Sandra SPA w Karpaczu 2018
(cena za jeden osobodzień**)
Termin

pobyt > 2 dób

pobyt do 2 dób

02.I-25.II *

280,00 zł

320,00 zł

25.II-30.III

205,00 zł

230,00 zł

03.IV-22.VI

195,00 zł

240,00 zł

22.VI-06.VII

240,00 zł

06.VII-19.VIII

255,00 zł

19.VIII-02.IX

240,00 zł

02.IX-01.X

210,00 zł

255,00 zł

01.X-22.XII

200,00 zł

240,00 zł

295,00 zł

Łóżeczko dziecięce 50,00 zł / doba
Dopłata do pokoju 1-osobowego + 50,00 zł / doba
Pokoje 2-osobowe de Luxe - opłata podstawowa + 150 zł / doba
Kompleks Wczasowy Sandra SPA w Karpaczu zaprasza na pobyty
rehabilitacyjne, wypoczynkowe, weekendowe, świąteczne, sylwestrowe,
pobyty integracyjne dla firm, szkolenia, konferencje, bankiety, eventy.
W cenę pobytu wypoczynkowego wliczono:
- nocleg (pokoje wyposażone w łazienkę, TV-Sat, telefon, sejf)
- wyżywienie
2 x dziennie - śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu,
bardzo bogaty asortyment potraw, zarówno na śniadanie jak
i na obiadokolację
- korzystanie z kompleksu basenowego*** (7 basenów ze zjeżdżalniami):
• pełnowymiarowy basen pływacki 25 m
• basen „Sztuczna rzeka”
• basen z gorącą wodą (ze stanowiskami do masażu –
jacuzzi)
• basen z zimną wodą z wodospadem
• basen ze sztuczną falą
• basen dla dzieci, 3-poziomy z zabawkami tzw. „wodna
dżungla”
• basen odkryty, jacuzzi – tylko w okresie polskich wakacji letnich
• 4 zjeżdżalnie
• wanny do kąpieli tematycznych
- sauna „Ruska bania”
- łaźnia parowa dla dzieci
- siłownia / fitness
- kącik zabaw dla dzieci
- programy animacyjne (w okresie polskich wakacji i ferii zimowych)
- sala zabaw dla dzieci dostępna w okresie wakacji letnich,
ferii zimowych oraz długich weekendów
Dodatkowo nieodpłatnie dla Gości zameldowanych w Kompleksie
Sandra SPA parking dozorowany dla samochodów osobowych.
Cena za garaż podziemny 40,00 zł / doba
Auto dostawcze 30,00 zł / doba; przyczepy 30,00 zł / doba

Za dodatkową opłatą:
- kompleks łaźni i odnowy biologicznej SPA: sauna fińska, sauna
szwedzka, grota śnieżna, łaźnia parowa, łaźnia aromatyczno –
ziołowa, łaźnia Hammam, łaźnia solna, grota wodna i natrysk
doznań, lodopad, caldarium, solarium
- zabiegi kosmetyczne na twarz, dłonie, stopy i całe ciało
- zabiegi rehabilitacyjne (łącznie ok. 50 zabiegów)
- squash, bilard
- pub z 6-torową kręgielnią
- kawiarnia, restauracja
- wypożyczalnia sprzętu sportowego
- fitness
- sklep z pamiątkami
- Mini Golf
- SPA dla DWOJGA
- opłata klimatyczna (wg Uchwały Rady Gminy w Karpaczu)
- opłata za łóżeczko dziecięce 50,00 zł / doba
- pobyt psa 40,00 zł / doba (małe rasy do 5 kg)
- pobyt psa 80,00 zł /doba (duże rasy powyżej 5 kg)
- dodatkowa pościel 50,00 zł /doba
- dopłata za niewykorzystane łóżko w pokoju:
• w sezonie zimowym, w weekendy (piątek-niedziela)
oraz w czasie trwania imprez pakietowych (długie weekendy,
święta) +80% ceny pobytu w określonym terminie
• pozostałe terminy +50 zł / doba
- wyżywienie - śniadania 35 zł/osoba, obiadokolacja 65 zł/osoba
Zniżki od powyższych cen przysługują dla:
- dzieci do lat 3 nie korzystające ze świadczeń – gratis
- dzieci od 3 do 10 lat (osobne miejsce do spania)
• zniżka 15% w sezonie zimowym oraz w okresach pakietowych
• zniżka 30% poza sezonem
- dzieci od 3 do 12 lat jako „dostawka” – 50% zniżki
- osoby powyżej 12 lat jako „dostawka” – 30% zniżki
- dodatkowe dziecko w pokoju w wieku 3-10 lat bez miejsca do spania - 100,00 zł
Pakiet kuracyjny
Cena 50,00 zł - doliczana jest do każdego dnia pobytu. Istnieje również
możliwość korzystania z bazy rehabilitacyjnej bez wykupowania
pakietu rehabilitacyjnego. W tym przypadku odpłatność za zabiegi wg
ustalonych cen za pojedynczy zabieg.
W cenę pobytu rehabilitacyjnego (z pakietem kuracyjnym)
wliczono świadczenia jak wyżej + dodatkowo:
- wizyta lekarska
- do dwóch zabiegów dziennie (w dni robocze)
Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu
Ceny turnusów świątecznych i pakietów weekendowych nie zostały
ujęte w w/w cenniku.
Prosimy o kontakt z Działem Rezerwacji.
* sezon zimowy
** w okresie objętym przez pakiety ceny z cennika nie obowiązują
ceny zawierają 8% podatku VAT
W przypadku zmiany stawek podatku VAT w turystyce, ceny ulegną zmianie
Sandra SPA zastrzega sobie możliwość zmiany cen
*** zastrzegamy sobie prawo do czasowego wyłączania niektórych atrakcji

