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Lokalizacja 
Ośrodek znajduje się wśród terenów zielonych, ok. 50 m od piaszczystej plaży na skraju parku uzdrowiskowego. Stanowi on 
doskonałe miejsce dla ludzi ceniących relaks i aktywny wypoczynek na łonie natury jak i w nowocześnie wyposażonych salach 
Fitness, krytych kortach tenisowych. 
Pokoje 
Arka Medical Spa oferuje 800 miejsc noclegowych w komfortowo i funkcjonalnie wyposażonych pokojach i apartamentach, 
znajdujących się w części A, C i D nowoczesnego kompleksu hotelowego. W części A do dyspozycji gości są pokoje: 1-osobowe, 2-
osobowe typu komfort, pokoje studio oraz apartamenty. W części C znajdują się pokoje 2-osobowe typu komfort i komfort plus, 
pokoje familijne, apartamenty, apartamenty LUX oraz pokoje z bezpośrednim widokiem na morze. W tej części, na parterze, są 
również zlokalizowane pokoje z bezpośrednim wyjściem na patio, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Budynek D zajmowany jest w całości przez apartamenty, przeznaczone zarówno do dyspozycji gości, jak i na sprzedaż. Większość 
pokoi posiada balkon oraz internetowe łącze przewodowe. 
Sport, rozrywka, usługi 
Do dyspozycji Gości oddane jest Centrum Odnowy Biologicznej - oferta zabiegowa: baseny, Fitness, grota solna, kort tenisowy; 
Galeria Spa oferująca masaże z czterech stron świata, zabiegi medycyny estetycznej, wyszczuplające i modelujące sylwetkę. 
Ponadto dwie restauracje oraz jedyna w swoim rodzaju obrotowa kawiarnia panoramiczna Eleven Club na XI piętrze. Hotel Arka 
Medical SPA**** posiada certyfikat Hotel Przyjazny Rodzinie, a najmłodsi goście mają tu swój kolorowy świat gier i zabaw - Klub 
dla dzieci oraz barwny plac zabaw. 

 

Rodzinne Wakacje z morzem atrakcji 

Termin: 23.06-01.09.2018 
 
 

4803 zł - za 2 osoby dorosłe i dziecko do lat 11 w pokoju dwuosobowym Komfort z dostawką 

8051 zł – pokój familijny (2 osoby dorosłe i max 2 dzieci) 

 

 

Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje, strefa relaksu (jacuzzi, sauna sucha i parowa, łaźnia fińska, 

basen z wodą morską, sala fitness), rejs statkiem po Bałtyku, kino familijne w Sali kinowo – teatralne, salon gier, Klub Zabaw dla 

dzieci, Show muzyczno-teatralne, kąpiel w białej glince, park linowy, ścianka wspinaczkowa z instruktorem 

Dodatkowe usługi bezpłatne: 

- pokój komfort: bon podarunkowy 100 zł/pokój na wybrane usługi a Arka Medical Spa 

- pokój familijny: 1x masaż klasyczny częściowy dla dorosłych, bon podarunkowy 150 zł/pokój na usługi a Arka Medical Spa 

 

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej płatna w recepcji, parkingu 

 

Doba hotelowa: 14:00 – 11:00 
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