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Cena w pln
za pobyt 
od osoby 

20.04–25.05
28.09–12.10

25.05–22.06
31.08–28.09

22.06–29.06
17.08–31.08 29.06–17.08

TYP POKOJU osoba 
dorosła

dziecko 
3–12 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
3–12 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
3–12 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
3–12 lat

3-osobowy 
w domku standard 840 700 945 805 1120 980 1295 1155

3-osobowy 
w budynku comfort 910 770 1015 875 1225 1085 1365 1225

3-osobowy 
w domku economy 805 665 910 770 1085 945 1225 1085

2-osobowy 
w domku standard+ 910 770 1015 875 1225 1085 1365 1225

2-osobowy 
w budynku comfort 980 840 1085 945 1330 1190 1470 1330

apartament 
dla 4 osób 840 700 945 805 1155 1015 1295 1155

pokój familijny 
w budynku 840 700 945 805 1155 1015 1295 1155

apartament 
dla 3 osób 980 840 1120 980 1330 1190 1470 1225

 Regeneracja i odprężenie • Rodzinny wypoczynek • 8 dni / 7 nocy

• Dzieci 0–3 lata na wspólnym spaniu z rodzicami – bezpłatnie
• Dzieci 3–12 lat na wspólnym spaniu poza sezonem bez dodatkowych świadczeń – 595 zł
• Dzieci 3–12 lat na wspólnym spaniu w sezonie bez dodatkowych świadczeń – 770 zł
• Dodatkowy obiad w formie stołu szwedzkiego – 25 zł os. dorosła / 15 zł dziecko od 3 do 12 lat.

• Dzieci 0–3 lata na wspólnym spaniu z rodzicami – bezpłatnie
• Dzieci 3–12 lat na wspólnym spaniu poza sezonem bez dodatkowych świadczeń – 1105 zł 
• Dzieci 3–12 lat na wspólnym spaniu w sezonie bez dodatkowych świadczeń – 1430 zł
• Zniżka dla opiekuna bez zabiegów – 70 zł
• Dodatkowy obiad w formie stołu szwedzkiego – 25 zł os. dorosła / 15 zł dziecko od 3 do 12 lat.
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za pobyt 
od osoby

27.04–10.05
11.05–24.05
28.09–11.10

25.05–07.06
08.06–21.06
31.08–13.09
14.09–27.09

22.06–05.07
17.08–30.08

06.07–19.07
20.07–02.08
03.08–16.08

TYP POKOJU osoba 
dorosła

dziecko 
3–12 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
3–12 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
3–12 lat

osoba 
dorosła

dziecko 
3–12 lat

3-osobowy 
w domku standard 1495 1235 1625 1365 1950 1690 2210 1950

3-osobowy 
w budynku comfort 1560 1300 1755 1495 2145 1885 2340 2145

3-osobowy 
w domku economy 1365 1105 1560 1300 1885 1625 2145 1885

2-osobowy 
w domku standard+ 1560 1300 1755 1495 2145 1885 2405 2145

2-osobowy 
w budynku comfort 1690 1430 1885 1625 2340 2080 2535 2275

apartament 
dla 4 osób 1495 1235 1625 1365 2015 1755 2275 2015

pokój familijny 
w budynku 1495 1235 1625 1365 2015 1755 2275 2015

apartament 
dla 3 osób 1690 1430 1820 1560 2340 2080 2600 2340

Regeneracja i odprężenie • Rodzinny wypoczynek 
Turnusy rehabilitacyjne • 14 dni / 13 nocy
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TURNUSY REHABILITACYJNE 
14 dni / 13 nocy 

Pakiet obowiązuje tylko osoby z do� nansowania 
MOPS, PCPR, PEFRON
Wszystkie turnusy zaczynają się od kolacji do śniadania 
Doba rozpoczyna się od godziny 16.00 pierwszego dnia  
do godziny 12.00 ostatniego dnia pobytu.

W cenie pobytu:
•  3 posiłki dziennie w formie bufetu szwedzkiego.
   Do posiłków podajemy napoje
•  opieka lekarska
•  2  zabiegi lecznicze w każdy dzień zabiegowy 
•  wejścia do Aquaparku Helios w Ustroniu Morskim
   14 dni x 4 na osobę.
   Basen oddalony o 2000 m od ośrodka,
   dojazd we własnym zakresie.

