Biuro Podróży „Piast-Tourist” Damian Seweryn
NIP: 691-228-31-95 Regon: 020646005
Konto POLBANK: 19 2340 0009 1010 2100 0000 0214
Członek Dolnośląskiej Izby Turystycznej
Uczestnik programu „Rzetelna Firma”
Polisa ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA na rzecz klientów nr M201999
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Dolnośląskiego nr 367/5/2008
Wpis do Rejestru Organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/02/0002/10

Program:
1 dzień: Wyjazd z Legnicy, ul. Skarbowa godz. 12:00
Przyjazd do Świeradowa - Zdroju, obiadokolacja zakwaterowanie w ośrodku "ORION A" - możliwość korzystania z
infrastruktury ośrodka, nocleg.
2 - 5 dzień pobyt w ośrodku w pakiecie: zakwaterowanie w pok. 2-3 os. z łazienkami, wyżywienie 3 x dziennie
(pierwszego dnia kolacja , ostatniego śniadanie), Śniadanie i menu wielkanocne.
W czwartek 29.03.2018.r darmowa wycieczka do Skalnego Miasta w Adrspahu w Czechach - wiosenny spacer w
przepięknych okolicznościach budzącej się do życia przyrody (wyjazd po śniadaniu, powrót przed obiadem)
6 dzień
Śniadanie, godz. 10:00 wyjazd powrotny do Legnicy
OŚRODEK: "ORION A" - Przepięknie położony ośrodek w samym centrum Kudowy - Zdroju w sąsiedztwie Parku
Zdrojowego (Park Zdrojowy po drugiej stronie ulicy), 200 metrów od pijalni wód mineralnych i zakładu
przyrodoleczniczego w niewielkiej odległości od nowoczesnego aqauparku. Zakwaterowanie w pok. 2-3 os. z pełnym
węzłem sanitarnym (wc, umywalka, prysznic). Ośrodek wyposażony we własną przestronna jadalnię oraz salę
konferencyjną - świetlicę. Przepyszna domowa kuchnia zaspokoi wymagania nawet największych smakoszy.

CENA: 875zł os. cena zawiera:
Przejazd komfortowym autokarem, opiekę kompetentnego pilota, pobyt w ośrodku ORION A w Kudowie - Zdroju,
wyżywienie 3 x dziennie (pierwszy dzień tylko kolacja, ostatni tylko śniadanie), zakwaterowanie w pok. 2 os. z łazienkami,
wyżywienie 3 x dziennie (pierwszego dnia kolacja , ostatniego śniadanie), Śniadanie i menu wielkanocne, Wycieczka do
skalnego miasta w Adrpachu w Czechach. Ubezpieczenie NNW.

Siedziba Główna
ul. J. Libana 12, 59-220 Legnica
tel: 76/862 99 02 tel/fax:076/862 39 82
biuro@piast-tourist.pl

Obozy młodzieżowe i kolonie
wczasy i wycieczki
krajowe i zagraniczne

www.piast-tourist.pl

bilety autokarowe i ubezpieczenia

