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Cennik pobytów  
w Hotelu*** Rybniczanka
Sezon A: 17.12.2016-07.01.2017 
Sezon B: 07.01.2017-25.02.2017 
Sezon C: 29.10.2016-17.12.2016, 25.02.2017-01.04.2017

Hotel*** RYBNICZANKA 
ul. Kasprowicza 14, 72-600 Świnoujście,  
tel. 91 321 45 32,  
tel. 91 823 10 00,  
e-mail: rybniczanka@nat.pl
GPS: 53°55’10.83’’N, 14°14’49.78’’E NAT ZDROWIE

Świnoujście 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.

Wyspa Uznam, Dzielnica Nadmorska, 150 m do plaży,  
to wymarzona lokalizacja do spędzenia urlopu.  
Hotel*** Rybniczanka posiada pełne zaplecze sanatoryjne 
oraz wieloletnie doświadczenie w realizowaniu turnusów 
leczniczych i rehabilitacyjnych. 

ŚWINOUJŚCIE 
wypoczynek  
przez cały rok 

Koncert kolęd i pastorałek, kabarety

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

Rejsy wycieczkowe i regularnie kursujące promy  
do Skandynawii

Doskonale przygotowane szlaki piesze

Złoża solanek i borowin, łagodny klimat nadmorski

233 Obiekt całoroczny, pokoje 1, 2 i 3- osobowe, apartamenty, 
remont łazienek w 2015 r.

Wszechstronna baza zabiegowa, sauna, jacuzzi, sala  
gimnastyczna z siłownią,
pakiety tematyczne: wczasy z zabiegami (str. 6-7),
oferta dla Seniora - str. 30-31

Basen kryty, wypożyczalnia rowerów  
oraz kijków nordic walking

Kawiarnia, fryzjer, bilard, WiFi

Organizacja konferencji i bankietów do 200 osób (str. 32)

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), basen.
• W sezonie B i C przy pobycie min. 7 dniowym w cenie 2 

zabiegi dziennie wykonywane w dni robocze ( bez masażu 
klasycznego całego ciała, dla dzieci inhalacje). Zabiegi nie 
są wykonywane w okresie Świąt, Sylwestra. 

• Cena pakietu 7 dniowego nie zawiera opłaty za zabawę 
sylwestrową.

• Pobyt w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra na 
zapytanie (w tym okresie w Hotelu*** przebywać będą 
grupy niemieckie).

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

obiad (bufet) + kolacja (bufet).
•	 Hotel***	dysponuje	bazą	rehabilitacyjno-zabiegową.	
Szczegółowy	cennik	dostępny	na	www.nat.pl

• Więcej informacji na str. 4

SEZON	A
turnus 7 dni

SEZON	B
turnus 7 dni
10 zabiegów  
w cenie

SEZON	C
turnus 7 dni
10 zabiegów  
w cenie

OSOBA	DOROSŁA 
DZIECKO	>	14	LAT FB 1090 zł FB 1010 zł FB 890 zł

DZIECKO	4-14	LAT FB 872 zł FB 808 zł FB 712 zł

OSOBA	DOROSŁA FB 872 zł FB 808 zł FB 712 zł

DZIECKO	4-17	LAT FB 560 zł FB 420 zł FB 420 zł
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