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Cennik opłat za pobyt pełnopłatny (dla jednej osoby, z zabiegami)
Sanatorium „Promyk”, „Radość”
Rok 2017
Rodzaj pokoju

Sezon najniższy
(I, II, XI, XII)

Sezon niski
(III, IV, X)

Sezon średni
(V, VI, IX)

Sezon wysoki
(VII, VIII)

Sanatorium „Promyk”
Pokój 2-osobowy

125 zł 105 zł

135 zł 124 zł

165 zł

185 zł *

Pokój 3-osobowy

115 zł 95 zł

125 zł 114 zł

155 zł

175 zł *

Pokój 2-osobowy
(dla 1 osoby)

155 zł 135 zł

165 zł 154 zł

205 zł

325 zł *

155 zł

165 zł

Sanatorium „Radość”
Pokój 2-osobowy

115 zł

125 zł

*Oferta FIRST MINUTE

Powyższe ceny dotyczą pobytu jednej osoby i obejmują:
 zakwaterowanie (doba hotelowa obowiązuje od godziny 1200, do godziny 1000)
 całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje)
 konsultacje lekarskie (badanie wstępne i końcowe – przy pobycie z zabiegami)
 opiekę pielęgniarską
oraz
Sanatorium „Promyk”
Sanatorium „Radość”
 12 zabiegów leczniczych na tydzień pobytu + 1 wejście
na basen (tygodniowo) w ****Hotelu Lubicz w Ustce

 10 zabiegów leczniczych na tydzień pobytu

Zakład Przyrodoleczniczy oddalony o ok. 100m
Pozostałe opłaty:
 pobyt bez zabiegów – cena niższa o 15 zł/doba
WYJĄTEK: Sanatorium „Promyk” – w okresie VII-VIII cena niższa o 25 zł/doba
 dzieci do lat 3 – pobyt gratis (bez osobnego łóżka, bez żadnych świadczeń)
 dzieci w wieku 3-12 lat – cena niższa o 40 zł/doba (½ wyżywienia, bez zabiegów)
 opłata uzdrowiskowa nie jest zawarta w cenie – pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta („Promyk”, „Radość”)
 parking niestrzeżony przy Sanatorium „Promyk” (rezerwacja miejsca) – 10 zł/doba
Uwagi dodatkowe:
– zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel i świąt
– dzień przyjazdu i wyjazdu liczone są jako jeden osobodzień pobytu – zabiegi przysługujące w taki osobodzień mogą być
realizowane dodatkowo w innych dniach pobytu, zgodnie z zaleceniem lekarskim
– pobyty dzieci (do lat 12) możliwe tylko w Sanatorium „Promyk”
– proponujemy 10% upust na wykupione dodatkowe zabiegi lecznicze
– możliwość wyjścia Nordic Walking (opłata 15 zł) (grupy min. 5 osobowe)
– po dokonaniu wstępnej rezerwacji wysyłane jest pisemne „Potwierdzenie rezerwacji”, które zawiera szczegółowe ustalenia
oraz warunki wpłaty i ewentualnego zwrotu zaliczki
– w przypadku rezygnacji w trakcie pobytu, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane świadczenia – wyjątek stanowią istotne
zdarzenia losowe
Uzdrowisko zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia.
Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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