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Pensjonat „WOJCIECH” 
WŁADYSŁAWOWO
komfortowy pensjonat położony ok. 600 m od centrum kurortu i ok. 1,3 
km od plaży.
Zakwaterowanie: posiada pokoje 1,2,3,4 os. oraz typu studio 3-5 oso-
bowe. Wszystkie pokoje z łazienkami, TV sat, komfortowo wykończone. 
Do dyspozycji go ści: SPA – Strefa Relaksu  - (sauna sucha, na pod-
czerwień, słoneczna łąka, urządzenia do masażu – roltec/fitroll infra, 
fotel masujący), sala restauracyjna, 2 sale konferencyjne, sprzęt mul-
timedialny, internet wi-fi w częściach ogólnodostępnych, Sala Zabaw 
„Port Dzieci”, Sala Zabaw „Klockolandia”. 
W cenie każdego pobytu: dodatkowa zupka dla dzieci w godz.12:30-
14:00, nieograniczone korzystanie z dwóch sal zabaw dla dzieci, anima-
cje dla dzieci wg harmonogramu. 
Informacje dodatkowe: dzieci do 2 lat bez świadczeń – GRATIS. Dziec-
ko ze zniżkami przy min. 2 osobach pełnopłatnych w pokoju – max 1 
dziecko GRATIS. Łóżeczko dla dziecka – 60,-zł/pobyt, należy wcześniej 
rezerwować. Możliwość transferu z lotniska w Gdańsku. Obiekt nie przyj-
muje zwierząt. Śniadanie – bufet, obiadokolacja – danie dnia. Dopłata za 
pokój z widokiem na zatokę – 100,-zł/pobyt. Pobyty 7 nocy. Monitorowa-
ny parking – 10 ,-zł/doba – wymagana wcześniejsza rezerwacja. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
WOJCIECH

POLWOJW

“WOJCIECH” 
CENA ZA 1 NOC

03-28.05.23 
7 nocy

28.05-25.06.23 
7 nocy

25.06-27.08.23 
7 nocy

DOR/2,3,4,ST3-5/2P 199 238 266
DZ(2-11)/3,4,studio/2P 146 146 146

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/wladyslawowo/wojciech-pensjonat-1.html
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piękne miasteczko położone u nasady Półwyspu Helskiego. Okolice Wła-
dysławowa to ulubione miejsce wielu aktorów, muzyków, sportowców. 
Atutem miejscowości jest bliskość Trójmiasta.
Latem–największą atrakcją jest plaża (ok. 23 km!) należąca do najczyst-
szych i najszerszych w Polsce.
Kąpieliska morskie co roku wygrywają plebiscyt na najbezpieczniejsze 
w województwie. Rozbudowana infrastruktura turystyczna pozwala 
na pozostanie na plaży przez wiele godzin: punkty sprzedaży napojów, 
piwa bez;-) alkoholowego, słodyczy, toalety itd., wieczorami i w nocy od-
bywają się na plaży dyskoteki, w dzień konkursy siatkówki plażowej, piłki 
nożnej, wybory miss i wiele innych atrakcji.

WŁADYSŁAWOWO


