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Kolonia w Neptunie. 
Zadbaj o relaks w nadmorskim ośrodku wypoczynkowym, położonym zaledwie o kilka 

kroków od bałtyckiej plaży. Tygodniowy pobyt nad morzem sprawi, że poczujesz się 

zregenerowany i zrelaksowany jak nigdy dotąd...... 

 

 

Szukasz miejsca, w którym wypoczniesz, zrelaksujesz się i zregenerujesz organizm? Odwiedź 

Ośrodek Wypoczynkowy NEPTUN w Darłowie, gdzie Morze Bałtyckie darzy nas swoimi 

urokami zarówno latem jak i zimą a nasz ośrodek znajduje się przy bezpośrednim styku z 

wydmami. Bliżej już się nie da! 

     
 

 

Ośrodek posiada szeroką ofertę  z myślą o osobach indywidualnych i grupach , które zamieszkać 

na dłużej w wygodnym miejscu na łonie natury. Podczas pobytu, personel zadba nie tylko o 

Państwa komfort i wygodę, ale także zorganizuje wycieczki, zajęcia ruchowe, praktyczne 

warsztaty i wieczorne ogniska.  
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W cenie pakietu zapewniamy: 

• 7 nocy  w standardowym pokoju w budynku głównym ośrodka lub w pawilonach 
Jodła, Brzoza.  

• Wyżywienie: 3 posiłki + podwieczorek (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja). 
Turnus rozpoczyna się powiększoną kolacją w dniu przyjazdu a kończy się 
śniadaniem w dniu wyjazdu.  Wszystkie posiłki  są w postaci serwowanej. 

• Alternatywnie proponujemy Program kulturalno- rozrywkowy: gimnastyka 
poranna na plaży, piesze wycieczki, ogniska z pieczeniem kiełbasek, zabawy 
animacyjne, konkursy, wieczorne seanse filmowe na dużym ekranie.  

• Udostępniamy kawiarnię, stół do tenisa stołowego, bilard.  

• Udostępnienie boiska do koszykówki  na czas pobytu oraz możliwość odpłatnego 
wypożyczenia rowerów.  

• Kort tenisowy, miejsce na ognisko oraz 5,5 ha terenu zielonego gdzie można 
organizować różne zabawy sportowe.  

 

Poznaj nasze pokoje: 

Pokój 2 osobowy                                               Pokój 4 osobowy 

   

Pawilon JODŁA                                         Pawilon BRZOZA 
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Oferta uzupełniająca dodatkowo płatna: 

•    rowery 

•    leżaki 

•    sauna sucha  

•    rejsy morskie 

•    rejsy tramwajem wodnym 

•    wycieczki krajoznawcze autokarowe  

   

Darłowo – atrakcje miasta 

Główna, historyczna część miasta może pochwalić się kilkoma ciekawymi zabytkami. 

• Zamek Książąt Pomorskich –  obecnie muzeum; ekspozycja obejmuje m.in. sztukę sakralną, sztukę 

ludową z okolic miasta, wyposażenie wnętrz oraz zbiory sztuki orientalnej.  

• Fragmenty dawnych fortyfikacji miejskich (brama przy ul. Wałowej); 

• Stare miasto z zachowanym układem urbanistycznym i licznymi zabytkowymi kamienicami; 

• Na Rynku możemy podziwiać barokowy ratusz oraz pomnik-fontannę rybaka; 

• Kościół Mariacki z XIV wieku, miejsce pochówku książąt pomorskich; 

• Kaplica św. Gertrudy z XV wieku. 
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Kalkulacja kosztów pobytu 

Dane Gościa  Kolonia  

Dane kontaktowe  
   

Termin  

  
     

Noclegi 

Pawilon Jodła Liczba pokoi 
Liczba 

noclegów 
Cena brutto Wartość brutto po rabacie 

Jednoosobowy 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

Dwuosobowy 24 7 0,00 zł 0,00 zł 

Trzyosobowy vs 4 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

Czteroosobowy 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

Apartament Parter 3 os. 1 7 0,00 zł 0,00zł 

Apartament Piętro 2 os. 1 7 0,00 zł 0,00zł 

  Razem 0,00zł 

Gastronomia 

Nazwa Liczba osób Liczba dni Cena brutto Wartość brutto po rabacie 

Śniadanie 53 9 0 zł 0,00 zł 

Obiad  53 9 0 zł 0,00 zł 

Podwieczorek 53 9 20zł 0,00 zł 

Kolacja 53 9 0 zł 0,00 zł 

  Razem 0,00 zł 

  

 Oferta ważna do 01-02-2023     Łącznie 0,00 zł 

 

 

Sprawdź naszą stronę internetową pod adresem  

www.neptundarlowo.com 

Zadzwoń i omów warunki współpracy dla twojej grupy.  

Szczegóły oferty i rezerwacje pod numerem +48 508 508 238  


