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POKOJE
75 przytulnych pokoi z ³azienkami, telewizorami i telefonami.
WY¯YWIENIE
3 posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ diet).
WYPOSA¯ENIE
jacuzzi, fitness centrum, sauna, gabinet masa¿u, sale konferencyjne, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego (w tym rowerów 
górskich), sto³y do gry w bilarda i tenisa sto³owego, boiska wielofunkcyjne, stylowa bacówka z paleniskiem i grillem
parking.
BAZA ZABIEGOWA:
ok³ady borowinowe, k¹piel wirowa, masa¿e wielostrumieniowe, gimnastyka indywidualna (UGUL) i grupowa, si³ownia, Nordic 
Walking, sauna sucha, krioterapia miejscowa, inhalacje, masa¿e lecznicze: klasyczny, limfatyczny, aquavibron, diadynamik, 
jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja, tonoliza, interdyn, TENS, pr¹dy Kotza i Trauberta, laser podczerwieni, lampa 
Solux, ultradŸwiêki, magnoterapia.

USTROÑ
Sanatorium Ustroñ - Oœrodek Magnolia

Oœrodek Magnolia jest usytuowany w uzdrowiskowej dzielnicy Ustroñ Zawodzie, 
w odleg³oœci ok. 1 km od centrum miasta, stacji PKP i dworca PKS, co eliminuje 
wszelkie problemy zwi¹zane z dotarciem do obiektu, bez wzglêdu na wybrany przez 
Pañstwa sposób podró¿owania. Zagospodarowany ogromny ogród wokó³ Oœrodka, 
otoczenie lasów iglastych i liœciastych daj¹ naszym Goœciom mo¿liwoœæ wypoczynku i 
relaksu z dala od zgie³ku i ha³asu, jaki towarzyszy mieszkañcom miast na co dzieñ. 

    Pobyt 7-dniowy         965 z³
   
    Pobyt 14-dniowy     1710 z³ 

CENA ZAWIERA:

* 7 lub 14 noclegów w pokoju 2-osobowym 
   z ³azienk¹, TV, radio
*  wy¿ywienie 3 x dziennie
* 1 x wizytê lekarsk¹, ocenê stanu zdrowia  
   i zlecenie zabiegów (na pocz¹tku pobytu)
* 3 zabiegi dziennie (w dni robocze)
   - 15 zabiegów - pobyt 7 dniowy 
   - 30 zabiegów - pobyt 14 dniowy
* kuracjê preparatami zio³owymi Ojca 
  Grzegorza Sroki wed³ug wskazañ lekarza
  balneoklimatologa
* piesz¹ wycieczkê po okolicy z opiekunem 
* dostêp do bezprzewodowego internetu 
* parking
* wstêp na salê fitness

Wpis do rejestru oœrodków na poni¿sze dysfunkcje: 
ortopedyczno – urazowe schorzenia narz¹dów ruchu, schorzenia reumatyczne, schorzenia dróg oddechowych, schorzenia 
uk³adu nerwowego, schorzenia uk³adu kr¹¿enia, schorzenia kardiologiczne, cukrzyca, osteoporoza, oty³oœæ.

POBYTY SANATORYJNE Z KURACJ¥ ZIO£AMI OJCA GRZEGORZA SROKI

7 lub 14 - dniowe pobyty w Sanatorium Ustroñ 

z pakietem zabiegów rehabilitacyjnych 
oraz specjalnie dobran¹ przez lekarza balneoklimatologa 
kuracj¹ preparatami zio³owymi Ojca Grzegorza Sroki 

obejmuj¹c¹ nastêpuj¹ce schorzenia: 

problemy uk³adu kr¹¿enia, uk³adu nerwowego, uk³adu 
moczowego, uk³adu pokarmowego, uk³adu oddechowego, 
problemy ze stawami i krêgos³upem, z cukrzyc¹ oraz oty³oœæ. 

W ramach kuracji zio³ami Ojca Grzegorza Sroki aplikujemy 
niezbêdne preparaty zio³owe zgodnie ze wskazaniami lekarza 
przyjmuj¹cego i pod jego kontrol¹. Dobór preparatów zio³owych do 
kuracji nastêpuje podczas pierwszej wizyty lekarskiej po 
przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego, badaniu oraz analizie 
wyników.  Po zakoñczeniu pobytu w uzdrowisku kuracjusz otrzymuje 
wykaz przyjmowanych preparatów oraz zalecenia do stosowania na 
przysz³oœæ.

Zalecamy przyjazd do sanatorium z aktualnymi wynikami 
podstawowymi: OB, morfologia, mocz, cholesterol. trójglicerydy i 
cukier. 

Op³ata uzdrowiskowa: 3 z³ / osoba / doba.
Dop³ata do pokoju 1-osobowego: 10 z³ / doba.
Pobyt rozpoczyna siê w sobotê od kolacji i koñczy 
w sobotê œniadaniem.
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Dop³ata do pokoju o podwy¿szonym standardzie: 5 z³ / osoba / doba.
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