
ARKA Centrum Rekreacji Wypoczynku i Rehabilitacji w Jarosławcu  
zaprasza na  

Szampański Sylwester nad Morzem Bałtyckim  
 

31 grudzień 2021 r. - 6 styczeń 2022 r. - pobyt tygodniowy sylwestrowo-noworoczny  
pokój mniejszy 2 osobowy - 1300 zł / osoba   
pokój większy 2 osobowy - 1500 zł / osoba  

 
pobyt krótszy minimum - 3 doby  

pokój mniejszy 2 osobowy - 200 zł osoba / doba 
pokój większy 2 osobowy - 250 zł osoba / doba  

 
Ośrodek położony nad samym morzem na wysokim brzegu klifowym  

przy 6 hektarowej plaży DUBAJ w Jarosławcu 
W cenie zapewniamy:  

 Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką, TV, chłodziarką, czajnikiem (pokój 1 osobowy dopłata 100 zł do 
pobytu 7 dniowego) możliwość odpłatnego przyjazdu z Państwa pupilami pieskami lub kotkami - 10 zł /doba); 

 Wyżywienie 3 razy dziennie - bufet szwedzki; 
 Szampański Bal Sylwestrowy z bogatym menu;  
 Noworoczne ognisko z grzańcem i regionalnymi potrawami; 
 Magiczne dekoracje świąteczne na terenie ośrodka i we wnętrzach otulonych świątecznym nastrojem;  
 Wieczorki taneczne; 
 Do dyspozycji kijki Nordic Walking, bilard, ping-pong, na terenie FIT-PARK;  
 W ośrodku Kaplica z codzienną Mszą Św. tutaj również pożegnamy Stary i powitamy Nowy Rok; 
 Na chłodne i wietrzne dni spotkania przy kominku i coś na rozgrzewkę;  
 Dla uczestników pobytu zniżka BON 100 zł do wykorzystania na sezon 2022.   

 
W tym czasie w Jarosławcu spokój, cisza, wspaniałe iluminacje świetlne w centrum miejscowości i piękna Szopka 
Bożonarodzeniowa z figurami rzeczywistych rozmiarów przy hotelu Bursztynowy Szlak. 
Idealny czas na odpoczynek, podsumowanie mijającego roku, by z nowymi wyzwaniami i postanowieniami  powitać Nowy 
Rok nad Morzem Bałtyckim  
Spędź Sylwestrowy Wieczór  z nami to sposób na ucieczkę od miejskiego zgiełku, zakupów i pracowitych przygotowań, 
my zrobimy to za Ciebie.  
Czekamy na Państwa z lampką szampana, aromatycznymi zapachami, zimową herbatą z goździkami i imbirem, 
wspaniałą zabawą.  

Serdecznie zapraszamy !!! 
 

Dodatkowo: 
 odpłatnie możliwość zwiedzania Muzeum Bursztynu, latarni morskiej, galerii piaskowej w Jarosławcu, muzeum rybaka w 

Jezierzanach; 
 możliwość odpłatnego korzystania z rowerów (nowo wybudowana ścieżka rowerowa prowadząca z Jarosławca przez 

sosnowy las do Darłówka); 
 opłata miejscowa 2,4 zł / osoba za dzień;  
 płatny niestrzeżony parking 10 zł doba samochód osobowy.  

W okolicy: 
 Darłowo: zamek Książąt Pomorskich, Park Wodny z morską wodą;  
 Ustka: Bunkry Blichera, promenada; 
 Słupsk Zamek Książąt Pomorskich; 
 Dolina Charlotty (fokarium, zwierzyniec). 

 
Uwaga: zastrzegamy, że zgodnie z wytycznymi  dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-

19 w Polsce Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z 28.04.2020 r. w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 
hotel/obiekt/pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz 
personelu hotelu/obiektu/pensjonatu. 

Biuro rezerwacji: 
59 810 81 18, 509 316 608, 604 460 102 

www.arka-jaroslawiec.pl 


