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Hotel WODNIK*** 
USTRONIE MORSKIE 

położony na wysokim klifie, 20 m od morza w centrum Ustronia Morskie-
go. Położenie Hotelu pozwala na korzystanie ze sportów wodnych, ście-
żek spacerowych oraz rowerowych, malowniczych tras wycieczkowych. 
Zakwaterowanie: posiada 49 przestronnych pokoi: 6 pokoi jedno-
osobowych, 39 pokoi dwuosobowych (20 pokoi do trzyosobowe-
go wykorzystania), 3 apartamenty dwupokojowe wyposażonych w 
telewizję, telefon, radio, minibar/lodówkę i elektryczny sejf, każdy z 
łazienką ( w wyposażeniu suszarka, ręczniki, szlafrok). Wszystkie po-
koje posiadają sprzęt plażowy: 2 leżaki, parawan i koc. 
Do dyspozycji Gości: restauracja (śniadania i kolacje w formie bufe-
tu, obiady serwowane), kawiarnia z piękną panoramą morską, mały 
kryty basen hotelowy (7,5 m x 8,5 m), odnowa biologiczna (basen, 
sauna, jacuzzi, grota solna, gabinety kosmetyczne oraz masażu, kap-
suła SPA)  i SPA, baza rehabilitacyjna oraz salon kosmetyczny, grill – 
pub, monitorowany parking.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z basenu, mini siłowni oraz 
sprzętu plażowego.
Informacje dodatkowe: Obiekt akceptuje zwierzęta 60 zł/doba/
małe zwierzę do 12 kg, 80 zł/doba/duże zwierzę do 35 kg.  Możliwość 
dokupienia posiłków: 35 zł/obiad/osoba dorosła; 20 zł/obiad dziecko; 
45 zł/kolacja/osoba dorosła; 30 zł/kolacja/dziecko. Parking monitoro-
wany 20 zł – 40 zł/doba – w zależności od sezonu.
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http://www.karpatia.pl/ustronie-morskie/wodnik-hotel1.html
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kurort nadmorski położony na wybrzeżu klifowym w odległości 14km od 
Kołobrzegu i 33km od Koszalina. 
Duża zawartość w powietrzu jodu, możliwość korzystania z inhalacji z 
naturalnego aerozolu wody morskiej oraz tonizujący wpływ bryz mor-
skich sprawiają, że rehabilitacja, wypoczynek i rekreacja prowadzone są 
tu przez cały rok. 
Ustronie Morskie posiada muszlę koncertową, w której odbywają się 
liczne imprezy muzyczne i koncerty. 
Doskonały klimat o właściwościach leczniczych i mikroklimat lasów 
mieszanych wywiera bardzo korzystny wpływ na zdrowie i samopoczu-
cie człowieka.

USTRONIE MORSKIE 


