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Pobyt zdrowotny – Aktywni 50+
Sanatorium „Promyk” - Rok 2017

Koszt pakietów
Pakiet zimny (styczeń - kwiecień, październik - grudzień)

8 dni (7 nocy) 15 dni (14 nocy)
Pokój 2-os                                                      840 zł za osobę Pokój 2-os                                                    1 582 zł za osobę
Pokój 2-os                                                   1 015 zł za osobę
(do dyspozycji jednej osoby)

Pokój 2-os                                                    1 904 zł za osobę
(do dyspozycji jednej osoby)

Pakiet ciepły (maj, czerwiec, wrzesień)
8 dni (7 nocy) 15 dni (14 nocy)

Pokój 2-os                                                   1 029 zł za osobę Pokój 2-os                                                    1 960 zł za osobę
Pokój 2-os                                                   1 260 zł za osobę
(do dyspozycji jednej osoby)

Pokój 2-os                                                    2 380 zł za osobę
(do dyspozycji jednej osoby)

Powyższe ceny dotyczą pobytu jednej osoby i obejmują:
 noclegi w pokoju 2-osobowym
 zakwaterowanie (doba hotelowa obowiązuje od godziny 1200, do godziny 1000)
 całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), możliwa dieta (po wcześniejszym ustaleniu z Panią Dietetyk)
 wizytę lekarską (ordynacja zabiegów fizjoterapeutycznych)
 opiekę pielęgniarską
oraz

8 dni (7 nocy) 15 dni (14 nocy)

̶ 10 zabiegów fizjoterapeutycznych
̶ karnet 3 wejść na basen kryty w ****Hotelu Lubicz  

w Ustce

̶ 20 zabiegów fizjoterapeutycznych
̶ karnet 6 wejść na basen kryty w ****Hotelu Lubicz 

w Ustce

Pozostałe opłaty:
 opłata uzdrowiskowa nie jest zawarta w cenie – pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta
 parking niestrzeżony przy Sanatorium „Promyk” (rezerwacja miejsca) – 10 zł/doba

Uwagi dodatkowe:
– zabiegi  wykonywane  są  w  oddalonym  o  ok.  100m  Zakładzie  Przyrodoleczniczym,  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
– proponujemy 5% upust na wykupione dodatkowe zabiegi lecznicze
– oferta nie łączy się z innymi ofertami i formami promocji
– niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład oferty nie powoduje zmniejszenia jego wartości
– płatności za pobyt dokonuje się gotówką w dniu przyjazdu w recepcji sanatorium „Promyk“, bądź przelewem na podane

konto przed rozpoczęciem pobytu
– po dokonaniu wstępnej rezerwacji wysyłane jest pisemne „Potwierdzenie rezerwacji”, które zawiera szczegółowe ustalenia

oraz warunki wpłaty i ewentualnego zwrotu zaliczki

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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