
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pakiet 5-dniowy zawiera: 

• 4 noclegi w komfortowym pokoju 
• 2 uroczyste świąteczne śniadania 
• 2 śniadania z elementami kuchni wellness oraz live 

cooking 
• uroczysta wieczerza wigilijna z kolędowaniem |24.12| 
• świąteczna kolacja ”mareńska kuchnia” - na świątecznym 

stole znajdą Państwo m.in. wędzonki oraz przetwory 
własnego wyrobu |22, 23 i 25.12| 

• bufet domowych wypieków świątecznych 
z aromatyczną kawą i herbatą a dla najmłodszych bufet 
słodkości |25 i 26.12| 

• wieczorne ognisko ze świątecznym grzańcem, pieczonym 
prosiakiem oraz pieczeniem kiełbasek |dla dzieci gorąca 
czekolada| |25.12| 

• wieczory z muzyką na żywo |23 i 25.12| 
• Fotobudka |23.12| 
• możliwość wcześniejszego check in |zapytaj w recepcji 

o dostępność na dany dzień| 
• możliwość późnego check out nawet do godz. 

16:00 |zapytaj w recepcji o dostępność na dany dzień| 
• możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking 
• możliwość korzystania z tenisa stołowego, bilarda oraz 

piłkarzyków 
• nieograniczony dostęp do fitness parku |stacje do ćwiczeń 

fitness w naszym ogrodzie| 
• powitalny zestaw do parzenia kawy i herbaty |budynek 

Perła|, galanterię hotelową oraz wodę mineralną |budynek 
Perła i Fala| 

• płaszcz kąpielowy na czas pobytu 
• codzienna prasa dostępna w Vento Cafe & Lounge 
• bezpłatny bezprzewodowy Internet w pokoju oraz na 

terenie całego obiektu 

 
 

w Mare Spa: 

• nieograniczone korzystanie z basenu z atrakcjami 
wodnymi, sauny suchej, łaźni parowej, jacuzzi, groty 
aromatycznej 

• na życzenie konsultacja wellness |dobór zabiegów 
z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała oraz produktów 
do pielęgnacji domowej| 

• podgrzewane leżanki w strefie Aqua 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

dla dzieci: 

• przygotowania świąteczne w bożonarodzeniowym 
klimacie: m.in. zdobienie oraz malowanie bombek |24.12| 

• „warsztaty kulinarne dla najmłodszych” - pieczenie i 
dekorowanie świątecznych ciasteczek przez najmłodszych z 
Szefem Kuchni |24.12| 

• rodzinne ubieranie choinki |24.12| 
• wizyta Świętego Mikołaja z prezentami dla najmłodszych 

|24.12| 
• spotkania i zabawy z Klaunem Andzią Kuleczką i 

Przyjaciółmi: w programie m.in. skecze, warsztaty balonowe, 
malowanie buziek oraz konkursy |23.12| 

• popołudniowy Kids Lunch – ciepłe przekąski dla dzieci do 12 
roku życia |24 i 25.12| 

• Kącik Urwisa - pokój gier i zabaw dla dzieci |książeczki, 
kolorowanki, zabawki edukacyjne, ścianka wspinaczkowa, Fox-
box, Xbox 360 KINECT| 

• przyjazny plac zabaw dla najmłodszych na terenie 
obiektu - zjeżdżalnie, trampolina, huśtawki, Chatka Puchatka 

• w pokojach - możliwość wypożyczenia bezpłatnie na czas 
pobytu następujących sprzętów: podgrzewaczy do butelek, 
wanienek, mat antypoślizgowych, baby-phone, zabezpieczenia 
do narożników, szafek, kontaktów 

• w restauracji - bezpieczne naczynia, plastikowe sztućce oraz 
śliniaczki, krzesełka dla najmłodszych, kolorowanki i kredki dla 
maluchów oczekujących na posiłek 

• w Mare Spa - piłki do zabawy, pianki ułatwiające pływanie, 
pływaki na ramionka, pasy wypornościowe (kamizelki) 

 

dodatkowo proponujemy Państwu: 

• opalanie i relaks na słonecznym tarasie z widokiem na piękny, 
sosnowy las 

• degustację naszej restauracyjnej a' la carte ze specjalną kartą 
dla Najmłodszych* 

• zaopatrzenie się w „Lunch Pakiety"*, które pozwolą Państwu 
zabrać zdrowe i pyszne jedzenie ze sobą 

• przekąsić lub wypić „co nie co” przed snem w Vento Cafe & 
Lounge* 

• rezerwację nauki pływania dla Malucha* 
• rezerwację zajęć Aqua Aerobic*  

* opcja dodatkowo płatna 
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BOŻE NARODZENIE DLA CAŁEJ RODZINY 

22-26.12.2017 r. 

