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nowy obiekt położony w spokojnej okolicy, vis a vi leśnego przejścia na 
plażę – 8 min. spacerem, 3 min. do plaży nad Zalewem Wiślanym i 20 
min. do centrum. 
Zakwaterowanie: Posiada komfortowe, przestronne pokoje 2 oso-
bowe, pokoje rodzinne 3, 4 osobowe oraz apartamenty. Wszystkie 
pokoje posiadają łazienkę, TV, czajnik bezprzewodowy, ręczniki, pa-
rawan i koc plażowy. Pokoje 2 osobowe na parterze - z tarasem, po-
koje rodzinne i apartamenty na piętrze i na poddaszu - z balkonami. 
Do dyspozycji Gości: restauracja, kawiarnia, plac zabaw dla dzieci. 
Na terenie obiektu działa bezprzewodowy Internet.
W cenie pobytu: monitorowane miejsce parkingowe, studio fitness – 
siłownia cardio - rezerwacja, WiFi, deser i napoje do obiadokolacji, ro-
wery 3h/doba,  bon na masaż klasyczny częściowy, bon 50 zł obniżający 
koszt zabiegów kosmetyki twarzy, parawan i koc plażowy.
Informacje dodatkowe: Łóżeczko dla dziecka + wanienka do kąpieli 
– 25,-zł/noc. Opłata za psa: 35,- zł/noc. Dzieci do 2 lat bez świadczeń 
– gratis, przy 2 pełnopłatnych osobach w pokoju. 

Hotel „SŁONECZNY DWÓR”
KRYNICA MORSKA 
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CENA ZA 1 NOC 

08.10-22.12.22 
min. 5 nocy

DOR/2,3,2+2/2P 230
DZ(2-12)/3/2P 203

DZ(2-12)/2+2/2P 155
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/krynica-morska/sloneczny-dwor.html
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miejscowość położona na Mierzei Wiślanej: z jednej strony Zalew Wiśla-
ny, z drugiej Morze Bałtyckie.
Dużą atrakcją są trzy zjeżdżalnie wodne, jedna z nich jest najdłuższą w 
kraju–85 m.
Wokół roztacza się Park Krajobrazowy oraz rezerwat przyrody. Te ma-
lownicze oraz nieskazitelne, czyste tereny cechuje specyficzny mikrokli-
mat, szczególnie przyjazny dla osób z dolegliwościami serca i płuc.
Znajdują się tu dwa porty: jeden rybacki nad morzem, drugi–żeglugi pa-
sażerskiej nad Zalewem Wiślanym, skąd odpływają wodoloty i statki do 
Elbląga, Kaliningradu, a także Fromborka. Nad Krynicą Morską góruje 
latarnia morska, której całkowita wysokość wynosi 26,5 m. Jest doskona-
łym miejscem widokowym, w sezonie letnim otwarta od 10 do 18.

KRYNICA MORSKA


