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OFERTA WIELKANOC 2022 

„Wielkanoc nad Bałtykiem” 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do spędzenia Świąt Wielkiej Nocy nad 
morzem, w Świnoujściu. 

Wielkanoc to czas spędzony w gronie najbliższych, coraz częściej jednak poza domem. 
Przygotowaliśmy dla Państwa promocyjną ofertę „Wielkanoc nad Bałtykiem”. 
Pakiet 7 dniowy w terminie od 13.04.2022r do 20.04.2022r w cenie 1470,00 zł/osoba. 
Pakiet zawiera zakwaterowanie w komfortowym pokoju lub apartamencie, trzy klasyczne posiłki dziennie 
uwzględniając specyfikę wielkanocnej kuchni. Dwa uroczyste śniadania, dwa Świąteczne obiady oraz dwie 
kolację z lampką wina. W Świąteczne dni słodkie poczęstunki. Przygotujemy dla Państwa i z Państwem 
tradycyjne koszyczki wraz z ich tradycyjną zawartością, abyście mogli Państwo w pobliskim kościele 
poświęcić pokarmy. Dodatkowo udostępnimy nieodpłatnie dla chętnych kijki do Nordic Walking, leżaki 
plażowe oraz parawany, abyście mogli Państwo spędzić czas na świeżym powietrzu korzystając z uroków 
pięknej Świnoujskiej plaży. Pobyt rozpoczynają Państwo kolacją w dniu przyjazdu i kończą śniadaniem w 
dniu wyjazdu, dodatkowo otrzymają Państwo na podróż lunch box. 
Aby mogli Państwo spokojnie zaplanować powrót do domu w dniu wyjazdu przedłużamy dobę hotelową do 
godz. 12:00. 
 

NASZE ATUTY: 
- Odległość obiektu od plaży to ok. 50 m.  Plaża w Świnoujściu  zajmuje corocznie  najwyższe pierwsze miejsca w 
rankingu plaż polskich (raport ONET.PL); 
- Unikalny, historyczny charakter obiektu pochodzącego z końca XIX wieku; 
- Estetyka starannie odrestaurowanego pensjonatu; 
- Komfort gości między innymi dzięki wyposażeniu  w windę; 
- Lokalizacja – Świnoujście jest uzdrowiskiem znanym jest z wyjątkowo szerokiej plaży oraz odbywających się w 
czasie wakacji codziennych koncertów i innym imprez; 
- Możliwość korzystania z Tężni solankowej znajdującej się na wyremontowanej promenadzie w pobliżu; 
- Kącik wypoczynkowy w holu przy recepcji z małą biblioteczką; 
- Bezpłatny Internet bezprzewodowy na terenie obiektu; 
- Wszystkie pokoje wyposażone w łazienkę, TV, telefon; 
- Niektóre pokoje z własnym balkonem lub wyjściem na wspólny taras; 
- W pobliżu Ośrodka Wypożyczalnia rowerów – możliwa dostawa rowerów na życzenie Gości. 
 

Dodatkowe informacje: 
1. Opłata za niewykorzystane miejsce noclegowe wynosi 30% ceny. 
2. Dodatkowa osoba w pokoju, nie korzystająca z osobnego miejsca noclegowego, płaci 50% ceny. 
3. Dzieci do lat 3, nie korzystające z osobnego miejsca noclegowego i wyżywienia - bezpłatnie. 
4. Cena nie obejmuje opłaty uzdrowiskowej (4,80 zł/osoba/doba), pobieranej przez Urząd Miasta Świnoujście, płatnej po 

przyjeździe w recepcji gotówką. 
5. Parking z ograniczoną liczbą miejsc, płatny :  25,00 zł/doba. 
6. ADMIRAŁ II nie przyjmuje zwierząt.  
7. Przy rezerwacji pobierany jest zadatek w wysokości 500,00 zł. od osoby. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 
8. Podane ceny mogą ulec zmianie w przypadku znaczących wzrostów kosztów zewnętrznych.  
9. Pozostałą kwotę należy wpłacić gotówką podczas zameldowania lub na konto na 5 dni przed przyjazdem:   

Dla przelewów krajowych: 
Hotele ADC Sp. z o.o. 

85 1930 1220 2610 0624 6534 0002 
Bank: BPS SA 

Dla przelewów z zagranicy: 
SWIFT: POLUPLPR 

IBAN: PL 85 1930 1220 2610 0624 6534 0002 
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