Opcja pakietu dostępna przy 4 noclegach 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokoje w budynku Perła Cena od osoby 

Pokój dwuosobowy Standard |ok. 17m kw.| 1 225 zł ** 

Pokój dwuosobowy Standard dla 1 osoby 1 545 zł 

Pokój dwuosobowy Apartament |ok. 35m kw.| 1 495 zł ** 

Pokój dwuosobowy Apartament De Lux |ok. 35m kw.| 1 575 zł ** 

Dostawka w Apartamencie |osoby powyżej 12 roku życia| 1 065 zł 

Dziecko w wieku 4-12 lat    410 zł 

Dziecko do 4 lat     GRATIS! 

Łóżeczko     GRATIS! 

 
** Cena dla 1 osoby/pakiet przy rezerwacji pokoju dla 2 pełnopłatnych  
osób przy 4 noclegach.  
Podane ceny są cenami brutto. Marena Wellness & Spa zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz planu pakietu. 
Pakiet obowiązuje w terminie od 22.12.2017 do 26.12.2017. 
Oferta tylko dla Gości indywidualnych. 

 

Informacje dotyczące pobytu: 

• pakiet nie podlega łączeniu z innymi akcjami 
promocyjnymi 

• doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i kończy 
o godzinie 11.00 

• do ceny pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną:  
1,8 zł/osoba/doba 

• parking dozorowany na terenie obiektu ma ograniczoną 
liczbę miejsc, nie prowadzimy rezerwacji miejsc 
parkingowych 

• opłata za miejsce parkingowe: 12 zł/auto/doba 
• do Państwa dyspozycji jest również parking gminny przed 

obiektem 
• planując pobyt w Perle zwierzaki prosimy zostawić pod 

opieką w domu 
• masz ochotę zagrać w golfa: www.abgc.pl, zapytaj nas 

o hasło a otrzymasz rabat w „Amber Baltic Golf Club” 
• potrzebujesz taxi, poinformuj nas – załatwimy to za 

Ciebie 

 
 
 

 
 

Polecamy atrakcje specjalne w okolicy:  
 

• Pole Golfowe Amber Golf Club w Kołczewie |8KM| 
• Bałtycki Park Dinozaurów we Wrzosowie |15KM| 
• Nadmorski Park Miniatur i Kolejek w Dziwnowie |5KM| 
• Nadmorska Kolej Wąskotorowa na trasie Trzęsacz - 

Pogorzelica |24KM| 
• Latarnia Morska oraz Park Miniatur w Niechorzu |30KM| 
• Molo, Muzeum Figur Woskowych oraz Bałtycki Park Miniatur 

w Międzyzdrojach |22KM| - zapytaj w recepcji o kupon 
rabatowy na wejście do Bałtyckiego Parku Miniatur 

• Labirynt z drzew iglastych |20KM| oraz Muzeum Kamieni w 
Kamieniu Pomorskim |19KM| 

• Rejsy wycieczkowe statkami pirackimi Korsarz po Zatoce 
Kamieńskiej i Morzu Bałtyckim z przystani w Dziwnowie |6KM| 
lub z Mariny w Kamieniu Pomorskim |20KM| 

• Centrum Słowian i Wikingów - skansen w Wolinie |21KM| 
• Woliński Park Narodowy - punkt widokowy Góra Gosań 

|16KM|, Kawcza Góra |19KM|, Piaskowa Góra |27KM|, 
Wzgórze Zielonka |30KM|, Jezioro Turkusowe |27KM|, 
Rezerwat Żubrów |18KM|, Muzeum Przyrodnicze WPN 
|20KM|, Muzeum Broni V3 |24KM| 

• Wystawa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gryficach 
|49KM|

 

Pobyt w Marena Wellness & Spa jest całkowicie bezpieczny zarówno dla przyszłej mamy jak i dla jej dziecka. W razie chęci 
skorzystania z zabiegów w Mare Spa przez przyszłą mamę, uprzejmie prosimy o przedłożenie zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegów kosmetyczno-pielęgnacyjnych. 
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Boże Narodzenie dla całej rodziny 
22-26.12.2017 r. 

Zapraszamy na magiczne święta nad morzem! 


