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BAŁTYK - PUSTKOWO OWR ZEM TOURIST

Położenie: w centrum Pustkowa, ok. 350 m od morza.
Obiekt: całoroczny (nne terminy nie ujęte w cenniku dostępne na zapytanie), usytuowany jest na 
dużym, zielonym terenie, dysponuje bogatym zapleczem rekreacyjnym i rehabilitacyjnym. Śniadania i 
kolacje podawane są w formie bufetu, obiady serwowane.
Na miejscu: baza rehabilitacyjna - istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z zabiegów, jadalnia, 
basen odkryty rekreacyjny, basen dla dzieci z mini parkiem wodnym (baseny czynne w okresie sezonu 
letniego - lipiec i sierpień), plac zabaw i kącik zabaw dla dzieci, zadaszone miejsce na ognisko, boisko do 
siatkówki, tenis stołowy, piłkarzyki, Internet Wi-Fi dostępny w hallu przy recepcji.
Pokoje: 2 i 3-osobowe standardowe w budynku A i B. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę (prysznic), 
TV, czajnik, lodówkę, sprzęt plażowy. Większość pokoi posiada balkon. Brak pokoi 1-osobowych.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, (w terminach oznaczonych * wyżywienie 2 x dziennie - 

śniadania i obiadokolacje).
UWAGI:
Doba hotelowa: 17:00-10:00 (od kolacji do śniadania). 
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): ok. 2,50 zł/os./doba.
Dzieci do 3 lat (bez świadczeń) płatne 25 zł/doba.

Parking: parking niestrzeżony, 5 zł doba. Goście otrzymują opaskę, którą należy nosić podczas pobytu.
Zwierzęta: nieakceptowane.

BAŁTYK – MRZEŻYNO D.W. BAŁTYK

Położenie: na dużym zalesionym terenie, blisko centrum, ok. 100 od plaży.
Obiekt: sezonowy, w skład wchodzi budynek 3 i 4 kondygnacyjny z windą, budynek 2-kondygnacyjny, 
domki campingowe.
Na miejscu: stołówka, kawiarnia, plac zabaw, zaplecze rehabilitacyjne, boisko do koszykówki, stoły do 
tenisa stołowego, siłownia, zielone tereny rekreacyjne z ławeczkami (parasole z krzesełkami i stołami), 
namiot, grill. Zabiegi (dodatkowo płatne): kinezyterapia, okłady borowinowe, masaż klasyczny, 
światolecznictwo, inhalacje solankowe, megnetoterapia, diadynamic, galwanizacja, jonoforeza, prądy 
interferencyjne, hydromasaż,
masaż - Aquavibron, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, drenaż limfatyczny kończyn górnych i 
dolnych.
Profile schorzeń: narządy ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach), układ krążenia i 
oddechowy, schorzenia neurologiczne, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, epilepsja, cukrzyca. 
Pokoje 2-os. standardowe: łazienka, TV, radio, lodówka, czajnik, internet Wi-Fi, sprzęt plażowy, balkon.

POBYTY WCZASOWE
TERMINY 8-DNIOWE

sobota-sobota
POKÓJ 2-OS. DZIECKO DO 8 LAT

22.05 - 05.06.2021 1000 zł/os. 900 zł/os.

05.06 - 26.06.2021 1160 zł/os. 1050 zł/os.

26.06 – 01.08.2021 1250 zł/os. 1155 zł/os.

01.08 – 21.08.2021 1160 zł/os. 1050 zł/os.

21.08 – 18.09.2021 1000 zł/os. 900 zł/os.
W cenie:7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie – serwowane, jedno wejście do miejskiego Aquaparku (90').
UWAGI:
Doba hotelowa: 17:00-10:00, (od kolacji do śniadania).
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): ok. 2 zł/os./doba.



BAŁTYK – KOŁOBRZEG Hotel NEW SKANPOL***

Położenie: w centrum kurortu, ok. 800 m od plaży, ok. 200 m od dworca kolejowego i autobusowego 
Obiekt: całoroczny, budynek 6-piętrowy, posiadający 168 pokoi 1- i 2-osobowych, typu studio oraz 
apartamenty; część pokoi dostosowane dla niepełnosprawnych
Na miejscu: Bar Jensen, Restauracja Skandynawia, kawiarnia, Night Club Disco Underground, 
Wellness Center oferujący zabiegi SPA, Aqua Center- basen (10x5m, 1,3m gł.), sauna fińska, sauna 
parowa, jacuzzi, salon fryzjerski, 2 sale konferencyjne, sala fitness (bezpłatna), 2 stanowiska 
komputerowe w lobby, bankomat, serwis i przechowalnia bagażu, winda, PC/Internet w lobby, pralnia,
wypożyczalnia samochodów, palarnia papierosów.
Pokoje 2-os. standardowe: łazienka (prysznic), TV, telefon, Wi-Fi.

POBYTY WCZASOWE
TERMINY 8-DNIOWE
niedziela-niedziela

POKÓJ 2-OS. POKÓJ 1-OS.

01.03 – 30.04.2021 790 zł/os. 1250,00 zł

01.05 – 30.06.2021 1150 zł/os. 1750,00 zł

01.07 – 31.08.2021 1390 zł/os. 2050,00 zł

01.09 – 30.09.2021 1150 zł/os. 1750,00 zł

W cenie: 7 noclegów w pokoju bez balkonu, śniadania w formie bufetu, korzystanie z basenu, sauny i 
jacuzzi, sali fitness, sejf.
UWAGI:
Doba hotelowa: 14:00-11:00
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): ok. 4,40 zł/os./doba.
Dopłata do obiadokolacji: 420 zł/os./pobyt (bez napojów). 
Możliwa dostawka w cenie: 700 zł/8 dni.
Dziecko do 4 lat GRATIS na wspólnym łóżku przy 2 osobach pełnopłatnych. 
Dzieci w wieku 5-12 lat: 500 zł/8 dni.
Dla dzieci: kącik z klockami LEGO w restauracji, łóżeczko 30 zł/8 dni. 
Parking: strzeżony płatny (w zależności od terminu)- 27-36 zł/doba 
Zwierzęta: akceptowane do 5 kg lub 30 cm - 50 zł/doba.
Wielkanoc: do pobytu w terminie 29.03-04.03 obowiązuje dopłata - 80 
zł/os (w cenie 2 śniadania świąteczne 3.04 i 4.04.)

