
              Wczasy w Hotelu*** Gromada to zdrowie i świetna zabawa !

                        Zapraszamy do słonecznego regionu Polski na wczasy wypoczynkowe do
Hotelu***Gromada w Busku- Zdroju- gdzie każdy z Państwa zregeneruje swoje siły korzystając z

mikroklimatu,zabiegów leczniczych oraz naszej gościnności

Pobyty jesienne w Hotelu***Gromada w Busku-Zdroju
październik-grudzień 2019

Pobyt 5 dniowy/ 4 noclegi/ cena : 400 zł/osoby 
Pobyt 7- dniowy /6 noclegów/ cena: 600 zł/ osoby

Pobyt 10- dniowy/ 9 noclegów/ cena : 900 zł/osoby

*oferta skierowana jest do  grup zorganizowanych powyżej 20 os.

 Cena zawiera:
-  nocleg w pokojach 2-osobowych  oraz 3 osobowych

-  całodzienne wyżywienie (śniadanie ,obiad, kolacja - posiłki serwowane) 

- 1 x wieczorek powitalny z lampką wina 

- 1 x warsztaty tematyczne 

- 1 x biesiada przy grillu

- możliwość korzystania z wypożyczalni rowerów oraz kijków do Nordic Walkingu

- wyjście w środę na pieczenie podpłomyków do Izby Chleba do kościoła Św. Alberta

Cena nie zawiera:
     - opłaty uzdrowiskowej –  3,50 za dzień/osoba 
    - wycieczka melexem do Olejarni Zagłoby na pokaz tłoczenia olejów tradycyjnych
     - opłaty za leczenie (w pobliskich sanatoriach)

Pobyt 7 dniowy: 2 zabiegi dziennie: pakiet 6 dni zabiegowych – 315 zł, 3 zabiegi dziennie: pakiet 6 dni zabiegowych – 415 zł

Pobyt 10-dniowy: 2 zabiegi dziennie: pakiet 9 dni zabiegowych – 450 zł, 3 zabiegi dziennie: pakiet 9 dni zabiegowych – 600 zł



Busko – Zdrój - jako uzdrowisko funkcjonuje już od 1836 roku, jest kurortem znanym na całym świecie.
Posiada świetne warunki ekologiczne, specyficzny mikroklimat i najlepsze pokłady leczniczej siarki  w Europie.         
Tutaj leczy się choroby reumatoidalne, choroby obwodowego układu nerwowego, choroby  
zwyrodnieniowe  stawów, gościec, choroby skórne (nie zakaźne), choroby ortopedyczne oraz  stany 
pourazowe tkanek miękkich.  Na szczególną uwagę zasługuje tutejsze bogactwo przyrody. Urzekające 
krajobrazy  i nieskażone środowisko, które zachęca do uprawiania turystki zarówno pieszej jak i 
rowerowej. Dla turystów wytyczone są szlaki turystyczne.

           Hotel Gromada ***  piękne położenie obok Parku Zdrojowego zapewnia ciszę i kontakt z naturą. Pozwala
              złagodzić stres, zadbać o zdrowie, pobudzić siły witalne, podnieść aktywność fizyczną, zrelaksować się i 

poprawić samopoczucie. Wyjątkową atmosferę i poziom świadczonych usług zapewnia wykwalifikowany 
personel , który jest zawsze do dyspozycji gości. Jest to czterokondygnacyjny budynek  posiadający windę 
i podjazd, co umożliwia pobyt      osobom niepełnosprawnym. Do dyspozycji gości oddajemy 50 
komfortowo urządzonych pokoi 1,2 lub 3-osobowych . W pokojach znajduje się łazienka, TV, telefon oraz 
łącze internetowe. Dla zmotoryzowanych bezpłatny parking.

           

 

wycieczki fakultatywne* organizowane po najbliższej okolicy – dodatkowo płatne m.in do :

 Wiślicy - Kolegiata, Dom Długosza, Rynek Solny  pawilonik architektoniczny, grodzisko,
 Pińczowa - klasztor Franciszkanów - Reformatorów na Mirowie (z cudownym obrazem Matki 
Bożej Mirowskiej),       kaplica Santi Guciego na wzgórzu św. Anny, baszta ogrodowa, Synagoga, 
renesansowa fontanna, Belweder,  Kościół Popauliński,
 Chrobrza - pałac Wielopolskich,
 Chęcin i Jaskini Raj-najsłynniejszej jaskini krasowo- wapiennej,
 Malowniczego „Ogrodu na Rozstajach” w Młodzawach,
 zabytkowego Krakowa i Sandomierza

            zwiedzanie kurortu wraz z przewodnikiem:  Kaplica zdrojowa pw. Świętej Anny wzniesiona w latach    
           1884 – 1886, sanatorium Marconi z 1836 roku, zabytkowe sanatoria przy ulicy 1 Maja oraz Park Zdrojowy 
           z unikatowymi roślinami.

  

HOTEL*** GROMADA
ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko – Zdrój

tel/fax: 41 378-30-01 (do 04)
e-mail: buskohotel@gromada.pl, www.gromada.pl

mailto:buskohotel@gromada.pl
http://www.buskozdroj.gromada.pl/

