
Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje wypoczynkowe nad Bałtykiem!

Tegoroczna sytuacja spowodowała odwołanie wielu rekolekcji wakacyjnych. Stąd realizując
misję naszego ośrodka, proponujemy Państwu rodzinny wypoczynek nad Bałtykiem połączony z
możliwością odnowienia życia duchowego. Rekolekcje wypoczynkowe mają charakter ciągły (lipiec-
sierpień), stąd do Państwa należy decyzja jak długi będzie pobyt w ośrodku.

Centrum  położone  jest  w  cichej  i  malowniczej  okolicy  na  obrzeżach  Koszalina,  w
bezpośrednim sąsiedztwie Wyższego Seminarium Duchownego. Stąd już tylko 20 km do Mielna, na
piaszczyste plaże Bałtyku. Pośród rozległego zielonego terenu usytuowany jest główny budynek, a
przy  nim  niestrzeżony  parking,  plac  zabaw  dla  dzieci,  ogrody  ze  ścieżkami  rekreacyjnymi  oraz
modlitewnymi. Do dyspozycji gości w ośrodku są także dwie kaplice. Proponujemy Państwu pobyt
wraz z wyżywieniem typu HB (śniadanie, obiadokolacja), dający możliwość wyjazdu z ośrodka na
cały dzień nad morze lub korzystanie z innych atrakcji Pomorza Środkowego.

Wypoczynek w naszym ośrodku ma pomóc także w odnowieniu sił  duchowych,  stąd po
całodziennym wypoczynku nad morzem,  codziennie  o 20:00 będzie  sprawowana Eucharystia  z
homilią,  a  po  niej  wprowadzenie  do  medytacji  o  tematyce  eucharystycznej  oraz  możliwość
indywidualnej  adoracji  Pana  Jezusa  w  Najświętszym  Sakramencie.  W  przypadku  dodatkowych
pytań  dotyczących  posługi  duszpasterskiej  prosimy  o  kontakt  z  ks.  dyrektorem  Pawłem
Wojtalewiczem (tel. 661 443 449, e-mail: dyrektor@cef.koszalin.pl). Zapraszamy do skorzystania z
naszej propozycji!

WAKACJE 2020
CZERWIEC I WRZESIEŃ* LIPIEC-SIERPIEŃ

APARTA-
MENT POKÓJ APARTA-

MENT POKÓJ

NOCLEG
Z WYŻYWIENIEM HB

(śniadanie i obiadokolacja)
CENA DOBY ZA OSOBĘ

DOROŚLI
I DZIECI OD 10 LAT

100 zł 75 zł 110 zł 85 zł

DZIECI 
OD 3 DO 10 LAT 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł

* 01.06-25.06.2020 oraz 01-30.09.2020
INFORMACJE DODATKOWE:
- dzieci do 3 lat (bez świadczeń) – pobyt bezpłatny
- bezpłatny niestrzeżony parking
- doba hotelowa od godziny 16:00 do godziny 11:00 (od obiadokolacji do śniadania)
- możliwość pobytu ze zwierzętami po wcześniejszym zgłoszeniu – koszt 10 zł za dobę. Właściciele zwierząt ponoszą za 
nie pełną odpowiedzialność i są zobowiązani do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz 
wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy.

CENTRUM EDUKACYJNO-FORMACYJNE DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

ul. Seminaryjna 2A,
75-817 KOSZALIN

e-mail:
recepcja@cef.koszalin.pl

tel. 94 340 98 00
kom. 723 609 800


