
 

OW Gwarek - Ustronie Morskie 
 

  Malowniczo położony obiekt na nadmorskim klifie - przy samej promenadzie   

i linii brzegowej, jedyne 30 metrów od piaszczystej plaży w urokliwym Ustroniu 

Morskim. Ośrodek położony jest w spokojnej okolicy i w otoczeniu zieleni,                   

w pobliżu parku. Lokalizacja zapewnia świetne warunki do relaksu oraz 

wypoczynku. Okolica sprzyja spacerom i wycieczkom rowerowym, które są 

doskonałym sposobem na poznanie wszystkich uroków Ustronia Morskiego. 

Ośrodek posiada własny teren do plażowania wraz z boiskiem do siatkówki 

plażowej, salę zabaw dla dzieci oraz zewnętrzny plac zabaw, a także kawiarnię oraz 

miejsce do organizacji grilla. Idealny wybór na rodzinne wczasy!  

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą 
Od 30.05.2022 do 11.06.2022 

 

Koszt pobytu 1 osoby 2 150,00 zł  

wraz z kosztem transportu 

 
Proponujemy Państwu 

 
 Zakwaterowanie w pokojach o standardzie hotelowym, 2 – 3 osobowe 

łazienkami i WC, oraz rodzinne. Wszystkie pokoje posiadają TV, sprzęt 
plażowy (parawany, leżaki, krzesełka, koce na plaże).  

 wyżywienie 3 x dziennie śniadanie i kolacja w formie bufetu (szwedzki 
stół), obiad serwowany.  

 Boisko do siatkówki plażowej 
 Wieczorki taneczne 
 Ognisko z kiełbaskami 

 
 
 
 
 
 

 



 

OW Gwarek - Ustronie Morskie 
 

  Malowniczo położony obiekt na nadmorskim klifie - przy samej promenadzie   

i linii brzegowej, jedyne 30 metrów od piaszczystej plaży w urokliwym Ustroniu 

Morskim. Ośrodek położony jest w spokojnej okolicy i w otoczeniu zieleni,                   

w pobliżu parku. Lokalizacja zapewnia świetne warunki do relaksu oraz 

wypoczynku. Okolica sprzyja spacerom i wycieczkom rowerowym, które są 

doskonałym sposobem na poznanie wszystkich uroków Ustronia Morskiego. 

Ośrodek posiada własny teren do plażowania wraz z boiskiem do siatkówki 

plażowej, salę zabaw dla dzieci oraz zewnętrzny plac zabaw, a także kawiarnię oraz 

miejsce do organizacji grilla. Idealny wybór na rodzinne wczasy!  

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą 
Od 26.08.2022 do 07.09.2022 

 

Koszt pobytu 1 osoby 2 250,00 zł wraz z Kosztem 

transportu 

 
Proponujemy Państwu 

 
 Zakwaterowanie w pokojach o standardzie hotelowym, 2 – 

3 osobowe łazienkami i WC, oraz rodzinne. Wszystkie 
pokoje posiadają TV, , sprzęt plażowy (parawany, leżaki, 
krzesełka, koce na plaże).  

 wyżywienie 3 x dziennie śniadanie i kolacja w formie 
bufetu (szwedzki stół), obiad serwowany.  

 Boisko do siatkówki plażowej 
 Wieczorki taneczne 
 Ognisko z kiełbaskami 

 
 
 
 
 

 



 

 

Ośrodka Wczasów Rodzinnych "Universal" 

 
  Przedstawiamy Państwu Ośrodek Wczasów Rodzinnych „Universal” przy plaży, 
położony w Łazach ( woj. Zachodnio-pomorskie). Wspaniałe miejsce dla relaksu i 
wypoczynku. Wierzymy że OWR „UNIVERSAL” stanie się dla Państwa azylem, ucieczką od 
hałaśliwej rzeczywistości. Universal to obiekt położony przy samym wejściu na plażę morską. 
Takie usytuowanie ma znakomity wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie, naszych gości, 
wymarzone miejsce do wypoczynku dla rodzin z dziećmi, Seniorów. OWR „Universal” to dwa 
duże budynki o standardzie hotelowym, oraz domki (bungalowy) w 4 kompleksach 
szeregowych, oferuje 205 miejsc noclegowych. Nasi goście mają do dyspozycji bogate 
zaplecze rekreacyjne i gastronomiczne. Jadalnia mieści 250 miejsc i serwuje pełne wyżywienie 
– 3 posiłki dziennie. Kawiarnia z pięknym słonecznym tarasem zaprasza od rana do późnego 
wieczoru. W naszym ogródku, oferujemy kolacje grillowe, oraz spotkania z muzyką przy 
ognisku.. W odległości 300m. od ośrodka znajduje się jezioro „Jamno”. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą 
Od 24.05.2022 do 05.06.2022 

