2021
CENNIK USŁUG POBYTOWYCH

NOCLEGI
WCZASY REKREACYJNE
WCZASY LECZNICZE
TURNUSY REHABILITACYJNE

CENNIK 2021

NOCLEGI
Pokój

27.03- 24.04.

25.04. - 19.06.

/1 doba

26.09 - 06.11

28.08 - 25.09

2 osobowy

180

studio (2+1os.)
studio (4 os)

19.06 - 28.08

19.12 - 02.01

220

340

220

260

320

500

320

300

380

560

380

Pokój jednoosobowy (pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania) – dopłata do ceny za osobę w
pokoju dwuosobowym
- 50% ceny za 1 osobę w pokoju w okresie 27.06. – 21.08.
- 30% ceny za 1 osobę w pokoju w pozostałych terminach
Studio – dwa pokoje ze wspólnym przedpokojem i jedną łazienką.
CENA OBEJMUJE:
- nocleg w pokoju ze śniadaniem za jedną dobę hotelową,
- bezpłatny parking niestrzeżony na terenie ośrodka,
- bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi,
Dzieci do lat 3 – 20 zł/doba ( bez świadczeń, na wspólnym spaniu).
Dzieci do lat 10 – 30% zniżki, ½ wyżywienia (nie dotyczy dostawek)
Dostawka dla dziecka w pokoju 2 – osobowym – 40% zniżki od ceny dla 1 osoby w pokoju, w tym ½ żywienia.
Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju 2 – osobowym – 30 % zniżki od ceny dla 1 osoby w pokoju.
* Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dzieci do lat 3 – 20 zł / doba
Dodatkowe świadczenia żywieniowe: śniadanie bufet 25 zł, obiad 30 zł, kolacja 22 zł; obiadokolacja bufet 50 zł
½ porcji dla dzieci – śniadanie 18 zł, obiad 22 zł, kolacja 15 zł, obiadokolacja bufet 35 zł
Cena nie obejmuje opłaty miejscowej, którą należy uiścić gotówką w recepcji ośrodka wg obowiązujących
stawek.
Przyjmujemy zwierzęta pod stałym nadzorem opiekuna (z wyłączeniem niektórych pomieszczeń), opłata 20
zł/dobę.
Doba hotelowa – od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

OSW Posejdon Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Spacerowa 38, 78 – 100 Kołobrzeg
tel. 94 35 53 750, tel. marketing 94 35 53 752 / kom. 728 338 003, fax 94 35 47 052;
www.posejdon.kolobrzeg.pl; marketing@posejdon.kolobrzeg.pl

CENNIK 2021

WCZASY REKREACYJNE
7-dmio dniowe /1os.
Pokój studio

Pokój studio

2+1 os.

4 os.

710

710

680

10.04 - 08.05

730

730

690

08.05- 22.05

800

800

760

22.05 - 05.06

860

860

820

05.06 - 19.06

960

960

910

19.06 - 03.07

1070

1070

950

03.07 - 28.08*

1260

1260

1150

28.08 - 11.09

1140

1140

1040

11.09 - 25.09

980

980

920

25.09 - 09.10

870

870

850

09.10 - 06.11

740

740

700

19.12 - 27.12**

950

950

910

27.12 - 02.01***

730

730

700

TERMIN

Pokój 2-os.

27.03 - 10.04

Pokój jednoosobowy (pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania) – dopłata do ceny za osobę
w pokoju dwuosobowym
- 50% ceny za 1 osobę w pokoju w okresie 03.07 – 28.08
- 30% ceny za 1 osobę w pokoju w pozostałych terminach
Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju 2 – osobowym – 30 % zniżki od ceny za 1 osobę w pokoju.
Studio – dwa pokoje ze wspólnym przedpokojem i jedną łazienką.
CENA OBEJMUJE:
- 7 noclegów, ** dotyczy pobytu 8-dniowego, *** dotyczy pobytu 6 - dniowego
- 3 posiłki dziennie (śniadanie bufet, obiad i kolacja serwowana do stolika), od obiadu w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu wyjazdu;
* w podanym okresie dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu
- bezpłatny parking niestrzeżony na terenie ośrodka,
- bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi,
- grill lub ognisko lub wieczorek taneczny 1 raz w tygodniu
Dzieci do lat 3 – 20 zł/doba ( bez świadczeń, na wspólnym spaniu).
Dzieci do lat 10 – 30% zniżki, ½ wyżywienia (nie dotyczy dostawek)
Dostawka dla dziecka w pokoju 2 – osobowym – 40% zniżki od ceny dla 1 osoby w pokoju, w tym ½ żywienia.
Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju 2 – osobowym – 30 % zniżki od ceny dla 1 osoby w pokoju.
* Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dzieci do lat 3 – 20 zł / doba
Dodatkowe świadczenia żywieniowe: śniadanie bufet 25 zł, obiad 30 zł, kolacja 22 zł; obiadokolacja bufet 50 zł
½ porcji dla dzieci – śniadanie 18 zł, obiad 22 zł, kolacja 15 zł, obiadokolacja bufet 35 zł
Cena nie obejmuje opłaty miejscowej, którą należy uiścić gotówką w recepcji ośrodka wg obowiązujących
stawek.
Przyjmujemy zwierzęta pod stałym nadzorem opiekuna (z wyłączeniem niektórych pomieszczeń), opłata 20
zł/dobę.

OSW Posejdon Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Spacerowa 38, 78 – 100 Kołobrzeg
tel. 94 35 53 750, tel. marketing 94 35 53 752 / kom. 728 338 003, fax 94 35 47 052;
www.posejdon.kolobrzeg.pl; marketing@posejdon.kolobrzeg.pl

CENNIK 2021

WCZASY LECZNICZE
7-dmio dniowe /1os.
Pokój studio

Pokój studio

2+1 os.

