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Oœrodek Geovita

L¥DEK ZDRÓJ

PO£O¯ENIE:  odleg³oœæ od centrum 1800 m, od turystycznego przejœcia granicznego do Czech 4 km, od Opola 
110 km, od Wroc³awia 110 km.
POKOJE: 1, 2-osobowe oraz apartamenty 2 i 3-osobowe (111 miejsc), z ³azienk¹, TV sat, radiem, telefonem, 
suszark¹ do w³osów.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: sala restauracyjna, Chata grillowa, kawiarnia z tarasem letnim, trzy sale konferencyjne, sauna 
z minibasenem, solarium, minisi³ownia, kort tenisowy, boisko do siatkówki / koszykówki i badmintona, bilard, tenis 
sto³owy, parking monitorowany.
BAZA ZABIEGOWA: baza zabiegowa odnowy biologicznej, hydroterapia (k¹piel pere³kowa i solankowa, masa¿e 
podwodne i wirowe), fizykoterapia (diadynamik, interdyn, ultradŸwiêki, galwanizacja, jonoforeza), 
aerozoloterapia, termoterapia (ok³ady parafinowe i borowinowe), kinezyterapia, aquawibron, masa¿e lecznicze.

CENA ZAWIERA:
* 14 noclegów w pokoju 2-osobowym
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie z mo¿liwoœci¹ 
   doboru diety (od kolacji w dniu przyjazdu do 
   obiadu  w dniu wyjazdu)
* 2 wizyty lekarskie (na pocz¹tku i na koñcu 
   turnusu)
* opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹
* zabiegi rehabilitacyjne wg wskazañ lekarza 
   (z wy³¹czeniem niedzieli i œwi¹t) 
* 1 x masa¿ na fotelu masuj¹cym
* 1 x godzinny relaks w saunie
* kuracjê pitn¹ w Zdroju „Wojciech”
* zajêcia indywidualne i grupowe
* tenis sto³owy, mini-si³ownia, boisko do 
   siatkówki,koszykówki i kometki, plac zabaw i 
   pokój zabaw dla dzieci
* wieczorek taneczny
* parking
* bezprzewodowy internet

PROFIL LECZENIA:
choroby reumatyczne, choroby narz¹dów ruchu, uk³adu trawiennego i moczowego.
Mo¿liwoœæ wyboru diety wegetariañskiej, niskokalorycznej dla osób z cukrzyc¹ oraz diety bezglutenowej.

Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00.
Pobyt od kolacji do obiadu.

DODATKOWO P£ATNE:    
* op³ata klimatyczna
* sauna, kort tenisowy, bilard
* wycieczki autokarowe i piesze (turystyczne przejœcie 
  graniczne Lutynia - Travna w odl. 4 km od Centrum), 
  stadniny koni, oœrodki narciarskie, Twierdza K³odzka, 
  Jaskinia NiedŸwiedzia w Kletnie, Kopalnia Z³ota w 
  Z³otym Stoku.

        TERMIN              uczestnik             opiekun    
                                w pok. 1, 2-os.         
                              

28.03 - 11.04.14           1290 z³                 1190 z³

30.05 - 13.06.14           1490 z³                 1390 z³

13.06 - 27.06.14           1490 z³                 1390 z³  

15.08 - 29.08.14           1490 z³                 1390 z³  

12.09 - 26.09.14           1490 z³                 1390 z³  

26.09 - 10.10.14           1290 z³                 1190 z³  

10.10 - 24.10.14           1290 z³                 1190 z³  

28.11 - 12.12.14           1290 z³                 1190 z³  

L¹dek Zdrój jest malowniczo po³o¿ony na zboczach Gór Z³otych w dolinie œrodkowego biegu Bia³ej L¹deckiej - przepiêkne 
górskie krajobrazy zachêcaj¹ do spacerów i turystycznych wêdrówek. Uzdrowisko jest jednym z najstarszych w Europie - 
l¹deckie wody termalne znane s¹ kuracjuszom ju¿ od ponad 750 lat. Bywali tu Goethe, cesarzowa Katarzyna II czy królowie 
pruscy. W uzdrowiskowej czêœci miasta znajduje siê piêkny park, a w nim - zabytkowy dom zdrojowy z drugiej po³owy XVII 
wieku. Czêœæ miejska zachowa³a oryginalny rynek z zespo³em barokowych i renesansowych kamieniczek. 

Dziecko do lat 12 - zni¿ka 20%; dziecko do lat 4 bez œwiadczeñ - 
bezp³atnie.  
Opiekun: 1 zabieg dziennie wg wskazañ lekarza z wy³¹czeniem 
masa¿u klasycznego.
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