Kompleks Wczasowy Sandra SPA w Pogorzelicy zaprasza na pobyty
rehabilitacyjne, wypoczynkowe, weekendowe, świąteczne, sylwestrowe,
pobyty integracyjne dla firm, szkolenia, konferencje, bankiety, eventy.

Apartamenty strefa turkusowa 2018
(cena za jeden osobodzień**)

Bungalowy strefa zielona 2018
(cena za jeden osobodzień**)
Termin

pobyt > 2 dób

pobyt do 2 dób

02.I-25.II

185,00 zł

200,00 zł

Termin

Apartamenty (pokój 2 os.)

25.II-30.III

180,00 zł

195,00 zł

Sezon letni

850,00 zł

03.IV-22.VI

200,00 zł

225,00 zł

Poza sezonem

750,00 zł

22.VI-06.VII *

255,00 zł

150,00 zł

06.VII-19.VIII *

280,00 zł

19.VIII-02.IX *

255,00 zł

02.IX-30.IX

210,00 zł

235,00 zł

30.IX-25.XI

180,00 zł

210,00 zł

25.XI-22.XII

170,00 zł

190,00 zł

Dopłata za 3-cią osobę

Sandra SPA strefa pomarańczowa 2018
(cena za jeden osobodzień**)
Termin

pobyt > 2 dób

pobyt do 2 dób

02.I-25.II

195,00 zł

210,00 zł

25.II-30.III

190,00 zł

205,00 zł

03.IV-22.VI

205,00 zł

230,00 zł

22.VI-06.VII *

270,00 zł

06.VII-19.VIII *

295,00 zł

19.VIII-02.IX *

270,00 zł

02.IX-30.IX

215,00 zł

30.IX-25.XI
25.XI-22.XII

330,00 zł

310,00 zł

BUNGALOWY położone są na terenie Kompleksu Sandra SPA. Nowoczesne
całoroczne domki wyposażone m.in. w TV-SAT, łazienkę. Każdy domek
posiada własny taras.

Pawilony letnie strefa zielona 2018
(cena za jeden osobodzień**)
Termin

pobyt > 2 dób

pobyt do 2 dób

240,00 zł

do 22.VI

160,00 zł

195,00 zł

195,00 zł

230,00 zł

22.VI-06.VII *

190,00 zł

190,00 zł

200,00 zł

06.VII-19.VIII *

210,00 zł

19.VIII-02.IX *

190,00 zł

po 02.IX

160,00 zł

Sandra SPA strefa turkusowa 2018
(cena za jeden osobodzień**)
Termin

pobyt > 2 dób

pobyt do 2 dób

02.I-25.II

195,00 zł

210,00 zł

25.II-30.III

190,00 zł

205,00 zł

03.IV-22.VI

205,00 zł

230,00 zł

22.VI-06.VII *

255,00 zł

06.VII-19.VIII *

280,00 zł

19.VIII-02.IX *

255,00 zł

02.IX-30.IX

230,00 zł

195,00 zł

PAWILONY LETNIE położone są na terenie Kompleksu Sandra SPA
wśród lasu sosnowego. Pokoje 2, 3, 4-osobowe wyposażone są
w telewizor, łazienkę.

