
Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Mira-Mar

POGORZELICA                                        

LECH Resort & Spa

£EBA                                                                                                      

PO£O¯ENIE: w odleg³oœci zaledwie 300 m od pla¿y w dzielnicy sanatoryjno - wczasowej.
POKOJE: 1, 2, 3, 4 - osobowe z ³azienkami i suszarkami do w³osów, wyposa¿one w telewizjê satelitarn¹, radio, telefon, 
ch³odziarkê, zestaw pla¿owy (le¿ak, koc pla¿owy, parawan). 
WY¯YWIENIE: dwa posi³ki: œniadania i obiadokolacje - szwedzki bufet w okresie sezonu letniego, poza sezonem letnim 
posi³ki serwowane.
WYPOSA¯ENIE: MediSPA - gabinety: masa¿u, magnetoterapii, elektroterapii, laseroterapii, œwiat³olecznictwa, 
aerozoloterapii, hydroterapii, kinezyterapii, Centrum Odnowy Biologicznej - sauna, jacuzzi, solarium, gabinet kosmetyczny, 
gabinety zabiegowe, Body Space, basen odkryty z podgrzewan¹ wod¹, brodzikiem dla dzieci i z przeciwpr¹dem 
(czynny od V do IX), Klub „Art Cafe”, bilard, sala kominkowa, pi³karzyki, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego i wodnego 
(rowery, kajaki, ³ódki), biblioteka, parking dozorowany, du¿y teren rekreacyjno - sportowy z boiskami do pi³ki: siatkówki 
pla¿owej, koszykówki, kometki, pi³ki no¿nej.

Cena od osoby

 7 dni pomiêdzy       os. doros³a      os. doros³a        os. doros³a 
                                 w pok. 1-os      w pok. 2-os.     w pok. 3,4-os.

25.05-21.06.2014         1260 z³             1120 z³           1085 z³

22.06-23.08.2014         1610 z³             1225 z³                1190 z³

24.08-13.09.2014         1260 z³             1120 z³                1085 z³

14.09-31.12.2014         1120 z³             1015 z³                  980 z³

CENA ZAWIERA:
*  7 noclegów w wybranym pokoju
*  wy¿ywienie 2 x dziennie
*  podatek VAT

Przy wykupieniu pobytu z wy¿ywieniem: w okresie do 15.05 i od 
15.09 posi³ki serwowane, w pozosta³ym okresie: œniadania, 
obiadokolacje - szwedzki bufet, obiady serwowane przez 
kelnerów.
Napoje gazowane do obiadokolacji - p³atne dodatkowo.
Dostawka z HP: osoba doros³a - 80% ceny, dziecko - 60% ceny.
Dzieci do lat 3  w pokoju z dwiema pe³nop³atnymi osobami bez 
zapewnienia miejsca do spania i wy¿ywienia, op³ata sta³a za 
media: 110 z³ do 7 dni, 220 z³ - powy¿ej 7 dni.
Dzieci od 4 do 10 lat - zni¿ka 20 %.
Parking p³atny -  6 z³ / doba.
Dop³ata do trzech posi³ków - 15 z³/doba.
Op³ata za psa, kota: 20 z³/doba. Zwierzêta domowe akceptowane 
s¹ w domkach i w pokojach na parterze w budynku Zefir. 
W³aœciciel powinien posiadaæ œwiadectwo szczepienia psa i 
kaganiec oraz w³asny kojec.

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w pokoju z ³azienk¹ (TV, telefon, rêczniki, parawan, koc pla¿owy)
* wy¿ywienie: 2 posi³ki dziennie (œniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja w formie 
   bufetu, danie obiadowe serwowane: zupa, 2 zestawy do wyboru, deser)
* 10 zabiegów: - gimnastyka zdrowotna x 5, masa¿ mechaniczny ; x 3, magnetoterapia x 1, 
   hydromasa¿ x 1
* 10% zni¿ki na dodatkowe zabiegi
* mo¿liwoœæ korzystania z basenu krytego
* ognisko z pieczeniem kie³basek; karaoke, wieczorki taneczne
* parking na terenie Oœrodka gratis
* dostêp do internetu gratis

PO£O¯ENIE: oko³o 20 minut od morza i pla¿y, na terenie poroœniêtym wysokim lasem sosnowym, z dala od ha³asu i miejskiego ruchu, nawet w 
szczycie sezonu.
Magnolia: pokoje z pe³nym wêz³em sanitarnym i balkonami na I piêtrze. Wyposa¿enie pokoju: telewizor, radiobudzik, telefon, parawan, koc pla¿owy, 
naczynia (szklanki, talerzyki), suszarka do w³osów, mo¿liwoœæ pod³¹czenia do internetu. Czajnik elektryczny, lodówka na korytarzu. £¹czna iloœæ 
miejsc 23 (10 pokoi 1, 2, 3 i 4 - osobowych).
Orchidea: budynek g³ówny, pokoje o podwy¿szonym standardzie, w tym pokoje Lux oraz apartamenty dwupokojowe z balkonem. Pe³en wêze³ 
sanitarny (WC, umywalka, prysznic).Wyposa¿enie pokoju: telewizor, radiobudzik, telefon, parawan, koc pla¿owy, naczynia (szklanki, talerzyki), 
mo¿liwoœæ pod³¹czenia do internetu. Czajnik elektryczny, lodówka na korytarzu.
WY¯YWIENIE: 2 posi³ki dziennie, œniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja: zupa, 2 zestawy do wyboru, zimna p³yta w formie bufetu, 
deser. 
WYPOSA¯ENIE: kryty basen z podgrzewan¹ wod¹ (basen w budynku Orchidea), boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, bogato wyposa¿ona 
sala ze sprzêtem sportowo- rehabilitacyjnym,  mo¿liwoœæ  wypo¿yczenia kijków do Nordic Walkingu. 
BAZA ZABIEGOWA: ozonoterapia, kinezyterapia, presoterapia, fizykoterapia, hydroterapia, krioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, 
elektroterapia, ciep³olecznictwo, œwiat³olecznictwo, klimatoterapia, inhalacje oraz wiele innych.

    7 noclegów             Orchidea
      pomiêdzy              Magnolia
18.01-19.04.2014 770 z³

19.04-03.05.2014 910 z³

03.05-31.05.2014 840 z³

31.05-14.06.2014 875 z³

14.06-28.06.2014 910 z³

28.06-23.08.2014 945 z³

23.08-06.09.2014 910 z³

06.09-04.10.2014 875 z³

04.10-18.10.2014 840z³

18.10-13.12.2014 805 z³

13.12-27.12.2014 980 z³

Pakiet dla Seniora

Doba hotelowa od godz. 16.00 do 
godz. 11.00.
Pobyt od obiadokolacji do 
œniadania.
Niewykorzystane œwiadczenia nie 
s¹ refundowane.
Dop³ata do pokoju 1-os. i pokoju 
typu studio 20 z³ od osoby za ka¿dy 
dzieñ.
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