BAŁTYK – JASTARNIA Hotel JASTARNIA***

Położenie: w centrum Jastarni, ok. 100 m od mariny jachtowej, ok. 700 m od plaży.
Obiekt: nowoczesny, kameralny hotel 3-gwiazdkowy, posiadający 42 pokoje 1- i 2-os. standardowe i
o podwyższonym standardzie oraz apartamenty. Hotel organizuje warsztaty z podstaw kitesurfingu 
oraz zajęcia fitness.
Na miejscu: restauracja, SPA, sala konferencyjna, wypożyczalnia rowerów (10 zł/godz.) i kijów 
Nordic Walking, zestaw do prasowania.
Pokoje: 2-os. standardowe: łazienka (prysznic), balkon, TV, Wi-Fi, telefon, lodówka, klimatyzacja, 
suszarka do włosów, zestaw do parzenia kawy i herbaty, miejsce do pracy, parawany na plażę.

W cenie: 7 noclegów, śniadania w formie bufetu, dostęp do SPA przez 1 h/dzień.

UWAGI:
Doba hotelowa: 16:00-11:00.
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): ok. 2 zł/os./dobę
Dopłata do obiadokolacji: 420 zł/os./8dni (wybór dań z karty na równowartość kwoty).
Dostawka w cenie 770 zł/8 dni (wiosna i jesień), 1000 zł/8 dni (lato).
Dzieci: do 3 lat bezpłatnie bez świadczeń przy 2 osobach pełnopłatnych, 4-7 lat (na dostawce) –
400 zł/8 dni, 8-12 lat (na dostawce) – 550 zł/8 dni.

Dla dzieci: plac zabaw, wewnętrzny kącik zabaw, animacje w okresie letnim, łóżeczko (płatne 
20zł/doba).
Parking: płatny 15 zł/doba.
Zwierzęta: akceptowane małe i grzeczne psy - płatne dodatkowo 100-150 zł/dobę.

UWAGA! Ceny nie zawierają obowiązkowych składek na TFG 2 zł/os oraz TFP 2 zł/os.



BAŁTYK – DŹWIRZYNO AKCES MEDICAL FIT&SPA

Położenie: w centrum kurortu, ok. 150 m od plaży.
Obiekt: całoroczny, składający się z 2 budynków, posiada 110 pokoi 1- i 2-os. typu standard, 
komfort i komfort plus oraz apartamenty. Dostępne pakiety dietetyczne i zdrowotne oparte m.in. na 
poście dr Dąbrowskiej.
Na miejscu: jadalnia, kawiarnia, baza zabiegowa, SPA, kryty basen z kaskadą i ścieżką wodną z 
hydromasażem (z udogodnieniami dla niepełnosprawnych), jacuzzi, zjeżdżalnia dla dzieci, sauna, sala 
fitness, boisko do koszykówki i siatkówki, kort tenisowy, wypożyczalnia rowerów (5 pln/ 1godz.), 
szkółka pływacka.
Pokoje 2-os. standardowe: łazienka (prysznic), TV, telefon, radio, lodówka, Wi-Fi, sprzęt plażowy (2 
leżaki, parawan, koc), balkon.

TERMINY 8-DNIOWE
niedziela-niedziela

POBYT WCZASOWY
POKÓJ 2-OS.

POBYT LECZNICZY
POKÓJ 2-OS.

31.01-17.04.2021 1300 zł/os. 1500 zł/os.

17.04-19.06.2021 1450 zł/os. 1650 zł/os.

19.06-11.09.2021 1700 zł/os. 1900 zł/os.

11.09-18.12.2021 1300 zł/os. 1500 zł/os.

18.12-02.01.2022 1700 zł/os. 1900 zł/os.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie - śniadania i kolacje w formie bufetu (istnieje 
możliwość dokupienia obiadów – 30 zł/os/doba); basen, sauna, jacuzzi, sala fitness, boisko do 
koszykówki i siatkówki, kort tenisowy, sprzęt sportowy, gimnastyka poranna na plaży w dni robocze,
2 x wieczorek taneczny, kije Nordic Walking.
UWAGI:
Doba hotelowa: 14:00-10:00.
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): ok. 2 zł/os./doba.
Dopłata do pokoju 1-os.: 450 zł/8 dni.
Dzieci: do 2 lat bezpłatnie, 2-7 lat 50% zniżki.
Dla dzieci: plac zabaw, sala zabaw, gry planszowe, możliwość. wypożyczenia konsoli Play Station 
lub X-Box, kino, brodzik, mała zjeżdżalnia w basenie i grzybek wodny.
Diety: dopłata do diet specjalistycznych: 250 zł/os./8 dni.
Parking: monitorowany, niestrzeżony (płatny 20
zł/doba). Zwierzęta: akceptowane, płatne 40 zł/doba.
Wielkanoc: do pobytu w terminie 29.03-04.03 obowiązuje dopłata - 160 zł/os
Boże Narodzenie: do pobytu w terminie 20.12-26.12 obowiązuje dopłata - 160 zł/os
Sylwester: do pobytu w terminie 27.12-02.01 obowiązuje dopłata - 450 zł/os

