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Oferta 1

Delﬁn Spa & Wellness 
Polska / Wybrzeże Środkowe / Dąbki

Wyżywienie
Zakwaterowanie
Organizator
Transport
Termin

Pełne wyżywienie
Pokój 2-os. w Hotelu (z balkonem) (oferta bezzwrotna)
Nekera
Dojazd własny

1372 PLN
za osobę

07.05.2022 - 14.05.2022

Opis oferty
Opis:
Hotel Delﬁn Spa & Wellness to nowe, komfortowe, nowoczesne, bałtyckie centrum Spa i wypoczynku, zlokalizowane zaledwie 300 m od morza i 900 m od jeziora Bukowo
znajdującego się w Uzdrowisku Dąbki. Ten luksusowy obiekt dostarczy Państwu uczucie komfortu oferując: - komfortowe, klasyczne pokoje - centrum Spa & Wellness z bazą saun
oraz szeroką gamą zabiegów kosmetycznych - sale konferencyjne wyposażone w profesjonalny sprzęt audiowizualny i projekcyjny - restaurację, która pozwoli rozkoszować się
niekonwencjonalnymi smakami i zaspokoi każde podniebienie Atrakcją obiektu jest możliwość korzystania z centrum SPA & WELLNESS. Hotel dysponuje basenem rekreacyjnym,
jacuzzi, bazą saun, nowocześnie wyposażoną salą ﬁtness. Wśród propozycji centrum SPA & WELLNESS odnajdą Państwo pełen wachlarz zabiegów pielęgnacyjnych całego ciała,
zabiegów rehabilitacyjnych, masaży i kąpieli relaksacyjnych oraz zabiegów kosmetycznych. Dla Gości hotel organizuje również grille (w ogródku grillowym) oraz sezonowe
wieczorki kulturalne. Dla najmłodszych Gości przygotowano atrakcje na placu zabaw, opiekę animatora oraz ogólnodostępną salę zabaw, gdzie można poszaleć i bawić się
doskonale. Na terenie kompleksu Hotelu Delﬁn dostępne są także domki Ośrodka Wypoczynkowego Delﬁn (obiekt nie kategoryzowany). Domki wyposażone są w radio, TV, łącze
internetowe, pełen węzeł sanitarny oraz aneks kuchenny w pełni wyposażony. Wszyscy goście OW Delﬁn mogą korzystać z infrastruktury hotelu, w tym Centrum Rekreacji Spa &
Wellness.
Lokalizacja:
Podobnie jak i inne nadmorskie miejscowości Dąbki również cieszą się ogromnym zainteresowaniem turystów szczególnie w miesiącach letnich. Jednakże tych którzy szukają
spokoju i wyciszenia zapraszamy do Dąbek wiosną oraz w okresie jesienno-zimowym, to właśnie wtedy jest największe stężenie jodu w powietrzu. Wiosna i jesienią w Dąbkach jest
zupełnie inaczej... pięknie! Już w marcu czuć na twarzy powiew wiosennego powietrza, w którym unoszą się zapachy zbliżającej się wiosny. Jesienią widać piękno
różnokolorowych, spadających z drzew liści, o tej porze roku to idealne miejsce na plener malarski. Coraz częściej Dąbki odwiedzają również amatorzy zimowego wypoczynku nad
morzem. Można wówczas spacerować lub biegać na nartach wzdłuż morskiego brzegu oraz po lesie, uprawiać Nordic Walking, korzystać z okolicznych atrakcji turystycznych,
pojeździć na łyżwach na lodowisku (rynek w Darłowie) i opalać się na balkonie w zimowym słońcu. Czas poza sezonem letnim to znakomita okazja żeby się wyciszyć, odpocząć i
zregenerować siły na następne miesiące.
Dojazdu samochodem:
Hotel Delﬁn leży przy głównej ulicy Dąbek, tj. drodze nr 203 łączącej Darłowo z Koszalinem. Samochodem można dojechać od strony Koszalina lub Słupska. Jadąc od strony
Koszalina należy po wyjeździe z miasta drogą nr 6 prowadzącą na Gdańsk skręcić w lewo w drogę nr 203 i dalej kierować się za główną trasą. Hotel Delﬁn znajduje się po prawej
stronie za ścisłym centrum Dąbek. Jadąc od strony Słupska drogą nr 8 należy skręcić w miejscowości Karwice w prawo w drogę nr 37 prowadzącą do Darłowa. Przed dojazdem do
centrum miasta należy skręcić w lewo drogę nr 203, prowadzącą do Dąbek.
Dojazd pociągiem i autobusem:
Do Dąbek można dojechać autobusem m.in. z Koszalina, Słupska i Sławna.
Atrakcje:
W najbliższej okolicy możesz odwiedzić: - Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie - XIII-wieczną kaplicę św. Gertrudy na darłowskim cmentarzu - na ośmiokątnym fundamencie; styl
skandynawski - latarnię morską w Darłówku - pole wiatraków i most rozsuwany w Darłówku - pocysterski kościół polskokatolicki z XV w. w Bukowie Morskim - spływy kajakowe
rzekami: Grabową i Bagiennicą - długość trasy 10 km, czas: 3 h - Rezerwat Słowińskie Błota- najlepiej zachowane w Polsce torfowisko wysokie typu bałtyckiego (1,5 km od Sławna,
8km od Darłowa) - Jezioro Kopań - jezioro przybrzeżne; bogate w ryby, ostoje i lęgowiska licznych gatunków ptactwa (3 km od Darłowa) - Góra Chełmska pod Koszalinem Sanktuarium Maryjne; wieża widokowa - Skansen w Klukach - ciekawe muzeum wsi słowińskiej (gm Smołdzino) - Pałacyk O o von Bismarcka - Warcino - należący od 1866 r. do
kanclerza Rzeszy (gm Kępice) - Świerzno (gm. Miastko) - szliﬁernia bursztynu - Żydowo (gm Polanów) - elektrownia szczytowo-pompowa - Zamek Rycerski w Krągu (gm Szczecinek)
- znany od kliku wieków z hucznych biesiad myśliwskich - Wieżyca - część wsi Szymbark - szczyt o wys. 329 m n. p. m. z wieżą widokową; zimą można poszaleć na nartach.
Pokój 2-os. Standard (z balkonem):
Komfortowy pokój wyposażony w 2 łóżka pojedyncze z możliwością złączenia oraz 1 rozkładaną sofę.
Oferta:
FB, Oferta bezzwrotna (P2SZB-B, 20130)

