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Hotel „NAT KOŁOBRZEG” ***
KOŁOBRZEG

dawniej „Górnik” - położony w pięknej i cichej okolicy nadbałtyckiego 
parku, blisko morza. Hotel jest także obiektem sanatoryjnym z pełna 
bazą zabiegową. 
Zakwaterowanie: pokoje 2- osobowe z balkonem (pokoje na 
parterze z tarasem otwartym), telefonem, lodówką.
Na zapytanie - apartamenty 2 - 4 osobowe oraz pokoje typu studio 
składające się z 2 pokoi - sypialni z podwójnym łóżkiem oraz saloniku 
wyposażonego w komplet wypoczynkowy i dwa fotele, lodówkę, 
czajnik bezprzewodowy.
W obiekcie: basen, sauna, jacuzzi, baza zabiegowa, usługi Spa & 
Wellness, zabiegi terapeutyczne, odnowa biologiczna, kawiarnia, 
jadalnia, winda, taras widokowy, wypożyczalnia rowerów, zadaszone 
miejsce na grilla, parking płatny, nieogrodzony, niestrzeżony, 
monitorowany, oświetlony.
W cenie pobytu: min. 5 nocy, 3 posiłki dziennie w formie bufetu, 
korzystanie z basenu, dodatkowo poza sezonem (22.04-10.06.23 
oraz 16.09-22.12.23) 1 zabieg dziennie – w dni robocze (wg wykazu 
zabiegów wykonywanych w ramach pakietu), dla dzieci inhalacje.
W cenie pakietu SENIOR: min. 5 nocy, 3 posiłki dziennie, 1 zabieg 
dziennie – w dni robocze (bez masażu klasycznego, kriokomory), 1 h/
dzień – basen. Pakiet dostępny dla osób 60+.
Informacje dodatkowe: dopłata do pokoju typu Studio – 90,-zł/noc/
pokój. Pobyty min. 5 nocy, zaczynają się kolacją, a kończą śniadaniem. 
Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

NAT

POLGOR

„NAT KOŁOBRZEG” 
CENA ZA 1 NOC

15.07-
19.08.23 

min. 5 nocy

10.06-15.07.23, 
19.08-16.09.23 

min 5 nocy

27.05-10.06.23, 
16.09-07.10.23 

min. 5 nocy

22.04-27.05.23, 
07.10-22.12.23 

min. 5 nocy

DOR/2,3/3P 378 363 331 250
DZ(4-12)/3/3P 303 269 265 200
DZ(4-12)/DOS, 
wsp.spanie/3P 162 162 162 162

DOR/DOS/3P 303 269 265 200
ceny podane w PLN

“NAT KOŁOBRZEG” 
SENIOR 

CENA ZA 1 NOC

22.04-27.05.23, 
07.10-22.12.23 

min. 5 nocy

DOR/1/3P 241
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/kolobrzeg/nat-kolobrzeg-hotel.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.

KOŁOBRZEG