BAŁTYK - DZIWNÓWEK ORW ZORZA

Położenie: Miejscowość o charakterze uzdrowiskowym, położona na mierzei pomiędzy jeziorem Wrzosowskim a Bałtykiem, ok. 30 km od Międzyzdrojów. 
Obiekt: Usytuowany na dużym leśnym terenie, ok. 90 metrów od morza, dysponuje bogatym zapleczem rekreacyjnym i rehabilitacyjnym. Śniadania i kolacje 
podawane są w formie bufetu, obiady dwudaniowe serwowane są do stolika.
Na miejscu: klimatyzowana jadalnia, salka gimnastyczna, świetlice, boisko trawiaste (siatkówka), miejsce na ognisko, grill, stół do tenisa stołowego, pralnia 
(płatna), wypożyczalnia sprzętu sportowego i plażowego, dostęp do internetu bezprzewodowego w wybranych miejscach.
Zabiegi: kinezyterapia, fizykoterapia (aquavibron, prądy: diadynamiczne, jonoforeza, pole elektromagnetyczne), światłoterapia (lampa Sollux, Bioptron), 
masaż wibracyjny: mata masująca, fotel masujący.
Pokoje: 2,3,4 – os. Standardowe: łazienka (brak ręczników), TV, bez balkonów. Czajniki na korytarzu. Pokoje na parterze przystosowane są dla osób z 
dysfunkcją narządu ruchu (łazienki nie posiadają kabin prysznicowych oraz wyposażone są w uchwyty). Kilka pokoi posiada łazienki przystosowane dla osób 
poruszających się nawózkach inwalidzkich.

W cenie: 13 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie , wizyta lekarska, 2 zabiegi    
     rehabilitacyjne dziennie (w dni robocze), całodobowa opieka pielęgniarska, 

wieczorki taneczne przy muzyce na żywo, dyskoteki , wieczory poezji i humoru, ogniska z pieczeniem kiełbasek i muzyką biesiadną.
UWAGI:
Doba hotelowa zaczyna się od śniadania, a kończy obiadem + suchy prowiant. Opłata klimatyczna: (płatna na miejscu) 2 pln/os./doba
Dopłata do pokoju 1 os.: 450 zł/14 dni
Dzieci do 3 lat – płatne 300 zł (bez świadczeń, wspólne spanie), od 3 do 10 lat – zniżka 300 zł od ceny uczestnika (1/2 wyżywienia, osobne spanie)
Parking: płatny 15 zł/dzień (11 zł/dzień dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę). Wcześniejsza rezerwacja!
Diety: dopłata do diety bezglutenowej, bezmlecznej - 350 zł, inne – na zapytanie
TURNUSY REHABILITACYJNE: WYŁĄCZNIE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB SKIEROWANIE OD LEKARZA, W 
PRZYPADKU ICH BRAKU – DO CENY DOLICZONY ZOSTANIE VAT 8%; MOŻLIWE POBYTY NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON



BAŁTYK – MIĘDZYWODZIE ORW RZEMIEŚLNIK

Położenie: w centrum kurortu, ok. 300 m od plaży.
Obiekt: ośrodek składa się z 3 budynków: głównego hotelowego, budynku gastronomicznego oraz 
sezonowego budynku hotelowego. W tym pierwszym znajduje się recepcja, pokoje noclegowe 
dostosowane dla osób nbiepełnosprawnych oraz baza rehabilitacyjna.
Na miejscu: budynek główny posiada windę, salę rekreacyjną, salę tarapii zajęciowej, kawiarnię 
oraz salę konferencyjną. Miejsce na ognisko oraz grill, stoły i krzesła do odpoczynku.
Pokoje: 1,2,3,4 – os. standardowe: łazienka, ręczniki, TV, czajnik.

TURNUSY
15-DNIOWE

REHABILITACJA

POKÓJ 
2,3,4-OS.

TERMINY 
8-DNIOWE

WYPOCZYNEK

POKÓJ
2,3,4- OS.

BB

POKÓJ
2,3,4- OS.

FB

04.03-18.03.2021
1450 zł/os.

01.03-31.03.2021 650 zł/os. 850 zł/os.

18.03-01.04.2021 01.04-08.04.2021 830 zł/os. 950 zł/os.

07.04-21.04.2021 08.04-30.04.2021 650 zł/os. 850 zł/os.

21.04-05.05.2021 1500 zł/os.

01.05-30.06.2021 830 zł/os. 950 zł/os.
06.05-20.05.2021 1600 zł/os.

21.05-04.06.2021 1650 zł/os.

05.06-19.06.2021 1800 zł/os.

21.06-05.07.2021 1850 zł/os.

01.07-31.08.2021
930 zł/os. 1050 zł/os.

06.07-20.07.2021 2000 zł/os.

21.07-04.08.2021
2100 zł/os.05.08-19.08.2021

20.08-03.09.2021
01.09-30.09.2021 830 zł/os. 950 zł/os.

06.09-20.09.2021 2000 zł/os.

21.09-05.10.2021
1800 zł/os.

01.10-20.12.2021 650 zł/os. 850 zł/os.

06.10-20.10.2021

20.10-03.11.2021
1550 zł/os.

03.11-17.11.2021

17.11-01.12.2021
1450 zł/os.

01.12-15.12.2021 21.12-03.01.2021 830 zł/os. 950 zł/os.

W cenie: REHABILITACJA: 14 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie (śniadania i kolacje stół szwedzki, obiady serwowane), badanie lekarskie, opieka 
pielęgniarska oraz doraźna lekarska, 3 zabiegi dziennie z zaleceń lekarza, dwa wieczorki taneczne oraz ogniska. WYPOCZYNEK: 7 noclegów, wyżywienie BB
- śniadania (możliwość dokupienia obiadów 29 zł/obiad i kolacji 16 zł/os), FB – 3 x dziennie (śniadania i kolacje stół szwedzki, obiady serwowane)
UWAGI:
Doba hotelowa: 16:00-11:00. Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): ok. 2 zł/os./doba. Dopłata do pokoju 1-os. 100 zł/8 dni
Dzieci do lat 3 bez świadczeń – bezpłatnie (istnieje możliwość dokupienia wyżywienia), od lat 3-10 - zniżka 30 % (1/2 wyżywienia, osobne spanie).
Parking: niestrzeżony 20 zł/doba (wypoczynek), 10 zł/doba (rehabilitacja) . Wcześniejsza rezerwacja!
Zwierzęta: akceptowane do 15 kg i wcześniejszym uzgodnieniu 15 zł/doba.

