2023
CENNIK USŁUG POBYTOWYCH

NOCLEGI
WCZASY REKREACYJNE
WCZASY LECZNICZE
TURNUSY REHABILITACYJNE

Cennik usług pobytowych
Posejdon Dźwirzyno 2023
2023

NOCLEGI
Pokój

25.03 – 21.04.

22.04 – 30.06

/1 doba

23.09 – 04.11

26.08 – 22.09

2 osobowy

230

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

01.07 – 25.

19.12 - 02.01

290

430

320

330

390

650

410

400

480

720

510

Pokój jednoosobowy (pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania) – dopłata do ceny za osobę w
pokoju dwuosobowym
- 50% ceny za 1 osobę w pokoju w okresie 01.07 – 26.08.2022r.
- 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 dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi,
Dzieci do lat 3 – 25 zł/doba ( bez świadczeń – wyżywienie dodatkowo płatne, 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 – 35 zł / doba
Dodatkowe świadczenia żywieniowe: śniadanie bufet 35 zł, obiad 40 zł, kolacja 30 zł; obiadokolacja bufet 60 zł
½ porcji dla dzieci – śniadanie 25 zł, obiad 30 zł, kolacja 23 zł, obiadokolacja bufet 40 zł
Parking płatny na terenie ośrodka – 10,00zł za dobę
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 40 zł/dobę (nie więcej niż 2 zwierzęta, koszt drugiego zwierzęcia – 50,00zł)
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
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WCZASY REKREACYJNE
7-dmio dniowe /1os.
Pokój studio

Pokój studio

2+1 os.

4 os.

990

990

900

08.04 - 06.05

1050

1050

950

06.05 - 03.06

1150

1150

1000

03.06 - 17.06

1300

1300

1250

17.06 - 01.07

1450

1450

1300

01.07 - 26.08*

1750

1750

1600

26.08 - 09.09

1550

1550

1400

09.09 - 23.09

1300

1300

1250

23.09 - 07.10

1150

1150

1100

07.10 - 04.11

990

990

900

19.12 - 27.12**

1300

1300

1250

TERMIN

Pokój 2-os.

25.03 - 08.04

Pokój jednoosobowy (pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania) – dopłata do ceny za osobę w
pokoju dwuosobowym
- 50% ceny za 1 osobę w pokoju w okresie 01.07 – 26.08.2023r.
- 30% ceny za 1 osobę w pokoju w pozostałych terminach
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 kolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu wyjazdu;
* w podanym okresie dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu
- bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi,
- grill lub ognisko lub wieczorek taneczny 1 raz w tygodniu
Dzieci do lat 3 – 25 zł/doba ( bez świadczeń – wyżywienie dodatkowo płatne, 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 – 35 zł / doba
Dodatkowe świadczenia żywieniowe: śniadanie bufet 35 zł, obiad 40 zł, kolacja 30 zł; obiadokolacja bufet 60 zł
½ porcji dla dzieci – śniadanie 25 zł, obiad 30 zł, kolacja 23 zł, obiadokolacja bufet 40 zł
Parking płatny na terenie ośrodka – 10,00zł za dobę
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 40 zł/dobę (nie więcej niż 2 zwierzęta, koszt drugiego zwierzęcia – 50,00zł)
Doba hotelowa – od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
Pobyt zaczyna się kolacją i kończy śniadaniem
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WCZASY LECZNICZE
7-dmio dniowe /1os.
Pokój studio

Pokój studio

2+1 os.

4 os.

1100

1100

1000

08.04 - 06.05

1150

1150

1050

06.05 - 03.06

1250

1250

1150

03.06 - 17.06

1450

1450

1350

17.06 - 01.07

1600

1600

1450

01.07 - 26.08*

1950

1950

1800

26.08 - 09.09

1700

1700

1550

09.09 - 23.09

1450

1450

1350

23.09 - 07.10

1250

1250

1150

07.10 - 04.11

1100

1100

1000

TERMIN

Pokój 2-os.

25.03 - 08.04

Pokój jednoosobowy (pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania) – dopłata do ceny za osobę w
pokoju dwuosobowym
- 50% ceny za 1 osobę w pokoju w okresie 01.07 – 26.08.2023r.
- 30% ceny za 1 osobę w pokoju w pozostałych terminach
Studio – dwa pokoje ze wspólnym przedpokojem i jedną łazienką.

Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju 2 – osobowym – 30 % zniżki od ceny dla 1 osoby w pokoju.
Dodatkowe świadczenia żywieniowe: śniadanie bufet 35 zł, obiad 40 zł, kolacja 30 zł; obiadokolacja bufet 60 zł
½ porcji dla dzieci – śniadanie 25 zł, obiad 30 zł, kolacja 23 zł, obiadokolacja bufet 40 zł
Parking płatny na terenie ośrodka – 10,00zł za dobę
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 40 zł/dobę (nie więcej niż 2 zwierzęta, koszt drugiego zwierzęcia – 50,00zł)
Doba hotelowa – od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
Pobyt zaczyna się kolacją i kończy śniadaniem
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Oferta pakietowa
7 – dniowe wczasy lecznicze
Oferta skierowana jest do osób pragnących skorzystać w czasie pobytu z zabiegów leczniczych.
W skład ceny pobytu 7-dniowego wchodzi:
- 7 noclegów z pełnym wyżywieniem
- 2 zabiegi dziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze według wskazań lekarza ( z wyłączeniem
masażu leczniczego)
- 1 wizyta lekarska
- opieka pielęgniarska
- dostęp do Internetu WiFi i TV.

