
PO
LSKA

157

Zobacz
oferty z:

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SK

CZ

PL

Hotel „JANTAR” *** 
USTKA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

JANTAR

położony ok. 250 m od morza i ok. 500 m od centrum 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 os. z łazienkami i pełnym wyposaże-
niem, a także apartamenty 2 i 3 os., które również są w pełni wyposa-
żone. Dodatkowo w pokojach komfort i apartamentach – sejf (pokoje 
za dopłatą i na zapytanie).
Zakwaterowanie: pokoje standard 1, 2 os. z łazienkami i pełnym 
wyposażeniem. Pokoje o podwyższonym standardzie typu komfort i 
komfort plus oraz familijny – dopłata.  Dodatkowo w pokojach kom-
fort – sejf (pokoje za dopłatą i na zapytanie). Na terenie kompleksu 
znajdują się także domki 3 i 4 osobowe – na zapytanie.
Do dyspozycji gości: basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, fitness, SPA, 
sauny: sucha i parowa, 2 sale konferencyjne dla 200 osób oraz sala 
bankietowa, wypożyczalnia rowerów, parking, Internet, restauracja 
„Trzy córki”, Klub Malucha oraz plac zabaw dla dzieci.
W cenie pobytu: strefa basenowa (basen, jacuzzi, sauna sucha i pa-
rowa), Internet w pokojach - budynek hotelowy, oraz w miejscach 
ogólnodostępnych jak recepcja, tarasy rekreacyjne, hole hotelowe, 2 
posiłki dziennie w formie bufetu.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat – bez świadczeń (wspólne 
spanie) – bez opłat. Możliwość dopłaty do wyżywienia ALL ICLUSIVE 
– 882,-zł/ os.dor./7 nocy oraz 480,-z/dziecko 3-12 lat/ 7 nocy. Miejsce 
parkingowe ok. 20-30,-zł/doba w zależności od terminu, konieczna 
wcześniejsza rezerwacja. Taksa klimatyczna płatna na miejscu przy 
zakwaterowaniu. Pobyty – 7 nocy.

POLJANT

“JANTAR”  HOTEL
7 NOCY 

CENA ZA 1 NOC

14.01-
06.04.23, 

29.10-
21.12.23, 

11.04-
07.06.23, 

23.09-
28.10.23

24.06-
27.08.23

07.06-
24.06.23, 

27.08-
23.09.23 

DOR/2/2P 255 273 422 302
DZ(3-12)/DOS/2P 172 172 195 172

DOR/DOS/2P 233 233 299 233
DOR/1/2P 299 352 540 499

ceny podane w PLN

“JANTAR” DOMKI 
7 NOCY 

CENA ZA 1 NOC

24.06-
14.07.23, 

20.08-
09.09.23

14.07-
20.08.23

DOR,DZ/ domek3,4/2P 230 290
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/ustka/jantar-hotel.html
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znajduje się na północno-zachodnim krańcu województwa pomorskie-
go, położona  u ujścia rzeki Słupi, w zachodniej części miasta do morza 
uchodzi także strumień Czarna. Miasto portowe, kąpielisko morskie oraz 
uzdrowisko. 
Plaża Wschodnia - główne kąpielisko miejskie, strzeżone w sezonie let-
nim (połowa czerwca - połowa września) na odcinku 400 metrów. 
Plaża Zachodnia - kąpielisko miejskie, strzeżone w okresie letnim (lipiec
-sierpień). 
W miejscowości warto zobaczyć: Promenadę Nadmorską, Muzeum Zie-
mi Usteckiej, starówkę, latarnię morską, Usteckie Łazienki, Kościół św. 
Jana Chrzciciela i św. Mikołaja, domki rybackie i kamieniczki, warownię 
w ujściu Słupi. 
Ustka jako uzdrowisko ma charakter nadmorski, klimat jest określony 
jako umiarkowany i silnie bodźcowy – działają na to silne wiatry, in-
tensywne nasłonecznienie, letnie bryzy, duża wilgotność powietrza. W 
uzdrowisku wykorzystuje się wody lecznicze (solankowo bromkowa, 
jodkowa, borkowa). Profil leczniczy: ortopedyczno – urazowy, choroby 
układu nerwowego, reumatologiczne i kardiologiczne, górnych i dol-
nych dróg oddechowych, endokrynologiczne, nadciśnienie.
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