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Centrum Wypoczynku „VICTORIA SPA” 
GRZYBOWO

obiekt znajduje się 800 m od malowniczej plaży do której prowadzi nowa 
promenada bałtycka. W odległości 20 metrów od obiektu znajduje się 
ogólnodostępny profesjonalny plac zabaw dla dzieci i kompleks boisk 
sportowych. 
Zakwaterowanie: 22 pokoje 2 os. z możliwością dostawki – rozkła-
danej sofy, każdy z nowoczesną łazienką, przestrzennym tarasem, TV 
SAT,  dostępem do Internetu. 
Do dyspozycji Gości: basen, sauna sucha, natrysk doznań, plac za-
baw, WiFi, parking, recepcja, restauracja-bar, sala bankietowa (na ok. 
40 os.), baza odnowy, grill. 
W cenie pobytu: korzystanie z basenu, sauna sucha, natrysk doznań, 
korzystanie z placu zabaw, WiFi.  W przypadku pobytu na min. 7 nocy 
- 2 lekkie zabiegi na pobyt oraz drink powitalny.Usługi dodatkowo 
płatne: wymiana ręcznika 5,-zł, wypożyczenie szlafroka 20,-zł, wy-
miana pościeli 20,-zł. Małe zwierzęta domowe na zapytanie 40,-zł/
doba, wypożyczenie roweru 5,-zł/godzina. Parking monitorowany na 
terenie obiektu ok. 40 zł/noc. 
Bezpłatne wypożyczenie w Recepcji: czajnika, suszarki do włosów, 
żelazka, kijków do Nordic Walking. 
Informacje dodatkowe: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. 
Dzieci do 3 lat bez świadczeń – Gratis. Dzieci 3-12 lat przy 2 pełnopłat-
nych osobach w pokoju – zniżka wg cennika.   
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
VICTORIA

POLVIK

„VICTORIA SPA” 
CENA ZA 1 NOC

28.04-
03.06.23, 

03-24.09.23 
min. 3 noce

03.06-
01.07.23, 

20.08-
03.09.23 

min. 5 nocy

01.07-
20.08.23 

min. 5 nocy

24.09-
14.10.23 

min. 3 noce

DOR/2/2P 249 257 303 184
DZ (3-12/DOS/2P 128 138 155 95

DOR/1/2P 282 315 391 225
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/grzybowo/victoria-spa-centrum-wypoczynku.html
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GRZYBOWO
to miejscowość letniskowa położona w bezpośrednim sąsiedztwie mo-
rza, ok. 300 m od jego brzegu, 6 km od Kołobrzegu.
Turyści oprócz tradycyjnych kąpieli morskich i słonecznych, mogą korzy-
stać z: ośrodków jazdy konnej w Dźwirzynie, Korzystnie, Zieleniewie, Bu-
dzistowie, pływalni, ścieżki zdrowia, wypożyczalni sprzętu pływającego 
w Dźwirzynie, mini zoo w Zieleniewie, szlaków pieszych, wypożyczalni 
rowerów, boisk do gier zespołowych.
Pobliskie jeziora Resko jest wspaniałym miejscem do uprawiania spor-
tów wodnych, jak i posiada doskonałe warunki do wędkowania.
W 2012 r. kąpielisko Grzybowo spełniało wytyczne wymogi jakościowe 
dla wody w kąpielisku Unii Europejskiej.
Pomiędzy miejscowościami Grzybowo i Dźwirzyno znajduje się plaża 
naturystów.


