
                                                            Międzyzdroje 2022 

Klub Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie przedstawia otrzymaną ofertę i zaprasza 

radców prawnych seniorów i nie tylko, na  wspólny integracyjny pobyt zdrowotny nad morzem 

organizowany przez Dom Wypoczynkowy Posejdon w Międzyzdrojach  

Miejsce:  Dom Wypoczynkowy Posejdon, ul. Promenada Gwiazd  4 72-500 Międzyzdroje  

Termin : 14 dniowy  13-27 czerwca 2022 r. lub 7 dniowy: 13-20 czerwca 2022 r. albo 20-27 czerwca 

2022r, 

Cena za osobę przy 14 dniowym pobycie w pokoju dwuosobowym -2500 zł, w pokoju 1 osobowym- 

2800,-zł przy 7 dniowym pobycie cena odpowiednio 50% niższa 

II wariant lub po wyczerpaniu zarezerwowanych dla nas miejsc w DW Posejdon :  

DW Victoria ul. Promenada Gwiazd 18 lub DW Kasia, ul. Pomorska 9 : cena za osobę w pokoju 2 lub 3 

os. - 2200 zł w pokoju 1 osobowym – 2500,-zł przy pobycie 14 dniowym a przy pobycie 7 dniowym 50% 

niższa. 

Cena obejmuje:  14  lub 7 dni w pokoju 1 lub 2 lub osobowym z łazienką i TV (czajniki na korytarzu).  

Całodzienne wyżywienie – 3 posiłki dziennie, 

Parking płatny 30 zł/doba, 

Opłata klimatyczna wg aktualnej ceny. 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 kolacją, a kończy o godz. 12.00 śniadaniem. 

Możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych ( lista zabiegów w recepcji). 

Zadatek:  500,00 zł  płatny w terminie do  10 kwietnia 2022 r., pozostała należność  płatna przy 

zakwaterowaniu. 

Zadatek wpłaca się na rachunek: 

Forum Invest  Międzyzdroje 

ul. Promenada Gwiazd 4 

Konto  ING Bank Śląski SA numer konta 10 1050 1012 1000 0090 8053 2428. 

Tytuł wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko, Turnus Radców Prawnych + za ile osób.   

Dom Wypoczynkowy Posejdon położony jest w  odległości 50 metrów od plaży, przy Alei  Gwiazd i 

blisko mola. Niedaleko też do centrum miasta.  

Koordynator spotkania Helena Oprzyńska-Pacewicz radca prawny OIRP Olsztyn 

Zgłoszenia należy kierować do: Krzysztof Zdunek – tel. 601 152 935 (   ilość miejsc ograniczona, 

decyduje kolejność zgłoszeń, brak wpłaty zadatku w terminie oznacza rezygnację z turnusu i umożliwia 

udział osobom z listy rezerwowej).  

OIRP w Olsztynie nie jest organizatorem turnusu, a jedynie udostępnia otrzymaną ofertę. 

 

                                        


