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Sanatorium „MUSZELKA” 
KOŁOBRZEG

budynek położony w bezpośredniej bliskości do molo i plaży (ok. 50 m).
Zakwaterowanie: składa się z 2 pawilonów połączonych koryta-
rzem na I piętrze - A i B. Muszelka A - dwupiętrowy budynek połączo-
ny z Zakładem Przyrodoleczniczym, posiada 99 miejsc w pokojach 1, 
2, 3 osobowych z łazienkami i balkonami, wszystkie z lodówką, czaj-
nikiem i TV. Na paterze tego pawilonu znajduje się jadalnia. 
Muszelka B - posiada 34 pokoje 1 i 2 os., w sumie dla 66 osób., wszyst-
kie pokoje z widokiem na park,  łazienkami, TV, telefonem, lodówką i 
czajnikiem). Na miejscu baza zabiegowa. 
W cenie pobytu: śniadanie, wstęp na basen – codziennie w godzi-
nach popołudniowych. 
W cenie pakietu leczniczego: 3 posiłki dziennie, wizyta lekarska 
na początku pobytu, doraźna pomoc lekarską, opieka pielęgniarską 
do godziny 15.00, wstęp na basen - codziennie w godzinach popo-
łudniowych, 2 zabiegi dziennie (masaż klasyczny i limfatyczny jest 
zabiegiem dodatkowo płatnym) przy pobycie do 10 dni, 11 dni i wię-
cej- 3 zabiegi dziennie w dni robocze. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez śwadczeń bezpłatnie. 
Możliwość zakwaterowania w pokojach komfort – za dodatkową 
opłatą na zapytanie w biurze. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo 
przy zakwaterowaniu. Parking - 25,-zł/doba.

POLMUSZ

„MUSZELKA” 
7 nocy 

PAKIET LECZNICZY 
CENA ZA 1 NOC

03.01-27.04.23, 
01.11-21.12.23

27.04-31.05.23, 
01.09-01.11.23 31.05-01.09.23

DOR/1/3P 297 340 432
DOR/2/3P 215 282 368

DZ(3-8)/2/3P 112 146 192
DZ(8-15)/2/3P 156 205 268

DOR/3/3P 192 217 276
DZ(3-8)/3/3P 102 113 144

DZ(8-15)/3/3P 139 156 202
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
MUSZELKA

http://www.karpatia.pl/kolobrzeg/muszelka-sanatorium.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


