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Hotel „PRIMAVERA”
     CONFERENCE & SPA

położony jest ok. 100 m od morza na wybrzeżu klifowym. Do dyspozycji 
gości: 2 recepcje, 2 jadalnie, lobby bar, kącik telewizyjny, centrum 
SPA, sklepik, Night Club, basen letni (leżaki przy basenie), basen kry-
ty, sauna, solarium, siłownia, kort tenisowy, sala gier (bilard, piłkarzy-
ki, cymbergaj, tenis stołowy), masaż, odnowa biologiczna, boiska do 
gier zespołowych, wypożyczalnia sprzętu sportowego, place zabaw, 
drewniana twierdza, pokój zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, grill, 
kawiarnia, drink bar, dyskoteka, sale konferencyjne. W budynkach A 
i B znajdują się pokoje 1,2,3-os oraz 4-os studia , wszystkie z łazienką z 
prysznicem , wyposażone w TV, ręczniki, leżaki, w pokojach z balko-
nem krzesełka ogrodowe. W budynku A i w B winda. W budynku A 
pokoje dodatkowo wyposażone w lodówkę, suszarkę oraz sejf (od-
płatny). W budynku A w wybranych pokojach istnieje możliwość łą-
czenia 2 pokoi 2-os wewnętrznymi drzwiami.Ośrodek posiada również 
pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łóżeczko 
dla dzieci w cenie 10,-zł/doba. Możliwość zabrania małych zwierząt 
domowych – opłata 15,-zł/doba. Dzieci do 2 lat, bez świadczeń - ry-
czałt – 300,-zł/tydzień. 

JASTRZĘBIA GÓRA - jedna z najpiękniej-
szych miejscowości wśród kąpielisk nadmorskich, wyso-
kie klifowe wybrzeże zmusza do odrobiny wysiłku, by zejść na plażę z 
czystym białym piaskiem. Jastrzębia Góra swoją sławę zawdzięcza szczególnie 
wartościom przyrodniczym i pięknym plażom, które w tym rejonie są jednymi z atrakcyj-
niejszych nad polskim morzem. Cicha, czysta i szeroka plaża stanowi idealne miejsce dla kąpieli 
słonecznych i wodnych. Zwolennicy czynnego wypoczynku znajdą tu bardzo dobrze wyposażone 
zaplecze sportowe (skutery wodne, deski windsurfingowe, zjeżdżalnia wodna itd.) Do nie lada atrakcji 
należy zwiedzanie owianej legendami latarni morskiej (Rozewie) oraz Muzeum Latarnictwa Morskiego
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PAKIET Pokój/ Termin
Cena/ pakiet

Ilość 
nocy Ilość posiłków W CENIE DODATKOWE 

INFORMACJEBudynek 
A

Budynek 
B

BAJECZNY 

TYDZIEŃ 

W SPA

2-os 1490 6 3

2 x Nordic Walking brzegiem 
morza, 3 x świat saun, 1 x cukrowo-
kokosowy peeling całego ciała, 1 
x relaksacyjny, antystresowy masaż 

całego ciała ciepłymi kamieniami, 1 x 
aromatyczny, odżywczy masaż pleców 

z wykorzystaniem podgrzanego 
miodu z cytrusami, 1 x kosmetyka 

twarzy i dekoltu - zabieg odpowiednio 
dobrany do rodzaju skóry, 1 x detox 

- zabieg błotno-algowy na całe 
ciało z Kapsułą SPA, 1 x do wyboru 

refleksoterapeutyczny masaż stóp lub 
bicze szkockie

TERMINY: 
poza ofertą 
Wielkanoc, 
Majówka, 
Boże Ciało 
i lato 2011, 

nieograniczone 
korzystanie z 

basenu, siłowni 
i sali fitness

11-25.06, 27.08-10.09 WYŻYWIENIE: Trzy posiłki: śniadanie i kolacja – w formie bufetu oraz obiad w formie 
bufetu dań gorących + bar sałatkowy Napoje bezalkoholowe do posiłków 

