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HOTEL „DELFIN**** SPA & WELLNESS” 
DĄBKI
oddalony 300 metrów od morza oraz 900 metrów od jeziora
Zakwaterowanie: 65 pokoi 1-, 2 – osobowe standard oraz  Lux i 
apartamenty, część pokoi z balkonem lub tarasem ogólnodostęp-
nym – wyposażone: TV sat., telefon, suszarka do włosów, szlafroki, 
lodówka, sejf, Wi-Fi.
Do dyspozycji Gości: basen, sauna fińska, jacuzzi i łaźnia parowa, sa-
lon SPA, sala konferencyjna wyposażona w podstawowy sprzęt (pro-
jektor multimedialny, ekran, flipchart), restauracja, bilard, piłkarzyki, 
boisko, wypożyczalnia rowerów, pokój zabaw dla dzieci, parking.
W cenie każdego pobytu: wifi, korzystanie z basenu, sauny suchej 
i parowej, jacuzzi, szlafroki dla osób dorosłych, zestaw powitalny z 
kawa i herbatą.
W cenie pakietu WIELKANOC: min. 3 noce, 2 posiłki dziennie w tym 
tradycyjne śniadanie wielkanocne, 1 x rodzinne ognisko, animacje 
dla dzieci.
W cenie pakietu WIOSNA: min. 3 noce, 2 posiłki dziennie, do wybo-
ru dla os. dorosłej – 1 zabieg Medy Jet (masaż na łóżku wodnym) lub 
okłady fango.
W cenie pakietu WAKACJE: 2 posiłki dziennie oraz gorąca zupka dla 
dzieci 13.00-14.00, animacje dla dzieci, 
Informacje dodatkowe: hotel akceptuje zwierzęta za dodatkową 
opłatą, przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju 1 dziecko do 5 lat 
na wspólnym spaniu - GRATIS. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dziecka, parking monitorowany, dodatkowo płatny 20,-zł/noc. Taksa 
klimatyczna płatna na miejscu. - PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE 
zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapy-
tania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

DELFIN

POLDEL

„DELFIN” 
CENA ZA 1 NOC

07-11.04.23 
WIELKANOC 
min. 3 noce

11-28.04.23 
WIOSNA 

min. 3 noce

28.04-
23.06.23 

min. 3 noce

23.06-
01.09.23 

min. 3 noce

01.09-
29.10.23 

min. 3 noce

DOR/2/2P 400 217 350 459 281
DZ (5-12)/DOS/2P 148 90 104 110 95
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/dabki/delfin-spa-and-wellness-hotel.html
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wieś uzdrowiskowa w północno-zachodniej Polsce, w odległości 7 km 
od Darłowa, między Morzem Bałtyckim a jeziorem Bukowo (Dąbki), są 
idealnym miejscem dla amatorów sportów wodnych oraz pieszych i ro-
werowych wycieczek.
Przez otaczający nadmorską miejscowość las przebiega wiele ścieżek i 
szlaków, którymi można dotrzeć do rezerwatu przyrody Słowińskie Bło-
ta.
Funkcjonują tutaj ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe. W okresie let-
nim Dąbki są miejscem wypoczynku dla tysięcy kuracjuszy i wczasowi-
czów.
W Dąbkach znajduje się 7 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego o 
następujących profilach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, 
choroby reumatyczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby 
górnych dróg oddechowych, choroby dolnych dróg oddechowych, cho-
roby endokrynologiczne.

DĄBKI


