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Dom Wczasowy „KORAL” 
NIECHORZE
obiekt oddalony 150 m od morza, przy głównej alei spacerowej kurortu.                                                                                        
Zakwaterowanie: pokoje 1-,2-,3-,4- osobowe. Każdy pokój posiada 
łazienkę, lodówkę, czajnik, balkon, koc plażowy i parawan.
Do dyspozycji Gości: restauracja, miejsce na grilla. 
W cenie każdego pobytu: możliwość korzystania z kijków do nordic 
walking, WiFi, 1 bon 10% na pokój do wykorzystania w kawiarni Ko-
ralik. W terminie 01.06-31.08.2021 raz w tygodniu wieczór z muzyką i 
pieczoną kiełbaską.
W cenie każdego pobytu: 1 x bon do wykorzystania w kawiarni 
„Koralik” uprawniający do 10% zniżki (1 bon na pokój), kije do Nordic 
Walking, internet WiFi.
Informacje dodatkowe: możliwość wypożyczenia leżaków plażo-
wych (odpłatnie). Dzieci do lat 3 bez świadczeń – stała opłata 12 zł/
doba (możliwość wypożyczenia łóżeczka 20 zł/pobyt). Dzieci 3-12 lat 
ze zniżką – połowa porcji wyżywienia. Śniadania i kolacje w formie 
bufetu szwedzkiego, obiady serwowane. Obiekt akceptuje zwierzę-
ta (po uzgodnieniu z recepcją) – opłata w zależności od wielkości 
zwierzęcia 20-40 zł/doba. W okresie 20.06-31.08 parking płatny 15 zł/
doba. Wymiana ręczników i pościeli co 7 dni, lub na życzenie za opła-
tą 30,-zł/os.- pościel, 10,-zł/os. – komplet ręczników. Taksa klimatycz-
na płatna dodatkowo na miejscu.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KORAL

POLKOR

„KORAL” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-
22.04.23, 

24.09-
22.12.23

22.04-
20.05.23, 

03-
24.09.23

20.05-
01.07.23, 

20.08-
03.09.23

01.07-
20.08.23

DOR/2,3/3P 167 217 262 294
DZ (3-12)/DOS/3P 85 110 133 149

DZ (3-12)/3/3P 135 175 211 237
DOR/1/3P 167 237 299 ---

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/niechorze/koral-dom-wczasowy.html
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Położone jest między morzem Bałtyckim a jeziorem Liwia Łuża. Pla-
ża jest tutaj bardzo szeroka i piaszczysta a także zadbana i strzeżona. 
Odbywają się tutaj turnieje piłki siatkowej, imprezy reklamowe a także 
koncerty gwiazd estrady. Występujący tu leczniczy mikroklimat pomoc-
ny jest  w leczeniu alergii, dróg oddechowych, chorób tarczycy, stanów 
fizycznych i psychicznych. Miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć to: 
latarnia morska, muzeum rybołówstwa, stacja kolejki wąskotorowej, 
kamieniczki rybackie z XVIII i XIX wieku, jezioro Liwia Łuża będąca re-
zerwatem ptaków. W Niechorzu znajdują się wypożyczalnie sprzętów 
wodnych m.in. rowery, gokarty dla dzieci i skutery wodne, jak i również 
można znaleźć korty tenisowe, boiska koszykówki i siatkówki oraz place 
zabaw.

NIECHORZE


