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położony w dzielnicy uzdrowiskowej, zaledwie 350 m od morza. 
Zakwaterowanie: posiada 144 nowoczesne i komfortowe pokoje 1, 
2 os. (z możliwością dostawki) oraz 3 i 4 os. wszystkie z TV, telefon, lo-
dówkę oraz łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów. Pokoje typu 
studio – za dopłatą na zapytanie.
Do dyspozycji gości: basen, sauna sucha i parowa oraz jacuzzi, krę-
gle, sala fitness, bilard, sala zabaw dla dzieci, restauracja, kawiarnia, 
bilard, bowling,  zabiegi kosmetyczne i terapeutyczne oraz SPA, pa-
kiety medyczne, 2 sale szkoleniowe wyposażone w ekran, rzutnik 
multimedialny, flipchart, WiFi. 
W cenie pobytu: 7 nocy, 2 posiłki dziennie, korzystanie z basenu, 
sauny suchej i parowej oraz jacuzzi, sali fitness, dla dzieci korzystaie 
z sali zabaw.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis. Łó-
żeczko dla dziecka – bez opłat, konieczna wcześniejsza rezerwa-
cja. Dopłata do obiadu – 65,-zł/os.dor./dzień, 32,-zł/dziecko 3-10 lat/
dzień. Parking podziemny – 50,-zł/noc – konieczna rezerwacja miej-
sca, parking zewnętrzny niestrzeżony – 40,-zł/noc. Obiekt nie przyj-
muje zwierząt. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

„OLYMP II” 
KOŁOBRZEG

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

OLYMP

POLOLIK

„OLYMP II” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-
26.02.23, 

01.11-
21.12.23

26.02-
06.04.23, 

10-28.04.23, 
01.10-01.11.23

28.04-
30.06.23, 

01.09-
01.10.23 

30.06-
01.09.23

DOR/2/2P 262 288 339 408
DZ(3-10)/DOS/2P 169 169 169 169

DOR/DOS/2P 215 215 215 215
DOR/1/2P 382 408 459 528

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/kolobrzeg/olymp-2-spa-and-wellness.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


