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komfortowy rodzinny hotel, położony 280 metrów od morza, w otocze-
niu rozległego nadmorskiego parku. 
Zakwaterowanie: dysponuje 200 komfortowymi pokojami: 2-oso-
bowymi (powierzchnia pokoju ok. 30 m2, łazienka z kabiną pryszni-
cową ok. 5 m2), 2 osobowym superior (powierzchnia pokoju  ok. 30 
m2, łazienka z kabiną prysznicową ok. 5 m2), pokojami typu studio 
oraz 5 apartamentów (60 m2 + łazienka z kabina prysznicową i wanną 
9 m2. Część pokoi jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i 
z dużą wrażliwością alergiczną. Pokoje są wyposażone w telefon, te-
lewizor LCD, mini bar, szybkie łącze internetowe, szyfrowo zamykany 
sejf, suszarkę do włosów, szlafrok, czajnik oraz krzesełka balkonowe. 
Do dyspozycji Gości: Aquacenter /basen sportowy 25m długości, 
basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci oraz ja-
cuzzi, sauny oraz tars słoneczny z leżakami/, klub Aquarius CLUB & LO-
UNGE (otwarte w piątki i soboty 22.00 – 4.00), plac zabaw na świeżym 
powietrzu, klub zabaw, sala gier, restauracja Horyzont oraz Kawiarnia 
Wiatr i Woda, Panorama Cafe & Restaurant, Garden Bar, Centrum Ko-
smetyczne, siłownia, sale konferencyjne.
W cenie każdego pobytu: bezpłatne korzystanie z Aquacenter oraz 
siłowni.
Informacje dodatkowe: Możliwość dopłaty do posiłków: kolacja – 
130 zł/osoba dorosła/doba oraz 65 zł/dziecko do 9 lat/doba. Hotel nie 
przyjmuje zwierząt. Możliwość skorzystania z indywidulanej opie-
kunki – dodatkowa opłata.
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

Hotel „AQUARIUS” ***** Spa & Wellness 
KOŁOBRZEG

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
AQUARIUS

POLAQU

„AQUARIUS” 
CENA ZA 1 NOC 

min. 2 noce 

 01-10.11.22 
13.11-22.12.22 

28.10-31.10.22,
10-13.11.22, 
22-27.12.22 

DOR/2/1P 325 375
DZ(3-9)/DOS/1P 130 150
DZ>9/DOS/1P 180 200

DOR/1/1P 490 590
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/kolobrzeg/aquarius-hotel--spa-and-wellness.html
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największe uzdrowisko na polskim wybrzeżu, zasobne w złoża borowin i 
solanki; port handlowy, pasażerski i rybacki.
Znajduje się tutaj wiele zabytków architektury, kultury i sztuki. Wolny 
czas można spędzić na licznych trasach wycieczkowych dla pieszych i ro-
werzystów, w kręgielni, kinie, galeriach lub muzeum; wieczorem można 
podziwiać miasto z jedynej w województwie podświetlonej windy pano-
ramicznej oraz z tarasu widokowego Latarni Morskiej.
Pobyt uprzyjemnią z pewnością rejsy po morzu statkami pasażerskimi. 
Wędkarze znajdą wiele atrakcyjnych miejsc do realizowania swoich pasji.
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