
 

Oferta turnusu wypoczynkowego 

w uzdrowiskowym mieście Połczyn – Zdrój 

 

Jednodniowa wycieczka autokarowa do Kołobrzegu GRATIS 

1. Miejsce pobytu: 

Połczyn – Zdrój (woj. Zachodniopomorskie ) jest kurortem znanym w Polsce i za 

granicą. W oparciu o bogate złoża znakomitej jakości borowiny i permskich solanek miasto 

z powodzeniem podtrzymuje i rozwija ponad 300-letnie tradycje uzdrowiskowe, natomiast 

teren gminy jako wchodząca w znacznej części w skład Drawskiego Parku Krajobrazowego 

stanowi jeden z najbardziej urokliwych i atrakcyjnych turystycznie zakątków Pomorza 

Zachodniego.  

2. Położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju 

pobytu: 

Charakterystyka obiektu: Położenie w strefie A- uzdrowiskowej. Pokoje 2-3 

osobowe (z łazienką lub bez) w każdym pokoju: TV, umywalka z ciepłą i zimną wodą lub 

pełen węzeł sanitarny. Urządzenia rekreacyjne: klub, sala gimnastyczna, pomieszczenie do 

gier i zabaw, w sąsiedztwie boisko do piłki siatkowej, piłki nożnej i koszykowej, plac zabaw 

na terenie ośrodka, gabinety zabiegowe w budynku ,a zabiegi w ramach pobytu. 

3. Ilość i rodzaj posiłków: 

Smaczna domowa kuchnia, cztery posiłki dziennie, własna kuchnia i stołówka mieszcząca 

80 os. na terenie ośrodka – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Żywienie zaczyna się 

kolacją w dniu przyjazdu, a kończy obiadem w dniu wyjazdu. Uczestnicy otrzymają suchy 

prowiant na drogę powrotną lub w czasie wycieczki autokarowej w trakcie pobytu w 

naszym ośrodku 

*Godz. posiłków ustalane indywidualnie z grupami.  

 

4. Program zwiedzania i atrakcji turystycznych:  

1. Wycieczka autokarowa do Kołobrzegu – w cenie pobytu tj.  

• zwiedzanie miasta z wykwalifikowanym przewodnikiem.  

• Muzeum Oręża Polskiego. 

• Rejs statkiem po morzu. 

• Wejście na latarnie morską. 

• Spacer po plaży i molo.  



Propozycja spędzania czasu wolnego w trakcie pobytu w naszej placówce : 

 

2. Wypożyczalnia rowerów  

3. Możliwość organizowania grilla w ramach kolacji na terenie DWD ,, PATIO”, 

4. Wycieczka autokarowa do Ogrodów Tematycznych Hortulus Dobrzyca. Ogrody 

Tematyczne Hortulus w Dobrzycy zostały założone w 1992 roku. Ich realizacja wciąż trwa. 

Obecnie do zwiedzania dostępnych jest 28 różnych ogrodów tematycznych. Łącznie 

zgromadzonych jest ponad 6 tysięcy gatunków i odmian roślin, w tym gatunki egzotyczne 

oraz unikalne. Ogrody zostały wielokrotnie nagrodzone, m.in. przez Polską Organizację 

Turystyczną. Powierzchnia ogrodów to ponad 4 ha. Istotą tych ogrodów jest pokazanie 

układu roślin w kompozycjach ogrodowych i ich zastosowanie w poszczególnych ogrodach 

(stąd brak tabliczek z nazwami). Zwiedzanie Ogrodów Hortulus, poza oczywistym 

kontaktem z przyrodą, dostarcza doznań natury estetycznej i duchowej. Dlatego, też ogrody 

są podzielone tematycznie. Są wśród nich klasyczne, jak: japoński, francuski, 

śródziemnomorski, oraz te związane ze środowiskiem: ogród kamienny, skalny i wodny. Są 

też ogrody użytkowe, jak ziołowy, czy warzywny. 

     

5. Wycieczka autokarowa do Parku Wodnego Relax w Świdwinie. Do dyspozycji gości:  

1. Basen sportowy o wymiarach 25x16m, posiadający zaświadczenie homologacji wydane 

przez Polski Związek Pływacki na organizację zawodów regionalnych, krajowych i 

międzynarodowych w oparciu o przepisy międzynarodowe FINA 2001-2002.  

2. Sztuczna rzeka długości 20 m.  

3. Zjeżdżalnia - Spirala o długości 105 m., umieszczona na zewnątrz obiektu.  

http://www.wodnyrelax.pl/news.php 

          

      

6. Wycieczka autokarowa: Połczyn Zdrój – Szczecinek – Borne Sulinowo – Połczyn zdrój 

( od godz. 8.00 do godz. ok 14-15.) 

• Zwiedzanie zabytków miasta Szczecinek  

Np. -  Ratusz Miejski - XIX w. -  Kościół Mariacki - XX w.  

-  Wieża Strażacka - XIX w. -  Bunkier - XX w. -  Wieża św. Mikołaja.  

-  Spichlerz - XIX w. -  Cmentarz Wojenny - XX w. -  Kościół Ducha Świętego -  Szkoła 

Podstawowa nr 1 -  Zamek Książąt Pomorskich -  Dawny dom Dyrektorów -  Sąd 

Rejonowy w Szczecinku  -  Wzgórze św. Jerzego -  Wieża Bismarcka 

• Rejs tramwajem wodnym  

• Poznanie ciekawej historii Bornego Sulinowa  

 

Terminy / Osoba do kontaktu w sprawie rezerwacji: 

 

Wicedyrektor 

Daniel Majkowski 

Tel.:     502 123 802             

e-mail: dwd@dwd-polczyn.pl 

 

Recepcja: 94 36 62 082 

e-mail: recepcja@dwd-polczyn.pl  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSÓŁPRACY 
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