Pakiet leczniczy standard
diadynamik, gimnastyka indywidualna, gimnastyka zbiorowa, hydromasaż, inhalacja standard,
interdyn, jonoforeza, kąpiel borowinowa – ekstrakt, kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, kąpiel
solankowa ½, kąpiel solankowa częściowa, krioterapia miejscowa, lampa bioptron, lampa sollux, laser
standard, masaz aquai (łóżko wodne), masaż limfatyczny (boa), masaż wirowy nóg/rąk, , okłady
borowinowe, pole magnetyczne, tens, ultradźwięki.

Pakiet leczniczy premium:
- SIS (stymulacja indukcyjna) – nie więcej niż 2 razy/1 tydzień

Lekarz ordynuje w ramach pakietów leczniczych standard i premium nie więcej niż 10 zabiegów,
zgodnie z wskazaniami medycznymi.
Usługi dodatkowe płatne:
- 10% rabatu na zabiegi lecznicze wykupione poza pakietem
- konsultacja lekarska – 100 zł

Korzystanie z usług obywa się w sposób zaplanowany i uzgodniony z baza zabiegową, dyżurką pielęgniarską
lub recepcją. Brak obecności na zaplonowanej usłudze jest traktowane jako rezygnacja Gościa. Zmiana
harmonogramu świadczenia usług może odbyć się tylko w uzgodnieniu z właściwym personelem.
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POBYTY LECZNICZE
Turnusy rehabilitacyjne 14-sto dniowe /1os.
Pokój studio

Pokój studio

2+1 os.

4 os.

1950

1950

1800

08.04 - 06.05

2150

2150

1950

06.05 - 20.05

2350

2350

2150

20.05 - 03.06

2350

2350

2150

03.06 - 17.06

2650

2650

2450

17.06 - 01.07

2950

2950

2700

01.07 - 26.08*

3500

3500

3250

26.08 - 09.09

3150

3150

2850

09.09 - 23.09

2650

2650

2450

23.09 - 07.10

2350

2350

2150

07.10 - 21.10

2100

2100

1900

21.10 - 04.11

1950

1950

1800

19.12 - 02.01

2350

2350

2150

TERMIN

Pokój 2-os.

25.03 - 08.04

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 01.07 – 26.08.2023r.
- 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
Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju 2 – osobowym – 30 % zniżki od ceny dla 1 osoby w pokoju.
Dodatkowe świadczenia żywieniowe: śniadanie bufet 35 zł, obiad 40 zł, kolacja 30 zł; obiadokolacja
bufet 60 zł
½ porcji dla dzieci – śniadanie 25 zł, obiad 30 zł, kolacja 23 zł, obiadokolacja bufet 40 zł
Parking płatny na terenie ośrodka – 10,00zł za dobę
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 40 zł/dobę (nie więcej niż 2 zwierzęta, koszt drugiego zwierzęcia – 50,00zł)
Doba hotelowa – od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
Pobyt zaczyna się kolacją i kończy śniadaniem
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Oferta pakietowa
Pobyty 14 – dniowe – turnusy rehabilitacyjne
Oferta skierowana jest do osób pragnących skorzystać w czasie pobytu z zabiegów leczniczych, jak
również Goście korzystający z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w zakresie
następujących schorzeń: kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, chorobami układu
moczowo - płciowego, chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z chorobą psychiczną z
padaczką, z niedoczynnością tarczycy schorzeniami endokrynologicznymi, schorzeniami
enzymatycznymi, chorobami metabolicznymi, układu oddechowego, z otyłością, chorobą Alzheimera,
chorobami przemiany materii, chorobami reumatologicznymi, chorobą Parkinsona, schorzeniami
dermatologicznymi, schorzeniami immunologicznymi, schorzeniami laryngologicznymi, schorzeniami
onkologicznymi, chorobami wątroby, osoby po laryngektomii, z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi, z autyzmem, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z zaburzeniami głosu i
mowy, z zaburzeniami układu krążenia, z chorobami narządu ruchu z wyłączeniem wózków
inwalidzkich.
W skład ceny pobytu 14-dniowego wchodzi:
- 14 noclegów z pełnym wyżywieniem
- 2 zabiegi dziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze według wskazań lekarza ( z wyłączeniem
masażu leczniczego)
- 2 wizyty lekarskie
- opieka pielęgniarska
- dostęp do Internetu Wi-Fi i TV.
Pakiet leczniczy standard
diadynamik, gimnastyka indywidualna, gimnastyka zbiorowa, hydromasaż, inhalacja standard,
interdyn, jonoforeza, kąpiel borowinowa – ekstrakt, kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, kąpiel
solankowa ½, kąpiel solankowa częściowa, krioterapia miejscowa, lampa bioptron, lampa sollux, laser
standard, masaż aquai (łóżko wodne), masaż limfatyczny (boa), masaż wirowy nóg/rąk, , okłady
borowinowe, pole magnetyczne, tens, ultradźwięki.
Pakiet leczniczy premium:
- SIS (stymulacja indukcyjna) – nie więcej niż 2 razy/1 tydzień
Lekarz ordynuje w ramach pakietów leczniczych standard i premium nie więcej niż 20 zabiegów,
zgodnie z wskazaniami medycznymi.

Usługi dodatkowe płatne:
- 10% rabatu na zabiegi lecznicze wykupione poza pakietem
- konsultacja lekarska – 100 zł
Korzystanie z usług obywa się w sposób zaplanowany i uzgodniony z baza zabiegową, dyżurką pielęgniarską
lub recepcją. Brak obecności na zaplonowanej usłudze jest traktowane jako rezygnacja Gościa. Zmiana
harmonogramu świadczenia usług może odbyć się tylko w uzgodnieniu z właściwym personelem.
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