BAŁTYK – KOŁOBRZEG ORW PODCZELE II 

Położenie: około 700 m od morza i 5 km od centrum miasta
Obiekt: Usytuowany jest na dużym zielonym terenie z dostępem do bazy rekreacyjnej i zabiegowej. Do 
dyspozycji gości jest wolno stojący budynek, w którym znajdują się: jadalnia, recepcja, drink bar z 
tarasem. Na miejscu: boiska sportowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, miejsce na grilla, ognisko.
Wypożyczalnia rowerów (1 godzina – 5 zł, cały dzień 30 zł ) i kijków do Nordic Walking. W sąsiedztwie 
znajduje się kryty basen.
Baza zabiegowa: masaże, borowiny, hydromasaż, laseroterapia, magnetronik, inhalacje, 
światłolecznictwo. Pokoje:1,2,3- os. Standardowe: łazienka , TV, radio, sprzęt plażowy. Niektóre z
balkonami. Wi-Fi. Na korytarzach do dyspozycji lodówki i czajniki elektryczne.

 
W cenie: 7 lub 14 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie i kolacja stół szwedzki). 
Pobyty lecznicze dodatkowo 10 zabiegów/tydzień – 2 zabiegi dzienne zalecone przez specjalistę 
i wykonywane w dni robocze.
UWAGI: Doba hotelowa: 15:00-10:00 (od kolacji do śniadania).
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): ok. 4,40 zł/os./doba
Dopłata do pokoju 1-os.: 150 zł/8 dni Dopłata do pokoju z balkonem: 10 zł/doba
Dziecko do lat 3 bez świadczeń przy wspólnym spaniu - bezpłatnie Dla dzieci: plac zabaw.
Zwierzęta: do 10 kg – 20 zł/doba Parking: na terenie ośrodka 15 zł/doba + 100 zł kaucja zwrotna za pilot do bramy.



BAŁTYK – POGORZELICA SANDRA SPA

Położenie: ok. 250 m od plaży, na skraju Pogorzelicy, przy granicy z Niechorzem.
Obiekt: całoroczny kompleks wypoczynkowy - wioska wakacyjna. 
Obiekt podzielony jest na 3 strefy:
- Pomarańczowa: SANDRA SPA (pokoje 2-os. z możliwością dostawek oraz apartamenty)
- Turkusowa: SANDRA (pokoje 2,3,4-os. z możliwością dostawek oraz apartamenty)
- Zielona: Bungalowy (3 i 4-os. z możliwością dostawek) i Pawilony Letnie (2,3,4-os.).
Na miejscu: jadalnie, restauracja, kawiarnie, English Pub, ogrody, mini zoo, miejsce do grillowania, 
kort tenisowy, kręgielnia, bilard, mini golf, lodowisko czynne w okresie zimowym, wypożyczalnia 
rowerów.
Największy w północnej Polsce AQUAPARK: basen kryty, odkryty, solankowy, jacuzzi, zjeżdżalnie
wodne, dwa odkryte baseny (w sezonie letnim): pełnowymiarowy basen pływacki, sztuczna fala, 
basen DZIKA RZEKA, sauna RUSKA BANIA, wodny plac zabaw dla dzieci „Wodna Dżungla”, 
zjeżdżalnia z zapadnią, nowy plac zabaw dla dzieci, basen boisko do gier zespołowych z torem 
przeszkód, baseny termalne z wodospadem (basen z zimną wodą 18°C, basen z ciepłą wodą 35- 
38°C, basen odpowiedni do ćwiczeń w wodzie - aerobic wodny, rehabilitacja ze stanowiskami do 
masażu brzucha i barku, ścieżką do masażu całego ciała oraz wodna ścieżka do masażu stóp.
Tepidarium - wypoczywalnia z podgrzewanymi łóżkami, muzyką relaksacyjną, aromaterapią, piramida
Flamma Magica dr Frenkel.
SPA: m.in. jacuzzi, grota solna i śnieżna, sauny, hammam, słoneczna łąka, gabinet masażu. 
BAZA ZABIEGOWA: m.in. borowina, masaże, akupunktura, inhalacje, gimnastyka, jonoforeza i 
inne. Na miejscu profesjonalna rehabilitacja układu ruchu, układu oddechowego, układu krążenia,
układu nerwowego.
Pokoje (2-os. standardowe): łazienka (prysznic), suszarka do włosów, ręczniki, TV, Wi-Fi, minibar,
biurko, część pokoi posiada balkon lub taras.

POBYTY WCZASOWE
8-DNIOWE

niedziela-niedziela

strefa turkusowa 
pokój 2-os.

strefa pomarańczowa
pokój 2-os.

bungalow
strefa zielona

domek

pawilony letnie
strefa zielona

pokój 2, 3, 4-os.

02.01-28.02.2021 1550 zł/os. 1700 zł/os. 1500 zł/os. -

28.02-01.04.2021 1400 zł/os. 1550 zł/os. 1350 zł/os. -

05.04-29.04.2021 1550 zł/os. 1700 zł/os. 1450 zł/os. -

03.05-31.05.2021 1550 zł/os. 1700 zł/os. 1450 zł/os. -

31.05-26.06.2021 1650 zł/os. 1850 zł/os. 1550 zł/os. 1200 zł/os.

26.06-10.07.2021 1950 zł/os. 2150 zł/os 2050 zł/os. 1550 zł/os.

10.07-16.08.2021 2150 zł/os. 2350 zł/os. 2250 zł/os. 1550 zł/os.

18.08-30.08.2021 1950 zł/os. 2150 zł/os. 2050 zł/os. 1550 zł/os.

