
LATO - MORZE

Niechorze - Jatar  SPA       

 

Niechorze – znana miejscowość nadmorska, położona na Wybrzeżu Rewalskim.

O.W.R ,,JANTAR” - położony na dużym, ogrodzonym i ładnie zagospodarowanym 
terenie,  w odległości ok. 200 m  od szerokiej, piaszczystej plaży. 
Pokoje: 1, 2, 3 osobowe – standardowe oraz pokoje 2 osobowe lux i studia (2 + 1). 
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem, umywalką i WC i balkony, 
ponadto na wyposażeniu jest TV – Sat, telefon, sprzęt plażowy. W pokojach lux i 
studio – mała chłodziarka oraz dostęp do internetu. 

Do dyspozycji Gości: recepcja, restauracja z kawiarnią, basen kryty, jacuzzi, sauna 
fińska sucha i parowa, baza z odnową biologiczną, w której wykonywane są masaże 
solankowe, perełkowe, borowinowe. W ośrodku organizowane są turnusy zdrowotno-
rehabilitacyjne (leczenie schorzeń  reumatologicznych, ruchu, układu oddechowego i 
krążenia). Plac zabaw dla dzieci.

Wyżywienie: FB  poza sezonem (3 x dziennie: śniadania, kolacje – bufet, obiady 
podawane do stolika)   HB  w sezonie wakacyjnym (2 x dziennie: śniadania – 
bufet, obiadokolacje – podawane do stolika).

Dziecko do 3 lat, bez świadczeń – bezpłatnie 

b

Dziecko do 3 lat, dodatkowa osoba w pokoju, ½  wyżywienia – 75 zł/ doba, 
płatne na miejscu.
Parking monitorowany – 16 zł/doba (lipiec, sierpień, wrzesień), dodatkowo płatny 
na miejscu, w pozostałych miesiącach – 10 zł/doba.
Zwierzęta nie są akceptowane.

 Propozycje pakietów specjalnych:

,Wielkanoc" 

18.04 –21.04.14
430 zł/os w pok. 2 os. stan.;
480 zł/ os. w pok. 2 os. Lux

550zł/pokój 1 os.; 

Weekend  Majowy  
30.04 – 4.05.14 

620 zł/  os. w pok. stan.; 

dziecko do 10 lat – 20 % zniżki

Rezerwacja  kontakt
e-mail  ( kliknij  przycisk )

Cena od osoby - 1 tydzień
pobyty: lipiec – sierpień:

sobota - sobota

do 31.03.09
1.10 – 22.12.09

*1.04 – 30.06.09
1.09 – 30.09.09

1.07 – 31.08.09

wczasy kuracja wczasy kuracja wczasy kuracja

pokój 1 osobowy 910 zł 1 090 zł 1 230 zł 1 410 zł 1 510 zł 1 690 zł
osoba w pokoju 2 os. standard 660 zł 845 zł 850 zł 1 025 ł 1 060 zł 1 235 zł
osoba w pokoju 2 os. lux 760 zł 935 zł 975 zł 1 150 zł 1 220 zł 1 410 zł
dostawka do 1 lat w lux 600 zł 745 zł 780 zł 920 zł 975 zł 1 130 zł
osoba w studio (2 + 1) 760 zł 935 zł 975 zł 1 150 zł 1 220 zł 1 410 zł
dostawka do 12 lat  w studio 600 zł 745 zł 780 zł 920 zł 975 ł 1 130 zł
* - cena nie dotyczy świąt Wielkanocnych, 
Cena od osoby, 
1 nocleg, pobyty dowolne, < 3 doby 
poza sezonem wakacyjnym

do 31.03.09
1.10 – 22.12.09

*1.04 – 30.06.09
1.09 – 30.09.09

1.07 – 31.08.09

wczasy kuracja wczasy kuracja wczasy kuracja
pokój 1 osobowy 170 zł 200 zł 230 zł 260 zł 280 zł 310 zł
osoba w pokoju 2 os. standar  120 zł  155 zł 155 zł 190 zł 195 zł 230 zł
osoba w pokoju 2 os. lux 140 zł  175 zł 180 zł 215 zł 225 zł 260 zł
dostawka do 12 lat w lux  110 zł  140 zł 145 zł 170 zł 180 zł 210 zł
osoba w studio (2 + 1)  140zł  175 zł  180 zł 215 zł 225 zł 260 zł
dostawka do 12 lat  w studio  110 zł 140 zł  145 zł 170 zł 180 zł 210 zł

Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny, wieczór grillowy od maja do końca września, 
wieczorek taneczny przy muzyce na żywo, dla pobytu kuracyjnego – 2 zabiegi dziennie w dni robocze, 1 x konsultacja lekarska.
Cena nie zawiera: ubezpieczenia, kosztów dojazdu, opłaty miejscowej.
Pierwsze świadczenie: kolacja.   Ostatnie świadczenie: śniadanie. 
Doba hotelowa: 16.00 – 10.00

Rezerwacja  :    091 433 80 78 ,   091 433 92 53  , Fax: 091 434 25 81  
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