
SZCZAWNICA -                         
Sanatorium Uzdrowiskowe Budowlani                         

WIELKANOC         DOJAZD AUTOKAREM   
          

Budowlani to najpiêkniejszy architektonicznie obiekt wypoczynkowy Pienin, po³o¿ony w centrum uzdrowiskowej czêœci Szczawnicy na 
s³onecznym, po³udniowym stoku góry Bryjarka ze wspania³ym widokiem na ca³¹ Szczawnicê oraz Pieniny. Kompleks sk³ada siê z oœrodka 
sanatoryjnego oraz nowootwartego skrzyd³a hotelowego o standardzie ***. Oœrodek sanatoryjno - wypoczynkowy Budowlani dysponuje 
pokojami: 1, 2, 3 - osobowymi. Wszystkie pokoje z pe³nym wêz³em higieniczno - sanitarnym, wyposa¿one w telewizor (tv sat), radio, telefon. 
Z niemal ka¿dego pokoju roztacza siê piêkny, panoramiczny widok na góry. Wszystkie pokoje (za wyj¹tkiem pokoi 3-osobowych) oraz 
apartamenty posiadaj¹ balkon. Sanatorium dysponuje krytym basenem o wymiarach 8 x 16 m. 
Do dyspozycji goœci: sauna sucha i parowa, jacuzzi; gabinety zabiegowe: inhalacje, fizykoterapia, hydroterapia; gabinet masa¿u, salon 
SPA, salon fryzjerski, solaria, kawiarnia, stó³ do ping ponga, bilard, dart. Kawiarnia codziennie organizuje wieczorki taneczne przy muzyce 
mechanicznej; zadaszony grill, boisko do siatkówki, œcie¿ka zdrowia, ogródek letni, plac zabaw dla dzieci.

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem: Kraków - Szczawnica - Kraków
* 4 lub 7 noclegów w pokoju 1, 2-osobowym w zale¿noœci od terminu
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja)
* korzystanie z basenu
* ubezpieczenie NNW
* taksê klimatyczn¹
* podatek VAT

UWAGI:
Zbiórka: godz. 07.00, ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od kolacji do kolacji.

BUSKO ZDRÓJ -                               
Pensjonat Sanato -

PO£O¯ENIE: w centrum uzdrowiska z piêknym widokiem na park zdrojowy.
POKOJE: 1, 2 - osobowe oraz pokoje przystosowane dla osób niepe³nosprawnych. Wszystkie pokoje z ³azienkami, 
wyposa¿one w tv lcd, radio, telefon, czajnik bezprzewodowy, lodówkê mini-bar, suszarkê do w³osów. Pokoje na I piêtrze z 
balkonami, czêœæ z ³ó¿kami ma³¿eñskimi; pokoje na II piêtrze bez balkonów, czêœæ pokoi z ³ó¿kami ma³¿eñskimi; 1 pokój typu 
studio (3 pokoje ze wspóln¹ ³azienk¹)
WYPOSA¯ENIE:
trzy posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ wyboru diety).
BAZA ZABIEGOWA:
szeroka gama zabiegów fizykoterapeutycznych (krioterapia, ultradŸwiêki, pr¹dy), k¹piele siarczkowe. 

WIELKANOC DOJAZD AUTOKAREM
 pobyt z zabiegami

CENA ZAWIERA:
* transport autokarem: Kraków - Busko Zdrój - 
  Kraków
* 4 lub 7 noclegów w pokoju 2-osobowym w zale¿noœci 
  od terminu
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja)
* trzy zabiegi dziennie
* konsultacjê lekarsk¹
* ubezpieczenie NNW, taksê klimatyczn¹
* podatek VAT

15.04 - 22.04.2014
1290 z³ - osoba doros³a

UWAGI:
Zbiórka: godz. 07.00, ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od obiadu do œniadania.

18.04 - 25.04.2014
1380 z³ - osoba doros³a

18.04 - 22.04.2014
845 z³ - osoba doros³a

Œniadania i kolacje serwowane s¹ w formie bufetu, obiad podawany jest 
do stolika. Pobyt rozpoczyna siê od godz. 14.00 (pierwszy posi³ek obiad), 
a koñczy o godz. 10.00 (ostatni posi³ek œniadanie).
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18.04 - 22.04.2014
900 z³ - osoba doros³a


	Strona 1

