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Drodzy Państwo, 
W trosce o bezpieczeństwo Naszych Gości oraz Pracowników wprowadziliśmy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa,  

higieny oraz ograniczenia rozpowszechniania pandemii Covid-19. 
Imperiall Resort & MediSpa funkcjonuje zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dostępnymi na stronie https://www.gov.pl/ 

Dzięki wprowadzonym procedurom, a przede wszystkim ich przestrzeganiu wierzymy, że Państwa pobyt w naszym obiekcie będzie bezpieczny. 
W związku z sytuacją pandemii Covid-19 składowe pakietu oraz regulamin obiektu mogą ulec zmianie. 

Zgodnie z zaleceniami GIS usługa sprzątania Pokoi/Domków Lux została ograniczona. 
#BezpiecznyImperiall 

Oferta obejmuje: 

 Min. 3 Dni (2 noclegi) według wybranego rodzaju 

zakwaterowania 

 Wyżywienie*: 

Śniadanie 

Obiadokolacja 

*Forma serwowania posiłków zgodna z zaleceniami GIS 

 Tematyczne wieczory muzyczne 

 Relaks na krytym kompleksie basenowym  

(tor pływacki 12.5m, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia, 

wydzielony brodzik dla dzieci,  jacuzzi) 

 Relaks w Strefie Wellness  

(Sauna sucha, Łaźnia Parowa, Tężnia solankowa) 

 Ręcznik Hotelowy  

 Ręcznik basenowy oraz szlafrok (dla osoby dorosłej)  

do wypożyczenia na podstawie Vouchera 

 Boisko Wielofunkcyjne 

(piłka nożna, koszykówka, siatkówka  

 Korzystanie z Sali do Gimnastyki i Jogi 

 Korzystanie z Sali Fitness Cardio (Siłownia)  

 Korzystanie z Outdoor Fitness Park (Siłownia zewnętrzna) 

 Bezpłatny Dostęp do WiFi  

 

 

 

 

 

 

Atrakcje dla dzieci w cenie: 
 Powitalna Niespodzianka od Imperiall (dzieci 3-12 lat) 

 Lunch Box: zupa + owoc (dzieci 3-12 lat) 

 Wstęp do przestronnej Sali Zabaw Joonglaland a w niej 
terrarium (legwany TRALA i  LALA) oraz akwarium  

 Wstęp do Sali Zabaw Interaktywnych: X-Box Kinect na 
dużym ekranie, Szachy Giganty, Piłkarzyki, Fun-Floor 

 Akcesoria dziecięce do Pokoi: wanienki, podnóżki, maty 
antypoślizgowe, zabezpieczenia do kontaktu, nakładki 
na toaletę (na życzenie) 

 Akcesoria dziecięce w Restauracji: krzesełka, 
podgrzewacz do butelek, zastawa dla dzieci, śliniaki 

 Inne*: łóżeczko dziecięce z pościelą, wózek spacerowy, 
(*opcja dodatkowo płatna) 
 

 

Dodatkowo w Obiekcie oraz na terenie Imperiall: 
 Lounge Bar  

 MediSpa (m.in. komora tlenowa, masaże, zabiegi na 
ciało oraz twarz, zabiegi rehabilitacyjne) 

 Imperiall Caffe & Drink Bar 

 Sala gimnastyczna/sala taneczna 

 Sala Kinowa 

 Salon gier 

 Miejsce na ognisko 

 Wypożyczalnia rowerów, kijków Nordic Walking 

 

 



CENA ZA OSOBĘ JUŻ OD 170 ZŁ / DOBA
 
*Cena zawiera podatek VAT 

 

Cennik opłat dodatkowych: 

 Opłata miejscowa liczona od 2-giej doby pobytu wg. 
stawki UG UM 2 zł/ 1os. dorosła. ; 1 zł/1 dziecko, 
emeryt, rencista.   

 Parking Monitorowany - 15 zł/doba 

 Pies – 50 zł/doba (Domek Lux) 

 

 

Cennik usług dodatkowych: 

 Łóżeczko dziecięce z pościelą – 40 zł (pobyt) 

 Wypożyczenie szlafroka – 40 zł (pobyt) 

 Wypożyczenie ręcznika basenowego – 30 zł (pobyt) 

 Transfer do Kołobrzegu* - 40 zł (do 4 osób) 

 Transfer do Koszalina* - 120 zł (do 4 osób) 

 Transfer na lotnisko do Goleniowa* - 260 zł (do 4 osób) 
*Transfery w godzinach 07:00-20:00.  
W pozostałych godzinach wycena indywidualna. 

