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Rezydencja „BIELIK” Wellness & SPA
MIĘDZYZDROJE
położona jest w samym centrum Międzyzdrojów, przy promenadzie, bli-
sko plaży – ok. 150 m.
Zakwaterowanie: apartamenty 2 pokojowe - sypialnia i własna 
kuchnia; pokoje 2 osobowe. Wszystkie pokoje z łazienkami, balko-
nem, telewizorem, telefonem, lodówką.
Do dyspozycji Gości: Wellness & SPA z basenem, słoneczny taras na 
dachu budynku z leżakami i panoramicznym widokiem na okolicę, 
restauracja, doskonale wyposażony plac zabaw dla dzieci, parking – 
ogrodzony i dozorowany, płatny dodatkowo.
W cenie każdego pobytu: śniadania, korzystanie z basenu, sauny i 
jacuzzi
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bezpłatnie w pokoju rodzi-
ców (bez osobnego łóżka, spanie wspólne z rodzicami) bez opłat, 
możliwość zabrania zwierząt tylko po wcześniejszym uzgodnieniu 
z recepcją – 80,-zł/noc/zwierzę do 7 kg, 120,-zł/noc/ zwierzę pow. 
7 kg, parking – 50,-zł/noc, taksa klimatyczna płatna dodatkowo na 
miejscu. Możliwość wypożyczenia szlafroka i ręcznika na basen – za 
dodatkową opłatą. Pobyty 7 nocy – sobota-sobota
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CENA ZA 1 NOC

04.03-
08.04.23, 
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28.10.23
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DOR/2/2P,  DOR/
APT2/2P 223 259 265 273 313 327 399 208 175

DZ(3-11)/DOS/2P 169 169 169 169 169 169 169 169 169
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/miedzyzdroje/bielik-rezydencja-wellness-and-spa1.html
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MIĘDZYZDROJE
uzdrowisko o walorach wypoczynkowo-wczasowych, a także znane ką-
pielisko morskie z wybudowanym w ostatnich latach molem, położone 
na terenie wyspy Wolin.
Panoramę miasta najlepiej widać ze Wzgórza Kozierowskiego. Najpięk-
niejsza zabudowa wczasowa znajduje się wzdłuż promenady. Przepięk-
ne położenie pomiędzy szeroką plażą z wysokim brzegiem klifowym a 
leśnymi połaciami Wolińskiego Parku Narodowego to walory składają-
ce się na atrakcyjność kurortu.
Czyste wody Zatoki Pomorskiej, korzystny mikroklimat o właściwo-
ściach leczniczych, dzika przyroda, piękne krajobrazy przyciągają kilka-
set tysięcy osób każdego roku, spędzających tu swoje urlopy i znajdują-
cych wytchnienie w kontakcie z morzem i przyrodą.


