
INTERFERIE CECHSZTYN W USTRONIU MORSKIM

Szukasz miejsca na spędzenie Świąt Bożego Narodzenia? Przyjedź z rodziną,
odpocznij, a my zadbamy o świąteczny klimat i zimowe atrakcje.

MAGICZNE ŚWIĘTA NAD MORZEM

Interferie Cechsztyn
ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie
recepcja.cechsztyn@interferie.pl, www.interferie.pl

Zadzwoń i zarezerwuj!
+48 94 351 55 90 

trójfazowy zabieg relaksacyjno-rozluźniająco-

leczniczy

relaks w Aquaparku (znajduje się 100 m od

obiektu)

spotkanie z Mikołajem z niespodzianką 

korzystanie z sali fitness, sprzętu do nordic

walking, tenisa stołowego

bezpłatne korzystanie z sali fitness i tenisa

stołowego

kącik gier i zabaw dla dzieci

20% zniżki na pozostałe zabiegi

fizykoterapeutyczne

5 noclegów w przytulnych pokojach z łazienką,

tv (część pokoi z balkonami)

codziennie wyżywienie, tradycyjne dania

kuchni polskiej: śniadania i kolacje w formie

stołu szwedzkiego, obiady serwowane

uroczysta kolacja Wigilijna, połączona ze

wspólnym śpiewaniem kolęd

tradycyjne śniadania świąteczne

popołudniowy relaks przy kawie i ciastku w

kawiarni

wieczorek taneczny z muzyką na żywo 

Oferta zawiera:

TERMIN: 22.12- 27.12.2022 r.  

1 560 zł
pobyt/os.



Interferie Cechsztyn
ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie
recepcja.cechsztyn@interferie.pl, www.interferie.pl

Zadzwoń i zarezerwuj!
+48 94 351 55 90 

sauna lub wanna z hydromasażem - 20 zł/godzina/

osoba

wypożyczenie rowerów 12 zł/2godziny, kijków

nordic walking 3 zł/godzina

opłata klimatyczna (1 zł/doba/emeryt, rencista; 2 zł/

doba/osoba dorosła)

parking 13 zł/doba

dodatkowe zabiegi m.in. masaż wodny Hydro-Jet    

 1 zabieg (10min) - 17 zł; pakiet 5 zabiegów 75 zł

Dodatkowo płatne:
bezpłatnie (wspólne miejsce na łóżku z osobą

pełnopłatną)

samodzielne spanie na dostawce płatność 30% ceny

osoby pełnopłatnej

samodzielne spanie w pokoju 2-, 3-os., studio:

płatność 50% ceny osoby pełnopłatnej

od 6 do 14 lat – dostawka do pokoju 2-, 3-os., płatność

50% ceny osoby pełnopłatne (nocleg + ½ wyżywienia)

od 6 do 14 lat – samodzielne spanie w pokoju 2-, 3-os  

i studio płatność 75% ceny osoby pełnopłatnej (nocleg

+ ½ wyżywienia)

Zniżki dla dzieci od 0 do 6 lat:

Zniżki dla dzieci powyżej  6 do 14 lat:

1 660/pobyt/pokój 1-osobowy
1 560/pobyt/osoba/pokój 2- i 3-osobowy
1 660 dopłata do pokoju/pobyt 2 osobowego dla 1 osoby oraz 3-osobowego do dyspozycji 2 osób

Cena:


