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Lokalizacja 
Akces Medical Spa położony jest w nadmorskiej miejscowości Dźwirzyno koło Kołobrzegu. Ośrodek nad morzem bałtyckim znajduje 
się w odległości 150 m od szerokiej, piaszczystej plaży, jednej z najpiękniejszych na polskim wybrzeżu oraz ok. 650 m od jeziora Resko. 
Z czystymi kąpieliskami i porośniętymi lasem sosnowym wydmami. 
Pokoje 
Ośrodek posiada pokoje 1 i 2-osobowe oraz kilka wygodnych dwupokojowych apartamentów.  
Pokój mały – 16m2; 2 łóżka 1-osobowe, łazienka z kabiną prysznicową i WC, TV Sat, telefon, radio, lodówka, Internet bezprzewodowy, 
sprzęt plażowy (2 leżaki, parawan, koc), balkon. 
Pokój duży - 23m2; 2 łóżka 1-osobowe, łazienka z kabiną prysznicową i WC, TV Sat, telefon, radio, lodówka, Internet bezprzewodowy, 
sprzęt plażowy (2 leżaki, parawan, koc), balkon. 
Apartament – 35m2; sypialnia: 2 łóżka 1-osobowe + pokój dzienny (możliwość dostawki), łazienka z kabiną prysznicową i WC, TV Sat, 
telefon, radio, lodówka, Internet bezprzewodowy, sprzęt plażowy   (2 leżaki, parawan, koc), balkon. 
Sport, rozrywka, usługi 
W ośrodku znajduje się przestronna jadalnia, drink bar, sala fitness, bilard, solarium, sauna, gabinet kosmetyczny i fryzjerski, butiki          
z galanterią, winda w dużym pawilonie, boisko do siatkówki i koszykówki, kort tenisowy, sala kominkowa, mini plac zabaw, miejsce      
na grill, parking oraz komfortowy kryty basen z kaskadą, ścieżką wodną z hydromasażem a dla dzieci ze zjeżdżalnią i wodnym 
grzybkiem. Wokół obiektu znajduje się pięknie zagospodarowany teren z dużą ilością ozdobnych krzewów i kwiatów, ze skalnikiem        
i źródełkiem po środku, z ławkami i stolikami. Akces Medical Spa posiada doskonale wyposażoną baza zabiegowa oraz gabinety SPA,   
w które oferują zabiegi z zakresu leczenia reumatologii, chorób układu krążenia, oddechowego, narządów ruchu i ogólnej odnowy 

biologicznej. 

           
Promocja FIRST MINUTE – zniżka 15 % do 20.02.2017 – dodatkowo dzieci do lat 11 pobyt ze śniadaniem GRATIS. 

          Dzieci do lat 2 bezpłatnie 
          dzieci od 2 do 7 lat zniżka 50 %. 
          Dzieci powyżej 7 lat zniżka 20 % 
          Dopłata 150-300 pln/os. do terminów Świąt Wielkanocnych,  Świąt Bożego Narodzenia, Śylwestra.  
 

          PAKIET Z ZABIEGAMI:  dopłata 100 zł za tydzień, za osobę (2 zabiegi w dni robocze + konsultacja lekarska) 

 

Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie (3 posiłki dziennie – w formie bufetu), 

możliwość wyboru diet leczniczych, wstęp na basen, saunę, jacuzzi, gimnastyka 

poranna na plaży z instruktorem, sala fitness, kort tenisowy , boisko do 

koszykówki i siatkówki, plac zabaw, kijki Nordic Walking, wieczorki taneczne, 

Internet bezprzewodowy. 

 

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej płatna w recepcji, parking 20 zł/doba  

 

Doba hotelowa: 14:00 – 10:00 

CENNIK w PLN/osoba  PAKIETOWY NA ROK 2017 -  POBYT WYPOCZYNKOWY BEZ ZABIEGÓW   

pobyty tygodniowe pokój standard pokój komfort pokój jednoosobowy apartament 

02.01 – 29.04.2017 1099 1199 1399 1499 

29.04 - 24.06.2017 1225 1375 1575 1599 

24.06 - 09.09.2017 1435 1585 1775 1799 

09.09 - 23.12.2017 1099 1199 1399 1499 

23.12 - 01.01.2018 1435 1585 1775 1799 
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