
REWAL w programie: Międzyzdroje, Wyspa Wolin, Trzęsacz, Kołobrzeg 

kolonia i obóz młodzieżowy 

Opis miejsca oferty 

REWAL - kąpielisko nadmorskie w woj. zachodniopomorskim, położone 25 km od Kamienia Pomorskiego i 50 km od 

Kołobrzegu. Klifowy brzeg, szeroka, czysta i piaszczysta plaża oraz wspaniały mikroklimat, a także ilość atrakcji 

turystycznych to bez wątpienia duże atuty tej miejscowości. 

 

Zakwaterowanie 

Ośrodek Wczasowy „ADRIA” składa się z dwóch budynków i  położony jest nad samym morzem wzdłuż promenady, od 

plaży ok. 20 m, w cichej i najładniejszej części Rewala. Ośrodek ogrodzony, do dyspozycji: boisko do siatkówki i 

koszykówki, miejsce na ognisko, plac zabaw, mini siłownia (na świeżym powietrzu), odkryty basen kąpielowy, świetlica z 

TV i stołem do tenisa stołowego, sala dyskotekowa. Wi- Fi na terenie obiektu płatne dodatkowo. Pokoje 3,4-osobowe z 

łazienkami, większość z balkonami i TV. 

 

Wyżywienie 

Trzy posiłki dziennie + podwieczorek oraz suchy prowiant na drogę powrotną. Śniadanie i kolacja wydawane w formie stołu 

szwedzkiego, obiady serwowane. 

 

Program imprezy 

1. Dzień: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Rewala w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie, spotkanie 

organizacyjne. Kolacja, przywitanie z morzem,  nocleg. 

2.-9. Dzień: Realizacja programu: 

 wycieczka z przewodnikiem do: Wolińskiego Parku Narodowego: zagroda żubrów, Muzeum V3, jezioro  Turkusowe i 

Międzyzdrojów:  Muzeum Figur Woskowych, spacer Aleją Gwiazd, molo.  

 wycieczka z przewodnikiem do Trzebiatowa (Baszta Kaszana, słoń) i Kołobrzegu (pomnik Zaślubin Polski z Morzem, 

Latarnia Morska z Muzeum Minerałów, katedra, ratusz) 

 piesza wycieczka do Trzęsacza (ruiny kościoła), 

 gry i zabawy, dyskoteki na terenie obiektu, Neptunalia, 

 ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

 korzystanie z basenu (2 godziny/dzień) pod opieką ratownika, 

 plażowanie, kąpiele w morzu pod opieką ratownika. 

10. Dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd z obiektu w drogę powrotną. Powrót według 

rozkładu jazdy.  

 

Cennik 

TURNUS CENA ZA OSOBĘ DOPŁATA 

2017-07-11 - 2017-07-20 1490 1340 promocja do 31.01.2017 

Promocja lata 2017 :-) 

* rabaty obowiązują do 31.01.2017, 

* wymagana wpłata zaliczki 30%, 

* ilość miejsc promocyjnych ograniczona, 

* organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania promocji. 

 

Cena zawiera 

 Transport autokarem turystycznym, 

 Zakwaterowanie: 9 noclegów, 

 Wyżywienie według programu, 



 Ubezpieczenie NNW (10.000 PLN) w Signal Iduna, 

 Opiekę kadry pedagogicznej: kierownika, wychowawców, miejscowego ratownika WOPR oraz miejscową opiekę 

medyczną na wezwanie, 

 Program imprezy z biletami wstępu, 

 Podatek VAT. 

 

Ważne informacje 

 wskazane jest zabranie kremów z filtrami UV, nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych, maści na oparzenia 

słoneczne, obuwia sportowego, klapek, nieprzemakalnej i ciepłej odzieży, ręcznika, dresu, plecaka na wycieczki, stroju 

kąpielowego, legitymacji szkolnej wraz z numerem PESEL 

 sugerowane kieszonkowe na prywatne wydatki: 150 zł, 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie, 

 adres i numer ośrodka będą rozdawane  w dniu wyjazdu, 

 informacje o godzinie odjazdu i powrotu klient jest zobowiązany potwierdzić na 48 godzin przed wyjazdem. 

 

Rozkład jazdy 

GODZINA 

WYJAZDU 

MIEJSCE DOPŁATA GODZINA 

POWROTU 

02:45 DĘBICA - ul. Kościuszki, parking Tesco/stacja 

Orlen 

 22:15 

06:00 KATOWICE - Stacja BP, ul. Górnośląska  19:00 

04:45 KRAKÓW - stacja Shell ul. 

Stojałowskiego/Herberta, 

 20:00 

0730 OPOLE - Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja  17:30 

02:00 RZESZÓW - Plac Dworcowy, PKP Rzeszów 

Główny 

 23:00 

03:30 TARNÓW - Al. Jana Pawła II, Stacja Grossar  21:30 

09:00 WROCŁAW - CH Bielany, Mc Donald's  16:00 

Pozostałe miasta na trasie głównej na zapytanie. 

 

Więcej informacji w Biurze Podróży ADAMIS TOURS 

ul. Kolejowa 16 

38-400 Krosno 

tel. 13 43 651 85 

 


