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Z myślą o osobach powyżej 
50 roku życia przygotowaliśmy 

specjalną ofertę 
Wczasy dla seniorów nad morzem. 
Mają Państwo ten luksus, że mogą

wyjechać gdzieś bez czekania na urlop. 
Dla seniora każda pora roku jest 

dogodna na wypoczynek. 
A najlepiej wypoczywa się nad morzem!
Ciekawa oferta powinna zawierać m.in:

komfortowe miejsce wypoczynku,
smaczne i domowe jedzenie, niewielką

odległość od plaży, atrakcyjnie
zorganizowany czas wolny.

Ośrodek Wczasowy Familijni zapewni
Państwu wszystko to, czego potrzeba 

aby mile spędzić naprawdę udany
wypoczynek.

Wypocznij z nami!
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Obfite i urozmaicone
posiłki składają się ze śniadania oraz obiadokolacji. 

Podawane są w przyjemnej i przystosowanej do
przyjęcia dużej grupy jadalni. 

Własne pole ogniskowe wyposażone w palenisko,
kuchnię polową, szwedzki stół

oraz zadaszone miejsca do spożywania posiłków, 
daje nam możliwość urozmaicenia

codziennego wyżywienia oraz zorganizowanie
wspólnej biesiady przy palącym się ognisku.

Pyszności!

Oprócz pysznej,
domowej kuchni oferujemy Państwu  

wiele form rekreacji:  
Nordic Walking- ośrodek wyposażony jest 

w ogólnodostępny sprzęt do 
spacerów z kijkami.  

Podczas pobytu w naszym obiekcie nie
zabraknie też zabaw tanecznych 

oraz innych zajęć ruchowych. 
Podczas turnusu odbywają się regularne 

koncerty z muzyką na żywo.

Udana zabawa!
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Pogorzelica to miejscowość nadmorska uznana za kurort uzdrowiskowy wybrzeża Rewalskiego. 
Wyjątkowo szeroka plaża z międzynarodowym znakiem "Błękitnej Flagi", 

świadczącym o ponadprzeciętnej czystości; stężenie jodu oraz okolica bogata w lasy sosnowe – 
gwarantują nadzwyczajny spokój i bezpieczeństwo.

Ośrodek Wczasowy Familijni z pewnością się Państwu spodoba.
Jedną z naszych zalet jest położenie- czas dotarcia do morza to zaledwie 2 minuty; 

w okolicy przyjemnego lasku,  w którym wyznaczona jest ścieżka 
turystyczna prowadząca do jeziora Liwia Łuża. 

Sama Pogorzelica, dzięki wysokiemu stężeniu jodu- który zapewnia wyjątkowo
dobre samopoczucie, a szczególnie zbawiennie wpływa 

na drogi oddechowe- posiada status uzdrowiska.
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