
3-dniowy  

Pobyt nad morzem 

dla 2 osób dorosłych 

 i 2 dzieci 

Zaproszenia są imienne co wyklucza 

możliwość ich przekazywania osobom 

trzecim. Nie ma możliwości łączenia 

zaproszeń (pobytów) w jeden dłuższy. 



Termin pobytu: 
 Dokładny termin do uzgodnienia 

 Ważny w okresie: 22.03- 26.04; 5.05-7.06.14; II połowa września; październik 2014 

 Zaproszenie ważne do końca października 

 Doba zaczyna się od 16:00 (od kolacji), a kończy o 12:00 (po śniadaniu). 

W ramach pobytu: 
 2 NOCLEGI w pokoju 4-osobowym  w budynku lub domku 

 WYŻYWIENIE: All inclusive light 

 PAKIET SPA 

 AQUAPARK, AQUA AEROBIC 

  ANIMACJE - odbywają się według programu Resortu 

 SPORT, FITNESS, REKREACJA 

Fitness - siłownia, aerobic, grota z wodospadami, kort tenisowy, ogródki 

jordanowskie, boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej, stoły do 

tenisa stołowego, ścieżka zdrowia, stanowiska do grillowania. 

 ZAJĘCIA DLA DZIECI  

DODATKOWO Z MYŚLĄ O DZIECIACZKACH: 

• Drewniane place zabaw, 

• W salach restauracyjnych - wysokie krzesełka do spożywania posiłków 

dla maluchów, 

• W ogólnodostępnych łazienkach stoliki z przewijakiem. 

 

Na terenie Health Resort & Medical Spa Panorama Morska obowiązuje system 

płatności bezgotówkowej. Oznacza to, że posługujemy się firmowymi kartami 

płatniczymi Panoramy Morskiej, będącymi jedyną formą płatności.



All inclusive light: 
 Posiłki wydawane w formie bufetu szwedzkiego, podczas posiłków zapewniane są napoje: 

• śniadanie: herbata, kawa, soki; • obiad: kompot, woda;        • kolacja: herbata, kawa; 

 Szwedzkie stoły - potrawy kuchni świata podczas codziennych animacji, wieczorów tematycznych. 

Pakiet SPA: 
1 x Seans opalania na Słonecznej łące dla 2 osób dorosłych 

1 x Masaż fizykoterapeutyczny Wellsystem Hydro Jet Medical dla 2 osób dorosłych 

1 x RELAKS W STREFIE WELLNESS dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci:  

Sauna Fińska (sucha) 

Sanarium, czyli połączenie kąpieli tropikalnej, łaźni parowej i kąpieli  

w ciepłym powietrzu 

Świat jacuzzi: 

• oczyszczająca kąpiel z solą z Morza Czarnego 

• dotleniająca kąpiel borowinowa 

• regenerująca kąpiel algowo-termalna 

• wzmacniająca kąpiel jodowo-bromowa 

• relaksująca kąpiel morska 

Zajęcia dla dzieci: (wg programu Resortu) 
 Bezpłatne przedszkole podczas zabiegów rehabilitacyjnych,  

dla dzieci w wieku 3 do 8 lat, 

 Centrum zabaw dla dzieci "Świat dziecka" - sala klimatyzowana z basenem  

z piłeczkami, zjeżdżalniami i domkami dla maluchów, 

 Pracownia plastyczna, 

 Zajęcia integracyjno-rozwojowe przy muzyce z opieką wykwalifikowanych 

animatorów np. "Zabawy z płachtą",  "Piracka Przygoda", "Festiwal piosenki 

dziecięcej", "Wybory Miss i Mistera„ 

 Dyskoteki dla dzieci, 

 Liczne zabawy i gry plenerowe z konkursami i nagrodami, ogniska z grochówką  

i kiełbaskami, 

 Dla starszych dzieci turnieje tenisa stołowego oraz mecze piłki siatkowej. 



