
Pobyt hotelowy 2019 r. (do 6 dób)
4 zakwaterowanie zgodnie z rezerwacją                                                                                        
4 całodzienne wyżywienie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego,                          
     2-daniowy obiad serwowany do stolika – z możliwością wyboru diety*)
4 możliwość korzystania z basenu i sauny wieczorem (60 min.)                                                  

                          Cena od 1 osoby za dobę w zł. brutto (do 6 dób)

RODZAJ POKOJU
02.01-31.03.2019,

27.12.2019-
10.01.2020

01.04-29.06.2019,
29.08-27.10.2019,
20.12-27.12.2019

30.06-
28.08.2019

28.10-
19.12.2019

1-OS standard 164,00 zł 186,00 zł 206,00 zł 158,00 zł
1-OS podwyższony standard 204,00 zł 234,00 zł 252,00 zł 196,00 zł
2-OS standard 137,00 zł 155,00 zł 172,00 zł 132,00 zł
2-OS standard (plus) 160,00 zł 185,00 zł 200,00 zł 154,00 zł
2-OS podwyższony standard 170,00 zł 195,00 zł 210,00 zł 164,00 zł
3, 4-OS standard 108,00 zł 120,00 zł 137,00 zł 103,00 zł
2-OS apartament 180,00 zł 205,00 zł 220,00 zł 174,00 zł

Pobyt leczniczy 2019 r. (7 do 13 dób)
4 zakwaterowanie zgodnie z rezerwacją
4 całodzienne wyżywienie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego,
     2-daniowy obiad  serwowany do stolika – z możliwością wyboru diety*) 
4 całodobowa opieka medyczna 
4 wstępne i końcowe badanie lekarskie
4 3 zabiegi lecznicze + BONUS (do wyboru: ćwiczenia w basenie lub dowolne pływanie 
     lub gimnastyka zbiorowa lub ćwiczenia na przyrządach) w dni zabiegowe. Zabiegi  
     lecznicze ordynowane według wskazań lekarskich

                               Cena od 1 osoby za dobę w zł. Brutto (7 do 13 dób)

RODZAJ POKOJU
02.01-31.03.2019,

27.12.2019-
10.01.2020

01.04-29.06.2019,
29.08-27.10.2019,
20.12-27.12.2019

30.06-
28.08.2019

28.10-
19.12.2019

1-OS standard 157,00 zł 177,00 zł 196,00 zł 151,00 zł

1-OS podwyższony standard 194,00 zł 224,00 zł 246,00 zł 188,00 zł
2-OS standard 131,00 zł 148,00 zł 164,00 zł 126,00 zł
2-OS standard (plus) 152,00 zł 177,00 zł 195,00 zł 147,00 zł
2-OS podwyższony standard 162,00 zł 187,00 zł 205,00 zł 157,00 zł

3, 4-OS standard 104,00 zł 115,00 zł 131,00 zł 98,00 zł

2-OS apartament 172,00 zł 197,00 zł 215,00 zł 167,00 zł

  
Pobyt leczniczy 2019 r.(14 i więcej dób)

4 zakwaterowanie zgodnie z rezerwacją
4 całodzienne wyżywienie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, 
     2-daniowy obiad serwowany do stolika – z możliwością wyboru diety*)
4 całodobowa opieka medyczna 
4 wstępne i końcowe badanie lekarskie
4 3   zabiegi lecznicze + BONUS (do wyboru: ćwiczenia w basenie lub dowolne pływanie lub  
     gimnastyka zbiorowa lub ćwiczenia na przyrządach) w dni zabiegowe. Zabiegi lecznicze  
     ordynowane według wskazań lekarskich

                             Cena od 1 osoby za dobę w zł. brutto (14 i więcej dób)

RODZAJ POKOJU
02.01-31.03.2019,

27.12.2019-
10.01.2020

01.04-29.06.2019,
29.08-27.10.2019,
20.12-27.12.2019

30.06-
28.08.2019

28.10-
19.12.2019

1-OS standard 144,00 zł 162,00 zł 180,00 zł 138,00 zł

1-OS podwyższony standard 180,00 zł 205,00 zł 228,00 zł 172,00 zł

2-OS standard 120,00 zł 135,00 zł 150,00 zł 115,00 zł
2-OS standard (plus) 140,00 zł 161,00 zł 180,00 zł 134,00 zł
2-OS podwyższony standard 150,00 zł 171,00 zł 190,00 zł 144,00 zł

3, 4-OS standard 95,00 zł 105,00 zł 120,00 zł 90,00 zł

2-OS apartament 160,00 zł 181,00 zł 200,00 zł 154,00 zł

   
    Pokój standard – pokój z łazienką, balkon, widok na park. Wyposażenie: TV, czajnik,      
     telefon, podstawowe naczynia, pojedyncze łóżka, ręczniki.

Pokój  standard  (plus)  –  pokój  z  łazienką.  Wyposażenie:  czajnik,  telefon,  lodówka  z
minibarkiem**, TV LCD, suszarka do włosów, podstawowe naczynia, łoże małżeńskie lub
pojedyncze łóżka, ręczniki.
Pokój o podwyższonym standardzie – pokój z łazienką, balkon, widok na park lub tężnie.
Wyposażenie:  klimatyzacja,  (tylko  w  pok.  2  os.),  lodówka  z  minibarkiem**,  TV  LCD,
czajnik, telefon, podstawowe naczynia, suszarka do włosów, szlafrok, ręczniki. Na życzenie
Gości możliwość łoża małżeńskiego.
Apartament  2  osobowy –  przestronny  pokój  z  balkonem,  składający  się  z  dwóch
pomieszczeń (części sypialnej oraz wypoczynkowej). Wyposażenie: klimatyzacja, lodówka
z  minibarkiem**,  TV  LCD,  czajnik,  telefon,  suszarka  do  włosów,  szlafrok,  ręczniki,
podstawowe naczynia, łoże małżeńskie.

* diety w cenie: ogólna, cukrzycowa, lekkostrawna. Dieta indywidualna na życzenie klienta  
  dodatkowo płatna 10 zł dziennie.
* * na życzenie klienta minibarek jest uzupełniany i doliczany do rachunku przy wyjeździe.


	158,00 zł
	252,00 zł
	196,00 zł
	2-OS podwyższony standard
	157,00 zł
	196,00 zł
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