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„SANDRA SPA”  POMA-
RAŃCZOWA CENA ZA 1 

NOC 

02.01-28.04.23
min. 3 noce

03.05-23.06.23, 
31.08-29.10.23

min. 3 noce

23.06-09.07.23, 
20-31.08.23 

7 nocy

09.07-20.08.23 
7 nocy

DOR/2/2P 373 384 431 469
DZ(3-14)/2/2P 317 326 367 399
DOR/DOS/2P 336 346 388 422

DZ(3-14)/DOS/2P 187 193 216 235
ceny podane w PLN

Kompleks „SANDRA” 
POGORZELICA 

POLSANP1SANDRA POLSANP2SANDRA SPA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SANDRA

„SANDRA SPA” TURKU-
SOWA

CENA ZA 1 NOC

02.01-28.04.23
min. 3 noce

03.05-23.06.23, 
31.08-29.10.23

min. 3 noce

23.06-09.07.23, 
20-31.08.23 

7 nocy

09.07-20.08.23 
7 nocy

DOR/2/2P 351 362 410 449
DZ(3-14)/2/2P 299 308 349 382
DOR/DOS/2P 316 326 369 404

DZ(3-14)/DOS/2P 176 182 206 225
ceny podane w PLN

PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ *

http://www.karpatia.pl/pogorzelica/sandra-spa-pogorzelica.html
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Kompleks „SANDRA” 
POGORZELICA 

zlokalizowany 150 metrów od piaszczystej plaży, wsród sosnowego lasu
Zakwaterowanie: kompleks sklada się z 2 części SANDRA SPA /strefa 
pomarańczowa/  - pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki oraz SAN-
DRA / strefa turkusowa/ - pokoje 2-, 3- osobowe /z możliwością dostaw-
ki/, 4 osobowe, apartamenty 2 pokojowe oraz BUNGALOWY – pokoje 3-, 
4- osobowe /z możliością dostawki/
Do dyspozycji Gości: 3 jadalnie, kawiarnia, restauracja, herbaciarnia, PUB, krę-
gle, pole do mini golfa na dachy, korty do tenisa ziemnego, lodowisko, Spa & 
Wellness, AquaPark /basen kryty, odkryty, solankowy, jacuzzi, zjeżdżalnie wod-
ne, dwa odkryte baseny w sezonie letnim: wodny plac zabaw i basen pływacki 
ze sztuczną falą; basen dzika rzeka, sauna RUSKA BANIA, wodny plac zabaw dla 
dzieci „WODNA DŻUNGLA”; zjeżdżalnia z zapadnią, basen pływacki 25 m, baseny 
„dzikie rzeki”, nowy plac zabaw dla dzieci, basen boisko do gier zespołowych z 
torem przeszkód, basen SPA, baseny termalne z wodospadem temp. ok. 18 stop-
ni C, basen z ciepłą wodą 35-38 stopni C, basen odpowiedni do ćwiczeń w wo-
dzieze stanowiskami do masażu brzucha i barku, ścieżka do masażu całego ciała 
oraz wodna ścieżka do masażu stóp, tepidarium/, grota solna, sauna sucha, łaź-
nia parowa oraz turecka, grota lodowa, słoneczna łączka, solarium, sale fitness, 
mini zoo, 3 sale konferencyjne, bilard, butik odzieżowy, sklepik z pamiątkami, 
fryzjer, wypożyczalnia łyżew, zabiegi kosmetyczne, SPA DLA DWOJGA.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z AquaParku, siłowni/fitness, sali za-
baw i animacji dla dzieci /w sezonie letnim/, lodowisko /w okresie zimowym/.
Informacje dodatkowe: opłata za łóżeczko – 25 zł/doba, opłata za 
psa: małe rasy do 5 kg - 40 zł/doba lub duże rasy powyżej 5 kg – 80 zł/
doba – możliwość zakwaterowania tylko w bungalowie. Dopłata za 
niewykorzystane łóżko  - informacje w biurze, wypożyczenie lodówki 
– 20 zł/doba. Dzieci do lat 3 bez świadczeń – GRATIS. Parking dodato-
wo płatny – 25,-zł doba.

POLSANP1SANDRA TURKUSOWA

POLSANP2SANDRA POMARAŃCZOWA

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SANDRA

http://www.karpatia.pl/pogorzelica/sandra-spa-pogorzelica.html
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malowniczo położona miesjcowość w województwie zachodniopomor-
skim. Nad morzem wyznaczono letnie kąpielisko obejmujace ok 200 
metrów linii brzegowej. Przez Pogorzelice przebiega szlak turystyczny. 
Od strony lądu miejscowość okala bór sosnowy, w partii przybrzeżnej 
występują typowe nadmorskie wydmy wałowe. Specyficzny mikrokli-
mat doskonale wspomaga leczenie układu oddechowego i kostnego.

POGORZELICA


