
Pensjonat Sanato

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów 
* 3 posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ wyboru diety) 
* 5 zabiegów leczniczych w ka¿dy dzieñ 
  zabiegowy
* konsultacjê lekarsk¹
* podatek VAT

Cena od osoby                  05.01 - 19.12.2014

w pokoju 2-osobowym             1327 z³
                                                                        

w pokoju 1-osobowym             1435 z³                        

PAKIET UZDROWISKOWY

BUSKO ZDRÓJ                                            

PO£O¯ENIE:  w centrum uzdrowiska z piêknym widokiem na park zdrojowy.
POKOJE: 1, 2 - osobowe oraz pokoje przystosowane dla osób niepe³nosprawnych. 
Wszystkie pokoje z ³azienkami, wyposa¿one w tv lcd, radio, telefon, czajnik 
bezprzewodowy, lodówkê mini-bar, suszarkê do w³osów.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie (mo¿liwoœæ wyboru diety).
WYPOSA¯ENIE:  parking, kawiarenka, podrêczna biblioteczka, kameralny salon, miejsce 
do opalania.
BAZA ZABIEGOWA: szeroka gama zabiegów fizykoterapeutycznych (krioterapia, 
ultradŸwiêki, pr¹dy), k¹piele siarczkowe.

Cena od osoby                  05.01 - 19.12.2014

w pokoju 2-osobowym             1251 z³
                                                                        

w pokoju 1-osobowym             1362 z³                        

PAKIET DLA SENIORÓW

Zabiegi odbywaj¹ siê  w dni zabiegowe czyli od poniedzia³ku do soboty.
Zabiegi ordynowane s¹ wg wskazañ lekarskich.
Na pobyt nale¿y zabraæ aktualne wyniki  badañ podstawowych.
Doba hotelowa zaczyna siê  o godz. 12:00 a koñczy o godz. 10:00.              

CENA ZAWIERA:
 *  6 noclegów z pe³nym wy¿ywieniem
*  masa¿ krêgos³upa i karku x 2, hydromasa¿ z aromaterapi¹ x 2
*  seriê 5-ciu zabiegów z zakresu fizykoterapii (do wyboru krioterapia, 
   ultradŸwiêki lub pr¹dy)
*  k¹piel borowinow¹ x 2, 1 konsultacjê  lekarsk¹
*  podatek VAT

Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita

MUSZYNA Z£OCKIE                                           

PO£O¯ENIE: w malowniczej czêœci Z³ockiego, tu¿ na skraju czêœci uzdrowiskowej. Oœrodek dysponuje w³asnym ujêciem doskona³ej wody 
leczniczej "Z³ockie 8". 
POKOJE: 1, 2, 3, 4-osobowe oraz apartamenty (101 miejsc) z ³azienk¹, TV sat, radiem, telefonem, le¿akami, suszark¹, p³aszczem 
k¹pielowym; widok na wzgórza poroœniête lasami; bezprzewodowy Internet.
WY¯YWIENIE: 3 posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: kryty basen z whirpoolem, sauna, dwa korty tenisowe, boisko do siatkówki i koszykówki, bilard, tenis sto³owy, basen letni 
(brodzik), plac zabaw dla dzieci, sala restauracyjna (130 miejsc), kawiarnia, sala kominkowa, chata grillowa, ognisko, cztery sale 
konferencyjne, parking monitorowany.
BAZA ZABIEGOWA: hydroterapia (k¹piel pere³kowa i solankowa, bicze szkockie, masa¿e wirowe), fizykoterapia (diadynamik, interdyn, 
ultradŸwiêki, elektrostymulacja, jonoforeza, galwano-borowina, lampa kwarcowa, lampa Sollux, magnetronik, laseroterapia, k¹piel 4-
komorowa); aerozoloterapia, termoterapia (ok³ady borowinowe), kinezyterapia, masa¿e lecznicze. 

Cena od osoby:

1260 z³    w pokoju studio lub apartamencie

1120 z³    w pokojach z ³azienk¹ standard A

  980 z³    w pokojach z ³azienk¹ standard B

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 
* korzystanie z basenu 
* 5 masa¿y czêœciowych zleconych po konsultacji lekarskiej
* 10 zabiegów leczniczych zleconych po konsultacji lekarskiej
* kuracjê pitn¹ na bazie wody leczniczej Z³ockie VIII
* dostêp do wifi, miejsce parkingowe
* bilard, tenis sto³owy, plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci
* 25% rabatu na us³ugi Instytutu SPA&Wellness GEOVITA w Krynicy-Zdroju 
  (z wyj¹tkiem masa¿y)

Pobyty 7-dniowe od soboty do soboty w dowolnym 
terminie 2014 roku z wyj¹tkiem œwi¹t Wielkanocnych, 
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz okresu 
sylwestrowo-noworocznego.
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