
HOTEL        JAWOR
SARBINOWO

SARBINOWO
Długie spacery

promenadą nadmorską
Sarbinowo to urocza wioska
rybacka, której największą
atrakcją jest promenada
nadmorska, idealna do spacerów
przez cały rok. 

Komfortowy, położony zaledwie 100 m od plaży i promenady nadmorskiej hotel z basenami i odnową
biologiczną. Duży teren rekreacyjny z placem zabaw i siłownią zewnętrzną pozwoli na miłe,
rodzinne spędzenie czasu. 

       ATRAKCJE W OKOLICY: OBIEKT (309 miejsc):

� Koncerty organowe Filharmonii Koszalińskiej
� Neogotycki kościół WNMP z zabytkowymi organami,

Szachulcowa chata rybacka, Latarnia Morska w Gąskach
� Spacerowa promenada, Transgraniczne Centrum Edukacji

Ekologicznej
� W HOTELU: Pakiety specjalistyczne; Dziecko i Ja,

Dla Cukrzyków, Dla Amazonek „Różowe Piękno”,
Pokonaj Ból Kręgosłupa, Odchudzający „Slim & Fit”,
Dla Stomatologów

• Hotel całoroczny, pokoje standard oraz komfort, 3-4 osobowe
i pokoje z antresolą 4 osobowe, (jeden apartament)

� Hotel oferuje niezależne apartamenty (str. 19)
� Gabinety odnowy biologicznej
� Pakiety tematyczne: oferta dla Seniora (str. 8-9),

pakiety specjalistyczne (str. 18)
• Boiska do piłki siatkowej, badmintona, plac zabaw

i miejsce na ognisko
• Basen kryty i zewnętrzny, siłownia zewnętrzna
• Wypożyczalnia rowerów i kijków nordic walking
• Salka wielofunkcyjna, WiFi
• Kilka pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
• Parking ogrodzony, monitorowany, płatny 10 zł/doba

              INFORMACJE PRAKTYCZNE

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB lub HB), basen, jacuzzi.
• Uroczysta kolacja wigilijna/ bal Sylwestrowy (pokoje komfort), menu świąteczne

/ noworoczne / wielkanocne.
• * w cenę wliczony poczęstunek w kawiarni Hotelowej w noc sylwestrową.

Cena nie zawiera Balu Sylwestrowego- (możliwość dokupienia).
• Wczasy wielkanocne 3, 4 dniowe – pobyt od kolacji do obiadu.
• Dziecko 4-14 lat na łóżku regularnym: zniżka 20% od ceny osoby dorosłej.
• Osoba dorosła na dostawce / wspólnym spaniu: zniżka 20% od ceny osoby dorosłej.
• Dziecko 4-17 lat na dostawce / wspólnym spaniu: w zależności od terminu pobytu

FB 420 zł / 7 dni lub FB 560 zł / 7 dni. 
• W okresie karnawału w Hotelu*** organizowane są bale karnawałowe

– informacja w recepcji.
• Przy łączeniu pakietu świątecznego FB z pakietem noworocznym FB

obiad między turnusami GRATIS.
• WCZASY ŚWIATECZNE / NOWOROCZNE:

• Wieczór rybny z biesiadą przy ognisku, popołudnie z gorącą czekoladą,
rozgrywki Bingo, wieczorek przy muzyce na żywo

• Dodatkowe atrakcje :
Dla dzieci przy pobycie świątecznym: szukanie Mikołaja, zajęcia plastyczne,
seanse bajkowe.
Dla dzieci przy pobycie sylwestrowym: KINDER BAL, zajęcia plastyczne,
seanse bajkowe.

• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet) + obiad (bufet) + kolacja (bufet).
HB – nocleg z dwoma posiłkami; śniadanie (bufet) + kolacja (bufet)

• Hotel*** dysponuje bazą rehabilitacyjno-zabiegową oraz realizuje zabiegi SPA.
Szczegółowy cennik dostępny na www.nat.pl.

• Więcej informacji na str. 5 

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80, 505 623 588 najlepsze ceny i terminy sprawdź na  www.nat.pl
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       Hotel*** Jawor

ul. Nadmorska 65, 76-034 Sarbinowo
tel./fax: 94 316 55 29
e-mail: jawor@nat.pl
GPS: 54°14’47.37’’N, 15°56’51.67’’E

CENA
za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat 

Sezon A: 16.12.2017-06.01.2018
Sezon B: 28.10.2017-16.12.2017
               06.01.2018-07.04.2018

Łóżko regularne
Komfort Standard

Terminy

Wczasy świąteczne 7 dni
20.12.2017-27.12.2017

FB / 985 złFB / 1090 zł

Wczasy świąteczne 5 dni
23.12.2017-28.12.2017

FB / 715 złFB / 790 zł

Wczasy noworoczne 7 dni
27.12.2017-03.01.2018

FB / 1035 zł*FB / 1340 zł
w cenie Bal Sylwestrowy

w cenie Bal Sylwestrowy

w cenie Bal Sylwestrowy

Wczasy noworoczne 5 dni
28.12.2017-02.01.2018

FB / 765 zł*FB / 1040 zł

Sezon B
7 dniowy turnus

FB / 825 złFB / 930 zł
HB / 715 złHB / 820 zł

Wczasy wielkanocne
3 dni
4 dni 
29.03-03.04.2018

FB / 445 złFB / 490 zł
FB / 570 złFB / 630 zł

Wczasy świąteczno-noworoczne
dowolne 10 dni
22.12.2017-03.01.2018

FB / 1310 zł*FB / 1660 zł

Cena od

445 zł


