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Oœrodek Geovita

WIS£A

PO£O¯ENIE:  w uroczej dolinie Malinki, 200 m od skoczni narciarskiej im. Adama Ma³ysza.
POKOJE: 1, 2-osobowe oraz apartamenty 2 i 3-osobowe (98 miejsc), z ³azienk¹, TV sat, radiem, telefonem, 
suszark¹ do w³osów.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: sala restauracyjna, taras z grillem, sauna, sala fitness, chata grillowa (100 miejsc), plac zabaw 
dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci, bilard, tenis sto³owy, parking, Wi-Fi Free.
BAZA ZABIEGOWA: fizykoterapia: pole magnetyczne, pr¹dy interferencyjne, pr¹dy diadynamiczne, pr¹dy 
Traberta, pr¹dy Kotz'a, jonoforeza, pr¹dy Tens, ultradŸwiêki, fonoforeza, lampa sollux, laseroterapia, 
aerozoloterapia: inhalacja, inhalacje z lekami, termoterapia: ok³ady borowinowe, sauna; masa¿e lecznicze: 
masa¿ klasyczny ca³ego cia³a, masa¿ aromaterapeutyczny, relaksacyjny, masa¿ klasyczny krêgos³upa, koñczyn, 
masa¿ czêœciowy gor¹cymi kamieniami.

CENA ZAWIERA:
* 14 noclegów w wybranym typie pokoju
* wy¿ywienie 3 posi³ki dziennie (od kolacji w dniu 
  przyjazdu do œniadania w dniu wyjazdu) 
  mo¿liwoœæ doboru diety
* 20 zabiegów leczniczych (w tym 1 masa¿ 
  czêœciowy) zleconych po konsultacji lekarskiej, 
  tj. 2 zabiegi dziennie w dni robocze 
* opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹ 
* 2 seanse w saunie suchej 
* kijki  nordic walking
* wieczorek przy grillu z ogniskiem 
* kolacjê przy lampce wina
* bezp³atny dostêp do internetu 
   bezprzewodowego
* bezp³atny monitorowany parking
* bilard, tenis sto³owy, plac zabaw

PROFIL LECZENIA:·
kobiety po mastektomii, choroby narz¹dów wydzielania wewnêtrznego, choroby neurologiczne, choroby 
uk³adu krwiotwórczego, choroby uk³adu moczowo-p³ciowego, choroby uk³adu pokarmowego, cukrzyca, ze 
schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami krêgos³upa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze 
schorzeniami uk³adu oddechowego, ze skolioz¹, z przewlek³ymi chorobami w¹troby, z wadami postawy, 
z zaburzeniami g³osu i mowy.

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

Osoba towarzysz¹ca bez zabiegów: 1325 z³.
Dziecko do lat 12, 1/2 wy¿ywienia bez zabiegów: 1100 z³.
Dziecko do lat 4 bez œwiadczeñ: bezp³atnie.
Dieta bezglutenowa: 10 z³ / doba.

        TERMIN              uczestnik            uczestnik    
                                  w pok. 1-os.     w pok. 2, 3-os.    
                              

09.05 - 23.05.14           1625 z³                 1485 z³

23.05 - 06.06.14           1625 z³                 1485 z³

06.06 - 20.06.14           1625 z³                 1485 z³  

20.06 - 04.07.14           1625 z³                 1485 z³  

04.07 - 18.07.14           1625 z³                 1485 z³  

18.07 - 01.08.14           1625 z³                 1485 z³  

01.08 - 15.08.14           1625 z³                 1485 z³

15.08 - 29.09.14           1625 z³                 1485 z³  

29.08 - 12,09.14           1625 z³                 1485 z³ 

26.09 - 10.10.14           1625 z³                 1485 z³ 

Oœrodek po³o¿ony jest w uroczej dolinie Malinki, 200 m od 
skoczni narciarskiej im. Adama Ma³ysza. Po powrocie z zabawy 
na stoku lub po intensywnym dniu spêdzonym w jednej z sal 
konferencyjnych ogrzejemy siê w przytulnych, wype³nionych 
goœcinn¹ atmosfer¹ pokojach. Wieczór mo¿emy spêdziæ przy 
grillu lub ognisku, pod gwieŸdzistym niebem.

Wis³a po³o¿ona jest w samym sercu Beskidu Œl¹skiego, tu¿ przy 
czeskiej granicy. To w³aœnie st¹d, ze Ÿróde³ na Baraniej Górze 
wyp³ywaj¹ potoki Czarna i Bia³a Wise³ka, które po po³¹czeniu siê 
z wodami potoku Malinka, tworz¹ rzekê Wis³ê. Ze wzglêdu na 
walory turystyczne i bogactwo imprez kulturalnych, w Wiœle 
przez ca³y rok nie brakuje atrakcji. Na amatorów pieszych 
wêdrówek czekaj¹ malownicze, górskie szlaki turystyczne, na 
mi³oœników bia³ego szaleñstwa - kilkanaœcie doskonale 
przygotowanych, zró¿nicowanych nartostrad. Warto wyruszyæ 
na organizowane przez oœrodek wycieczki do Ustronia, aby 
wjechaæ górsk¹ kolejk¹ na Czantoriê lub do Koniakowa - 
granicznego miasta, gdzie powstaj¹ s³ynne koronki.
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