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SPRAWDŹ 
PROMOCJE
PANORAMA 

MORSKA

Halth Resort& Medical SPA 
                           „PANORAMA MORSKA” 

POLPANMO

W cenie WCZASY Z DZIEĆMI NAD MORZEM/TWÓJ CZAS DLA RODZINY – 7 nocy: 2 x pobyt relaks w strefie wellness dla całej rodziny (sauna fińska, sanarium, świat jacuzzi – 
kąpiele), nielimitowane korzystanie z Aquaparku, korzystanie z siłowni, sport – aqua aerobik, zajęcia ruchowe w basenie, korzystanie z kortu tenisowego oraz boiska, rodzinny 
program animacyjny (warsztaty plastyczne oraz kulinarne, koedukacyjne zabawy itp.) DLA DZIECI – niespodzianka w pokoju, 1 x pobyt malowanie twarzy dla dzieci do lat 8, 
1 x pobyt bezalkoholowy aperitif „COCOJAMBO” dla dzieci 9-14 lat, mini club COCO (3-8 lat), świat dzieci TROPI (3-8 lat), Playland JUMBO. DLA RODZICÓW – 1 x pobyt masaż 
fizykoterapeutyczny Wellsystem Hydro Jet Medical.

Informacje dodatkowe: Parking dodatkowo płatny 120 zł/7 nocy. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapyta-
nia (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ *
 

„PANORAMA MORSKA” 
WCZASY Z DZIEĆMI NAD 
MORZEM 7 nocy (sobota-

sobota)

15.01-
26.02.23, 

19-26.11.23

26.02-
12.03.23

14-28.04.23, 
15.10-

19.11.23, 
26.11-10.12.23

07-
14.05.23, 

23.09-
07.10.23

14-28.05.23,
16-23.09.23

28.05-
04.06.23, 

09-
16.09.23

04-
16.06.23, 

26.08-
09.09.23

17-
24.06.23, 

24.06-
08.07.23, 

19-
26.08.23

08-
22.07.23, 

22.07-
05.08.23

05-
19.08.23 

DOR/2/ALL 398 297 308 329 372 395 425 475 508 545 575 555
DOR, DZ<-14/2+dos/ALL 318 275 280 290 333 355 395 436 470 474 563 515

DZ<4 bez łóżka 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/jaroslawiec/panorama-morska-health-resort-medical-spa.html
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Halth Resort& Medical SPA 
                            „PANORAMA MORSKA” JAROSŁAWIEC

kompleks położony ok. 350 m od plaży,
Zakwaterowanie w BUDYNKACH HOTELOWYCH – pokoje 1, 2, 3 i 4 
os., pokoje familijne 5 oraz 6 osobowe oraz DOMKACH FAMILIJNYCH 
(2 pokoje z łazienkami, oddzielnymi wejściami z możliwością połą-
czenia w jedno mieszkanie: pokój 2 osobowy mniejszy (DE)  ok. 9 m2 
oraz 2 osobowy większy (DLL) – ok. 13m2); pokój 2 osobowy (DBL) ok. 
12,6 m2; pokój 3 osobowy (TRP) ok. 22,5 m2. 
Wszystkie pokoje z łazienkami, telefonem, lodówką TV SAT, czajnikiem 
bezprzewodowym, suszarka do włosów, za dodatkową opłatą: sejf – 15zł/ 
pobyt, część pokoi przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. 
Do dyspozycji gości: AQUAPARK (2 baseny wielofunkcyjne ze-
wnętrzne połączone zjeżdżalnią, które posiadają punkty wodnego 
masażu ściennego i karku, grzybek wodny, leżanki rurowe z masa-
żem powietrznym oraz zjeżdżalnię łączącą niecki basenowe. Baseny 
z podgrzewaną wodą od od 29 maja do 16 września mają głębokość 
od 1,20 do 1,35m, 6 zjeżdżalni wodnych (zewnętrznych) oraz 4 zjeż-
dżalnie wewnętrzne, basen z falą morską zewnętrzny  z gejzerami po-
wietrznymi, basen wewnętrzny dla dzieci oraz basen z rwącą rzeką,  
baza zabiegowa, centrum SPA, strefa WELLNESS z saunami, jacuzzi, 
łaźnią parową, fitness, boiska do gry, aqua aerobic, zabiegi rehabili-
tacyjne, 8 sal konferencyjnych, 3 restauracje: klimatyzowana TROPI-
COCO oraz Laguna w centralnej części kompleksu, La Costa z tarasem 
widokowym na terenie Aquaparku. 
Wyżywienie: Wariant ALL INCLUSIVE obejmuje: śniadanie, obiad 
i kolacje - posiłki wydawane w formie bufetu szwedzkiego, podczas 
posiłków zapewniane są napoje: śniadanie: herbata, kawa, kakao, 
soki, woda; obiad i kolacja: herbata, kawa, soki, piwo, woda. Tema-
tyczne poczęstunki podczas codziennych imprez. Przez cały pobyt w 
Restauracji Tropicoco bezpłatnie: w godz. 10-24.00 – bufet z napoja-
mi ciepłymi i zimnymi (wybrane soki, woda gazowana, pepsi, Mirin-
da, 7-up, kawa i herbata) oraz bufet z wybranymi alkoholami (wino, 
piwo, drinki, wódka biała i whisky), w godz. 12-18.00 – bufet sałatko-
wy fresk, bufet Snack Bar (np. frytki, tosty, hot dogi), bufet deserowy 
Candy (lody włoskie, gofry, popcorn). Istnieje możliwość wykupienia 
diety (min. 30 dni przed turnusem): dieta wątrobowa, cukrzycowa, 
wrzodowa, lekkostrawna, bezmleczna, bezglutenowa.
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mała miejscowość wypoczynkowa nad Bałtykiem, główne atrakcje: Ry-
backa Przystań Morska, plaża Dubaj, nowoczesny AQUAPARK z licznymi 
atrakcjami wodnymi, Galeria Rybacka, park linowy, Muzeum Bursztynu 
oraz inne.

JAROSŁAWIEC


