
L¥DEK ZDRÓJ - CKiR GEOVITA                            
PO£O¯ENIE: odleg³oœæ od centrum 1800 m, od turystycznego przejœcia granicznego do Czech 4 km, od Opola 110 km, od Wroc³awia 110 
km.
POKOJE:  1, 2-osobowe oraz apartamenty 2- i 3-osobowe (111 miejsc) - wszystkie pokoje z ³azienk¹, TV sat, radiem, telefonem, suszark¹ 
do w³osów.
WY¯YWIENIE: 3 posi³ki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
WYPOSA¯ENIE: sala restauracyjna (111 miejsc), chata grillowa (100 miejsc), kawiarnia z tarasem letnim, sauna z minibasenem, solarium, 
minisi³ownia, kort tenisowy, boisko do siatkówki  /  koszykówki i badmintona, bilard, tenis sto³owy, parking monitorowany.
BAZA ZABIEGOWA: hydroterapia (k¹piel pere³kowa i solankowa, masa¿e podwodne i wirowe); fizykoterapia (diadynamik, interdyn, 
ultradŸwiêki, galwanizacja, jonoforeza); aerozoloterapia, termoterapia (ok³ady parafinowe i borowinowe), kinezyterapia, aquawibron, 
masa¿e lecznicze.

Opcja:                       pokój                       apartament 
                            1, 2-osobowy                2-osobowy
                                  

osoba doros³a            890 z³                            990 z³
           

dziecko 4-12 lat          712 z³                            792 z³

CENA ZAWIERA:

* 7 noclegów w wybranym pokoju 
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do 
  obiadu w dniu wyjazdu)
* wizytê lekarsk¹ oraz zabiegi lecznicze wg wskazañ lekarza
* 1 x masa¿ na fotelu masuj¹cym
* 1 x godzinny relaks w saunie
* salka gimnastyczna, kort tenisowy, tenis sto³owy, mini-
  si³ownia, boisko do siatkówki i koszykówki, pokój zabaw dla 
  dzieci, plac zabaw dla dzieci
* bezprzewodowy internet
* parking
* podatek VAT

Dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ - bezp³atnie.

Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00.

Oferta wa¿na od 07.01 do 19.12.2014 z wy³¹czeniem turnusów 
œwi¹tecznych, d³ugich weekendów.

BUSKO ZDRÓJ
Hotel Gromada

PO£O¯ENIE: w cichej czêœci zdrojowej Buska - Zdroju przy zabytkowym Parku Zdrojowym, obok urokliwego nowego parku z 
licznymi alejkami i piêkn¹ roœlinnoœci¹, w pobli¿u zak³adów przyrodoleczniczych, gdzie mo¿na skorzystaæ z bogatej gamy 
dobroczynnych zabiegów leczniczych oraz zabiegów Medi - Spa.
POKOJE: 1, 2, 3 - osobowe. W ka¿dym pokoju znajduje siê ³azienka z prysznicem, a w apartamentach wanna. Pokoje 
wyposa¿one s¹ w eleganckie i wygodne meble, telewizor, telefon, czajnik. Czêœæ pokoi posiada balkon. 
WY¯YWIENIE: 3 posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: u³atwienia pozwalaj¹ce na pobyt osób niepe³nosprawnych (winda i podjazd), bezp³atne wi-fi, restauracja, 
kawiarnia.

                                                                         01.04 - 19.12.2014

osoba doros³a w pok. 2 -osobowym                       805 z³

osoba doros³a w pok. 1-osobowym                        875 z³

CENA OD OSOBY: CENA ZAWIERA:

* 7 noclegów w wybranym pokoju
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie
* podatek VAT

Cena nie zawiera:
op³aty uzdrowiskowej  3,10 z³ za dzieñ za osobê; op³aty za zabiegi lecznicze (w pobliskich sanatoriach) wg zaleceñ lekarza.
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