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Pierwsza seria numizmatów Kukinki wybita przez Mennicę Polską w nakładzie 10.000 sztuk 
to prawdziwe dzieła sztuki. Awers przedstawia mapę Europy z centralnie umieszczoną 
gwiazdą wskazującą lokalizację Zespołu Uzdrowiskowo-Parkowego Kukinka. Rewers przedsta-
wia Gryfa Pomorskiego, wpisanego w cztery filary największej wieży widokowej w Polsce. 
Autorem projektu numizmatu jest architekt Jan Bogusław Pruchniewicz. Kolejne edycje 
numizmatów Kukinki wybijane w Mennicy Polskiej, będą przedstawiać etapy rozwoju 
Zespołu Uzdrowiskowo-Parkowego Kukinka, jego atrakcje i wydarzenia, wybijane w mosiądzu, 
srebrze, złocie i platynie. Dystrybutorem numizmatów Kukinki jest GRANT S.A.

WARTOŚĆ MONETY BĘDZIE COROCZNIE WALORYZOWANA O WSPÓŁCZYNNIK 
INFLACJI COROCZNIE PODAWANY PRZEZ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY.

INDYWIDUALNE 
KARTY CZŁONKOWSKIE

KUKINKA.PL

  Nabywca Numizmatu Kukinki stanowiący jednocześnie INDYWIDUALNĄ KARTĘ CZŁON-
KOWSKĄ wstępu do PARKU KUKINKA, otrzymuje ją z datą ważności 2 lata, liczoną od daty 
pierwszej rejestracji w GRANT S.A. mailem biuro@grant.info.pl lub listem poleconym za pot-
wierdzeniem zwrotu na adres 71-481 Szczecin ul. Zdrojowa 2 B.

  Nabywca Numizmatu Kukinki otrzymuje 8% stałego rabatu na wszystkie usługi w Parku 
Kukinka w dacie ważności INDYWIDUALNEJ KARTY CZŁONKOWSKIEJ.

  CENA NUMIZMATU stanowiącej, jednocześnie INDYWIDUALNĄ KARTĘ CZŁONKOWSKĄ 
wstępu do Parku Kukinka, wynosi 1200 zł bru�o (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100).

  Uszkodzone lub niekompletne, pozbawione kapsuły ochronnej Numizmaty Kukinki poz-
bawione certyfikatu – tracą wartość numizmatyczną, kolekcjonerską i nominalną.
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 Park Zdrojowy Kukinka położony pomiędzy Kołobrzegiem a Mielnem w sąsiedztwie 
Ustronia Morskiego, posiada nieprzeciętne walory lecznicze (duża zawartość soli i jodu
w powietrzu) oraz niespotykane walory krajobrazowe. Ogrom zróżnicowanej zieleni, 
kwiatów, krzewów i drzew, tworzy spokojną, relaksującą i przyjazną atmosferę. Teren otoc-
zony jest lasami sosnowymi, a jezioro, rzeka, strumyki, staw i oczka wodne, nadają mu 
niepowtarzalny klimat.

 Naturalna refleksjoterapia (chodzenie na boso po różnym podłożu), malownicza droga 
do najstarszych dębów w Polsce, wieża widokowa z tarasem na wysokości 89,9 m n.p.m.,
z zapierającym dech w piersiach widokiem na nadmorskie kurorty i pływające statki – to 
jedne z atrakcji tego niezwykłego, magicznego miejsca.

 Poza główną funkcją leczniczą, wypoczynkową i rekreacyjną, na terenie Parku Zdrojo-
wego Kukinka, odbywają się fes�wale balonów pasażerskich, fes�wale latawców, koncerty 
gwiazd muzyki oraz okolicznościowe wystawy

PARK ZDROJOWY KUKINKA
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STATKI 

POWIETRZNE 

NAD BAŁTYKIEM

 Kołobrzeg – jeden z najbardziej znanych w Europie, kurortów turystycznych, odległość 
– 8 minut – drogą dwupasmową szybkiego ruchu S-6

 Ustronie Morskie – urokliwy nieduży nadmorski kurort z pięknym molo, ścieżką rowerową 
wzdłuż morza oraz dużym miejskim basenem kąpielowym, odległość – 900 metrów

 Koszalin – drugie co do wielkości miasto w woj. zachodniopomorskim, 
w którym znajdują się teatry, kina, muzea, filharmonia i amfiteatr, odległość – 30 minut drogą 
szybkiego ruchu S- 6

 Mielno – znany kurort nad Morzem Bałtyckim w odległości 11 kilometrów od Koszalina 
ok. 15 minut

 Pole golfowe – Alte – Farm gospodarstwo agroturystyczne h�p://alte-farm.pl/ – odległość 
ok. 4 km

 Unikatowe ogrody turystyczne Hortulus rozciągające się na ogromnej powierzchni 
kilkudziesięciu hektarów h�ps://www.hortulus.com.pl/

CAMPERPARK 
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park zdrojowy Kukinka

OKOLICE PARKU

SKY PARK 
Ustronie Morskie
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1 SZTUKA MONETY - WARTOŚĆ NOMINALNA

100 SZTUK MONET

1200ZŁ BRUTTO (W TYM 23% VAT)

80.000ZŁ BRUTTO (W TYM 23% VAT)


