
KOŁOBRZEG
Polska stolica SPA

Kołobrzeg jest największym
kurortem nadmorskim w Polsce.
Działa tu ponad 30 ośrodków
sanatoryjnych, czyniąc z miasta
polską stolicę SPA. Łączy atrakcje
tętniącej życiem miejscowości
z możliwością zadbania o zdrowie
oraz leniwym wypoczynkiem
na pięknych plażach. 

Kameralny hotel o statusie sanatorium z bazą rehabilitacyjno-zabiegową i basenem. Pięknie położony
w nadmorskim parku, zaledwie 350 m od promenady nadmorskiej i 400 m od morza. Programy
odnowy biologicznej i turnusy rehabilitacyjne pozwalają gościom skupić się na swoim zdrowiu.

       ATRAKCJE W OKOLICY: OBIEKT (163 miejsca):

� Amfiteatr w każdy wakacyjny weekend organizuje koncerty
lub występy popularnych kabaretów, RCK – Międzynarodowy
Festiwal INTER FOLK, wystawy

� Latarnia Morska, Stare Miasto, Ratusz z XIV w., Bazylika
Konkatedralna, Zespół Fortów z redutą Morast, Muzeum
Oręża Polskiego

� Molo i promenada nadmorska, imprezy i animacje na plaży
� Port rybacki, Port Marynarki Wojennej, przystań żeglugi

–rejsy wycieczkowe i turystyczne np. na Bornholm i Christians
� Park miejski, Park Zdrojowy, trasy rowerowe,

szlak krainą Parsęty

• Obiekt całoroczny, pokoje 2-osobowe, apartamenty,
(jeden pok. 1-osobowy)

� Nowoczesne gabinety odnowy biologicznej,
� Baza zabiegowa, sauna
� Pakiety tematyczne: wczasy z zabiegami (str. 10),

oferta dla Seniora (str. 18), wczasy z transportem (str. 12)
� Plac zabaw, zadaszone miejsce na grilla
• Basen kryty, sala do ćwiczeń, wypożyczalnia rowerów
• Taras widokowy, kawiarnia, fryzjer, kosmetyczka, WiFi
• Kilka pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
• Parking - 12 stanowisk, monitorowany, oświetlony,

nieogrodzony, płatny 25 zł/doba
• Strzeżone parkingi ogólnodostępne 150 m od hotelu 

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80-81, 500 608 229 najlepsze ceny i terminy sprawdź na  www.nat.pl
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              INFORMACJE PRAKTYCZNE

• W cenie: noclegi, wyżywienie (według opcji FB) / menu
wielkanocne, basen. 
W terminach 01.04-24.06; 26.08-28.10 przy pobycie
min. 7 dniowym w cenie jeden zabieg dziennie w dni
robocze (bez masażu klasycznego całego ciała),
dla dzieci inhalacje.

• 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 atrakcyjnej cenie: FB 350 zł / 7 dni.

• Pokoje bez balkonów – zniżka 10 zł / osoba / doba, pokoje
na parterze bez zniżek.

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

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

• Więcej informacji na str. 4

                       DOJAZD

• PKP: do Kołobrzegu, dalej pieszo około 10 min. Z dworca w lewo
na wiadukt nad torami, potem w prawo przez park na ul. Kościuszki.
Hotel znajduje się po lewej stronie. Można również dojechać taksówką.

Wczasy z transportem zorganizowanym ze Śląska - szczegóły str. 12-13.

       Hotel *** Górnik

ul. Kościuszki 3, 78-100 Kołobrzeg
tel./fax: 94/354-00-78 , 94/732-81-40
e-mail: gornik@nat.pl
GPS: 54°11’02.03’’N, 15°34’41.02’’E  

CENA
za osobę dorosłą / dziecko > 14 lat (7 dni)

sezon / terminy wyżywienie / cena od

C / 01.04 – 27.05

B / 27.05 – 24.06

A / 24.06 – 26.08

B / 26.08 – 23.09

C / 23.09 – 28.10
Wczasy wielkanocne 
15.04 – 22.04

FB / 940 zł

FB / 1250 zł

FB / 1450 zł

FB / 1250 zł

FB / 940 zł

FB / 1000 zł

Cena od

940 zł