310,00 zł

Zniżki od powyższych cen przysługują dla:
- dzieci do lat 3 nie korzystające ze świadczeń – gratis
(nie dotyczy apartamentów)
- dzieci od 3 do 10 lat (osobne miejsce do spania)
• zniżka 15% w sezonie oraz w okresach pakietowych
• zniżka 30% poza sezonem
- dzieci od 3 do 12 lat na „dostawce” – 50% zniżki
- osoby powyżej 12 lat na „dostawce” – 30% zniżki
- dodatkowe dziecko w pokoju w wieku 3-10 lat bez miejsca do spania - 100,00 zł

215,00 zł

240,00 zł

Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu
Ceny turnusów świątecznych i pakietów weekendowych nie zostały
ujęte w w/w cenniku.
Prosimy o kontakt z Działem Rezerwacji.

30.IX-25.XI

195,00 zł

230,00 zł

25.XI-22.XII

190,00 zł

200,00 zł

W przypadku znacznej zmiany cen, nośników energii i żywności ceny
mogą ulec zmianie do 10%. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w
czasie ważności niniejszego cennika. W/w materiał nie stanowi oferty
w myśl prawa handlowego.

W cenę pobytu wypoczynkowego wliczono:
- nocleg (pokoje wyposażone w łazienkę, TV-Sat)
- wyżywienie
2 x dziennie - śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu,
bardzo bogaty asortyment potraw, zarówno na śniadanie jak
i na obiadokolację - istnieje możliwość wykupienia obiadów
- korzystanie z największego w północnej Polsce Aqua Parku***
• basen kryty, odkryty, solankowy, jacuzzi, zjeżdżalnie wodne
• dwa odkryte baseny (w sezonie letnim): wodny plac zabaw i basen
pływacki ze sztuczną falą
• basen DZIKA RZEKA, sauna RUSKA BANIA
• wodny plac zabaw dla dzieci „Wodna Dżungla”
• NOWE ATRAKCJE: zjeżdżalnia z zapadnią, pełnowymiarowy basen
pływacki, baseny - „dzikie rzeki”, nowy plac zabaw dla dzieci, basen
boisko do gier zespołowych z torem przeszkód
• basen SPA, baseny termalne z wodospadem (basen z zimną
wodą 18°C, basen z ciepłą wodą 35-38°C, basen odpowiedni do
ćwiczeń w wodzie - aerobic wodny, rehabilitacja) ze stanowiskami
do masażu brzucha i barku, ścieżką do masażu całego ciała oraz
wodną ścieżką do masażu stóp
• tepidarium - wypoczywalnia z podgrzewanymi łóżkami, muzyką
relaksacyjną, aromaterapią, piramida Flamma Magica dr Frenkel
- siłownia / fitness
- wieczorki taneczne przy muzyce „na żywo”
- sala zabaw i programy animacyjne dla dzieci (w sezonie letnim)
- ODKRYTE LODOWISKO (w okresie zimowym:
/ uzależnione od warunków atmosferycznych)
Dodatkowo nieodpłatnie dla Gości zameldowanych w Kompleksie
Sandra SPA parking dozorowany dla samochodów osobowych.
Cena za parking auta dostawczego 30,00 zł / doba; przyczepy 30,00 zł / doba
Za dodatkową opłatą:
- sauna sucha z koloroterapią
- grota lodowa, grota śnieżna, grota solna z inhalacją solną
- łaźnia parowa z aromaterapią, łaźnia błotna
- natrysk doznań z mgłą polarną i deszczem tropikalnym
- słoneczna łąka ze stanowiskami do opalania (bez klasycznych łóżek
typowych dla solarium), solarium stojące
- bilard, gry zręcznościowe
- kort do tenisa ziemnego
- zabiegi nie wliczone w pakiet kuracyjny: masaż klasyczny, masaż
wodny z Guam i Algami, ziołowe świece Hopi, komora do krioterapii
- zabiegi kosmetyczne na twarz, dłonie, stopy i całe ciało
- SPA dla DWOJGA
- opłata klimatyczna (wg Uchwały Rady Gminy w Rewalu)
- obiady - wykupienie na cały pobyt - cena promocyjna 30,00 zł/obiad
- opłata za łóżeczko dziecięce 50,00 zł / doba
- butik odzieżowy, sklep z pamiątkami, fryzjer
- wypożyczalnia łyżew
- opłata za psa (możliwość tylko w bungalowie i pawilonie letnim) - małe
rasy do 5 kg 40,00 zł / doba; duże rasy powyżej 5 kg 80,00 zł / doba
- dopłata do 3-osobowego pokoju typu Studio (z dwoma pomieszczeniami)
20,00 zł / każda osoba / za 1 dobę / tylko w sezonie letnim
- dopłata za niewykorzystane łóżko w pokoju:
• w sezonie letnim oraz w czasie trwania imprez pakietowych +80%
ceny pobytu w określonym terminie
• poza sezonem
-- pokoje Sandra z łóżkiem przy ścianie - bezpłatnie
-- pokoje 2-osobowe Sandra i Sandra SPA +50 zł / doba
- UWAGA! Pokoje 1-os. w części Sandra (poza sezonem oraz
pakietami pobytowymi:
• 1 osoba +50 zł
• druga osoba (dostawka)
dziecko do lat 12-tu +50% wartości pobytu
osoba dorosła (powyżej 12-tu lat) +70% wartości pobytu
- wypożyczenie lodówki 20,00 zł / doba
- dodatkowa pościel 50,00 zł /doba
- opłata za wyżywienie (wspólne miejsce do spania) 100,00 zł /osoba
- wyżywienie - śniadania 35 zł/osoba, obiadokolacja 65 zł/osoba
Pakiet kuracyjny
Cena 50,00 zł - doliczana jest do każdego dnia pobytu. Istnieje również
możliwość korzystania z bazy rehabilitacyjnej bez wykupowania
pakietu rehabilitacyjnego. W tym przypadku odpłatność za zabiegi wg
ustalonych cen za pojedynczy zabieg.
Oferta rehabilitacyjna obejmuje leczniczą fizyko-, balneo- i
kinezyterapię adresowaną głównie do osób ze schorzeniami narządu
ruchu oraz układu oddechowego i krążenia. Oprócz tego wykonywane
są zabiegi kosmetyczne, oczyszczające organizm oraz relaksujące.
Pełna lista zabiegów rehabilitacyjnych na www.sandrareha.pl
W cenę pobytu rehabilitacyjnego (z pakietem kuracyjnym)
wliczono świadczenia jak wyżej + dodatkowo:
- wizyta lekarska
- do trzech zabiegów dziennie (w dni robocze)

