
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakiet zawiera: 

• noclegi w komfortowym pokoju  
• śniadania z elementami kuchni wellness oraz live cooking 
• obiadokolacje w formie bufetu z napojami  

oraz live cooking 
• 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 
 

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 
 

 
 
 

• planując pobyt ze zwierzakiem w Fali prosimy zadbać o 
zwierzaka tak aby pozostali goście czuli się bezpiecznie i 
komfortowo (prosimy o zabranie smyczy oraz kagańca): opłata 
za zwierzaka wynosi 30zł/doba 

• 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 

 

Pokoje w budynku Perła Cena od osoby 

Pokój dwuosobowy Standard |ok. 17m kw.|       175 zł ** 

Pokój dwuosobowy Standard dla 1 osoby       240 zł 

Pokój dwuosobowy Apartament |ok. 35m kw.|       240 zł ** 

Pokój dwuosobowy Apartament De Lux |ok. 35m kw.|       260 zł ** 

Dostawka w Apartamencie |osoby powyżej 12 roku życia|       150 zł 

Dziecko w wieku 4-12 lat       90 zł 

Dziecko do 4 lat GRATIS! 

Łóżeczko GRATIS! 

 

Pokoje w budynku Fala Cena od osoby 

Pokój dwuosobowy Standard |ok. 18m kw.|       150 zł ** 

Pokój dwuosobowy Standard dla 1 osoby       185 zł 

Pokój dwuosobowy Studio |ok. 30m kw.|       185 zł ** 

Dostawka w Studio |osoby powyżej 12 roku życia|       150 zł 

Dziecko w wieku 4-12 lat       90 zł 

Dziecko do 4 lat GRATIS! 

Łóżeczko GRATIS! 

 
 

** Cena dla 1 osoby/doba przy rezerwacji pokoju dla 2 pełnopłatnych  
osób przy min. 2 noclegach.  
Podane ceny są cenami brutto.  
Marena Wellness & Spa zastrzega sobie prawo do zmiany cen  
oraz planu pakietu.  
Pakiet obowiązuje w terminie od 11.09.2017 do 20.12.2017. 
Oferta tylko dla Gości indywidualnych. 
 
 
 

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. 
 
 
 

 

JESIENNY WYPOCZYNEK 
Opcja pakietu dostępna 
przy min. 2 noclegach 

 

Marena Wellness & Spa  

ul. Turystyczna 1 tel. +48 91 381 38 93  

72-415 Międzywodzie tel. +48 601 051 161 bądź z nami na bieżąco 

 fax. +48 91 886 19 44  i otrzymuj nasze najnowsze pakiety i promocje 

www.marenaspa.pl recepcja@marenaspa.pl  www.marenaspa.pl/newsletter-formularz 


