
BUSKO -        DOJAZD  AUTOKAREM
Sanatorium S³owacki Medical SPA***
Busko Zdrój jest jednym z g³ównych uzdrowisk polskich. Znajduje siê w po³udniowej czêœci woj. œwiêtokrzyskiego, 
w odleg³oœci 50 km na po³udnie od Kielc i 80 km na pó³noc od Krakowa. Le¿y na wysokoœci 220-250 m n.p.m. w regionie 
zwanym Ponidzie i rozci¹ga siê na zboczach Garbu Wójczañsko-Piñczowskiego. Bioklimat charakteryzuje siê najwiêksz¹ 
liczb¹ dni s³onecznych. Bogactwem uzdrowiska s¹ unikatowe wody siarczkowo - siarkowodorowe, solanki i borowiny 
stosowane w leczeniu wielu schorzeñ reumatycznych, goœæcowych i uk³adu kr¹¿enia.

SANATORIUM S£OWACKI MEDICAL SPA***

PO£O¯ENIE: 
komfortowy obiekt hotelowy zlokalizowany w centrum Uzdrowiska, przy Parku Zdrojowym z w³asnym ogrodzonym  
kompleksem parkowym.
POKOJE:
komfortowe pokoje z balkonami wyposa¿one s¹ w lodówkê, klimatyzacjê (wybrane pokoje), telefon, czajnik, suszarkê do 
w³osów, szlafrok, RTV i bezp³atne ³¹cze internetowe.
WY¯YWIENIE:
3 x dziennie w formie szwedzkiego sto³u.
WYPOSA¯ENIE: 
winda, ogród, altana do grilla, huœtawka, trampolina  oraz p³atny parking. Us³ugi kosmetyczne i fryzjerskie w Studiu 
Pielêgnacji Urody, zabiegi Spa, kawiarnia i restauracja z dancingiem. 
BAZA ZABIEGOWA:
nowoczesna baza lecznicz¹ i rehabilitacyjna. Zabiegi na bazie wód siarczkowych i borowiny 7 dni w tygodniu. Leczymy 
choroby stawów, krêgos³upa, uk³adu nerwowego, stany pourazowe. Basen z hydromasa¿ami (wymiary: 16x8 m), sauny, 
jacuzzi oraz dostêp do sali fitness, sto³u bilardowego i sto³u do ping-ponga. Wszystkie zabiegi wykonywane na terenie 
obiektu. Ca³odobowa opieka medyczna.

BO¯E NARODZENIE I SYLWESTER

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem Kraków - Busko Zdrój - Kraków
* noclegi w pokoju 2-osobowym z ³azienk¹
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (œniadania i kolacje 
  w formie bufetu szwedzkiego, obiady
  podawane do sto³u, do wyboru z proponowanych dañ )
* dostêp do basenu z hydromasa¿ami, saun i jacuzzi
* uroczyst¹ kolacjê wigilijn¹ 
* taksê klimatyczn¹
* ubezpieczenie NNW
* podatek VAT

23.12 - 27.12.2014

690 z³ - osoba doros³a

BO¯E NARODZENIE

Wyjazd: 23.12.2014 godz. 10.00; 
miejsce zbiorki: Kombinat  - ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od obiadu  do œniadania.

CENA ZAWIERA:

* transport autokarem Kraków - Busko Zdrój - Kraków
* noclegi w pokoju 2-osobowym z ³azienk¹
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (œniadania i kolacje 
   w formie bufetu szwedzkiego, obiady
   podawane do sto³u, do wyboru z proponowanych dañ )
* dostêp do basenu z hydromasa¿ami, saun i jacuzzi
* taksê klimatyczn¹
* ubezpieczenie NNW
* podatek VAT

27.12 - 02.01.2015

988 z³ - osoba doros³a

SYLWESTER

Wyjazd: 27.12.2014 godz. 08.00;
miejsce zbiorki: Kombinat  - ul. Ujastek 1, Kraków.
Pobyt od obiadu  do œniadania.
Mo¿liwoœæ uczestnictwa w zabawie sylwestrowej przy 
muzyce na ¿ywo  - p³atna dodatkowo 50 z³ / osoba.
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