Po południu w godz. 15:30-16:30 kawa, herbata, ciasteczka
SPORT: Siłownia, Sala Fitness Basen kryty 10 m średnicy (max 15os./wejście) Rowery 

górskie Kort tenisowy (ceglany) - zapisy w recepcji Tenis stołowy Odpłatnie 
korzystanie z Centrum SPA & Wellness

ROZRYWKA*: Zabawa przy ognisku z Zespołem Muzycznym i animacjami Wieczór 
hawajski – hawajskie z animacjami Dzień pieczonego ziemniaka Noc z sambą z 

animacjami Turniej tenisa stołowego dla dorosłych
WARSZTATY DLA DOROSŁYCH—NOWOŚĆ** Kręgosłup w stresie Bądź piękna - 
pięlęgnacja twarzy i ciała dla kobiet po 30 roku życia STOP cellulit - czyli jak 

walczyć ze „skórką pomarańczową”
DZIECI: Zajęcia animacyjne dla dzieci w ciągu dnia Zewnętrzny basen ze 

zjeżdżalniami dla dzieci Rowerki trzykołowe 4 x w tygodniu Kids Party Pokój 
zabaw z basenem z piłeczkami, małpim gajem, itp. 2 x drewniane place zabaw, 

linearium-siatka wspinaczkowa Mini-przedszkole z zabawkami edukacyjnymi, 
opieką– odpłatne (5zł/h) W godz. 14:30-15:30 lody dla dzieci NOWOŚĆ — Mini 

zoo Salon gier z tenisem stołowym (odpłatnie: bilard, piłkarzyki, cymbergaj i mini-
cymbergaj, symulatory, teken) Sprzęt wodny potrzebny do nauki pływania na 

basenie krytym (deski, kółka, motylki, makarony) Nauka pływania (opłatnie) Gry 
planszowe, książeczki edukacyjne i baśnie do wypożyczenia

W SALI RESTAURACYJNEJ Wysokie krzesełka Kącik zabaw –zestaw zabawek, 
malowanek czyli bezpiecznych zabawek zajmujących dzieci w czasie 

oczekiwania na posiłek, Kącik z kuchenką mikrofalową do podgrzania butelek, 
Plastikowe naczynia i sztućce

W KAWIARNI Kącik zabaw edukacyjno – rozwojowych dla dzieci
W POKOJACH (konieczna wcześniejsza rezerwacja) Wanienki do kąpieli, Maty 

antypoślizgowe pod prysznic, Podnóżki dla dzieci ułatwiające korzystanie z 
umywalki i toalety Nakładki na sedes Podgrzewacze do butelek Zabezpieczenia 

do kontaktów Drewniane i turystyczne łóżeczka dziecięce (odpłatne )
WARSZTATY DLA DZIECI—NOWOŚĆ ***

(warsztaty odbywają się od niedzieli do piątku 1 warsztat dziennie ) Warsztaty 
kulinarne Warsztaty artystyczne Warsztaty survivalowe Warsztaty młodego 

Einsteina Warsztaty papier czerpany + druk Warsztaty przyrodnicze Warsztaty 
światło, cień i kolor

osoba dorosla 1120 981

dziecko do 8 
lat/ dostawka 750 715

dziecko 8-15 
lat/ dostawka 930 825

02.07-20.08

osoba dorosla 1365 1185

dziecko do 8 
lat/ dostawka 955 840

dziecko 8-15 
lat/ dostawka 1130 985

25.06-02.07, 20-27.08

osoba dorosla 1185 1050

dziecko do 8 
lat/ dostawka 840 755

dziecko 8-15 
lat/ dostawka 985 880

Ceny w PLN za osobę/ pakiet w wybranym czasookresie
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* Obiekt zastrzega możliwość dokonania zamiany imprezy tematycznej na inną 
** Obiekt zastrzega możliwość zmiany tematu warsztatu na inny, 
*** Obiekt zastrzega możliwość zmiany tematu warsztatu na inny


