
Oœrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy Dozamel 

CENA ZAWIERA:

* 1 nocleg z pe³nym wy¿ywieniem 
* 1 badanie lekarskie
* 3 zabiegi dziennie w dni robocze od
  poniedzia³ku do pi¹tku wg wskazañ
  lekarza (nie przys³uguje zwrot kosztów
  ani zabiegów nie wykonanych w dni 
  wolne od pracy)
* podatek VAT

rodzaj pokoju               02.01 - 29.03.14     29.03 - 14.06.14     14.06 - 23.08.14
                                      25.10 - 20.12.14      23.08 - 25.10.14

w pokoju 1-os.                       105 z³                    165 z³                      195 z³

w pokoju 2-os.                         88 z³                    143 z³                      160 z³  
                                                                        

dostawka - os. dor.                  75 z³                    105 z³                      130 z³                        

CENA OSOBODNIA - wczasy z odnow¹ biologiczn¹

Wykupienie pobytu z odnow¹ biologiczn¹ jest mo¿liwe przy pobycie minimum 7-dniowym.
Cena pobytu jest cen¹ noclegu z podatkiem VAT i zawiera pe³ne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja), 1 badanie lekarskie 
oraz 3 zabiegi odnowy biologicznej dziennie w dni robocze.
Masa¿ klasyczny jest zabiegiem dodatkowo p³atnym.
Przy pobycie w oœrodku poni¿ej 50 osób wy¿ywienie serwowane przy stolikach
Doba hotelowa rozpoczyna siê o godzinie 14:00 (od obiadu) a koñczy o godzinie 10:00 (do œniadania) dnia nastêpnego.
Dodatkowe koszty: op³ata uzdrowiskowa, p³atna gotówk¹ w recepcji.

KO£OBRZEG                                             

CENA ZAWIERA:

* 1 nocleg w wybranym pokoju 
   z ³azienk¹
*  ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie,
   obiad, kolacja)
*  podatek VAT

       rodzaj                     02.01 - 29.03.14     29.03 - 14.06.14     14.06 - 23.08.14
      pokoju                     25.10 - 20.12.14     23.08 - 25.10.14

w pokoju 1-os.                        95 z³                    140 z³                      170 z³

w pokoju 2-os.                        78 z³                    118 z³                      135 z³  
                                                                        

                                               

dostawka os. doros³a            60 z³                      80 z³                      105 z³ 
  i dziecko pow. 7 lat

dziecko 4-7 lat                        50 z³                      55 z³                        75 z³
dziecko do 4 lat                    gratis                    gratis                      gratis
 bez œwiadczeñ                

CENA OSOBODNIA - wczasy pobytowe

PO£O¯ENIE: w uzdrowiskowej czêœci Ko³obrzegu, 150 metrów od pla¿y.
POKOJE: 1, 2 - osobowe z ³azienkami, wyposa¿one w telewizor, radio, 
telefon oraz akcesoria pla¿owe. 
WY¯YWIENIE: trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: parking niestrze¿ony, wypo¿yczalnia rowerów, kijków do 
nordic walking-u, sauna, sala fitness i bilard.
BAZA ZABIEGOWA: aquavibron, BOA, diadynamik, fotel masuj¹cy, 
hydromasa¿, inhalacje, interdyn, jonoforeza, k¹piel solankowa, wirowa; 
krioterapia, bioptron, laseroterapia, magnetoterapia, TENS, sauna, ok³ady 
borowinowe, sollux, ultradŸwiêki.

Cena pobytu jest cen¹ noclegu z podatkiem VAT i zawiera pe³ne wy¿ywienie 
(œniadanie, obiad, kolacja).
Doba hotelowa rozpoczyna siê o godzinie 14:00 (od obiadu) a koñczy o godzinie 
10:00 (do œniadania) dnia nastêpnego.
Przy pobycie w oœrodku poni¿ej 50 osób - wy¿ywienie serwowane przy stolikach.
Dodatkowe koszty: op³ata uzdrowiskowa, p³atna gotówk¹.

Zastrzega siê mo¿liwoœæ zmiany cen w przypadku zmiany podatku VAT lub wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych 
powy¿ej 4% w stosunku do cen na dzieñ 31.12.13, zgodnie z komunikatami GUS.
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