezerwacji w terminie pomiędzy 10.06.2020 roku a 23.09.2020 roku 
(z wyłączeniem okresu od 18.07.-15.08.2020 roku)

Kameralnie położony kompleks wypoczynkowy „Wielki Błękit“ w otulinie 100-letniego lasu sosnowego w sąsiedztwie morza i 
piaszczystej plaży – to idealne miejsce dla osób, które cenią wypoczynek w relaksującym otoczeniu natury, z dala od 

miejskiego gwaru i pośpiechu. To miejsce idealne na aktywne spędzenie wolnego czasu relaksując się przy grze w golfa!





Cena pobytu zawiera:
Zakwaterowanie:
Proponujemy Państwu pokoje w malowniczym otoczeniu lasu sosnowego, które mieszczą się
w Budynku hotelowym komfort***. 

3 x nocleg w pokoju 1, 2, 3-osobowym,  bądź apartamencie dla 4 osób w Budynku 
hotelowym komfort***. 

Wyżywienie:
Nasza kuchnia inspirowana jest regionalnymi tradycjami. Sięgamy po polskie receptury oraz 
dostępne, zawsze świeże produkty w danym sezonie. W trakcie pobytu proponujemy Państwu 
potrawy sezonowe przygotowane na bazie świeżych warzyw, owoców i ziół. Sala Jadalniana 
została gustownie urządzona, aby czas posiłków dla naszych gości był szczególną 
przyjemnością.

Pobyt rozpoczyna się pierwszego dnia przyjazdu od obiadokolacji, a kończy bufetem 
śniadaniowym w dniu wyjazdu.

Specyfikacja usługi:
• 3 x Bufet Śniadaniowy
• 3 x Obiadokolacja (danie główne serwowane do stołu, bufet: zupa, bufet sałatkowy, bufet 

dań kolacyjnych, napoje)

W trosce o bezpieczeństwo gości nasze usługi są świadczone z zachowaniem procedur 
rekomendowanych przez GIS dla obiektów hotelowych. Z tego względu świadczone usługi 
gastronomiczne będą dostosowane do aktualnych zaleceń GIS.



Teren i urządzenia rekreacyjne (w cenie pobytu):
• Kijki do Nordic Walking, gdy w planach trening np. brzegiem morza 
• Tenis stołowy, boule
• Sala Fitness
• Kort tenisowy
• Przechowalnia sprzętu sportowego
• Boiska do: siatkówki, koszykówki, badmintona wraz ze sprzętem
• Hot Spot (w części ogólnodostępnej Ośrodka oraz w Budynku hotelowym   
     komfort***)
• Biblioteczka
• Zewnętrzy plac zabaw dla dzieci
• Pokój zabaw da dzieci

Sprzęt rekreacyjny oraz inne udogodnienia (dodatkowo 
płatne):
• Wypożyczalnia rowerów. Przy Ośrodku biegnie Międzynarodowa ścieżka 

rowerowa R-10
• Sala gier: bilard, snooker , cymbergaj, piłkarzyki 
• Stanowisko internetowe
• Przytulna kawiarenka w foyer Ośrodka

W okresie sezonu (od 01.07. do 31.08.) w naszym Obiekcie mamy 
do zaproponowania liczne atrakcje dla dorosłych i dzieci w 
ramach Programu Lato oraz dla tych najmłodszych w ramach 
programu Akademia Słońca. Są to między innymi takie atrakcje 
jak: zumba, zajęcia sportowe, wakacyjne przedszkole, spektakle 
teatralne, cyrk, wieczory magii i iluzji czy święto waty cukrowej i 
wiele wiele innych...

Liczne atrakcje dla każdego



Zakwaterowanie

Budynek hotelowy komfort***

Pokoje 2, 3-osobowe oraz pokoje 2-osobowe do pojedynczego 
wykorzystania o przyjemnej stylistyce wnętrza mieszczą się w Budynku 
hotelowym komfort***. Każdy z pokoi został wyposażony w balkon lub 
taras, Tv-Sat, radio, chłodziarkę, zaparzacz wody, łazienkę, suszarkę do 
włosów, ręczniki. Dla miłośników plażowania na wyposażeniu każdego 
pokoju dodatkowo znajduje się zestaw plażowy: 2 leżaki, koc oraz 
parawan.

