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duże kąpielisko morskie położone wśród nadbałtyckich lasów, którego 
główną atrakcją jest rozległa plaża, będąca miejscem kąpieli słonecz-
nych w sezonie letnim, a przez cały rok miejscem spacerów.
Pas zieleni o szerokości 2 km ciągnie się w tym rejonie wzdłuż brzegu Bał-
tyku, chroniąc okolicę przed wiatrami morskimi. Trasy rowerowe ciągną 
się od Pobierowa po Niechorze.
W miasteczku jest kino, kilka dyskotek, bary, puby, restauracje, boisko pił-
karskie, korty tenisowe i boiska do koszykówki.
Mikroklimat miejscowości wspomaga leczenie nieżytu dróg oddecho-
wych, alergii, nerwic, stanów wyczerpania psychicznego i fizycznego, 
chorób tarczycy oraz układy krążenia.

POBIEROWO
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GRAND „LAOLA” SPA 
POBIEROWO
kompleks położony ok. 50 m od plaży (oddzielony pasmem wydm), na 
zalesionym i ogrodzonym terenie, składa się z 2 budynków, 
Zakwaterowanie: kompleks składa się z 2 budynków, posiada po-
koje 1 i 2 osobowe standard oraz 3 i 4 os Deluxe: z TV, telefonem, 
łazienką, lodówką, dostępem do Internetu. 
Do dyspozycji gości: kompleks basenowy (basen, jacuzzi – solan-
kowe, sauna sucha i mokra), rozbudowana baza rehabilitacyjna i SPA, 
sale konferencyjne, restauracja, kawiarenka, wypożyczalnia rowe-
rów, boiska do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci. 
W cenie każdego pobytu: korzystanie z kompleksu SPA- basen, 
sauna, jacuzzi, tężnia solankowa, Wi-Fi, 1 x w tygodniu ognisko z mu-
zyką (01.05-31.10) jedno dziecko do 4 lat bez świadczeń gratis.
Informacje dodatkowe: opłata za parking – 20,-zł/doba, garaż pod-
ziemny – 30,-zł/doba, łóżeczko dziecięce – 100,-zł/tydzień. Dopłata 
do pobytu ze zwierzętami na zapytanie w biurze. Pakiet kuracyjny 
– konsultacja lekarska, 15 zabiegów fizjoterapeutycznych na pobyt, 
min. 7 nocy, dopłata 40,-zł/doba/osoba. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

LAOLA

“LAOLA” 
CENA ZA 1 NOC

01.10-19.12.22 
7 nocy 

30.04-30.06.22 
01.09-01.10.22 

7 nocy 

30.06-01.09.22 
7 nocy 

DOR/1/3P 200 270/2P 343/2P

DOR/2/3P 170 230/2P 292/2P

DZ(4-12)/2/3P 105 140/2P 177/2P

DOR/3,4 lux/3P 180 260/2P 326/2P

DZ(4-12)/3,4 lux/3P 110 160/2P 200/2P

ceny podane w PLN

POLLAO

http://www.karpatia.pl/pobierowo/grand-laola-spa.html

