
USTRONIE MORSKIE                                

WCZASY DLA SENIORA - OŒRODEK LEŒNA POLANA I ALKA

Oœrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny Leœna Polana

PO£O¯ENIE
w nadmorskim parku, zaledwie 300 m od piaszczystej pla¿y.
POKOJE 
1, 2, 3 - osobowe, studia rodzinne 4 - osobowe (2 pokoje 2 - osobowe) - wszystkie z  ³azienkami, TV-Sat  i balkonem. 
WY¯YWIENIE
3 posi³ki dziennie. 
WYPOSA¯ENIE
baza rehabilitacyjna, kawiarnia, sto³ówka, plac zabaw dla dzieci, park krajobrazowy, œcie¿ki zdrowia, fontanny, grill, letnia 
scena taneczna, boisko sportowe, szachownica plenerowa, parking samochodowy. Obiekt oraz czêœæ pokoi dostosowana 
jest do osób poruszaj¹cych siê na wózkach.
BAZA ZABIEGOWA
hydroterapia - hydromasa¿ solankowy, k¹piel pere³kowa, jacuzzi, wirówka; œwiat³olecznictwo - lampa sollux, bioptron, laser; 
magnetoterapia, mata magnetyczna; elektroterapia - diadynamik, pr¹dy galwaniczne, elektrostymulacja, jonoforeza; 
krioterapia; sauna; balneoterapia - ok³ady borowinowe, inhalacje solankowe; kiznezyterapia.

      TERMIN                                      ALKA LUB LEŒNA POLANA
                                         7 dni                        10 dni                    14 dni
                            
     

04.01 - 30.04.14  499 z³                         749 z³                    1049 z³

01.05 - 13.06.14  599 z³                         899 z³                    1299 z³

14.06 - 04.07.14  699 z³                       1049 z³                    1449 z³

23.08 - 12.09.14   699 z³                       1049 z³                    1449 z³

13.09 - 03.10.14  599 z³                         899 z³                    1299 z³

04.10 - 12.12.14  549 z³                         799 z³                    1099 z³

CENA ZAWIERA:

* 6, 9 lub 13 noclegów w pokoju 2-osobowm z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja), mo¿liwoœæ diet
* gimnastykê porann¹ lub Nordic Walking
* podatek VAT

                                                MAJ, WRZESIEÑ                CZERWIEC            LIPIEC, SIERPIEÑ 
                                                  
                                                   7 dni      14 dni             7 dni      14 dni               7 dni        14 dni

             MAMA I JA
(1os. doros³a + 1 dziecko)     1164 z³     2444 z³ 1218 z³   2496 z³             1440 z³ 2839 z³

             RODZINA
(2 os. doros³e + 1 dziecko)     1908 z³    3991 z³ 2016 z³  4095 z³             2340 z³ 4638 z³
         
             RODZINA
  (2 os. doros³e + 2 dzieci)      2328 z³    4882 z³ 2436 z³  4992 z³             2880 z³ 5678 z³

             RODZINA
         (2 os. doros³e)                1488 z³    3094 z³ 1596 z³  3198 z³              1800 z³ 3598 z³

             RODZINA
         (3 os. doros³e)                2232 z³    4641 z³ 2394 z³  4797 z³              2700 z³ 5397 z³

             RODZINA
(3 os. doros³e + 1 dziecko)     2652 z³    5538 z³ 2814 z³  5694 z³              3240 z³ 6437 z³  

  dostawka - dz. do 8 lat           409 z³      845 z³          409 z³       845 z³                 409 z³      845 z³  
       
 dostawka - os. doros³a           540 z³     1040 z³          540 z³     1040 z³                540 z³    1040 z³

CENA OD OSOBY - wczasy pobytowe  - 7 dni / 6 nocy oraz 14 dni / 13 nocy

W cenniku ujêto dzieci do lat 8, powy¿ej tego wieku traktowane cenowo s¹ jak osoby doros³e. 

CENA ZAWIERA:

* noclegi z ca³odziennym 
  wy¿ywieniem (œniadanie i kolacja: 
  stó³ szwedzki, obiad i deser: 
  serwowany)
* pakiet rodzinnych zabiegów: 
   codzienna gimnastyka poranna, 1 
   wspólna kapiel w jacuzzi
* opiekê pielêgniarsk¹
* program animacyjny m.in. : zajêcia 
   z animatorkami na weso³o, pokój 
   zabaw dla dzieci, plac zabaw, 
   wieczorki taneczne, dyskoteki, 
   ognisko z pieczeniem kie³basek 
   lub grill, Nordic Walking 
   z instruktorem i  inne
* podatek VAT

Pobyt rozpoczyna siê obiadem 
i koñczy œniadaniem.
Cennik za rodzinê, pobyt 7 dni / 
6 nocy lub 14 dni/13 nocy. 
Dodatkowo p³atne: op³ata 
klimatyczna, parking, zabiegi 
rehabilitacyjne, dop³ata do 
Œwi¹t Wielkanocnych: 100 z³ / 
osoba / pobyt.

Dop³ata do pokoju 1-osobowego: 120 z³ (7 dni), 180 z³ (10 dni), 250 z³ (14 dni). Doba hotelowa rozpoczyna siê o godzinie 14:00 (od obiadu) a koñczy o 
godzinie 10:00 (do œniadania). Œwiêta Wielkanocne (19.04-21.04.2014) - dop³ata 150 z³ / pobyt. Parking: 10 z³ / doba.  Op³ata klimatyczna p³atna na miejscu.
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