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PO£O¯ENIE
zaledwie 120 m od piaszczystej pla¿y.
POKOJE 
1, 2, 3 - osobowe,  wszystkie z  ³azienkami, TV-Sat. Ekspozycja pokoi od strony pó³nocnej (morza) i po³udniowej (s³oneczna). 
Tylko niektóre pokoje od strony po³udniowej posiadaj¹ balkony.
WY¯YWIENIE
3 posi³ki dziennie. 
WYPOSA¯ENIE
sto³ówka, kawiarenka, komfortowa sala szkoleniowo - konferencyjna (idealna tak¿e dla grup tanecznych), nowoczesne 
gabinety zabiegowe, parking samochodowy, plac zabaw oraz boiska sportowe (koszykówka, siatkówka), a w oœrodku k¹cik 
malucha. Internet WiFi - bezp³atnie na terenie obiektu.
BAZA ZABIEGOWA
gabinet masa¿u, hydroterapia solankowa, k¹piele borowinowe, pere³kowe i SPA, fizykoterapia, inhalacje solankowe, mata 
magnetyczna, lampa sollux i inne.

USTRONIE MORSKIE

Oœrodek Wypoczynkowy Alka

     TURNUSY          w pok. 2,3,4-os.          w pok. 1-os.         dziecko do lat 8
                                                                                                                1/2  wy¿.

26.04 - 09.05.14                 1399 z³                 1549 z³                  1119 z³

03.05 - 16.05.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

10.05 - 23.05.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

17.05 - 30.05.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

24.05 - 06.06.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

31.05 - 13.06.14                 1499 z³                 1699 z³                  1249 z³

07.06 - 20.06.14                 1499 z³                 1699 z³                  1249 z³

14.06 - 27.06.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

21.06 - 04.07.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

28.06 - 11.07.14                 1699 z³                 1899 z³                  1300 z³

05.07 - 18.07.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³
 

12.07 - 25.07.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³

19.07 - 01.08.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³

26.07 - 08.08.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³

02.08 - 15.08.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³

09.08 - 22.08.14                 1799 z³                 1999 z³                  1399 z³

16.08 - 29.08.14                 1699 z³                 1899 z³                  1300 z³

23.08 - 05.09.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

30.08 - 12.09.14                 1449 z³                 1649 z³                  1249 z³

06.09 - 19.09.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

13.09 - 26.09.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

20.09 - 03.10.14                 1399 z³                 1549 z³                  1199 z³

CENA OD OSOBY:

CENA ZAWIERA:
* 13 noclegów w wybranym pokoju z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie: œniadanie i kolacja 
  - stó³ szwedzki, obiad serwowany
* konsultacjê lekarsk¹ / rehabilitacyjn¹
* opiekê pielêgniarsk¹
* pakiet 20 zabiegów rehabilitacyjnych
* 10 x porann¹ gimnastykê
* program animacyjny

Wpis do rejestru oœrodków na poni¿sze dysfunkcje: 
choroby uk³adu kr¹¿enia, uk³adu odechowego, cukrzyca, kobiety po mastektomii, upoœledzenie umys³owe, choroby 
psychiczne, epilepsja, z ogólnego stanu zdrowia.

WYMAGANE ZAŒWIADCZENIE O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI

Pobyt rozpoczyna siê obiadem i koñczy œniadaniem.

Osoba nie posiadaj¹ca orzeczenia 
o niepe³nosprawnoœci (pobyt prywatny z 8% VAT) - 
dop³ata 100 z³ / turnus.

Opiekun osoby niepe³nosprawnej (tylko 
z dokumentem potwierdzaj¹cym), bez zabiegów 
(minus) - 50 z³.

Cennik wa¿ny od dnia  25.09.2013. 
Cennik mo¿e ulec zmianie.
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