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Villa „SOLARIS”
NIECHORZE
oddalona 250m od morza i 150 m od jeziora Liwia Łuża. W bezpośred-
nim sąsiedztwie znajduje się Centrum Sportowe (boisko do gry w piłkę 
nożną, koszykówkę oraz siatkówkę, korty tenisowe). 
Zakwaterowanie: 25 pokoi - 2 i 3 osobowe oraz 4-osobowe pokoje 
typu studio (2 pokojowe), z balkonami  - oprócz pokoi na poddaszu, z 
łazienkami (wyposażonymi w kabinę prysznicową, suszarkę do wło-
sów oraz ręczniki), TV LCD oraz z bezpłatnym dostępem do Internetu, 
w każdym pokoju parawan i koc. Pokoje 2 osobowe z łożem małżeń-
skim do wykorzystania dla 1 osoby za dopłatą.
Do dyspozycji Gości: gabinet zabiegowy (zabiegi na ciało i twarz 
oraz masaże), bezpłatne, monitorowane miejsca parkingowe, plac 
zabaw, sala restauracyjna o powierzchni 140 m2 (używana również 
jako sala konferencyjna lub bankietowa), drink - bar.
W cenie każdego pobytu: 2 posiłki dziennie, WiFi i bezpłatny par-
king.                                                                                                                          
Informacje dodatkowe: Dziecko do 3 lat bez świadczeń – opłata 
stała 36,-zł/noc. Villa akceptuje zwierzęta domowe (wcześniejsza ak-
ceptacja recepcji) za dodatkową opłatą. Opłata klimatyczna płatna 
na miejscu.    

POLSOLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SOLARIS

„SOLARIS” 
CENA 

ZA 1 NOC

14.01-31.03.23, 
24.09-22.12.23

31.03-07.04.23, 
10-28.04.23, 03-

27.05.23
13.07-21.08.23

DOR/2,3/2P 206 237 302
DZ<3/0P 36 36 36

DZ (3-7)/3/2P 114 131 167
DZ (7-11)/3/2P 144 166 211

DOR/1/2P 265 300 350
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/niechorze/solaris-villa.html
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Położone jest między morzem Bałtyckim a jeziorem Liwia Łuża. Pla-
ża jest tutaj bardzo szeroka i piaszczysta a także zadbana i strzeżona. 
Odbywają się tutaj turnieje piłki siatkowej, imprezy reklamowe a także 
koncerty gwiazd estrady. Występujący tu leczniczy mikroklimat pomoc-
ny jest  w leczeniu alergii, dróg oddechowych, chorób tarczycy, stanów 
fizycznych i psychicznych. Miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć to: 
latarnia morska, muzeum rybołówstwa, stacja kolejki wąskotorowej, 
kamieniczki rybackie z XVIII i XIX wieku, jezioro Liwia Łuża będąca re-
zerwatem ptaków. W Niechorzu znajdują się wypożyczalnie sprzętów 
wodnych m.in. rowery, gokarty dla dzieci i skutery wodne, jak i również 
można znaleźć korty tenisowe, boiska koszykówki i siatkówki oraz place 
zabaw.

NIECHORZE


