
OWR Ziemowit

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w pokoju 2-osobowym
* wy¿ywienie 3 x dziennie
* 7 x korzystanie z basenu
* 2 x korzystanie z jacuzzi w basenie
* 2 seanse w ³aŸni parowej z aromaterapi¹ (30 min)
* 2 seanse w ³aŸni fiñskiej
* 5 x gimnastyka w wodzie
* 5 x wycieczka piesza z przewodnikiem
* herbatka zio³owa oczyszczaj¹ca do ka¿dego
   zabiegu w saunie

Cena od osoby                02.01 - 20.12.2014

w pokoju 2-osobowym             690 z³                        

PAKIET SPA 7 DNI

JARNO£TÓWEK - SPA 7 DNI                                           

PO£O¯ENIE: w gminie G³ucho³azy,w dolinie Z³otego Potoku.
POKOJE: 1 i  2 - osobowe, wyposa¿one w ³azienkê, balkon, TV, telefon.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ wyboru diety).
WYPOSA¯ENIE: kryty basen k¹pielowy, ³aŸnia parowa, sauna sucha fiñska, baza zabiegowa lecznicza, zabiegi SPA, 
gabinet masa¿u, winda, platforma dla niepe³nosprawnych, kort tenisowy, tarasy widokowe, kort tenisowy, boisko do siatkówki 
oraz 2 ha zagospodarowanych  terenów rekreacyjnych, miejsce na grilla lub ognisko. 
BAZA ZABIEGOWA: hydroterapia: inhalacje, solux, œwiat³olecznictwo, elektrolecznictwo: magnetostymulacja, bioptron, 
jontoferozy, diadynamiki, aquavibron.

Oferta nie obowi¹zuje w okresie Wielkanocnym 
i podczas weekendu majowego.

Cena od osoby:

885 z³    w pokoju 2 lub 3-osobowym
690 z³    osoba towarzysz¹ca bez zabiegów
570 z³    dziecko do lat 12, 1/2 wy¿.m bez 

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w wybranym typie pokoju
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do œniadania w dniu 
   wyjazdu), mo¿liwoœæ doboru diety 
* 10 zabiegów leczniczych (w tym 1 masa¿ czêœciowy), zleconych po konsultacji
   lekarskiej, tj. 2 zabiegi dziennie w dni robocze
* wizytê lekarsk¹
* 2 seanse w saunie fiñskiej
* dostêp do wifi, miejsce parkingowe
* bilard, tenis sto³owy, plac zabaw dla dzieci
* wieczorek przy grillu z ogniskiem, kolacjê przy lampce wina

Pobyty 7-dniowe od pi¹tku do pi¹tku w terminach: 
09.05-16.05.14, 23.05-30.05.14, 06.06-13.06.14, 
20.06-27.06.14, 04.07-11.07.14, 18.07-25.07.14, 
01.08-08.08.14, 29.08-05.09.14, 26.09-03.10.14.

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; 
hydroterapia: k¹piel pere³kowa, k¹piel pere³kowo - borowinowa, k¹piel solankowa (bocheñska), k¹piel solankowo -   
aromatyczna (bocheñska).

Op³ata kimatyczna: 2 z³ / osoba doros³a / doba; 1 z³ / dziecko / doba. Dieta bezglutenowa: 10 z³ / doba.
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