
AKTYWNIE I ZDROWO  cena od 799zł/osobę* 

Piękne jesienne widoki, ruch, sport, kondycja oraz świeże powietrze... oto nasza propozycja na spędzenie 

wolnego czasu zdrowo i aktywnie nad morzem! Zapraszamy do spędzania jesiennego czasu na łonie natury, 

zdrowy styl życia, możliwość zwiedzania okolicznych atrakcji. 

Pakiet zawiera:** 

• 7 noclegów w pokoju wybranego typu, 

• Zbilansowane śniadania w formie bufetu, zdrowych produktów podawane w godz.  8:00 do 10:00, 

• Obiadokolacje serwowane i w formie bufetu od godziny 16:00 do 18:00 ,*** 

• Dwie godziny bezpłatnego wypożyczenia rowerów na pobyt, 

• Lunchbox na zaplanowane wyprawy rowerowe lub piesze****, 

• Plany tras rowerowych Powiatu gryfickiego na życzenie dostępne w recepcji, 

• Bezpłatny wstęp do Aquapark Zaleski na 90 minut 

• Bezpłatne WiFi 

• Bezpłatne wypożyczenie kijków Nordic Walking 

 
* Cena jest uzależniona od pokoju. Podana oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w 

rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, 

** Oferta może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od OW Meduza, 

*** Podczas obiadokolacji w formie bufetu dostępne są woda, kawa i herbata, pozostałe napoje dodatkowo płatne, forma posiłku 

jest uzależniona od aktualnych obostrzeń epidemicznych, 

**** jeden lunchbox na osobę w dniu wypożyczania rowerów z pakietu 

 

Udogodnienia dla dzieci: 

• Plac zabaw  ze zjeżdżalnią i huśtawkami, 

• Sala zabaw wewnątrz ośrodka,  

• krzesełka do karmienia dla najmłodszych, do użytku w restauracji w miarę dostępności, 

• łóżeczka turystyczne, które na specjalne życzenie możemy wstawić do pokoju  na przyjazd w miarę dostępności. 

 

Dodatkowo płatne: 

• zwierzę 40zł za dobę 

• opłata klimatyczna 2,20zł /osoba/doba (płatna tylko gotówką na miejscu) 

• parking 20zł za dobę 

 

Warto wiedzieć: 

Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuacją związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

obostrzeń i zmian dotyczących korzystania z infrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami  

i zasadami. Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone w trybie nagłym i bez wcześniejszego informowania 

organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej. 


