POBYTY LECZNICZE 2017
Zapraszamy do skorzystania z oferty pobytów leczniczych, połączenie
fizjoterapii oraz aktywnego wypoczynku w scenerii Tatr to najlepszy sposób na poprawę zdrowia.
Dysponujemy bogatą bazą zabiegową, zabiegi dobieramy indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta.
Co leczymy?
• chorobę zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa
• zespoły bólowe kręgosłupa, dyskopatie, stany po złamaniach, zwichnięciach i kontuzjach sportowych
• reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
• zaburzenia krążenia obwodowego, powikłania cukrzycy: angiopatie i neuropatie
• zespół przewlekłego zmęczenia, depresję
• atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry, oparzenia, trudno gojące się rany
• następstwa udarów mózgowych
• stwardnienie rozsiane
Oferta pobytu 7 dniowego:
 pakiet 15 zabiegów,
 zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i TV (6 noclegów),
 całodzienne wyżywienie (świadczenia rozpoczynają się śniadaniem, kończą kolacją),
 bezpłatna strefa Wi-Fi (wyznaczone strefy)
Oferta pobytu 10 dniowego:
 pakiet 24 zabiegów,
 zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i TV (9 noclegów),
 całodzienne wyżywienie (świadczenia rozpoczynają się śniadaniem, kończą kolacją),
 jedna impreza taneczna (muzyka na żywo, poczęstunek, „herbata góralska”),
 jedna wycieczka na terenie TPN z przewodnikiem,
 bezpłatna strefa Wi-Fi (wyznaczone strefy).
Oferta pobytu 14 dniowego:
 pakiet 30 zabiegów,
 zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i TV (13 noclegów),
 całodzienne wyżywienie (świadczenia rozpoczynają się śniadaniem, kończą kolacją),
 dwie imprezy taneczne (muzyka na żywo, poczęstunek, „herbata góralska”),
 dwie wycieczki na terenie TPN z przewodnikiem,
 bezpłatna strefa Wi-Fi (wyznaczone strefy).
Uwagi:
 Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym (z 1 łóżkiem) - dopłata pobyt 7 dni-150 zł, 10 lub 14 dni-300 zł.
 Opłata za parking pobyt 7 dni/15 zł, pobyt 10 lub 14 dni 30 zł.
 Świadczenia rozpoczynają się śniadaniem w dniu przyjazdu (zakwaterowanie od 8.00), kończą kolacją w dniu wyjazdu
(wykwaterowanie do 18.00). Koszty niewykorzystanych świadczeń nie zostają zwracane. W ramach kolacji w dniu
wyjazdu istnieje możliwość odebrania suchego prowiantu.
 Istnieje możliwość przyjazdu dzień wcześniej po wcześniejszej rezerwacji, zakwaterowanie od 17 (cena 30 zł/osoba).
 Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
 W przypadku uzasadnionych sytuacji (np. mała liczba chętnych, zdarzenia losowe) organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany programu oferty. Niezorganizowane atrakcję będą rekompensowane zwiększoną ilością zabiegów.
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09.01 -15.01
23.01 - 20.01
30.01 - 05.02
13.02 - 19.02
27.02 - 05.03
13.03 - 19.03
27.03 - 02.04

06.02 - 12.02
20.02 - 26.02
06.03 - 12.03
20.03 - 26.03
03.04 - 09.04

30.01 - 08.02
13.02 - 22.02
27.02 - 08.03
13.03 - 22.03
27.03 - 05.04
14.04 - 23.04
Wielkanoc

Pobyty 14 dniowe
(13 noclegów)
od 30.01 do 12.02
od 13.02 do 26.02
od 27.02 do 12.03
od 13.03 do 26.03
od 27.03 do 09.04
od 10.04 do 23.04
Wielkanoc

02.05 - 08.05

09.05 -15.05

02.05 -11.05

02.05 - 15.05

17.05 - 23.05

24.05 - 30.05

17.05 - 26.05

17.05-30.05

01.06-07.06

08.06-14.06

01.06-10.06

01.06-14.06

16.06-22.06

23.06-29.06

16.06-25.06

16.06-29.06

Pobyty 7 dniowe (6 noclegów)

Pobyty 10 dniowe
(9 noclegów)
06.01 - 15.01

organizujemy tylko pobyty 14 dniowe

01.07-14.07
16.07-29.07
31.07-13.08
15.08-28.08

30.08-05.09

06.09-12.09

30.08-08.09

30.08-12.09

14.09-20.09

21.09-27.09

14.09-23.09

14.09-27.09

29.09-05.10

06.10-12.10

29.09-08.10

29.09-12.10

14.10-20.10

21.10-27.10

14.10-23.10

14.10-27.10

02.11-08.11

09.11-15.11

02.11-11.11

02.11-15.11

17.11-23.11

24.11-30.11

17.11-26.11

17.11-30.11

01.12-07.12

08.12-14.12
-

01.12-09.12

01.12-14.12

19.12-28.12
Boże Narodzenie

15.12-28.12
Boże Narodzenie

Cena za osobę
14 dni 1450 zł.
10 dni 1200 zł.
7 dni 850 zł.
14 dni 1350 zł.
10 dni 1100 zł.
7 dni 800 zł.
14 dni 1500 zł.
10 dni 1300 zł.
14 dni 1400 zł.
10 dni 1150 zł.
7 dni 850 zł.
14 dni 1450 zł.
10 dni 1200 zł.
7 dni 900 zł.
14 dni 1500 zł.
10 dni 1250 zł.
7 dni 950 zł.
14 dni 1600 zł.
10 dni 1300 zł.
7 dni 950 zł.
14 dni 1700 zł.
14 dni
10 dni
7 dni
14 dni
10 dni
7 dni
14 dni
10 dni
7 dni

1600 zł.
1300 zł.
950 zł.
1450 zł
1200 zł.
850 zł.
1400 zł.
1150 zł.
850 zł.

14 dni 1350 zł.
10 dni 1100 zł.
7 dni 800 zł.
14 dni
10 dni
7 dni
14 dni
10 dni

1400 zł.
1150 zł.
850 zł.
1700 zł
1500 zł
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