
 

 

 

Kompleks Wypoczynkowy Róża Wiatrów Darłówko 

Tel: 695 142 127, 
www.rozawiatrow.pl, e-mail: biuro@rozawiatrow.pl 

Wielkanoc 2022 

 
Termin pakietu 15.04 – 19.04.2022 

 

Standard Pokój 
Cena za osobę 

pakiet 2 
noclegi  

pakiet 3 
noclegi 

pakiet 4 
noclegi 

Pokoje  

hotelowe 

1-osobowy 670 zł 890 zł 1180zł 

2-osobowy 650 zł 850 zł  1100 zł  

3-osobowy 620 zł 800 zł 1050 zł 

Studio (3-osobowe) 800 zł 975 zł 1250 zł 

Apartament  840 zł 1040 zł 1300 zł 

Pokoje 

wczasowe 

1-osobowy 585 zł 770 zł 990 zł 

2-osobowy 540 zł 750 zł 960 zł 

dostawka 470 zł 650 zł 860 zł 

Studio (3-osobowe) 620 zł 800 zł 1050 zł 

pobyt dzieci od 3 do 10 lat 
w pokoju rodziców 

Rabat 20%  

pobyt dzieci w wieku do 3 lat 
w pokoju rodziców 

40 zł dziennie  
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Kompleks Wypoczynkowy Róża Wiatrów Darłówko 

Tel: 695 142 127, 
www.rozawiatrow.pl, e-mail: biuro@rozawiatrow.pl 

 

Pakiet świąteczny zawiera: 
 świętowanie zgodne z tradycjami i zwyczajami wielkanocnymi: malowanie 

jajek, święcenie koszyków, poszukiwanie wielkanocnego zajączka, śmigus 

dyngus na mokro i na wesoło 

 wielkanocna niespodzianka na powitanie w pokoju 

 uroczyste śniadanie wielkanocne z tradycyjnym obfitym stołem. Podczas dni 

świątecznych serwujemy tradycyjne potrawy wielkanocne  

 wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego (śniadania i obiadokolacje). Pobyt 

rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem 

 wielkanocne grillowanie przy muzyce  w chacie grillowej 

 wieczór z grzańcem  przy nastrojowej muzyce 

 odnowa biologiczna i rekreacja - jedno świadczenie do wyboru: kąpiel w                                         

jacuzzi lub tenis na krytej hali sportowej (1h)  (istnieje możliwość korzystania 

z innych zabiegów odnowy biologicznej) 

 miejsce parkingowe 

 bezpłatne łącze internetowe w pokojach  

 korzystanie z Sali zabaw dla dzieci z mini-biblioteką, bilardu. 

 

Dodatkowo płatne :  

 Miejscowa opłata klimatyczna  

 Pobyt zwierząt domowych tylko w budynku wczasowym oddalonym ok 150 m 

od budynku hotelowego z jadalnią oraz recepcją dla wszystkich gości obiektu  

 Nie przyjmujemy zwierząt do budynku hotelowego  
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