
ŚWINOUJŚCIE
łagodny klimat
przez cały rokŚwinoujście jest wyjątkową

miejscowością na mapie naszego
kraju, położoną na 44 wyspach.
Część rekreacyjna i uzdrowiskowa
zlokalizowana jest na wyspie
Uznam. Dzięki złożom borowin
i solanek oraz łagodnemu,
nadmorskiemu klimatowi od lat
stanowi cenione przez kuracjuszy
i wczasowiczów miejsce. Do
uzdrowiska przez cały rok
zjeżdżają goście z Polski, Niemiec
i innych krajów.

Hotel, a zarazem Sanatorium Uzdrowiskowe, pięknie położone w malowniczej części Dzielnicy
Nadmorskiej, 100 m od promenady i 150 m od plaży. Obiekt z wieloletnią tradycją
i doświadczeniem w prowadzeniu działalności leczniczej i hotelowej. 

       ATRAKCJE W OKOLICY: OBIEKT (230 miejsc):

� Świnoujskie Lato Kulturalne – koncerty muzyki poważnej
i rozrywkowej, spektakle, kabarety, Grechuta Festival, FAMA,
Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2017

� Muzeum Rybołówstwa w dawnym Ratuszu, Latarnia Morska
– najwyższa nad Bałtykiem, forty i Podziemne Miasto, kościół
gotycki na wyspie Karsibór

� Ścieżka Dydaktyczna „Szlak Fortyfikacyjny”, Plac Edukacji
Przyrodniczej, Promenada Nadmorska, Promenada nad Świną,
szeroka, bezpieczna plaża

� Rejsy wycieczkowe i regularnie kursujące promy do
Skandynawii, Bałtyckie Regaty o Puchar Poloneza 

� Doskonale przygotowane szlaki piesze, rowerowe i kajakowe
� Złoża solanek i borowin, łagodny klimat nadmorski

• Obiekt całoroczny, pokoje 1, 2 i 3- osobowe, apartamenty 
� Wszechstronna baza zabiegowa, sauna, jacuzzi, sala gimnastyczna
� Pakiety tematyczne: wczasy z zabiegami (str. 10)

oferta dla Seniora  (str. 18)
� Basen kryty, wypożyczalnia rowerów oraz kijków nordic walking
• Kawiarnia, fryzjer, bilard, WiFi
• Organizacja konferencji i bankietów do 200 osób (str. 16)
• Hotel w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
• Parking monitorowany, niestrzeżony, płatny 25 zł/doba
• Strzeżone parkingi ogólnodostępne ok. 200 m od hotelu

 

              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 i borowiny),
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.

• Dopłata do pokoju 1 osobowego 20 zł / doba / osoba.
• FB – nocleg z pełnym wyżywieniem; śniadanie (bufet)

+ obiad (bufet) + kolacja (bufet). 
• Hotel dysponuje bazą rehabilitacyjno-zabiegową

szczegółowy cennik www.nat.pl.
• Więcej informacji na str. 4

                       DOJAZD

• PKP: do  Świnoujścia. Przejście  z dworca na prom- przepłynięcie
na drugą stroną kanału. Dojazd do Hotelu : autobusem linii B
- wysiadać  przy Promenadzie ok. 400  od Hotelu lub dojazd taksówką . 

Centralna rezerwacja:
32 326 23 50-51, 32 661 12 74, 32 325 04 80-81, 500 608 229 

       Hotel*** Rybniczanka

ul. Kasprowicza 14, 72-600 Świnoujście
tel./fax: 91 321 45 32, 91 823 10 00
e-mail: rybniczanka@nat.pl
GPS: 53°55’10.83’’N, 14°14’49.78’’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 / 1499 zł

FB / 1250 zł

FB / 940 zł

FB / 1000 zł

Cena od

940 zł

najlepsze ceny i terminy sprawdź na  www.nat.pl
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