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perełkowy, solankowy)  – bez ograniczeń w 
godzinach otwarcia

• Korzystanie z sauny fińskiej z minibasenem i 
wypoczywalnią – bez ograniczeń w godzinach 
otwarcia

• Szlafrok na czas pobytu
• Korzystanie ze sprzętu Nordic Walking (przy grupach 

ćwiczenia z trenerem)
• Pokój, plac zabaw oraz suchy basen z kulkami dla 

dzieci
• Boisko do piłki siatkowej, koszykówki i kometki
• Sala fitness
• Siłownia
• Sala gier, tenis stołowy
• Prasa codzienna
• Parking strzeżony
• Dostęp do Internetu

DĄBKI Termin pobytu: 03.01-14.04.2017*

W cenie pakietu oferujemy:

• 10 noclegów
• Wyżywienie 3 posiłki dziennie z możliwością doboru 

diety (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu 
wyjazdu)

• Powitalny Drink
• Codzienna kawa w barze
• Owoce w pokoju
• 3 masaże częściowe - relaks
• 2 okłady borowinowe
• Hydromasaż z olejkami
• Pakiet SPA (do wyboru PAKIET A lub B)
• REHABILITACJA: pakiet 20 zabiegów leczniczych po 

konsultacji lekarskiej zleconych indywidualnie wg 
potrzeb

• Pływalnia rekreacyjno-rehabilitacyjna (m.in. masaże 
podwodne, gejzery, natryski płaszczowe, whirlpool 

Cena pakietu za 10 noclegów 
(cena dla 1 osoby):

w pokoju 2-osobowym komfort

2.835 zł
2.325 zł

PAKIET SPA A
• Zabieg rozgrzewający ,,Aksamitne dłonie” 

(wygładzająco- nawilżający na przesuszone dłonie)
• Detoksykująca kąpiel stóp z algami
• Pedicure klasyczny
• Manicure klasyczny

PAKIET SPA B
• Odżywczy masaż twarzy z ampułką (bomba 

witaminowa)
• Peeling kawitacyjny (dodatek do zabiegu)
• Zabieg rozgrzewający ,,Aksamitne dłonie” 

(wygładzająco- nawilżający na przesuszone dłonie)

Wyposażenie pokoi:   telefon, TV sat, lodówka, łazienka, sprzęt plażowy, suszarka do włosów  
Uwagi: opłata klimatyczna płatna według lokalnego taryfikatora

 Obiekt Geovita w Dąbkach, położony 100 m od 
morza i 650 m od Jeziora Bukowo, jest idealnym miej-
scem zarówno na dłuższe pobyty i rodzinne wakacje, jak i 
na krótkie, weekendowe wypady. Lokalizacja sprawia, że 
Goście mogą w pełni korzystać z benefitów nadmorskie-
go mikroklimatu, co w połączeniu z zabiegami Morskie-
go Instytutu SPA & Wellness oraz odnowy biologicznej 
pozwala na pełną regenerację sił. Oferujemy również 
możliwość organizacji szkoleń, seminariów, konferencji, 
spotkań biznesowych oraz uroczystości rodzinnych i fir-
mowych.

 Do dyspozycji Gości oddajemy 195 miejsc nocle-
gowych, w 1-,2- i 3-osobowych pokojach oraz apartamen-
ty. W hotelu mieści się także kawiarnia i chata grillowa. 
Posiadamy również 2 sale konferencyjne mogące pomie-
ścić łącznie 120 osób.
 Każdy z naszych Gości znajdzie u nas interesujące 
dla siebie atrakcje. Oprócz kortu tenisowego, boisk spor-
towych i placu zabaw dla dzieci, Goście mogą skorzystać 
z usług Morskiego Instytutu SPA & Wellness, a także Za-
kładu Przyrodoleczniczego z basenem, siłownią i sauną.

Opis Obiektu 

*Oferta cenowa nie obowiązuje podczas ferii zimowych. Rabaty nie sumują się. 