4 os.

750

750

710

10.04 - 08.05

780

780

740

08.05- 22.05

850

850

810

22.05 - 05.06

920

920

870

05.06 - 19.06

1070

1070

980

19.06 - 03.07

1120

1120

1090

03.07 - 28.08*

1400

1400

1240

28.08 - 11.09

1240

1240

1140

11.09 - 25.09
25.09 - 09.10
09.10 - 06.11

1040
920
810

1040
920
810

980
860
740

TERMIN

Pokój 2-os.

27.03 - 10.04

Pokój jednoosobowy (pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania) – dopłata do ceny za osobę
w pokoju dwuosobowym
- 50% ceny za 1 osobę w pokoju w okresie 03.07 - 28.08.
- 30% ceny za 1 osobę w pokoju w pozostałych terminach
Studio – dwa pokoje ze wspólnym przedpokojem i jedną łazienką.
CENA OBEJMUJE:
- 7 noclegów, pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę (inny termin do uzgodnienia),
- 1 wizytę u lekarza, 2 zabiegi dziennie w dni robocze – zgodnie z zaleceniem lekarza ( z wyłączeniem masażu
suchego),
- 3 posiłki dziennie (śniadanie bufet, obiad i kolacja serwowane do stolika), od obiadu w dniu przyjazdu,
do śniadania w dniu wyjazdu,
* w podanym okresie dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu
- bezpłatny parking niestrzeżony na terenie ośrodka,
- bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi,
- grill lub ognisko lub wieczorek taneczny 1 raz w tygodniu.

Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju 2 – osobowym – 30 % zniżki od ceny dla 1 osoby w pokoju.
* Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dzieci do lat 3 – 20 zł / doba
Dodatkowe świadczenia żywieniowe: śniadanie bufet 25 zł, obiad 30 zł, kolacja 22 zł; obiadokolacja bufet 50 zł
Cena nie obejmuje opłaty miejscowej, którą należy uiścić gotówką w recepcji ośrodka wg obowiązujących
stawek.
Akceptujemy zwierzęta pod stałym nadzorem opiekuna (z wyłączeniem niektórych pomieszczeń), opłata 20
zł/dobę.
Doba hotelowa – od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

OSW Posejdon Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Spacerowa 38, 78 – 100 Kołobrzeg
tel. 94 35 53 750, tel. marketing 94 35 53 752 / kom. 728 338 003, fax 94 35 47 052;
www.posejdon.kolobrzeg.pl; marketing@posejdon.kolobrzeg.pl

CENNIK 2021

POBYTY LECZNICZE
Turnusy rehabilitacyjne 14-sto dniowe /1os.
Pokój studio

Pokój studio

2+1

4 os

1400

1400

1340

10.04 - 08.05

1450

1450

1360

08.05 - 22.05

1610

1610

1510

22.05 - 05.06

1750

1750

1640

05.06 - 19.06

1970

1970

1850

19.06 - 03.07

2150

2150

1890

03.07 - 28.08*

2530

2530

2290

28.08 - 11.09

2300

2300

2080

11.09 - 25.09

1980

1980

1820

25.09 - 09.10

1760

1760

1640

09.10 - 23.10

1550

1550

1450

23.10 - 06.11

1380

1380

1360

19.12 - 02.01

1710

1710

1610

TERMIN

Pokój 2-os.

27.03 - 10.04

Oferta pobytów leczniczych skierowana również do osób korzystających z dofinansowania dla turnusów
rehabilitacyjnych w zakresie schorzeń układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, dla osób z cukrzycą,
z padaczką, niedoczynnością tarczycy i kobiet po mastektomii, narządu ruchu, ze schorzeniami
neurologicznymi (szczegółowy wpis do rejestru na naszej stronie www).
Koszt pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej ( bez pakietu leczniczego)
– cena za turnus pomniejszona o 100zł.
Pokój jednoosobowy (pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania) – dopłata do ceny za osobę
w pokoju dwuosobowym:
- 50 % ceny za 1 osobę w pokoju w okresie 03.07 – 28.08.
- 30 % ceny za 1 osobę w pokoju w pozostałych terminach
Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju 2 – osobowym – 30 % zniżki.
Studio – dwa pokoje ze wspólnym przedpokojem i jedną łazienką
CENA OBEJMUJE:
- 14 noclegów,
- wyżywienie całodzienne, od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania (bufet szwedzki) w dniu wyjazdu,
* w podanym okresie śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu oraz lunch pakiet
- dwie wizyty u lekarza, opiekę pielęgniarki, 20 zabiegów leczniczych – zgodnie z zaleceniem lekarza
( z wyłączeniem masażu suchego),
- bezpłatny parking niestrzeżony niestrzeżony na terenie ośrodka,
- bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi,
- grill lub ognisko lub wieczorek taneczny 1 raz w tygodniu,
Dodatkowe świadczenia żywieniowe: śniadanie bufet 25 zł, obiad 30 zł, kolacja 22 zł; obiadokolacja bufet 50 zł
Cena nie obejmuje opłaty miejscowej, którą należy uiścić gotówką w recepcji ośrodka wg obowiązujących
stawek.
Akceptujemy zwierzęta pod stałym nadzorem opiekuna (z wyłączeniem niektórych pomieszczeń), opłata 20
zł/dobę.
Doba hotelowa – od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

OSW Posejdon Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Spacerowa 38, 78 – 100 Kołobrzeg
tel. 94 35 53 750, tel. marketing 94 35 53 752 / kom. 728 338 003, fax 94 35 47 052;
www.posejdon.kolobrzeg.pl; marketing@posejdon.kolobrzeg.pl