30.08-04.10.2021 1650 zł/os. 1800 zł/os. 1600 zł/os. 1200 zł/os.

04.10-06.12.2021 1500 zł/os. 1660 zł/os. 1400 zł/os. -

06.12-23.12.2021 1400 zł/os. 1550 zł/os. 1350 zł/os. -

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie - śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu (istnieje 
możliwość wykupienia obiadów w cenie 30 zł/os/doba), nieograniczony dostęp do Aqua Parku, 
korzystanie z sauny/fitness, sala zabaw i programy animacyjne dla dzieci (w sezonie letnim).

UWAGI:
Doba hotelowa: w sezonie 16:00-11:00, poza sezonem 14:00-11:00.
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): 2 zł/os./doba.
Dzieci do lat 3: bezpłatnie bez świadczeń.
Dzieci od 3 do 14 lat: na dostawce 50% zniżki
Dla dzieci: atrakcje wodne, plac zabaw, sala zabaw, animacje w sezonie letnim, łóżeczko (25 
zł/doba).
Parking: dozorowany, w cenie.
Zwierzęta: akceptowane psy, do 5 kg 40 zł/doba, pow. 5 kg 80 zł/doba.

Pobyty w okresach - Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Boże Narodzenie, Sylwester na zapytanie



KUJAWY – CIECHOCINEK ŁAZIENKI II RESORT MEDICAL & SPA

Położenie: kompleks położony jest w centrum miejscowości, w odległości 600 m min od dworca 
PKS i PKP, około 1500 m od tężni.
Obiekt: całoroczny, posiada 52 przestronne i gustownie urządzone pokoje typu Attic, Comfort, 
Superior oraz Studio. Część pokoi jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.
Na miejscu: centrum rehabilitacji, centrum fitness, Spa, sauna.
Zabiegi lecznicze uwzględnione w pakiecie /w cenie/: okłady borowinowe, kąpiel solankowa 
ciechocińska, okłady z pasty siarczkowej, kąpiel borowinowa, kąpiel z pastą siarczkową, inhalacja 
indywidualna solankowa, kąpiel kwasowęglowa sucha, masaż wibracyjny ręczny, masaż mechaniczny 
fotel, masaż leczniczy, drenaż limfatyczny, masaż izometryczny, bicze szkockie, hydromasaż 
podwodny, kąpiel perełkowa, kąpiel natleniająca, wspólna gimnastyka w basenie solankowym, 
ćwiczenia na przyrządach, jonoforeza, jonoforeza z żelem borowinowym, ultradźwięki, ultradźwięki z 
żelem borowinowym, fonoforeza, tonoliza, prądy tens, stymulacja han, diadynamik, interdyn, sollux, 
laser, elektrostymulacja, krioterapia miejscowa.
Pokoje: 1,2-os. typu ATTIC (na poddaszu) z łazienką (prysznic), ręcznikii, TV, Wi-Fi. 2-os. typu 
COMFORT: przestronne pokoje na parterze i pierwszym piętrze Pałacu, z łazienką (prysznic), 
wyposażone w ręczniki, TV, Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe. Część pokoi z balkonami i klimatyzacją.

POBYTY LECZNICZE
niedziela-niedziela

8-DNIOWY
pokój 2-os.

Attic

8-DNIOWY
pokój 2-os.

Comfort

15-DNIOWY
pokój 2-os.

Attic

15-DNIOWY
pokój 2-os.

Comfort

07.02-04.04.2021 1150 zł/os. 1350 zł/os. 2250 zł/os. 2550 zł/os.

11.04-03.10.2021 1450 zł/os. 1650 zł/os. 2550 zł/os. 2950 zł/os.

03.10-05.12.2021 1150 zł/os. 1350 zł/os. 2250 zł/os. 2550 zł/os.

W cenie: 7 lub 14 noclegów w pokojach 2-os. typu ATTIC/COMFORT, wyżywienie 3 x dziennie, 
badanie lekarskie, 3 zabiegi dziennie wykonywane w dni robocze zaordynowane przez lekarza, wstęp 
do sauny fińskiej oraz siłowni, wstęp na wieczory kulturalne i taneczne organizowane w Pałacu 
(zgodnie z zaplanowanym kalendarzem), rabat 15% na inne dodatkowe zabiegi oferowane w 
Resorcie. UWAGI:
Doba hotelowa: 14:00-10:00 (od kolacji do śniadania)
Koszt pokoju 1-os. typu ATTIC: 8 dni - 1300/1600 zł, 15 dni - 2300/2900 zł.
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): ok. 4 zł/os./doba.
Parking: strzeżony płatny (5 zł/doba). Zwierzęta: akceptowane 40  zł/doba 
Pobyty     w     okresach     -     Wielkanoc,     Majówka,     Boże     Ciało,     Boże     Narodzenie,     Sylwester     na     
zapytanie MOŻLIWE POBYTY NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON.

SUDETY – KARPACZ SANDRA SPA

Położenie: ok. 800 m od centrum Karpacza. Najbliższy wyciąg narciarski oddalony jest od ośrodka o 
350 metrów. Obiekt zlokalizowany jest w odległości 2,7 km od kościoła Wang oraz 600 metrów od 
alpejskiego toru bobslejowego Alpine Coaster w Karpaczu.
Obiekt: całoroczny kompleks wypoczynkowy. Obiekt Sandra Spa oferuje centrum fitness oraz 
restaurację z wyborem dań z karty. Do dyspozycji Gości jest także zaplecze konferencyjne. Na terenie 
ośrodka znajduje się pub z kręgielnią, symulator gry w golfa, korty tenisowe i korty do squasha, pole 
do minigolfa oraz wypożyczalnia sprzętu narciarskiego.
Na miejscu kompleks basenowy*** (7 basenów ze zjeżdżalniami): pełnowymiarowy basen pływacki 
25m, sztuczna rzeka, basen z gorącą wodą (ze stanowiskami do masażu – jacuzzi), basen
z zimną wodą, basen ze sztuczną falą, basen dla dzieci 3-poziomy z zabawkami tzw. „wodna 
dżungla”, basen odkryty, jacuzzi (tylko w okresie polskich wakacji letnich), 4 zjeżdżalnie, wanny do
kąpieli tematycznych. Spa: m.in. sauna „Ruska bania”, łaźnia parowa dla dzieci, siłownia / fitness. 
Baza zabiegowa: m.in. masaże, zabiegi fizykoterapeutyczne, światłoterapia, balneoterapia i 
hydroterapia.
Pokoje 2-os. Standardowe: łazienka (prysznic) suszarka do włosów, ręczniki, TV, telefon, sejf, część
pokoi posiada minibar, balkon lub taras, Wi-Fi.

W cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (śniadanie i obiadokolacja stół szwedzki), codzienne korzystanie z Aqua 
Parku, korzystanie z siłowni/fitness, sali zabaw i programów animacyjnych dla dzieci.
UWAGI:
Doba hotelowa: 15:00-11:00. Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): 2,40 zł/os./doba.
Pakiet rehabilitacyjny: dopłata 350 zł/8 dni, w cenie: wizyta lekarska, do 3 zabiegów dziennie.
Dopłata do pokoju 1-os. 50 zł/doba
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie przy dwóch osobach pełnopłatnych, 3-14 lat (na dostawce) – 50% zniżki
Dla dzieci: atrakcje wodne, plac zabaw, sala zabaw oraz animacje w sezonie letnim oraz w okresie długich weekendów, 
łóżeczko (25 pln/doba).
Parking: dozorowany, w cenie. Zwierzęta: akceptowane psy do 5 kg 40 pln/dobę, pow. 5 kg 80 pln/doba.
Pobyty w okresach - Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Boże Narodzenie, Sylwester na zapytanie



SUDETY – POLANICA-ZDRÓJ SANATORIUM MALWA

Położenie: na terenie leśnym, do centrum miasta 1500 m, malowniczo położony nad rzeką 
Bystrzycą Dusznicką.
Obiekt: Czteropiętrowy kameralny obiekt z windą, posiada 140 miejsc noclegowych, większość pokoi 
przystosowanych jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Na miejscu: baza zabiegowa, sala telewizyjna, sala gimnastyczna – fitness, sala rekreacyjna z 
bilardem, basen rehabilitacyjno – rekreacyjny, jacuzzi, na zewnątrz: taras do leżakowania, domek 
grillowy, wypożyczalnia: kije do Nordic Walking, w okresie letnim rowery.
Pokoje: 1,2 i 3 os. Standardowe: łazienka, TV, radio, niektóre pokoje z balkonami.

TURNUSY REHABILITACYJNE
15-DNIOWE

POKÓJ 2,3-OS. POKÓJ 1-OS.

31.01 – 14.02.2021 2080 zł/os. 2230 zł

14.02 – 28.02.2021 2080 zł/os. 2230 zł

28.02 – 14.03.2021 2080 zł/os. 2230 zł

15.03 – 29.03.2021 2080 zł/os. 2230 zł

30.03 – 13.04.2021 2230 zł/os. 2450 zł

14.04 – 28.04.2021 2230 zł/os. 2450 zł

30.04 – 14.05.2021 2230 zł/os. 2450 zł

15.05 – 29.05.2021 2380 zł/os. 2680 zł

30.05 – 13.06.2021 2380 zł/os. 2680 zł

22.06 – 06.07.2021 2520 zł/os. 2670 zł

07.07 – 21.07.2021 2520 zł/os. 2670 zł

22.07 – 05.08.2021 2520 zł/os. 2670 zł

06.08 – 20.08.2021 2520 zł/os. 2670 zł

21.08 – 04.09.2021 2520 zł/os. 2670 zł

05.09 – 19.09.2021 2520 zł/os. 2670 zł

20.09 – 04.10.2021 2520 zł/os. 2670 zł

07.10 – 21.10.2021 2520 zł/os. 2670 zł

22.10 - 05.11.2021 1990 zł/os. 2430 zł

W cenie: 14 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, serwowane; całodobowa opieka pielęgniarska, 
wizyta lekarska, 35 zabiegów zgodnie z zaleceniami lekarza, kuracja pitna, gimnastyka poranna
o godz. 7:00 na świeżym powietrzu, gimnastyka relaksacyjna (1 x tydzień), nieograniczone wejścia 
na basen oraz jacuzzi, opieka dietetyka, 2 spacery z przewodnikiem Gór Stołowych, 2 marsze
z instruktorem Nordic Walking (od maja do października), 3 wieczorki taneczne (muzyka na żywo), 
ognisko z pieczeniem kiełbasek przy muzyce biesiadnej (od kwietnia do października),
wycieczka krajoznawcza Duszniki-Zdrój i Kudowa-Zdrój (wycieczka popołudniowa jednodniowa). 
TURNUSY REHABILITACYJNE: WYŁĄCZNIE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB SKIEROWANIE OD LEKARZA, W PRZYPADKU ICH BRAKU – DO CENY 
DOLICZONY ZOSTANIE VAT 8%; MOŻLIWE POBYTY NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

W cenie: zakwaterowanie, wyżywienie 3 x dziennie, serwowane; możliwe atrakcje rekreacyjne 
dostosowane do terminów i decyzji obiektu.
UWAGI:
Doba hotelowa: 14:00-10:00.
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): ok. 4,00 zł/os./doba.
Dzieci: do 3 lat – 11 zł/doba, 3-7 lat zniżka 50 % (wspólne spanie), zniżka 25% (osobne spanie)
Bus: komunikacja Sanatorium Malwa do centrum Polanica-Zdrój od poniedziałku do soboty 
(w wyznaczone godziny, płatne wg cennika, 2 zł/1 str.)
Parking: monitorowany, płatny 10 zł/doba.
Zwierzęta: nieakceptowane.



