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Hotel „NAT ŚWINOUJŚCIE” *** 
ŚWINOUJŚCIE
dawniej „Rybniczanka” - położony w malowniczej części Dzielnicy Nad-
morskiej Świnoujścia, 100 m od Promenady i 150 m od piaszczystej plaży. 
Zakwaterowanie: pokoje 1-, 2-, 3- osobowe. Większość pokoi posiada 
balkon. Pokoje wyposażone w TV, telefon, lodówki oraz sejfy. W kilku po-
kojach 2-osobowych istnieje możliwość wspólnego spania. Na zapyta-
nie – kalkulacja indywidualna - pokoje typu studio z dwoma sypialniami.
W obiekcie: restauracja, kawiarnia, basen, sauny, jacuzzi i sala gim-
nastyczna z mini siłownią, rehabilitacja, zabiegi lecznicze - dobrze 
wyposażona baza zabiegowa, sala konferencyjna, winda, Wi-Fi, bi-
lard, tenis stołowy, biblioteka, kije do Nordic Walking. Możliwość wy-
pożyczenia rowerów. Hotel w pełni przystosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Do dyspozycji Gości w wyznaczonych miej-
scach na korytarzach znajdują się czajniki bezprzewodowe.
W cenie pobytu: min. 5 nocy, 3 posiłki dziennie w formie bufetu, ko-
rzystanie z basenu, dodatkowo poza sezonem (22.04-10.06.23 oraz 
16.09-22.12.23) 1 zabieg dziennie – w dni robocze (bez masażu kla-
sycznego i borowiny), dla dzieci inhalacje.
W cenie pakietu SENIOR: min. 5 nocy, 3 posiłki dziennie, 1 zabieg 
dziennie – w dni robocze (bez masażu klasycznego i borowiny). Pa-
kiet dostępny dla osób 60+.
Informacje dodatkowe: dopłata do pokoju typu Superior – 65,-zł/
noc/pokój. Pobyty min. 5 nocy, zaczynają się kolacją, a kończą śnia-
daniem. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo na miejscu.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

NAT

POLRYB

„NAT ŚWINOUJŚCIE” 
CENA ZA 1 NOC

15.07-19.08.23 
min. 5 nocy

10.06-15.07.23, 
19.08-16.09.23 

min 5 nocy

27.05-10.06.23, 
16.09-07.10.23 

min. 5 nocy

22.04-27.05.23, 
07.10-22.12.23 

min. 5 nocy

DOR/2,3/3P 384 373 341 260
DZ(4-12)/3/3P 307 299 273 208
DZ(4-12)/DOS, 
wsp.spanie/3P 162 162 162 162

DOR/DOS/3P 307 299 273 208
ceny podane w PLN

“NAT ŚWINOUJŚCIE” 
SENIOR 

CENA ZA 1 NOC

22.04-27.05.23, 
07.10-22.12.23 

min. 5 nocy

DOR/1/3P 248
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/swinoujscie/nat-swinoujscie-hotel.html
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ŚWINOUJŚCIE
jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, położone jest 
na samym krańcu północno-zachodniej Polski. Jest jedynym miastem 
w Polsce położonym na kilkudziesięciu wyspach. Jego granice stanowią: 
Zalew Szczeciński, Morze Bałtyckie oraz granica państwowa z Niemca-
mi. Terminal promów morskich w Świnoujściu zapewnia stałe połącze-
nia ze Szwecją i Danią. Miasto jest największą w kraju bazą rybołówstwa 
dalekomorskiego. Świnoujście jest rajem dla ornitologów, żeglarzy i 
wędkarzy. Natomiast Świnoujście jako uzdrowisku słynie przede wszyst-
kim z czystego, morskiego klimatu, bogatego w jod powietrza oraz złóż 
borowiny i źródeł wyjątkowej, jodkowo – bromkowo – sodkowej solan-
ki. W tym mieście leczy się choroby dróg oddechowych, kardiologiczne, 
dermatologiczne, otyłość, schorzenia narządów ruchu, układu krażenia 
i stany po masterktomii. Miasto w sezonie zasypuje kuracjuszy oraz tu-
rystów wieloma wydarzeniami kulturalnymi.


