
„Uzdrowisko Ustka” Spółka z o.o.
ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka

tel. 59 8145-665, 8145-054 
www.uzdrowisko-ustka.com.pl, e-mail: biuro@uzdrowisko-ustka.com.pl

Wczasy nad morzem w słonecznym „Promyku”
Dostępne terminy: 01.07 – 31.08.2017

Pakiet 7 nocy zawiera:
 zakwaterowanie  (w  pokojach  łazienka,  TV

oraz czajnik)
 wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje)  
 przewodowy dostęp do Internetu w pokoju
 opiekę pielęgniarską 
 cztery zabiegi lecznicze w ciągu całego pobytu

(w wybranym terminie*, z wyłączeniem świąt
i dnia przyjazdu)

 karnet 3 wejść na basen kryty w ****Hotelu
Lubicz (basen  z  siedziskami  hydromasują-
cymi,  masaż  strumieniowy,  bicze  wodne,
gejzerki, jacuzzi)

Pakiet 14 nocy zawiera:
 zakwaterowanie  (w  pokojach  łazienka,  TV

oraz czajnik)
 wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje)  
 przewodowy dostęp do Internetu w pokoju
 opiekę pielęgniarską 
 osiem zabiegów  leczniczych  w  ciągu  całego

pobytu  (w  wybranym  terminie*,  z  wyłącze-
niem świąt i dnia przyjazdu)

 karnet 6 wejść  na basen kryty w ****Hotelu
Lubicz (basen  z  siedziskami  hydromasują-
cymi,  masaż  strumieniowy,  bicze  wodne,
gejzerki, jacuzzi)

* w celu rezerwacji zabiegów prosimy o kontakt z Zakładem Przyrodoleczniczym – tel. 516 767 720, e-mail: zpl@uzdrowisko-ustka.com.pl

Dodatkowo w ofercie
• wejściówki do atrakcyjnych miejsc w Ustce
• wypożyczenie sprzętu plażowego – parawan, leżak

Jadąc do sanatorium, zabierz koniecznie:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
• zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wykonywania zabiegów leczniczych
• strój  i  obuwie  sportowe  (gimnastyczne),  strój  kąpielowy,  klapki  kąpielowe,  przybory  toaletowe,  rzeczy

osobiste, ręcznik

Warunki szczegółowe:
• pobyty rozpoczynają się pierwszego dnia od godziny 1200, a kończą się o godzinie 1000 ostatniego dnia pobytu

(pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem)
• cena pobytu dziecka zawiera świadczenie noclegu i wyżywienia (opcja wyboru wg cennika)
• w przypadku rezygnacji w trakcie pobytu,  nie przysługuje zwrot za niewykorzystane świadczenia. Wyjątek

stanowią  istotne  zdarzania  losowe,  a  w  szczególności  zgon  członka  rodziny,  wypadek,  nagła  choroba
uniemożliwiająca dalszy pobyt – udokumentowane pisemnie

• opłata uzdrowiskowa nie jest zawarta w cenie – pobierana jest  zgodnie z Uchwałą Rady Miasta
• parking niestrzeżony (rezerwacja miejsca) – 10,00 zł za dobę
• „Uzdrowisko Ustka” zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia
• wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

Oferta cenowa 1) 2)

7 nocy 14 nocy – ostatnia doba gratis
Pokój 2-os                                   1 204 zł od osoby Pokój 2-os                                   2 366 zł od osoby
Pokój 3-os                                   1 134 zł od osoby Pokój 3-os                                   2 226 zł od osoby

1) dzieci do lat 3 – pobyt w pokoju z rodzicami (tzw. wspólne spanie), bez dodatkowych świadczeń – gratis! 
2) dzieci 4-12 lat – pobyt bez zabiegów:

– 1/2 wyżywienia – 50% z powyższych cen 
– pełne wyżywienie – 50% z powyższych cen + 20 zł za każdą dobę
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Rezerwacja: 59 814-44-94, 59 814 56 65, 59 814 50 54
recepcja@uzdrowisko-ustka.com.pl, biuro@uzdrowisko-ustka.com.pl

59 814 50 61; 59 814 44 94; 59 814 56 65; 59 814 50 54
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