SUDETY – LĄDEK ZDRÓJ HOTEL TROJAN**

Położenie: ok. 500 m od centrum, u podnóża góry Trojak (pasmo Gór Złotych), która stanowi punkt 
spacerów i wycieczek kuracjuszy.
Obiekt: nowoczesny zespół budynków z bazą noclegową oraz zabiegową, posiada 170 miejsc 
noclegowych w pokojach 1,2 i 3-osobowych, budynek główny posiada windę.
Na miejscu: baza zabiegowa, basen i jacuzzi, strefa wellness&spa, sala fitness, grota solna, 
restauracja i pub.
Pokoje: 1,2 i 3 osobowe standardowe z łazienkami (prysznic), TV, suszarka do włosów i telefon 
wewnętrzny.

POBYTY LECZNICZE
15-DNIOWE POKÓJ 2-OS. POBYTY LECZNICZE

8-DNIOWE POKÓJ 2-OS.

25.04-09.05.2021 1820 zł/os. 25.04 – 02.05.2021
02.05 – 09.05.2021

1090 zł/os.

09.05-23.05.2021 1990 zł/os. 09.05 – 16.05.2021
16.05 – 23.05.2021

1190 zł/os.

23.05-06.06.2021 1990 zł/os. 23.05 – 30.05.2021
30.05 – 06.06.2021

1190 zł/os.

06.06-20.06.2021 2220 zł/os. 06.06 – 13.06.2021
13.06 – 20.06.2021

1330 zł/os.

20.06-04.07.2021 2220 zł/os. 20.06 – 27.06.2021
27.06 – 04.07.2021

1330 zł/os.

13.08-27.08.2021 2350 zł/os. 13.08 – 20.08.2021
20.08 – 27.08.2021

1400 zł/os.

27.08-10.09.2021 2100 zł/os. 27.08 – 03.09.2021
03.09 – 10.09.2021

1290 zł/os.

10.09-24.09.2021 2050 zł/os. 10.09 – 17.09.2021
17.09 – 24.09.2021

1230 zł/os.

W cenie: 7 lub 14 noclegów, wyżywienie 3x dziennie, 2 zabiegi dziennie + gimnastyka, 
opieka medyczna, zajęcia kulturalno-rekreacyjne.
UWAGI:
Doba hotelowa: 15:00-11:00.
Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): ok. 4 zł/os./doba.
Dopłata do pokoju 1-os.: 560 zł/os. (15 dni); 340 zł/os. (8 dni).
Dopłata do pokoju o podwyższonym standardzie: 340 zł/os. (15 dni); 230 zł/os. (8 dni). 
Dzieci: do lat 3 GRATIS (pobyt bez świadczeń); do 10 lat z 1/2 wyżywienia bez zabiegów: -25%. 
Dieta bezglutenowa, cukrzycowa: 20 zł/os./dzień.
Parking: monitorowany, bezpłatny.
Zwierzęta: akceptowane - na zapytanie, płatne 30zł/doba.
MOŻLIWE POBYTY NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON.

SUDETY – KUDOWA-ZDRÓJ HOTEL ADAM & SPA

Położenie: ok. 2 km od centrum Kudowy-Zdroju, w odległości 1 km od Parku Zdrojowego. Wyciągi 
narciarskie znajdują się około 15 km w Zieleńcu.
Obiekt: całoroczny kompleks wypoczynkowy. Obiekt Adam & Spa oferuje strefę spa oraz restaurację. 
Do dyspozycji Gości jest także zaplecze konferencyjne. Na terenie ośrodka znajduje się basen, sauna 
parowa, łaźnia fińska oraz grota solna.
Pokoje: 2, 3-os. standardowe: łazienka (prysznic), suszarka do włosów i ręczniki, TV, telefon, Wi-Fi. 
(Pokoje typu lux posiadają dodatkowo na wyposażeniu czajnik, lodówkę oraz balkon – ceny na 
zapytanie).

POBYTY
WCZASOWE
8-DNIOWE

POKÓJ
2-OS.

POKÓJ
3-OS.

POBYTY 
LECZNICZE
7-DNIOWE

POKÓJ
2-OS.

POKÓJ
3-OS.

01.02-27.03.2021 1400 zł/os. 1250 zł/os. 01.02 – 27.03.2021 1470 zł/os. 1420 zł/os.

28.03-30.09.2021 1650 zł/os. 1350 zł/os. 28.03 – 30.09.2021 1570 zł/os. 1500 zł/os.

01.10-19.12.2021 1400 zł/os. 1250 zł/os. 01.10 – 19.12.2021 1470 zł/os. 1420 zł/os.

W cenie: POBYT WCZASOWY: w cenie: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie (bez napojów), 
korzystanie z basenu z jacuzzi, łaźni parowej, sali relaksu oraz Sali Kominkowej. POBYT LECZNICZY:
6 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, konsultacja lekarska, 12 zabiegów leczniczych, instruktaż z 
zaleceniami terapeutycznymi do domu, 6 kuracji pitnych, 6 wstępów do Groty Solnej, korzystanie z 
basenu z jacuzzi, łaźni parowej, sali relaksu oraz Sali Kominkowej.
UWAGI:



BIESZCZADY – IWONICZ ZDRÓJ UZDROWISKO IWONICZ S.A.

Uzdrowisko Iwonicz Zdrój posiada 440-letnią tradycję, co czyni je jednym z najstarszych kurortów w Polsce. Oprócz uznanej renomy, słynie z unikalnego, 
leczniczego mikroklimatu oraz ekologicznie czystego środowiska naturalnego. Największym bogactwem Iwonicza Zdroju są lecznicze wody mineralne, które 
służą do inhalacji, kuracji pitnych i kąpielowych oraz do produkcji iwonickiej soli leczniczej i kosmetyków ze znakiem “Iwoniczanka”, których walory 
potwierdzone zostały szeregiem nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i regionalnych konkursach.
W sanatorium kuracjusze mogą skorzystać z rehabilitacji w następujących kierunkach leczenia: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu
nerwowego, choroby reumatologiczne, choroby układu trawienia, choroby górnych dróg oddechowych, osteoporoza.

SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY EXCELSIOR

Położenie: w centrum miasta, ok. 100 m od pijalni wód mineralnych.
Obiekt: na parterze głównego budynku znajduje się jadalnia, świetlica, kawiarenka i biblioteka. Na pierwszym półpiętrze usytuowana jest kaplica. Na każdym 
piętrze znajduje się gabinet lekarski i dyżurka pielęgniarska z gabinetem zabiegowym. W obiekcie Internet Wi-Fi oraz windy.
Pokoje: w budynku szpitala jest 210 miejsc w pokojach 1,2 i 3-os. z pełnym węzłem sanitarnym z balkonami i czajnikiem. Część łazienek w pokojach oraz 
wszystkie ogólnodostępne na piętrach są przystosowane do obsługi gości niepełnosprawnych. Pokoje Standard – przed remontem, natomiast Standard Plus – 
po remoncie.

SANATORIUM „POD JODŁĄ”

Położenie: w centrum miasta, ok. 100 m od pijalni wód mineralnych.
Obiekt: budynek kameralny, urokliwie usytuowany w otoczeniu ogrodu romantycznego. Obiekt posiada 
na miejscu stołówkę, windę, dostęp do sieci Wi-Fi. Dla gości dostępny jest płatny parking. Zabiegi 
odbywaja się w Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego oddalonego 300 m od sanatorium.
Pokoje: 87 miejsc noclegowych w 52 pokojach 1,2,3 os. i dwóch apartamentach 2-osobowych. Wszystkie 
pokoje posiadają pełny węzeł sanitarny, telefon, TV, radio, czajnik.

SANATORIUM UZDROWISKOWE NR IV

Położenie: w centrum miasta, ok. 100 m od parku zdrojowego i 350 m od pijalni wód mineralnych. 
Obiekt: na miejscu jadalnia, kawiarnia, gabinet lekarski i gabinet zabiegowy. Sanatorium nr IV 
usytuowane jest w budynku Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego, gdzie mieści się również baza 
zabiegowa, basen kryty (dodatkowo płatny), Gabinet Odnowy Biologicznej SPA&Wellness, Podkarpacki 
Ośrodek Terapii Solnej. Obiekt posiada windy oraz dostęp do sieci Wi-Fi. Dla gości dostępny jest parking.

Pokoje: posiada 39 miejsc w 15 pokojach 2,3 i 4-os., z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radio, telefon,
czajnik.

OBIEKT
POBYTY LECZNICZE

15-DNIOWE
niedziela-niedziela

STANDARD
1-OS.

STANDARD
1-OS. PLUS

STANDARD
2-OS.

STANDARD
2-OS. PLUS

STANDARD
3-OS.

STANDARD
3-OS. PLUS

Szpital Uzdrowiskowy
„Excelsior”

01.05 – 30.09 2690 zł/os. 2950 zł/os. 2250 zł/os. 2600 zł/os. 1950 zł/os. 2250 zł/os.

01.10 – 30.04 2390 zł/os. 2700 zł/os. 2100 zł/os. 2400 zł/os. 1750 zł/os. 2100 zł/os.

Sanatorium
„Pod Jodłą”

01.05 – 30.09 - 2850 zł/os. - 2500 zł/os. - -

01.10 – 30.04 - 2600 zł/os. - 2350 zł/os. - -

Sanatorium
Uzdrowiskowe

nr IV

01.05 – 30.09 - 2950 zł/os. - 2600 zł/os. - 2250 zł/os.

01.10 – 30.04 - 2700 zł/os. - 2400 zł/os. - 2100 zł/os.

W cenie: 14 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, opieka lekarsko-pielęgniarska, trzy zabiegi dziennie (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) według 
ordynacji lekarskiej, w tym obligatoryjnie jeden zabieg z kinezyterapii. Cena nie obejmuje kosztów leczenia farmakologicznego i badań diagnostycznych. 
UWAGI:
Doba hotelowa: 12:00-10:00. Opłata klimatyczna (płatna na miejscu): ok. 3,50 zł/os./doba.
Inne rodzaje pobytów: pobyt Aktywny Senior 60+ (7 dni), wczasy, odnowa biologiczna, program antystresowy (5 dni) – dostępne na zapytanie.
Parking: monitorowany, niestrzeżony (płatny). Zwierzęta: nieakceptowane.



TRANSPORTTRANSPORT
OD DRZWI DO DRZWI

Odbierzemy Cię spod Twoich drzwi i zawieziemy bezpiecznie pod wskazany adres z firmą Hoper.
Zapomnij o czekaniu na dworcu lub przystanku oraz o dźwiganiu bagaży.

Zapomnij o czekaniu na taksówkę.

TRASY: Wrocław – Ustka / Wrocław – Darłowo / Wrocław – Busko-Zdrój / Wrocław – Suwałki / Wrocław – Trójmiasto / Kudowa-Zdrój – Trójmiasto /

Kudowa-Zdrój – Lublin / Kudowa-Zdrój – Przemyśl / Kraków – Trójmiasto / Poznań – Włocławek / Białystok – Kołobrzeg / Włocławek – Rewal /

Zamość – Kołobrzeg / Przemyśl – Kołobrzeg O DOKŁADNĄ TRASĘ PYTAJ W BIURZE!

Koszt przejazdu w dwie strony - maksymalnie 300 zł / 1 os. Cena zależy od ilości osób oraz miejsca docelowego.

UWAGA WAŻNE! W związku z trwającym stanem pandemii, dostępność poszczególnych usług może podlegać ograniczeniom wynikającym z

aktualnych przepisów prawa. W trosce o najwyższy standard usług obiekty na bieżąco wdrażają procedury sanitarne, jednak nabywając

ofertę, akceptują Państwo brak możliwości korzystania z wybranych udogodnień w związku z COVID-19.
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