
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)
* 23 zabiegi: masa¿ gor¹cymi kamieniami x 3, masa¿ mechaniczny x 2, masa¿ twarzy x 1, 
  sto³y izokinetyczne x 3,  Power Max x 1, Trena¿er Core x 2, ok³ady borowinowe x 2,  
  kapsu³a z vibroozonosaun¹ x 2, sauna fiñska x 2, jacuzzi x 2,  Vacuactiv x 3
* mo¿liwoœæ korzystania z basenu krytego
* ognisko z pieczeniem kie³basek; karaoke, wieczorki taneczne, dyskoteki
* parking na terenie Oœrodka gratis; dostêp do internetu gratis

WCZASY WYPOCZYNKOWE

Oœrodek zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Mira-Mar

POGORZELICA                                        

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. 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, 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¿on¹ salê 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 840 z³

19.04-03.05.2014 980 z³

03.05-31.05.2014 945 z³

31.05-14.06.2014 980 z³

14.06-28.06.2014         1050 z³

28.06-23.08.2014         1120 z³

23.08-06.09.2014         1050 z³

06.09-04.10.2014 980 z³

04.10-18.10.2014 945 z³

18.10-13.12.2014 910 z³

13.12-27.12.2014         1050 z³

POBYT Z ODNOW¥ BIOLOGICZN¥

Doba hotelowa  od godz. 16.00 do godz. 11.00.
Pobyt rozpoczyna siê obiadokolacj¹ i koñczy 
œniadaniem.
Niewykorzystane œwiadczenie nie s¹
refundowane.
Dop³ata do pokoju 1 - os. i pokoju typu studio: 20 z³ 
od osoby za ka¿dy dzieñ.

Zni¿ki od podanych cen przys³uguj¹:
dzieci 3-10 lat z oddzielnym spaniem, 
1/2 wy¿ywienia i z zabiegami - 20 % zni¿ki;
dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ na wspólnym spaniu, 
przy dwóch pe³nop³atnych osobach - pobyt gratis;
dzieci do lat 3  z 1/2 wy¿ywienia i na wspólnym spaniu 
- 45 z³ za dobê.

    7 noclegów             Orchidea
      pomiêdzy              Magnolia
18.01-19.04.2014 700 z³

19.04-03.05.2014* 840 z³

03.05-31.05.2014* 805 z³

31.05-14.06.2014 840 z³

14.06-28.06.2014           875 z³

28.06-23.08.2014           980 z³

23.08-06.09.2014           875 z³

06.09-04.10.2014 840 z³

04.10-18.10.2014 805z³

18.10-13.12.2014 770 z³

13.12-27.12.2014           910 z³

*ceny nie dotycz¹ Œwi¹t Wielkanocnych, 
 majowego weekendu

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)
* mo¿liwoœæ korzystania z basenu krytego
* ognisko z pieczeniem kie³basek; karaoke, wieczorki taneczne, dyskoteki
* parking na terenie Oœrodka gratis; dostêp do internetu gratis

Zni¿ki od podanych cen przys³uguj¹:
dzieci 3-10 lat z oddzielnym spaniem, 1/2 wy¿ywienia - 20 % zni¿ki;
dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ na wspólnym spaniu, przy dwóch pe³nop³atnych osobach - 
pobyt gratis;
dzieci do lat 3 z 1/2 wy¿ywienia i na wspólnym spaniu - 45 z³ za dobê.

Doba hotelowa  od godz. 16.00 do godz. 11.00.
Pobyt rozpoczyna siê obiadokolacj¹, koñczy œniadaniem.
Niewykorzystane œwiadczenie nie s¹ refundowane.
Dop³ata do pokoju 1 - os. i pokoju typu studio 20 z³ od osoby za ka¿dy dzieñ.
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