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Lokalizacja 
Aquapark Health Resort & Medical SPA Panorama Morska jest położona 5 minut spacerem od plaży. Duży kompleks, który mieści 
się zaledwie 350 metrów od pięknej plaży w Jarosławcu. 
Pokoje 
Pokoje i bungalowy są elegancko urządzone. W każdym z nich znajduje się telewizor LCD z dostępem do kanałów satelitarnych, 
telefon, lodówka i czajnik elektryczny. Niektóre pokoje wyposażone są w klimatyzację oraz sejf. Z udogodnień tych można 
korzystać za dodatkową opłatą. W każdej łazience znajduje się prysznic, suszarka do włosów, ręczniki kąpielowe i basenowe oraz 
szlafrok. 
Sport, rozrywka, usługi  
Na terenie kompleksu Aquapark Health Resort & Medical Spa Panorama Morska funkcjonują 3 klimatyzowane restauracje, które 

specjalizują się w daniach kuchni polskiej i międzynarodowej. Posiłki są podawane w formie bufetu. Pakiet all inclusive obejmuje 

napoje bezalkoholowe i alkoholowe, a także sałatkę, deser i bar przekąskowy. Goście mogą zamówić rozmaite zabiegi. Zaplecze 

sportowe obejmuje siłownię, kort tenisowy, boisko do siatkówki i sprzęt do gry w tenisa stołowego. Dla dzieci przygotowano 3 

profesjonalne place zabaw. Ponad to w hotelu: Strefa Wellness (sauna Fińska (sucha), sanarium, świat jacuzzi) oraz Aquapark. 

 

Pakiet „Twój Czas dla Rodziny” - 2018  
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Cena zawiera: 7 noclegów 

KULINARIA ALL INCLUSIVE 

Bogate bufety szwedzkie + napoje: 

• śniadanie: herbata, kawa, kakao, soki, woda, 

• obiad, kolacja: herbata, kawa, kakao, soki, wino, piwo Żywiec, Pepsi, Mirinda, 7-up, Lipton Ice Tea, woda. 

Każdego dnia dodatkowo: tematyczne poczęstunki podczas codziennych imprez. 

Przez cały pobyt w restauracji Tropicoco bezpłatnie  

      w godz. 10:00 - 24:00: 

• lody włoskie, 

• bufet z napojami ciepłymi i zimnymi - wybrane soki, woda gazowana, Pepsi, Mirinda, 7-up, Lipton Ice Tea, kawa, herbata, 

• bufet z wybranymi alkoholami - wino, piwo Żywiec, drinki, wódka biała, gin, whisky, 

       w godz. 12:00 - 18:00: 

• bufet sałatkowy Fresh, 

• bufet Snack Bar - np. frytki, tosty, hot-dogi, hamburger, 

• bufet deserowy Candy - np. gofry, popcorn, ciasteczka, cukierki, lizaki. 

Restauracje PRZYJAZNE DZIECIOM (z kącikami zabaw): 

• „Laguna” w centralnej części Resortu, 

• „La Costa” z tarasem widokowym na terenie Aquaparku (w ścisłym sezonie). 

2x RELAKS W STREFIE WELLNESS DLA CAŁEJ RODZINY: 

• Sauna Fińska (sucha) z ceremoniami parowymi 

• Sanarium, czyli połączenie kąpieli tropikalnej, łaźni parowej i kąpieli w ciepłym powietrzu 

• Świat jacuzzi: oczyszczająca kąpiel z solą z Morza Czarnego, dotleniająca kąpiel borowinowa, regenerująca kąpiel algowo-termalna, 

wzmacniająca kąpiel jodowo-bromowa, relaksująca kąpiel morska. 

NIELIMITOWANY AQUAPARK – kompleks basenów wewnętrznych oraz zewnętrznych z podgrzewaną wodą: 

• basen rekreacyjny z rwącą rzeką (wewnętrzny) czynny przez cały rok, 

• basen z atrakcjami dla dzieci (wewnętrzny) czynny przez cały rok, 

• baseny wielofunkcyjne z atrakcjami (zewnętrzne) czynne od 29 maja do 16 września, 

• basen z falą morską (zewnętrzny) otwarty od 16 czerwca do 9 września, 

• łaźnia parowa i inhalacja thalasso w grocie z wodospadami - czynna od maja do października. 

SPORT 

Fitness - siłownia, aerobik, aqua aerobik, kort tenisowy, boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej - mini football, stoły do tenisa 

stołowego. 

 RODZINNY PROGRAM ANIMACYJNY - odbywa się według programu Resortu 

• warsztaty plastyczne: robienie pamiątek znad morza, 

• mini warsztaty kulinarne: robienie kolorowych kanapeczek, sałateczek 

• koedukacyjne zabawy z rodzicami i dziećmi, 

• karaoke - śpiewajmy razem, 

• ognisko z kiełbaskami i zupą grochową z kotła 

TYLKO DLA DZIECI 

• 1x niespodzianka w pokoju na przywitanie Najmłodszych Gości, 

• 1x fantazyjne malowanie twarzy (do 8 lat), 

• 1x bezalkoholowy aperitif "Cocojumbo" (9-15 lat). 

 DZIECIĘCY PROGRAM ANIMACYJNY - odbywa się według programu Resortu 

• warsztaty mydlarskie, wizyta klaunów, czytanie bajek, Mini disco, seanse bajkowe. 

 CODZIENNIE ROZRYWKA DLA DZIECI 

• Świat dziecka "TROPI" - centrum zabaw z basenami, piłeczkami i zjeżdżalniami (3-8 lat), 

• Mini club "COCO" - dzieci 3-8 lat pozostają pod czujnym okiem wykwalifikowanej opiekunki, 

• Playland "JUMBO" - strefa gier dla młodszych i starszych, n.in. 5 Xboxów - 37 gier, 2 wieże interaktywne, Knoocker, strefa gier 

planszowych, 

• zewnętrzne place zabaw. 

DLA RODZICÓW 

• 1x masaż fizykoterapeutyczny Wellsystem Hydro Jet Medical, 

• imprezy nocne: dancingi, dyskoteki, karaoke - odbywa się według programu Resortu. 

Cena nie zawiera: opłata klimatyczna, parking 120 zł/tydzień 

Doba hotelowa: 16:00 (kolacja) – 12:00 (śniadanie) 
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