
Oœrodek  Geovita

CENA ZAWIERA:

*  7 noclegów w pokoju 2, 3 lub 4-osobowym
*  wy¿ywienie 3 x dziennie 
*  10 zabiegów wed³ug wskazañ lekarza, 
*  wykonywanych w dni robocze od 
   poniedzia³ku do pi¹tku

*  kijki nordic walking 
*  korzystanie z sauny suchej i parowej, basenu
*  parking monitorowany
*  bezprzewodowy internet
*  podatek VAT

Letni pobyt zdrowotny - 7 dni pomiêdzy:

MRZE¯YNO                                                                                   

PO£O¯ENIE: nieopodal pla¿y, poœród dorodnego sosnowego starodrzewu.
POKOJE: kompleks 4 budynków z pokojami 2-osobowymi, 4-osobowymi typu studio oraz 
apartamentami (114 miejsc), wszystkie pokoje z ³azienk¹, TV, radiem, telefonem oraz 
sprzêtem pla¿owym, bezprzewodowy internet.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: baza odnowy biologicznej: hydroterapia, fizykoterapia, termoterapia, 
aerozoloterapia, basen letni, sauna sucha i parowa, solarium, kort tenisowy, boisko do 
siatkówki i koszykówki, bilard - plac zabaw dla dzieci, bawialnia dla dzieci w lipcu i sierpniu.

CENA NIE ZAWIERA:
* op³aty klimatycznej p³atnej na miejscu: 2 z³/os/doba
* dop³aty do pokoju 1-osobowego: 300 z³.

Pobyt rozpoczyna siê obiadem w dniu przyjazdu, koñczy œniadaniem w dniu wyjazdu.

   TERMINY                 os. doros³a            dziecko do lat 12
                                            w pok. 2, 3, 4-os            1/2 wy¿., w³asne ³ó¿ko   
                                                                                  z 2 os. pe³nop³atnymi

22.06 - 18.08.14               1082 z³                         866 z³

18.08 - 27.09.14                 885 z³                         708 z³

Dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ bezp³atnie.

Oœrodek  Geovita

CENA ZAWIERA:

*  7 noclegów w pokoju 2-osobowym
*  wy¿ywienie 3 x dziennie 
*  pakiet 10 zabiegów rehabilitacyjnych 
*  wykonywanych w dni robocze od 
   poniedzia³ku do pi¹tku
*  korzystanie z basenu rekreacyjno-
   Rehabilitacyjnego
*  konsultacjê fizjoterapeutyczn¹ 

*  kijki nordic walking 
*  gimnastykê w basenie (przy min. 15 osobach)
*  parking monitorowany
*  bezprzewodowy internet w okreœlonych strefach

Letni pobyt zdrowotny - 7 dni pomiêdzy:

D•WIRZYNO                                                                                  

PO£O¯ENIE: znajduje siê w pasie nadmorskich wydm - 200 metrów od morza i 1500 metrów od jeziora.
POKOJE: 2-osobowe z ³azienkami, TV sat, telefonem oraz sprzêtem pla¿owym, pokoje od strony po³udniowej z balkonem.
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie .
WYPOSA¯ENIE: basen rekreacyjno - rehabilitacyjny, hydroterapia, fizykoterapia (terapia pr¹dami interferencyjnymi, 
diadynamik, laseroterapia), aerozoloterapia, ok³ady borowinowe, zabiegi kosmetyczne, masa¿e, sala gimnastyki, plac 
zabaw dla dzieci,  sala restauracyjna (130 miejsc), kawiarnia, pawilon grillowy,parking strze¿ony.

CENA NIE ZAWIERA:
* op³aty klimatycznej p³atnej na miejscu: 2 z³ / os. /doba
* dop³aty do pokoju 1-osobowego: 300 z³

Pobyt rozpoczyna siê obiadem w dniu przyjazdu, koñczy œniadaniem w dniu wyjazdu.

Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 10.00.

   TERMINY                 os. doros³a            dziecko do lat 12
                                                w pok. 2os            1/2 wy¿., w³asne ³ó¿ko   
                                                                                  z 2 os. pe³nop³atnymi

22.06 - 18.08.14               1131 z³                         905z³

18.08 - 27.09.14                 856 z³                         685 z³

Dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ bezp³atnie.
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