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Oœrodek Geovita

D¥BKI

PO£O¯ENIE:  ca³oroczny obiekt, otoczony sosnowo - brzozowym lasem, znajduje siê zaledwie 100  metrów od 
brzegu morza.
POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z ³azienk¹, lodówk¹, TV sat, radiem, telefonem, dostêpem do internetu oraz sprzêtem 
pla¿owym.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: sala restauracyjna, Chata grillowa, kawiarnia z tarasem letnim, dwie sale konferencyjne, bilard, 
tenis sto³owy, kort tenisowy, boisko do siatkówki, koszykówki, badmintona, plac zabaw dla dzieci, parking 
strze¿ony, solarium, sauna z minibasenem, si³ownia i sala gimnastyczna; salon kosmetyczny, gabinet masa¿u: 
masa¿ gor¹cymi kamieniami Sabai, masa¿e relaksacyjne, lecznicze i pielêgnacyjne.
BAZA ZABIEGOWA: basen rekreacyjno - rehabilitacyjny, zabiegi wodne i balneologiczne, fizykoterapia, 
aerozoloterapia, termoterapia, kinezyterapia, 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) - 20 zabiegów
* gimnastykê grupowa
* gimnastykê w basenie (realizowana przy 
   minimum 15 osobach)
* basen rekreacyjno - rehabilitacyjny
* parking
* bezprzewodowy internet

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

        TERMIN              w pokoju            w pokoju   
                                2-os. standard     2-os. komfort    
                              

22.03 - 05.04.14           1470 z³                 1610 z³

05.04 - 19.04.14           1470 z³                 1610 z³

10.05 - 24.05.14           1610 z³                 1750 z³  

24.05 - 07.06.14           1610 z³                 1750 z³  

07.06 - 21.06.14           1610 z³                 1750 z³  

13.09 - 27.09.14           1540 z³                 1680 z³  

27.09 - 11.10.14           1400 z³                 1540 z³  

11.10 - 25.10.14           1400 z³                 1540 z³  

Odleg³oœæ do pla¿y 100 m, do centrum 500 m, do jeziora 650 m.
Odleg³oœæ od Dar³owa - 8 km, Koszalina - 27 km, S³upska - 58 km, Gdañska  - 180 km.
Oœrodek otrzyma³ Certyfikat Bezpieczeñstwa na lata 2009-2011 za stworzenie wysokiego poziomu bezpieczeñstwa 
Goœciom korzystaj¹cym z jego us³ug.

Mo¿liwoœæ wyboru diety niskokalorycznej, wegetariañskiej, w¹trobowej, dla osób z cukrzyc¹ oraz diety bezglutenowej.
Teren ogrodzony, strze¿ony.

Idealne miejsce zarówno na d³u¿sze pobyty wczasowe, wakacje rodzinne, weekendowe wypady we dwoje.

Dop³ata do pokoju 1-osobowego: 300 z³.
Obiekun bez zabiegów: cena pomniejszona o 140 z³.
Dziecko do lat 12, 1/2 wy¿ywienia: cena pomniejszona o 15%.
Op³ata uzdrowiskowa: 4,20 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu - p³atna 
w recepcji.

WSKAZANIA:
choroby uk³adu ruchu, choroby uk³adu oddechowego, choroby uk³adu kr¹¿enia w stadium wydolnoœci, choroby uk³adu 
wydzielania wewnêtrznego.

Oœrodek jest czêœciowo przystosowany dla osób niepe³nosprawnych.
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