Opis obiektu 
 Health Resort & Medical SPA „Panorama Morska” w Jarosławcu to obiekt  

o powierzchni 10ha, kompleks posiada ponad 400 nowoczesnych pokoi  

z pełnym węzłem sanitarnym.  
 

 Położony w Jarosławcu, 350 m od najpiękniejszej polskiej plaży, „Panorama  

Morska” zaprasza na wypoczynek, leczenie oraz rehabilitację wszystkich  

ceniących wysoką jakość usług i komfort wypoczynku. Resort polecany jest 

rodzinom z dziećmi, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz tym, 

którzy chcą aktywnie spędzić czas nad morzem. To również miejsce, w którym 

można zorganizować oraz profesjonalnie przeprowadzić szkolenia i konferencje.  
 

 Największą atrakcją jest ogromny Aquapark – kompleks zewnętrznych  

wewnętrznych basenów z podgrzewaną wodą i leżakami.  
, 

 O dobre samopoczucie, relaks i urodę można zadbać w nowoczesnym spa & 

wellness, gdzie proponujemy szeroką gamę zabiegów odmładzających skórę, 

poprawiających samopoczucie, upiększających oraz relaksacyjnych. 

Przeprowadzane są one na sprawdzonych i bezpiecznych kosmetykach, w 

oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne. 



Opis Aquaparku 
 W 2008 roku Health Resort & Medical Spa Panorama Morska oddał  

do użytku kompleks basenów zewnętrznych i wewnętrznych o pow. lustra wody  

około 1500m2. 

 Aquapark to kompleks basenów w skład którego wchodzą:  

- basen z rwącą rzeką (wewnętrzny) o dł. 55m i gł. 1,25m ze zjeżdżalniami i kilkoma 

stanowiskami do masażu karku 

- basen z falą morską (zewnętrzny) o głębokości od 0 do 1,60 m i o powierzchni lustra 

wody 770m2, co czyni go największym w Polsce zaopatrzony jest w gejzery 

powietrzne 

- 2 baseny wielofunkcyjne (zewnętrzne) głębokości od 1,20 do 1,35m  połączone 

zjeżdżalnią zaopatrzone w punkty masażu  ściennego, stanowiska do masażu 

karku, gejzery powietrza, grzybek wodny, leżanki rurowe z masażem powietrznym 

  

 Podgrzewana woda w basenie ze sztuczną rzeką: 

przez cały rok. 

Podgrzewana woda w basenach wielofunkcyjnych: 

od 15 maja do 16 września 

Podgrzewana woda w basenie z falą morską: 

od 29 maja do 9 września. 

 

 



Opis zabiegów 
 Seans na Słonecznej łące 
 Słoneczna łąka to nowoczesne i zdrowe opalanie przez cały rok oraz relaks  

 i wypoczynek, np. po kąpieli wodnej lub łaźni parowej. Słoneczna łąka nadaje ciału 

delikatną opaleniznę dzięki promieniom zbliżonym do naturalnych i lekko 

opalających promieni słonecznych, można zrelaksować się i poprawić koloryt skóry. 

 Masaż fizykoterapeutyczny  

 Wellsystem Hydro Jet Medical 
 

        Wyjątkowy hydromasaż "na sucho" zapewniający najlepszy relaks. Indywidualnie regulowane          

        strumienie wody masują ciało poprzez cienką matę, z możliwością zastosowania różnych     

        technik masażu: wachlarzowy, rotacyjny, lub punktowy, z dowolnie wybranym natężeniem.   

        Medy Jet relaksuje, odpręża, daje uczucie rozluźnienia mięśni, łagodzi objawy bólowe   

        kręgosłupa, poprawia samopoczucie. Najlepsza propozycja dla osób, które mają mało     

        czasu:  do zabiegu nie trzeba  się rozbierać bądź przebierać, a po zabiegu nie trzeba czeka 

aż ciało wyschnie. 


