
Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda

KRYNICA GÓRSKA                                           

PO£O¯ENIE: przy ulicy Pi³sudskiego na p³askim terenie.
POKOJE: 42 pokoje 1, 2, 3-osobowe oraz rodzinne pokoje typu studio (2+1). Ogó³em pokoje mog¹ pomieœciæ do 80 osób, w tym osoby 
niepe³nosprawne poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pokoje wyposa¿one s¹ w telefon, telewizor, radio, czajnik 
elektryczny; wiêkszoœæ pokoi posiada balkony.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: sala gimnastyczna, biblioteka, stanowisko komputerowe, pi³karzyki, gry planszowe, sala konferencyjna.
BAZA ZABIEGOWA: elektroterapia, hydroterapia, balneoterapia, inhalacje, ultradŸwiêki, magnetoterapia, fototerapia, kinezyterapia i 
inne.

Cena od osoby:

825 z³    w pokoju 2, 3-os. z ³azienk¹
              i 1-os. typu studio

785 z³    w pokoju 2-os. w studio

CENA ZAWIERA
* 7 noclegów w wybranym pokoju
* 3 posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet (cukrzycowa, w¹trobowa,  
  bezglutenowa, lekkostrawna, normalna)
* konsultacjê lekarsk¹
* 2 zabiegi lecznicze dziennie wed³ug wskazañ lekarza (z wy³¹czeniem 
  pierwszego i ostatniego dnia pobytu, a tak¿e niedziel i dni œwi¹tecznych)
* kuracjê pitn¹ w pijalniach wód mineralnych
* gimnastykê grupow¹ (poniedzia³ek - pi¹tek)
* 2 seanse w Jaskini Solnej (300 metrów od sanatorium)
* 1 seans w Kompleksie SPA (300 metrów od sanatorium)
* internet bezprzewodowy
* warsztaty z kosmetologii i wiza¿u dla Seniorek (ka¿da œroda)

Oferta dostêpna jest pomiêdzy 08 stycznia do 
20 grudnia 2014.
Koszt dodatkowy stanowi op³ata klimatyczna, p³atna 
gotówk¹ w Recepcji.
Pobyt rozpoczyna siê obiadokolacj¹ w dniu przyjazdu 
a koñczy œniadaniem w dniu wyjazdu.

KRYNICA GÓRSKA
Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Panorama
PO£O¯ENIE: w centrum "per³y polskich uzdrowisk" na po³udniowym stoku góry Jasiennik. 
POKOJE: 150 miejsc hotelowych w przestronnych 1, 2 i 3 - osobowych pokojach z aneksami wypoczynkowymi (³azienki, telewizja SAT, 
radio, telefon, internet bezprzewodowy).
WY¯YWIENIE: klienci mog¹ korzystaæ w ka¿dym dniu pobytu z trzech lub dwóch posi³ków, co nie ma wp³ywu na cenê pobytu pakietowego. 
Mo¿liwe s¹ równie¿ posi³ki wegetariañskie i dietetyczne. 
WYPOSA¯ENIE: parking, dwie windy, basen (wymiary basenu: 9 m x 18 m, g³êbokoœæ: 90 cm - 190 cm, temperatura wody: 26 st. + / -2 st.), 
sauna, jacuzzi, sundance spa, solarium, bilard, ping-pong, miejsce na ognisko, grill, studio kosmetyczne, plac zabaw dla dzieci, pokój gier 
(slot machine), wypo¿yczalnia rowerów, pokój internetowy, drink bar, pokój bawialny dla dzieci - (happy room) / sezonowo - dzia³aj¹cy w 
ferie i wakacje /, boisko do siatkówki, badmintona, obszerny taras widokowy na ostatniej kondygnacji budynku. 
ZABIEGI: klienci mog¹ w ka¿dym dniu pobytu korzystaæ z us³ug bazy zabiegowej w godzinach 7.00 -15.00. 

marzec, kwiecieñ, maj,                   120 z³

czerwiec:                                         125 z³

lipiec, sierpieñ, wrzesieñ:              130 z³

paŸdziernik:                                     125 z³

listopad, do 20 grudnia:                 120 z³

CENA OD OSOBY ZA 1 DOBÊ CENA ZAWIERA:

* 1 nocleg
* 3 lub 2 posi³ki dziennie: œniadania - 
  bufet szwedzki, obiady i kolacje 
  serwowane do stolika lub œniadania 
  i obiadokolacje
* 2 zabiegi dziennie w ka¿dym dniu 
  pobytu poza niedziel¹
* korzystanie z krytego basenu, sauny, 
  si³owni, bilarda, ping-ponga
* podatek VAT

Baza czynna jest codziennie poza niedzielami i dniami œwi¹tecznymi. 
W cenie pakietu s¹ dwa zabiegi z zakresu fizykoterapii lub jeden zabieg fizykoterapii i jeden 
wodny. 
W przypadku jacuzzi istnieje mo¿liwoœæ za dodatkow¹ op³at¹ zakupienia borowiny do masa¿u 
wodnego w cenie 6 z³ / zabieg lub skorzystanie z zabiegu bez borowiny bez dodatkowych dop³at. 
Masa¿ klasyczny nie jest wkalkulowany w cenê pakietu. 

Na miejscu obowi¹zuje do zap³aty op³ata klimatyczna w cenie: 3,50 z³ /os. za dzieñ pobytu.
Bezp³atnie: internet bezprzewodowy, parking.
Op³ata za zwierzêta: 10 z³ / doba.
Warunkiem korzystania ze œwiadczeñ w cenie kompleksowej (pakietowej) jest zakupienie pobytu 
minimum trzydniowego. 
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