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Tydzień kuracyjny 
Resort Plaza SPA  nad morzem  przygotował dla Państwa bazę zabiegową. Dysponuje ona sprzętem 

najlepszych światowych firm. Zabiegi prowadzą doświadczeni rehabilitanci, którzy stosują najnowsze 

metody i techniki rehabilitacji. W Morskim Instytucie Zdrowia i Urody wykonujemy zabiegi rehabilitacyjne 

i zdrowotne. 

 

Hotel SPA nad morzem Resort Plaza do dyspozycji gości oddaje przestronne pokoje oraz komfortowe 

apartamenty z aneksem kuchennym  zaaranżowane w klasycznym stylu. 

Eleganckie wnętrze, stonowana kolorystyka i wysmakowane detale tworzą atmosferę komfortu, którą 

docenią nawet najbardziej wymagający Goście. Aranżacja wnętrza sprzyja relaksowi i wyciszeniu - to 

idealne miejsce na wczasy nad morzem. 
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Strefa SPA w Resort Plaza to miejsce, w którym doznasz wyjątkowego relaksu. Niewątpliwą 

atrakcją jest tu basen z podgrzewaną wodą, jacuzzi oraz strefa saun (sauna sucha, sauna 

infrared). 

Basen cieszy się dużą popularnością wśród naszych gości, jest dostępny w godzinach 10:00 – 

20:00 i można z niego korzystać bez ograniczeń czasowych. Polecamy Państwu również relaks 

w jacuzzi, kąpiel w bąbelkami wpływa bardzo korzystnie na organi zm, rozluźnia mięśnie, 

niweluje stres, dając błogie odprężenie.  

 
 

 

Program turnusu obejmuje: 

 

•    noclegi w pokojach 2-osobowych lub apartamentach dwupokojowych, 

•    dwa posiłki dziennie: pobyt rozpoczyna się obiadokolacją a kończy śniadaniem (możliwość korzystania 

z diet: wątrobowej, cukrzycowej, lekkostrawnej bezpłatnie, dieta bezglutenowa, wegetariańska, wegańska – 

płatna 300 zł/turnus) 

•    10 zabiegów podczas pobytu według wskazań kierownika bazy zabiegowej wykonywanych od 

poniedziałku do piątku,  

•    korzystanie z basenu, 

•    korzystanie z jacuzzi, 

•    zajęcia rekreacyjne, 

•    program kulturalno-rozrywkowy m. in. wieczorki taneczne, wieczory filmowe,  

•    wycieczki piesze 

•    bezpłatny dostęp do WiFi 
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Poznaj nasze pokoje: 

Pokój 2 osobowy  

 

 
Pokój 2- 3 osobowy z aneksem 

 
 
Apartament 

 
 
Apartament LUX 
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Oferta uzupełniająca dodatkowo płatna na ternie ośrodka 

 

•    rowery 

•    leżaki 

•    sauna infrared i sauna sucha 

•    rejsy morskie 

•    rejsy tramwajem wodnym 

•    wycieczki krajoznawcze autokarowe  

Cennik i terminy pobytów 

TERMINY TURNUSÓW 8 DNIOWYCH CENA POBYTU 1 OSOBY W POKOJU 2 OSOBOWYM  

07.01 – 14.01 1720,00 

14.01 – 25.02 1720,00 

25.02 – 08.04 1720,00 

 08.04 – 15.04* 1720,00 

15.04 – 29.04 1830,00 

29.04 – 06.05 1930,00 

06.05 – 27.05 1830,00 

27.05 – 24.06 2180,00 

24.06 – 01.07 2590,00 

01.07 – 08.07 2690,00 

26.08 – 02.09 2230,00 

02.09 – 30.09 2180,00 

30.09 – 28.10 1950,00 

*turnus świąteczny, w okresie 08.04-10.04.2023 dwa uroczyste posiłki: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu 
szwedzkiego. 

Informacje dodatkowe: 

 

• Pobyt dziecka płatny wg cennika 

• Dopłata do pok.1-os. 450 zł (możliwy pobyt do 08.04.2023 oraz od 30.09.2023) 

• Dopłata do diety bezglutenowej 200 zł/pobyt (przy wcześniejszym zgłoszeniu) 

• Dopłata do apartamentu 2-pok. 200 zł/os – przy pobycie min. 2 osób dorosłych 

• Opłata klimatyczna płatna wg uchwały Urzędu Miasta 2,15 zł/doba 

• Parking płatny - 20,00 zł/doba   

 

Sprawdź naszą stronę internetową pod adresem 

https://www.hotelplaza-morze.pl 

Zadzwoń i omów warunki współpracy dla twojej grupy . +48 94 314 44 55  


