
WCZASY DLA DOROSŁYCH 2018 

DĄBKI 
 
O.W. „WODNIK”     

ul. Dąbkowicka 6, 76-156 Dąbki, tel.: 94 3148134  

➢ Pokoje 2, 3 osobowe z łazienką (Pokoje 2-osobowe tylko dla małżeństw!  

Nie ma pokoi 1 osobowych!) 

➢ dwa zabiegi rehabilitacyjne w dni robocze 

➢ budynek piętrowy 

➢ odległość do morza 200 m, do jeziora 20 m 

 

TERMINY 

• 26.05 – 08.06.2018 

• 09.06 – 22.06.2018 

• 23.06 – 06.07.2018 

• 18.08 – 31.08.2018 

• 01.09 – 14.09.2018 

 

 W cenę wliczony jest dojazd, trzy posiłki dziennie, opłata klimatyczna. 

Na turnusie jest obecny kapłan, kierownik, pielęgniarka. 

 Przy zapisie należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,  

nr legitymacji emeryta/rencisty, aktualny nr telefonu oraz podpisać regulamin 

uczestnictwa w turnusie wczasowym. 

 (Turnusy przeznaczone dla wszystkich osób, których stan zdrowia pozwala na 

uczestnictwo w nich) 

 

Koszt: 1.350,00 zł (bezzwrotny zadatek w wysokości 300,00 zł płatny w ciągu 

tygodnia od dnia zapisu), w przypadku wpłacenia całości zwrot na miesiąc przed 

terminem wyjazdu jest możliwy po potrąceniu zadatku! Koszty turnusu muszą być 

uregulowanie minimum 3 tygodnie przed wyjazdem! 

(Dzieci: do 5 roku życia – 550,00 zł, do końca gimnazjum do 16 roku życia  

– 1.150,00 zł.) 

 

 Rezerwacja miejsca wczasowego jest równoznaczna z akceptacją 

regulaminu uczestnictwa w turnusie wczasowym (regulamin podpisywany przy 

rezerwacji miejsca) 

 

nr konta: 04 1600 1156 1847 4540 1000 0001 

(w tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, miejscowość, turnus) 

 

Informacje: Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 

tel. 76/72 44 300 
 

WCZASY DLA DOROSŁYCH 2018 

USTRONIE MORSKIE 
 

O.W. "CECHSZTYN II” 

ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie. Tel. 94 3515590 

➢ pokoje 2, 3, 4 osobowe, wspólne łazienki oraz toalety na korytarzu 

 (Pokoje 2-osobowe tylko dla małżeństw! Nie ma pokoi 1-osobowych!) 

➢ dwa zabiegi rehabilitacyjne w dni robocze 

➢ budynek piętrowy 

➢ odległość do morza 200 m 

 

TERMINY 

• 26.05 – 08.06.2018 

• 09.06 – 22.06.2018 

• 04.08 – 17.08.2018 

• 18.08 – 31.08.2018 

• 01.09 – 14.09.2018 

 

W cenę wliczony jest dojazd, trzy posiłki dziennie, dwa zabiegi dziennie, opłata 

klimatyczna. Na turnusie jest obecny kapłan, kierownik, pielęgniarka. 

 Przy zapisie należy podać imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,  

nr legitymacji emeryta/rencisty, aktualny nr telefonu oraz podpisać regulamin 

uczestnictwa w turnusie wczasowym. 

  (Turnusy przeznaczone dla wszystkich osób, których stan zdrowia pozwala na 

uczestnictwo w nich) 

 

Koszt: 1.150,00 zł (bezzwrotny zadatek w wysokości 300,00 zł płatny w ciągu 

tygodnia od dnia zapisu), w przypadku wpłacenia całości zwrot na miesiąc przed 

terminem wyjazdu jest możliwy po potrąceniu zadatku! Koszty turnusu muszą być 

uregulowanie minimum 3 tygodnie przed wyjazdem! 

(Dzieci: do 5 roku życia – 550,00 zł, do końca gimnazjum do 16 roku życia 

– 1.050,00 zł.) 

 

 Rezerwacja miejsca wczasowego jest równoznaczna z akceptacją 

regulaminu uczestnictwa w turnusie wczasowym (regulamin podpisywany przy 

rezerwacji miejsca). 

 

nr konta: 04 1600 1156 1847 4540 1000 0001 

(w tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, miejscowość, turnus) 

 

Informacje: Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 

tel. 76/72 44 300 

 