Informacje dodatkowe: 

 Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00 (rozpoczęcie obiadokolacją w dniu przyjazdu, zakończenie 
śniadaniem w dniu wyjazdu). 

 Dziecko 0-3 lat – (maksymalnie dwoje dzieci) bez świadczeń bezpłatnie: śpiące na łóżku z rodzicami, bez pościeli oraz ręcznika, 
Dziecko korzysta z posiłków pakietowych. Pobyt z dzieckiem 0-3 lata możliwy tylko w niektórych formach zakwaterowania. 

 Trzecie i kolejne dziecko w wieku 0-3 lat śpiące na dostawce, obowiązuje opłata stała; w cenie pobytu: łóżeczko z pościelą, ręcznik 
hotelowy, posiłki pakietowe. 

 Dzieci, które ukończyły 12 lat na dzień wymeldowania obowiązuje kalkulacja wg cennika osoby dorosłej. 

 Wiek Dzieci 0-12 lata liczony na podstawie daty urodzenia z dnia wymeldowania. 

 Ilość dostawek ograniczona. 
 
 

Bezpieczeństwo: 

 Imperiall przyjmuje na pobyt wyłącznie osoby zdrowe. W przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego lub innych wyraźnych 
oznak choroby obiekt ma prawo nie przyjąć Gościa oraz nie wpuścić go na teren obiektu.  
W takim wypadku zastosowane będą wewnętrze procedury. Sytuacja taka będzie traktowana jako działanie siły wyższej, 
niezawinione przez Imperiall i wykluczające pełną odpowiedzialność za ewentualne poniesione szkody. 

 Na terenie obiektu obowiązuje noszenie osłony nosa i ust.  

 Na terenie obiektu wszyscy nasi Goście są zobowiązani do noszenia opasek identyfikacyjnych na ręku przez cały pobyt. 
Jednocześnie informujemy, że utrata, zgubienie lub zniszczenie, a także udostępnienie paska identyfikacyjnego innym osobom, 
uniemożliwi Państwu korzystanie z naszych usług w pełnym zakresie. 

 Imperiall Resort & MediSpa zastrzega sobie prawo do  zmiany cen, jak również programu i składowych pakietu, 
oraz zastrzega sobie prawo do zmiany numeru Domku Lux/Pokoju/Apartamentu przydzielonego we wstępnej karcie rezerwacji. 
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Imperiall Resort & MediSpa oraz Polityką Bezpieczeństwa. 

 W trosce o bezpieczeństwo Nas wszystkich zachęcamy do  płatności bezgotówkowych. 
W celu dokonania pełnej rezerwacji należy wpłacić 30% zadatku w terminie 3 dni. Pozostałe należność najpóźniej na 3 dni przed 
przyjazdem w formie przelewu bankowego.  
Akceptujemy płatności Polskim Bonem Turystycznym. 
W przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi, ale dajemy możliwość przeniesienia Rezerwacji na inny dogodny termin. 

 W przypadku niemożliwości zrealizowania pakietu ze względu na sytuację pandemii Covid-19, Imperiall Resort & MediSpa ma 
prawo do zmiany lub odwołania pakietu. Sytuacja taka będzie traktowana jako działanie siły wyższej, niezawinione przez Imperiall i 
wykluczające pełną odpowiedzialność za ewentualne poniesione szkody. 

 Ważne: w związku z trwającym stanem pandemii dostępność poszczególnych usług może podlegać ograniczeniom wynikającym z 
aktualnych przepisów prawa i decyzji Imperiall Resort & MediSpa. W trosce o najwyższy standard usług Imperiall Resort & MediSpa 
na bieżąco wdraża procedury sanitarne, jednak nabywając niniejszą ofertę, akceptujesz brak możliwości korzystania z wybranych 
udogodnień w związku z COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imperiall Resort & MediSpa, Sianożęty  ul. Północna 6, 78-111 Ustronie Morskie      
 Tel. +48 94 351 56 39     rezerwacje@imperiall.pl      www.imperiall.pl 
 Imperiall.pl Sp. z o.o.           Nr konta 50 1020 2791 0000 7002 0122 0441 