 

Koszt pobytu 1 osoby 1 940,00 zł wraz z Kosztem transportu 

 
Proponujemy Państwu 

 
 Zakwaterowanie w pokojach o standardzie hotelowym, 2 – 3 osobowe 

łazienkami i WC, oraz rodzinne cztero, pięcio osobowe typu studio. Wszystkie 
pokoje posiadają TV, czajniki elektryczne, ręczniki, sprzęt plażowy (parawany, 
leżaki, krzesełka, koce na plaże).  

 wyżywienie 3 x dziennie śniadanie i kolacja w formie bufetu (szwedzki stół), 
obiad serwowany.  

 Wieczorki taneczne 
 Ognisko z kiełbaskami 
 Kolacje Grillowe przy muzyce (raz w tygodniu) 
 Karaoke 
 WI-FI  

 

 

 

 

 



 

 

Ośrodka Wczasów Rodzinnych "Universal" 

 
  Przedstawiamy Państwu Ośrodek Wczasów Rodzinnych „Universal” przy plaży, 
położony w Łazach ( woj. Zachodnio-pomorskie). Wspaniałe miejsce dla relaksu i 
wypoczynku. Wierzymy że OWR „UNIVERSAL” stanie się dla Państwa azylem, ucieczką od 
hałaśliwej rzeczywistości. Universal to obiekt położony przy samym wejściu na plażę morską. 
Takie usytuowanie ma znakomity wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie, naszych gości, 
wymarzone miejsce do wypoczynku dla rodzin z dziećmi, Seniorów. OWR „Universal” to dwa 
duże budynki o standardzie hotelowym, oraz domki (bungalowy) w 4 kompleksach 
szeregowych, oferuje 205 miejsc noclegowych. Nasi goście mają do dyspozycji bogate 
zaplecze rekreacyjne i gastronomiczne. Jadalnia mieści 250 miejsc i serwuje pełne wyżywienie 
– 3 posiłki dziennie. Kawiarnia z pięknym słonecznym tarasem zaprasza od rana do późnego 
wieczoru. W naszym ogródku, oferujemy kolacje grillowe, oraz spotkania z muzyką przy 
ognisku.. W odległości 300m. od ośrodka znajduje się jezioro „Jamno”. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą 
Od 28.08.2022 do 09.09.2022 

 

Koszt pobytu 1 osoby 2 050,00 zł wraz z Kosztem transportu 

 
Proponujemy Państwu 

 
 Zakwaterowanie w pokojach o standardzie hotelowym, 2 – 3 

osobowe łazienkami i WC, oraz rodzinne cztero, pięcio osobowe 
typu studio. Wszystkie pokoje posiadają TV, czajniki elektryczne, 
ręczniki, sprzęt plażowy (parawany, leżaki, krzesełka, koce na 
plaże).  

 wyżywienie 3 x dziennie śniadanie i kolacja w formie bufetu 
(szwedzki stół), obiad serwowany.  

 Wieczorki taneczne 
 Ognisko z kiełbaskami 
 Kolacje Grillowe przy muzyce (raz w tygodniu) 

 

 

 

 

 



 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WYPOCZYNKU  W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM 

EDANA   

MIESZCZĄCYM SIĘ ZALEDWIE 150  METRÓW OD SZEROKIEJ ,  PIASZCZYSTEJ PLAŻY 

JAK RÓWNIEŻ 150  METRÓW OD GŁÓWNEJ ALEI PROWADZĄCEJ DO CENTRUM. 

 

Od 05.09.2022 do 18.09.2022 
 

Koszt pobytu 1 osoby 1 885,00 zł 

+ koszt transportu 200.00 zł 

 

Proponujemy Państwu 
 

 zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 –osobowych, 4-osobowe ,      
2-pokojowe apartamenty. 

 wyżywienie 3 x dziennie śniadanie i kolacja w formie bufetu 
(szwedzki stół), obiad serwowany. 

 wycieczkki Meleksami po okolicy 
 wieczorek taneczny z muzyką na żywo i poczęstunkiem 
 możliwość wypożyczenia rowerów  
 bezpłatne leżaki i parawany na plażę 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

                                      Koszt : 780zł /osoba 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 7 noclegów 

 Wyżywienie 3 x dziennie + deser 

  1 x uroczysty Wieczorek taneczny 

  1 x Kolacja przy Grillu z Kapelą Góralską  

  1 x wycieczka z przewodnikiem do Żywca i okolic 

 Pobyt zaczynamy i kończymy obiadem 

 

Zapraszamy Serdecznie! 

 

 


