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OW "Morskie Uroczysko" w Ustce

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Morskie Uroczysko” w Ustce

Morskie Uroczysko to wyjątkowe miejsce nad polskim morzem. Nasz ośrodek to oferta domków do
wynajęcia. Zostały one komfortowo urządzone. Zadbaliśmy o każdy szczegół. Spędzą tu Państwo miło
czas podczas swojego wakacyjnego wypoczynku. Dokładamy wszelkich starań, by czerpali Państwo
zadowolenie i satysfakcję z wyboru naszej oferty.

Nasze domki położone są w lesie sosnowym w odległości 100m od morza bałtyckiego i 2,5km od
Centrum Ustki. Gwarantujemy wypoczynek w komfortowo wyposażonych domkach drewnianych
i pokojach 1-,2- i 3- osobowych. Na terenie ośrodka znajduje się stołówka zapewniająca całodzienne
wyżywienie.

Do dyspozycji Gości oddajemy świetlicę wraz z salą TV, wypożyczalnię książek i sprzętu sportowego,
bar, boiska do koszykówki, piłki siatkowej, specjalnie przygotowane miejsce na grill, plac zabaw dla
dzieci a także wiele innych atrakcji. Zapewniamy miłą obsługę, która będzie do dyspozycji całą dobę.

Do dyspozycji Gości oddajemy 34 domki letniskowe oraz pokoje w budynkach ośrodka. Dostępne są
domki 2-, 3- i 4- osobowe domki, pokoje 2-osobowe z prysznicami i WC, letniskowe domki
 2-osobowe z umywalkami i WC oraz pokoje 2-, 3- osobowe w pawilonach ze wspólnymi,
ogólnodostępnymi łazienkami.

Na terenie ośrodka znajduje się stołówka. Oferujemy wyżywienie całodzienne.

Zapraszamy do korzystania z dwutygodniowego lub tygodniowego wypoczynku w ośrodku Morskie
Uroczysko w Ustce.

Ceny już od 40 zł/os. Szczegółowy cennik dostępny na naszej stronie.



Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

Recepcja i rezerwacja:

Ustka-Uroczysko, 76-270 Ustka
Tel: +48 47 74 20 719

Tel: +48 512 105 242 – Rezerwacje indywidualne
Fax: +48 59 815 27 19
E-mail: ustka@cul.com.pl

Kierownik: Arkadiusz Jorman
K: +48 512 105 234
E-mail: ustka@cul.com.pl

Linki do stron obiektu: https://cul.com.pl/obiekty/ow-morskie-uroczysko-w-ustce
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