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00
Oferta zawiera:
- Codziennie obﬁte śniadania w formie bufetu szwedzkiego wraz z napojami (kawa, herbata, woda niegazowana) - Codzienne obiady w formie bufetu szwedzkiego z napojem
(woda niegazowana) - Codzienne kolacje w formie bufetu szwedzkiego wraz z napojami (herbata, woda niegazowana) - Nielimitowany dostęp do Centrum Rekreacji Spa &
Wellness w hotelu Delﬁn: basenu i jacuzzi (godz. 10-20), sauny suchej (godz. od 16), sali ﬁtness (zgodnie z dostępnością) - Na powitanie woda mineralna w pokoju - Na czas
pobytu szlafroki w pokoju (dla osób dorosłych) - Dla dzieci nowoczesny, atestowany plac zabaw na świeżym powietrzu (huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica) - Korzystanie z
zewnętrznego placu zabaw (zgodnie z dostępnością) - Atrakcje dla gości dodatkowo płatne: bilard, piłkarzyki, wypożyczenie kijków Nordic Walking. - Internet Wi-Fi - Podatek VAT Rodzinne ognisko
Oferta nie zawiera:
- Opłata uzdrowiskowa (płatna na miejscu) - Pozostałe usługi hotelu
Pokój 2-os. w Hotelu (z balkonem):
Komfortowy pokój z balkonem lub tarasem wyposażony w 2 łóżka pojedyncze z możliwością złączenia oraz 1 rozkładaną sofę.
Oferta:
FB, Oferta bezzwrotna (P2WHZB-B20, 20342)
Oferta zawiera:
- Codziennie obﬁte śniadania w formie bufetu szwedzkiego wraz z napojami (kawa, herbata, woda niegazowana) - Codzienne obiady w formie bufetu szwedzkiego z napojem
(woda niegazowana) - Codzienne kolacje w formie bufetu szwedzkiego wraz z napojami (herbata, woda niegazowana) - Wyżywienie HB (2 posiłki): śniadania i obiadokolacje w
formie bufetu szwedzkiego (dla pobytów od 29.05.22) - Nielimitowany dostęp do Centrum Rekreacji Spa & Wellness w hotelu Delﬁn: basenu i jacuzzi (godz. 10-20), sauny suchej
(godz. od 16), sali ﬁtness (zgodnie z dostępnością) - Na powitanie woda mineralna w pokoju - Na czas pobytu szlafroki w pokoju (dla osób dorosłych) - Dla dzieci nowoczesny,
atestowany plac zabaw na świeżym powietrzu (huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica) - Korzystanie z zewnętrznego placu zabaw (zgodnie z dostępnością) - Atrakcje dla gości
dodatkowo płatne: bilard, piłkarzyki, wypożyczenie kijków Nordic Walking. - Internet Wi-Fi - Podatek VAT
Oferta nie zawiera:
- Wyżywienia FB (3 posiłki) dla pobytów od 29.05.22 (dla pobytów od 29.05.22 2 posiłki dziennie) - Opłata uzdrowiskowa (płatna na miejscu) - Pozostałe usługi hotelu
Oferta:
BB, Oferta bezzwrotna (P2WHZB-B21, 20394)
Oferta zawiera:
- Codziennie obﬁte śniadania w formie bufetu szwedzkiego wraz z napojami (kawa, herbata, woda niegazowana) - Nielimitowany dostęp do Centrum Rekreacji Spa & Wellness w
hotelu Delﬁn: basenu i jacuzzi (godz. 10-20), sauny suchej (godz. od 16), sali ﬁtness (zgodnie z dostępnością) - Na powitanie woda mineralna w pokoju - Na czas pobytu szlafroki w
pokoju (dla osób dorosłych) - Dla dzieci nowoczesny, atestowany plac zabaw na świeżym powietrzu (huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica) - Korzystanie z zewnętrznego placu zabaw
(zgodnie z dostępnością) - Internet Wi-Fi - Podatek VAT
Oferta nie zawiera:
- Opłata uzdrowiskowa (płatna na miejscu) - Pozostałe usługi hotelu
Mocne strony:
- Bałtyckie centrum Spa i wypoczynku. - W pobliżu morze i jezioro Bukowo - Niekonwencjonalne smaki w restauracji - centrum Spa & Wellness z bazą saun

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