Apartamenty / Mieszkania wakacyjne Sandra Resort SPA 2018
(cena za 1 dobę** - bez wyżywienia) www.sandra-apartamenty.pl
Termin

1 sypialnia (do 4 osób)

2 sypialnie (do 6 osób)

22.VI-06.VII *

400,00 zł

550,00 zł

06.VII-19.VIII *

550,00 zł

700,00 zł

19.VIII-02.IX *

400,00 zł

550,00 zł

po 02.IX

400,00 zł

550,00 zł

Luksusowo wyposażone Apartamenty / Mieszkania wakacyjne Sandra
Resort SPA to idealne miejsce na wypoczynek, w otoczeniu pięknej zieleni,
z dala od miejskiego zgiełku. Każde mieszkanie składa się z sypialni,
pokoju dziennego połączonego z aneksem kuchennym, łazienki oraz
przestronnego tarasu.
Goście mogą korzystać z aquaparku Kompleksu Sandra SPA oddalonego
o 2,5 km - www.sandraspa.pl

Ośrodek Wczasowy KAJA 2018
(cena za jeden osobodzień*) www.kaja.ta.pl
Termin

pobyt > 2 dób

22.VI-06.VII *

130,00 zł

06.VII-19.VIII *

150,00 zł

19.VIII-02.IX *

130,00 zł

pobyt do 2 dób

170,00 zł

OŚRODEK WCZASOWY KAJA położony jest w lesie sosnowym,
posiada pawilony i domki. Pokoje 2, 3 i 4-osobowe wyposażone
są w telewizor, łazienkę. Wszyscy Goście, którzy mieszkają
w O.W. KAJA mogą korzystać z aquaparku Kompleksu Sandra SPA.
O.W. KAJA znajduje się w Pogorzelicy przy ul. Leśników 2 (tj. ok. 3 km na
wschód od Kompleksu Sandra SPA) - www.sandraspa.pl
* sezon
** w okresie objętym przez pakiety ceny z cennika nie obowiązują
ceny zawierają 8% podatku VAT
W przypadku zmiany stawek podatku VAT w turystyce, ceny ulegną zmianie
Sandra SPA zastrzega sobie możliwość zmiany cen
*** zastrzegamy sobie prawo do czasowego wyłączania niektórych atrakcji

Restauracje tematyczne
przy latarni w Niechorzu

www.sandrarest.pl

Restauracja Morska

Restauracja Brazylijska
Z tym

kuponem

zniżka
10%

