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OR LEŚNA POLANA  
USTRONIE MORSKIE 

obiekt położony w 4 hektarowym parku nadmorskim w ciszy i spokoju, 
zaledwie 400 m od morza.               
Zakwaterowanie: ośrodek posiada 190 miejsc noclegowych w 
pokojach 1, 2, 3 i 4 os. typu studio ( dwupokojowe dla 4 osób) wy-
posażone w ręczniki, TV, telefon, radio, lampkę nocną, przyjazny 
dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wóz-
kach. W pokoju znajduje się sprzęt plażowy tj. parawan i koc.                                                                                               
Do dyspozycji Gości: winda osobowa, duża przestronna stołówka, 
kawiarnia z salą dyskotekową, duża baza rehabilitacyjno - zabiego-
wa, biblioteka, tenis stołowy, bilard, siłownia oraz pokój zabaw, łóżka 
ortopedyczne, wózki inwalidzkie, łóżeczka dla dzieci, wanienki, stop-
nie do umywalek. Na ternie posesji znajduje się oczka wodne, park 
krajobrazowy z fontannami, sceną letnią do tańczenia, grill - ognisko, 
duży bezpieczny plac zabaw dla dzieci i parking. Ośrodek Rehabilita-
cyjny Leśna Polana organizuje także wycieczki min. do Ogrodów w 
Dobrzycy, Kołobrzeg z przewodnikiem, Skansen Chleba i inne.                                                                                                                           
W cenie pakietu ZDROWIE W PIGUŁCE (6 nocy): konsultacja reha-
bilitacyjna, 10 zabiegów rehabilitacyjnych tygodniowo, 3 wejścia do 
Aquaparku Helios, program animacyjny, gimnastyka poranna. Pobyt 
rozpoczyna się obiadem a kończy śniadaniem. 
Informacje dodatkowe: Parking płatny 10 zł/doba, w pozostałych 
bezpłatny. Opłata za małe zwierzę – 30zł/doba.
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http://www.karpatia.pl/ustronie-morskie/lesna-polana--osrodek-rehabilitacyjny.html
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kurort nadmorski położony na wybrzeżu klifowym w odległości 14km od 
Kołobrzegu i 33km od Koszalina. 
Duża zawartość w powietrzu jodu, możliwość korzystania z inhalacji z 
naturalnego aerozolu wody morskiej oraz tonizujący wpływ bryz mor-
skich sprawiają, że rehabilitacja, wypoczynek i rekreacja prowadzone są 
tu przez cały rok. 
Ustronie Morskie posiada muszlę koncertową, w której odbywają się 
liczne imprezy muzyczne i koncerty. 
Doskonały klimat o właściwościach leczniczych i mikroklimat lasów 
mieszanych wywiera bardzo korzystny wpływ na zdrowie i samopoczu-
cie człowieka.
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