
BAŁTYK W NIEPOWTARZALNYM KLIMACIE…



BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS

KOMFORT W CIEPŁEJ RODZINNEJ ATMOSFERZE…



Bursztyn Medical SPA zachwyca położeniem wśród zieleni, w odległości 
zaledwie kilku minut spacerem od szerokiej i piaszczystej plaży.                               
Oaza spokoju i malownicza okolica, w której można odpocząć                                       
od zgiełku miasta i codzienności. 

miły rodzinny klimat
60 komfortowych pokoi z łazienkami
wyśmienita domowa kuchnia
klimatyczna kawiarenka z ogródkiem letnim               
i drinkbarem
spokojny i otoczony zielenią teren (3,5 ha)
wiele atrakcji niezależnych od pory roku
plac zabaw (300m2) i kącik urwisa                                    
z PS4 dla najmłodszych 



BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS

DLA DUSZY, ZDROWIA I URODY…



Na naszych Gości czekają liczne gabinety odnowy biologicznej, w których 
nawet krótka wizyta zapewnia pełen relaks i poprawę samopoczucia.                           
Pod baczną opieką naszych specjalistów można skorzystać z bogatej                   
oferty masaży oraz zabiegów pielęgnacyjnych. 

wewnętrzny basen z jacuzzi (18x7m)                                
i brodzikiem dla dzieci
sauna fińska i kabina podczerwieni 
gabinet kosmetyczny
szeroki wybór masaży ayurvedyjskich                               
i orientalnych
łączymy wiedzę, orientalną tradycje                                
z dobrami siły natury



BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS

PO ZDROWIE I WITALNOŚĆ…



Goście odwiedzający Bursztyn Medical SPA mogą skorzystać z oferty 
profesjonalnych zabiegów rehabilitacyjnych, dzięki którym zniwelujemy 
dolegliwości i poprawimy kondycję fizyczną. Profesjonalna kadra dopasuje 
zabiegi do indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz zaleceń lekarskich. 
Nowoczesny sprzęt oraz nowatorskie techniki wykonywania zabiegów 
zapewniają najwyższą jakość świadczonych usług.

10 gabinetów odnowy biologicznej
zabiegi hydroterapii i fizykoterapii
gimnastyka w wodzie lub sali fitness
wykorzystanie najwyższej jakości surowców 
naturalnych
diety i zdrowy plan żywienia 
rowery i nordic walking



BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS

BANKIETY & KONFERENCJE…



Bursztyn Medical SPA specjalizuje się w organizacji uroczystych przyjęć 
okolicznościowych, konferencji, spotkań biznesowych i integracyjnych. 
Wyszukany wystrój, aranżacja i dekoracja sali zaspokoją potrzeby nawet 
najbardziej wymagających Gości. Kompleksowa i profesjonalna obsługa 
zapewnia wygodę oraz miłą atmosferę podczas spotkania.  

sala bankietowa do 220 osób
sala konferencyjna do 70 osób
profesjonalne wyposażenie konferencyjne
indywidualnie dopasowane menu                               
do charakteru imprezy
dodatkowe atrakcje i imprezy tematyczne
relaks po całodniowym spotkaniu 
w strefie spa & wellness



BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS

WŚRÓD ZIELENI I W HARMONII Z NATURĄ…



W parkowej części Bursztyn Medical SPA znajduje się osada wygodnych 
domków letniskowych 4- i 6-os. Otulone zielenią domki stanowią swoistą oazę 
spokoju i idealne miejsce na wypoczynek dla rodzin z dziećmi. Architektura 
domków współgra z całym obiektem, a dzięki oryginalnej aranżacji wnętrz 
gwarantują poczucie komfortu i ciepła.

wyposażone w łazienkę z prysznicem, drobne 
wyposażenie kuchenne, lodówkę, czajnik 
bezprzewodowy i LED-TV
miejsce do grillowania z ogniskiem
bezpieczny monitorowany i zamykany parking
boiska do siatkówki plażowej, koszykówki        
i badmintona
kort tenisowy (sztuczna trawa)
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BURSZTYN Medical SPA & Wellness S.C.
Ul. Bursztynowa 1; Bobolin; 76-156 Dąbki
Polska

Tel.: +48 94 314 84 67
Fax: +48 94 314 84 68

Email: recepcja@bursztynspa.pl

www.BursztynSPA.pl 
www.BernsteinSPA.de 
www.facebook.com/BursztynSPA 

GPS: +54° 23' 18.03", +16° 20' 1.80"

KOSZALIN 29 km 30 min  |  GDAŃSK 184 km 2 h 30 min  |  POZNAŃ 265 km 4 h  |  WARSZAWA 484 km 6 h