REGENERACJA I ODPRĘŻENIE
8 dni / 7 nocy lub 14 dni / 13 nocy
Pobyty od obiadokolacji do śniadania.
Doba rozpoczyna się od godziny 16.00 dnia pierwszego 
do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu.

W cenie pobytu:
•  2 posiłki dziennie + lunch w porze obiadowej 
   dla dzieci od 3 lat do 12 lat
   śniadanie, lunch, obiadokolacja 
   w formie bufetu szwedzkiego
•  3  zabiegi lecznicze dziennie 
   w każdy dzień zabiegowy w tym:
    ›  1 x dziennie inhalacja solankowa 
•  wejścia do Aquaparku Helios  8 dni x 2 ; 14 dni x 5 
    w Ustroniu Morskim oddalonym 2000 m; 
    dojazd we własnym zakresie
Do� nansowania z fundacji, 
prywatne pobyty rehabilitacyjne.

RODZINNY  WYPOCZYNEK 
8 dni / 7 nocy  lub 14 dni / 13 nocy
Pobyty od obiadokolacji do śniadania.
Doba rozpoczyna się od godziny 16.00 dnia pierwszego 
do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu. 

W cenie pobytu:
•  2 posiłki dziennie + lunch w porze obiadowej 
   dla dzieci od 3 lat do 12 lat
   śniadanie, lunch, obiadokolacja 
   w formie bufetu szwedzkiego
•  wejścia do Aquaparku Helios 8 dni x 2, 14 dni x 4
   w Ustroniu Morskim oddalony 2000 m; 
   dojazd we własnym zakresie
•  rejs statkiem po Bałtyku dla każdej z osób 
   8 dni x 1, 14 dni x 1,
•  1 x dziennie inhalacja solankowa – dla dzieci 3–12 lat.

POZOSTAŁE PAKIETY:

SYLWESTER 2018/19

FERIE 
11.01–24.02.19 min. 4 dni / 3 noce

WIELKNOC 2019 
pobyt min. 4 dni / 3 noce

MAJÓWKA 2019 
pobyt min. 4 dni / 3 noce 

BOŻE CIAŁO 2019 
pobyt min. 4 dni / 3 noce

SYLWESTER 2019/20

wiecej informacji na:
www.bursztynowewzgorze.info



NA TERENIE RESORTU: 
• bezpłatne WI–FI
• wypożyczalnia kijków nordic walking
• tenis stołowy, piłkarzyki
• sala zabaw, place zabaw
• boisko do siatkówki i miejsce do gry w kosza
• altanki rekreacyjne
• wydzielone miejsce na ognisko i grill 
• wieczorki tematyczne
• animacje dla dzieci – występy cyrku, klauni, 

pokazy iluzji i magii
• ogniska z kiełbaskami.
Wszyskie imprezy odbywają się 
wg. programu Resortu.

FAMILY RESORT

Organizator turnusów:
Bursztynowe Wzgórze Family Resort 
78-111 Sianożęty, ul. Wschodnia 4
NIP: 897-119-10-47

Zawiadomienie o wpisie do rejestru 
ośrodków Nr OD/32/0003/16.
Zawiadomienie o wpisie do rejestru 
organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 
Nr OR/32/0003/17.

UDOGODNIENIA DLA DZIECI: 
• akcesoria dziecięce do pokoi i w restauracji 
• krzesełka do karmienia, wanienka, przewijak,       

nocnik, nakładki na sedes, podesty, 
podgrzewacze do butelek i słoiczków, nianie        
elektroniczne, zaślepki do kontaktów, śliniaki, 

• łóżeczka turystyczne + pościel
• w apartamentach dla bezpieczeństwa                     

dzieci, znajdują się bramki zabezpieczające                 
na schodach.

DODATKOWO: 
• Pies – 45 zł /doba w wyznaczonych pokojach,                        

po wcześniejszym ustaleniu z recepcją
• Parking monitorowany – 15 zł / doba
• Grzejnik elektryczny w sezonie letnim – 30 zł / doba.

www.bursztynowewzgorze.info

Wypoczynek  |  Wyżywienie  |  Rehabilitacja
78 -111 Ustronie Morskie, Sianożęty
ul. Wschodnia 4 
tel. 94 351 56 93, 607 460 311
recepcja@bursztynowewzgorze.info
facebook.com/bursztynowewzgorze.info

Berlin

Gdańsk

Sianożęty
Kołobrzeg

Bornholm

Szczecin

Poznań

Morze Bałtyckie

FAMILY RESORT Ustronie 
Morskie


