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Hotel JAWOR *** Sarbinowo FB
Oferta RQ - (oferta na zapytanie)
Sarbinowo jest małą miejscowością letniskową położoną w województwie zachodniopomorskim, nieopodal
Mielna. Piękna, piaszczysta i szeroka plaża oraz oświetlona promenada spacerowa o długości 1 km
z podjazdami dla wózków powoduje, że urlop spędzony w Sarbinowie jest niezapomnianym wypoczynkiem nad
morzem. Dziewiętnastowieczny kościół ze strzelistą wieżą i przepięknymi witrażami jest centralnym punktem
miejscowości. Warta uwagi jest także wybudowana w 1804 roku, pokryta strzechą chałupa szachulcowa,
będąca przykładem chałupy rybackiej, zwanej wąskofrontową. Na długi spacer można wybrać się plażą do
latarni w Gąskach. Latarnia jest udostępniona do zwiedzania – można z niej podziwiać malowniczą panoramę
okolicy.

Hotel JAWOR *** - Komfortowy hotel, położony zaledwie 100 m od plaży, z basenami: krytym i otwartym oraz
gabinetami odnowy biologicznej, fantastyczny na wczasy. Sarbinowo, dobra lokalizacja, rozbudowane
zaplecze rozrywkowe i rekreacyjne sprawią, że o każdej porze roku goście nie będą narzekać na nudę.
Nadmorski mikroklimat, kąpiele morskie i słoneczne połączone z odnową biologiczną dostępną w hotelu,
sprawią, że wypoczynek będzie doskonałą okazją do relaksu i regeneracji organizmu.
Ośrodek posiada 309 miejsc noclegowych, pokoje 1-, 2-, 3 osobowe z balkonami. Na wyposażeniu pokoi:
lodówko-chłodziarki, leżaki, wiatrochrony, czajniki bezprzewodowe.

Do dyspozycji Gości
jadalnia
basen kryty (7,40x14,5m)
basen zewnętrzny (8x4m)
jacuzzi
sauna sucha i mokra
bilard
kawiarnia z drink barem
winda
własna baza zabiegowa: inhalacje, ultradźwięki, interdyn, sollux, kąpiele solankowe, lampa solaris,
magnetoterapia, aqua vibron, masaże, hydromasaż, okłady borowinowe, laser, krioterapia, fotel
masujący ambasador, nefrytowe łóżko masujące
mała sala do ćwiczeń (gimnastyka indywidualna, zbiorowa, rowery treningowe, stepery, wioślarz,
wspinacze)
sala wielofunkcyjna (dyskotekowa)
boisko do piłki nożnej, siatkowej i badmintona
plac zabaw dla dzieci
siłownia zewnętrzna
wypożyczalnia rowerów górskich
kijki Nordic Walking
miejsce na ognisko lub grilla

parking monitorowany, ogrodzony, niestrzeżony, płatny
internet bezprzewodowy
Uwagi praktyczne:
- Turnusy 7-dniowe i dłuższe z wyżywieniem rozpoczynają się kolacją lub obiadokolacją a kończą śniadaniem.
Przy zakupie więcej niż jednego turnusu obiad między turnusami GRATIS (dotyczy opcji FB)
- Doba hotelowa od godziny 17.00 do godziny 10.00 (w dniu wyjazdu pokój należy opuścić do godziny 10.00).
- Pobyty 7 dniowe w sezonie wakacyjnym odbywają się od soboty do soboty.
- Pobyt dzieci w wieku 0-3 lat (z rocznika 2015 i młodsze, decyduje rok urodzenia) – bez oddzielnego miejsca
do spania i bez wyżywienia.
- Dostawka – dodatkowe miejsce do spania w postaci: dostawki hotelowej, wysuwanego tapczanu,
rozkładanego fotela, rozkładanego łóżka z materacem.
- Wspólne spanie – dodatkowa osoba w pokoju, korzystająca wspólnie z inną osobą z podstawowego miejsca
noclegowego (wersalka, łóżko małżeńskie 140 cm, kanapa i sofa rozkładana).
- Prezentowane na stronie internetowej zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że nie każdy
pokój w ośrodku wygląda identycznie jak prezentowany na zdjęciu.
- W obiekcie dostępne jest WIFI (w pokojach lub w holu recepcji).
- W ośrodku mogą przebywać grupy młodzieżowe.
- Na miejscu pobierana jest meldunkowa opłata klimatyczna i opłata za parking
- Usługi dodatkowe typu: wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego, korty tenisowe i inne – cenniki dostępne w
recepcji obiektów.
- Ceny zawierają podatek VAT
Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017
roku Art. 5 ust. 2 do niniejszej usługi turystycznej nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.
Cena zawiera:
- noclegi w pokoju 2 osobowym (standard) przy zakwaterowaniu 2 osób
- wyżywienie według wybranej opcji (opcja FB - śniadanie bufet, obiad serwowany, kolacja bufet)
- ubezpieczenie NNW (TUIR AXA S.A. - 5000 PLN)
Cena nie zawiera:
- opłaty klimatycznej - płatnej na miejscu
- dojazdu do obiektu
- opłaty parkingowej
- opieki pilota / rezydenta

