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Lokalizacja  
Pogorzelica to piękna, ekologiczna miejscowość nad Morzem Bałtyckim z szeroką piaszczystą plażą. Otoczenie lasu 
sosnowego, urocze zakątki i zejścia na plażę, szum morza... Plaże obfitujące w bryzę jodową, parki krajobrazowe, 
obiekty zabytkowe, doskonała okolica na grzybobranie. Miejsce położone niedaleko Kołobrzegu, Międzyzdrojów, 
Świnoujścia, Wyspy Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym.  
Pokoje  
Ośrodek składa się z budynku Sandra SPA, Sandra, Bungalowów, Pawilonów letnich. Eleganckie, przestronne, 
klimatyzowane pokoje   2 i 3-osobowe, typu studio oraz apartamenty, wszystkie wyposażone są w TV-Sat, mini bar, 
łazienkę, ręczniki, telefon, sejf.  
Sport, rozrywka, usługi  
Na terenie obiektu: rozbudowany kompleks basenów, sauny, jacuzzi, bogata oferta zabiegów SPA, masaże, animacje dla 
dzieci, kort do tenisa ziemnego, kręgielnia, fitness, grota: solna, śnieżna, lodowa, wieczorki taneczne, słoneczna łąka ze 
stanowiskiem do opalania. Parking - bezpłatny dozorowany. 
 

CENNIK NA ROK 2018 
cena* w PLN za osobodzień, dowolne terminy, min. 2 dób 

TERMIN Strefa Pomarańczowa Strefa Turkusowa 

2.01 – 25.02.2018 195,00 195,00 

25.02 – 30.03.2018 190,00 190,00 

03.04 – 22.06.2018 205,00 205,00 

SEZON 2018 

22.06-06.07 270,00 255,00 

06.07-19.08 295,00 280,00 

19.08-02.09 270,00 255,00 

2.09 – 30.09.2018 215,00 215,00 

30.09 – 25.11.2018 195,00 195,00 

25.11 – 22.12.2018 190,00 190,00 

Zniżki:  
- dzieci do 3 lat nie korzystające ze świadczeń – gratis,- dzieci od 3 do 10 lat: - zniżka 15% w sezonie letnim - zniżka 30% 
poza sezonem letnim - dzieci od 3 do 12 lat jako „dostawka” - 50% zniżki - osoby powyżej 12 lat jako „dostawka” - 30% 
zniżki  
 
Cena zawiera: nocleg, wyżywienie: 2 x dziennie – śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu, bardzo bogaty asortyment 
potraw, zarówno na śniadanie jak i na obiadokolację istnieje możliwość wykupienia obiadów, nieograniczone 
korzystanie z AquaParku Sandra SPA* sandra-aquapark.pl, aerobic wodny – od poniedziałku do soboty, sauna „Ruska 
Bania”, programy animacyjne dla dzieci (w sezonie letnim), parking dozorowany dla samochodów osobowych – 
bezpłatnie, wieczorki taneczne przy muzyce „na żywo” 
Fitness 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej, obiady 30 zł, lodówka: 20 zł. / 1 doba, karnet wstępu do łaźni, opłata za łóżeczko 
dziecięce 50 zł/ 1 doba 
Dodatkowo: pakiet kuracyjny 50 zł./osoba/dzień.  
W cenę pobytu (z pakietem kuracyjnym) wliczono świadczenia jak wyżej + dodatkowo: - wizyta lekarska, - 2 zabiegi 
dziennie  
Doba hotelowa: 16.00 - 10.00 
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