Dodatkowo
Relaks dla duszy i ciała

(za dodatkową opłatą)

W okresie lata (m-ce lipiec, sierpień) serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z szerokiej  oferty masaży dopasowanych do potrzeb i 
preferencji Gości:
• masaże częściowe
• całego ciała
• klasyczne
• lecznicze, czy relaksacyjne
Mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie oraz samopoczucie, a także 
głębokie odprężenie.



Spędź aktywnie czas grając w golfa 
z Kamień Country Club

 Dwa dni gry dla jednej osoby na 18 
dołkowym polu golfowym Kamień Country 
Club

 Cena nie zawiera wypożyczenia sprzętu
 Dojazd do Kamień Country Club we własnym 

zakresie

GREEN FEE 18 DOŁKÓW

Pole Golfowe Kamień Country Club znajduje się w malowniczej 
miejscowości Grębowo, oddalonej kilka kilometrów od 
Łukęcina wśród przepięknego krajobrazu lasów i łąk.

Na 65 hektarach znajduje się 18-dołkowe pole mistrzowskie, 
teren do ćwiczeń – driving range oraz club house czyli budynek 
klubowy z kawiarnią. To nowoczesne pole ma przyciągać nie 
tylko wytrawnych długoletnich graczy, ale także amatorów, 
którzy po raz pierwszy wejdą na pole, by mogli spróbować i 
zakochać się w tej bardzo starej, znanej już od czasów 
średniowiecza grze. Pole jest dostępne dla wszystkich (nie 
tylko członków klubu Kamień Country Club). Jego uroda, 
atrakcyjna cena i wyjątkowa atmosfera  przyciąga graczy z 
różnych zakątków Polski i świata.

Dla urozmaicenia wypoczynku w naszym Obiekcie proponujemy Państwu aktywne spędzanie wolnego czasu. 
Jedną z takich opcji jest gra w golfa! Proponujemy Państwu pole golfowe Kamień Country Club, oddalone 

zaledwie 20 minut od Ośrodka.



Koszt pobytu
Podane poniżej ceny są cenami brutto od osoby za pobyt 4 dni (3 noce) wraz z dwudniową grą w golfa.

Pobyt 3 doby do wyboru w terminie pomiędzy 10.06.2020 roku a 23.09.2020 roku
(z wyłączeniem terminów od 18.07.-15.08.2020 roku)

Cena od osoby

Pokój 10.06.-14.06. 14.06.-28.06. 28.06.-18.07. i 15.08.-23.08. 23.08.-06.09. 06.09.-23.09.

2, 3-osobowy
Dzieci od 4 do 13 lat

745 zł
492 zł

784 zł
522 zł

880 zł
600 zł

766 zł
510 zł

721 zł
474 zł

1-osobowy 874 zł 931 zł 1 075 zł 904 zł 838 zł

Apartament 4-
osobowy 745 zł* 784 zł* 880 zł* 766 zł* 721 zł*

Pakiet składa się z :

• 3 x nocleg w Budynku hotelowym 
komfort

• 3 x bufet śniadaniowy
• 3 x obiadokolacja
• 2 x gra w golfa na 18 dołkowym polu

Tel./Fax (+48) 91 38 126 97
Tel. (+48) 91 38 126 19

Email: recepcja@wielkiblekit.info.pl
www.wielkiblekit.info.pl

*cena apartamentu obowiązuję przy pobycie dla minimum 4 osób pełnopłatnych



Informacje

• Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godziny 
16:00 i kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 10:30

• Ośrodek od każdego gościa pobiera dodatkowo opłatę 
klimatyczną w wysokości 2 zł za dobę od osoby, płatną 
gotówką w recepcji

• Na terenie Ośrodka posiadamy dozorowany parking dla 
samochodów w cenie 15 zł/doba

• W budynkach hotelowych obowiązuje zakaz przebywania 
zwierząt

Tel./Fax (+48) 91 38 126 97
Tel. (+48) 91 38 126 19

Email: recepcja@wielkiblekit.info.pl
www.wielkiblekit.info.pl

Zapraszamy!
Ośrodek Wypoczynkowy 

„Wielki Błękit”
Łukęcin ul. Spacerowa 3
72-400 Kamień Pomorski


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8

