
Jarosławiec - stara wieś rybacka z XVI wieku, gdzie głównym zajęciem było rybołówstwo i 
zbieranie bursztynu. Obecnie Jarosławiec należy do miejscowości wypoczynkowych. Plaża i 
malownicze klifowe wybrzeże porośnięte drzewami i roślinnością wydmową, z chronionym 
mikołajkiem nadmorskim na czele. Główną atrakcją miejscowości jest latarnia morska o wysokości 
33 m - rozciąga się z niej piękny widok na morze i dwa duże przybrzeżne jeziora. 

Ośrodek "Marysieńka" znajduje się we wschodniej części Jarosławca tuż przy głównej drodze
dojazdowej do miejscowości. Teren ośrodka położony jest na równej, dużej (3,5 ha) powierzchni.

"Marysieńka" oddalona jest ok 120 m od morza i 200 m od centrum Jarosławca. 

Do Państwa dyspozycji jest kompleks budynków, na które składają się: pawilon główny, Pirat, 
Napoleon oraz domki wczasowe murowane i drewniane. Na terenie ośrodka znajduje się jadalnia, w 
której zjedzą Państwo smaczne, domowe posiłki. Dla miłośników sportu są do dyspozycji boiska do: 
piłki nożnej, piłki siatkowej plażowej oraz boisko do koszykówki. Na terenie znajdują się również ,sala
zabaw ze stołami do ping-ponga i piłkarzykami, miejsca przeznaczone do organizacji ogniska oraz 
grilla,  basen z podgrzewaną wodą, sauna sucha, sauna infrared (zalecane dla osób z chorobami serca), łaźnia 
parowa, świetlico- kawiarnia, 4 małe salki idealne do spotkań w zaprzyjaźnionym gronie, biesiadnik, rowery, sprzęt  
plażowy kawiarnia, oczko wodne, a przy nim kapliczka, wypożyczalnia kijek do nordic walking.

           

                             

Doba hotelowa rozpoczyna się po godzinie 16 (od kolacji), kończy się po śniadaniu do godziny 11:00 

TERMIN: od 01.05.2018 – 19.05.2018  i  od 11.09.2018 do 30.09.2018
Pobyty ; 7, 10 i 14 -dniowe
KOSZT OSOBODNIA ; 99,00 zł
Cena     obejmuje:     

 nocleg w pokojach 2 i 3-osbowych z łazienką i TV 
 wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie i kolacja  bufet szwedzki, obiad  serwowany do stolika)
 2 wieczorki taneczne przy muzyce na żywo, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 2 zabiegi 

(inhalacja i sauna infrared), 
 wycieczka autokarowa  do Darłowa 
 podatek VAT
 opłatę klimatyczną

UWAGA ; TRANSPORT WłASNY  lub dodatkowo płatny
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