OFERTA DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Pobyt uzdrowiskowy

od 849

zł /os.

W cenie pakietu:
• 5 noclegów z pełnym wyżywieniem (3 posiłki dziennie) w Sanatorium Biały Dom w jednym z wybranych terminów:
20-25.09.2021 (pon-sob) lub 21-26.09 (wt-ndz), 25.10-30.10 (pon-sob) lub 26-31.10 (wt-ndz),
• konsultacja lekarza specjalisty,
• 10 zabiegów z bazy zabiegów rehabilitacji ruchowej, fizyko i balneoterapii,
• 15% rabatu na dodatkowe zabiegi,
• dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej,
• 2 x 75 minutowy seans w basenie solankowym i 50% zniżki na kolejne seanse solankowe,
• 2 x wypożyczenie kijków do nordic walking,
• 5 x wstęp do tężni solankowej,
• PREZENT: zestaw solankowy (sól do kąpieli + solanka).

SPA a la Carte

od 549

zł /os.

W cenie pakietu:
• 2 noclegi w EVA Park Life & SPA w komfortowo wyposażonym pokoju, 1- lub 2-osobowym.
We wszystkich pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi,
• 2 posiłki dziennie w restauracji – śniadanie i obiadokolacja,
• nieograniczony dostęp do Strefy Wellness (z zachowaniem regulaminu), w której skład wchodzą:
basen solankowy, jacuzzi z solanką, jacuzzi z wodą słodką, sauna sucha i łaźnia parowa,
• bon podarunkowy do SPA – 100 zł / osoba,
• bezpłatny wstęp do tężni solankowej (w terminach otwarcia tężni),
• bezpłatny parking,
• PREZENT: zestaw solankowy (sól do kąpieli + solanka).

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ
tel.: +48 667 771 148 lub +48 22 484 28 30
e-mail: rezerwacje@evapark.pl lub hotelbialydom@uzdrowisko-konstancin.pl
www.uzdrowisko-konstancin.pl

REZERWACJA NA HASŁO:
UZDROWISKA POLSKIE

W związku z profilaktyką COVID-19 Uzdrowiska zastrzegają możliwość wprowadzenia dodatkowych opłat uzależnionych od decyzji Ministerstwa Zdrowia.
Korzystanie z atrakcji obiektów (basenów, tężni, itp.) uzależnione jest od obecnej sytuacji epidemiologicznej i zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

OFERTA DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Pakiet: Magia Zdrowia

(obowiazuje: od października do połowy grudnia 2021)
Pobyt leczniczy to dobry wybór dla osób, które chcą poprawić kondycję fizyczną, sprawność ruchową, a poprzez intensywną
fizjoterapię złagodzić dolegliwości bólowe. Jest to świetna propozycja dla ceniących sobie komfort podczas pobytu.

W cenie pakietu:
• min. 5 noclegów lub więcej w obiekcie Termy Pałacowe lub Stare Łazienki,
• 3 posiłki dziennie – śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad: 2 zupy do wyboru, drugie danie serwowane,
• 3 zabiegi lecznicze dziennie*,
• początkowa konsultacja fizjoterapeutyczna wraz z ordynacją zabiegów,
• nieograniczony wstęp do Kompleksu Wodnego Atrium,
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej,
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium – codziennie 18:30-21:30.
* Z wyłączeniem niedzieli i świąt, zabiegi lecznicze realizowane są w obiektach sanatoryjnych, znajdujących się na terenie Parku Zdrojowego.

Stare Łazienki: pok. 2 os. 477

zł / 1 doba dla 2 os.
pok. 1 os. 288 zł / 1 doba dla 1 os.

Termy Pałacowe: pok. 2 os. od 432

zł / 1 doba dla 2 os.
pok. 1 os. od 243 zł / 1 doba dla 1 os.

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ
tel.: +48 81 50 16 027, e-mail: rezerwacje@zlun.pl
www.uzdrowisko-naleczow.pl

REZERWACJA NA HASŁO:
UZDROWISKA POLSKIE

W związku z profilaktyką COVID-19 Uzdrowiska zastrzegają możliwość wprowadzenia dodatkowych opłat uzależnionych od decyzji Ministerstwa Zdrowia.
Korzystanie z atrakcji obiektów (basenów, tężni, itp.) uzależnione jest od obecnej sytuacji epidemiologicznej i zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

OFERTA DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Iwonicka Sól Jodobromowa
dostępna w sklepie internetowym

„Uzdrowisko Iwonicz” SA informuje, że Iwonicka Sól Jodobromowa jest obecnie produktem kosmetycznym, a nie wyrobem farmaceutycznym. W związku z tym dostępna jest w naszym sklepie internetowym, gdzie można ją kupić bezpośrednio od producenta.
Naszą naturalną sól iwonicką możesz śmiało stosować w domu, dodając ją do kąpieli. Kąpiel solankowa zadziała zarówno na skórę, jak i
Twój organizm. Czynniki mineralne, zawarte w soli, wykazują działanie pielęgnacyjne i odżywcze. Sól dodana do kąpieli łagodzi podrażnienia, oczyszcza, detoksykuje i wygładza skórę. Po ciężkim dniu pracy, kąpiel solankowa złagodzi zmęczenie i dolegliwości, związane z
bólem mięśni czy stawów. Wpłynie również pozytywnie na wygląd skóry, która zyska zdrowy i piękniejszy koloryt.
Kąpiel z dodatkiem Iwonickiej Soli Jodobromowej polecamy także stopom. Regularne moczenie stóp redukuje obrzęki, zmiękcza i regeneruje naskórek, ułatwiając usuwanie zrogowaceń. Stopy są wypoczęte, zregenerowane i gotowe do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.

NOWOŚĆ!

23zł

10% RABATU na wszystko
w e-sklepie na hasło „UZDROWISKA POLSKIE”.
INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ
tel.: +48 13 430 87 80
tel.: +48 13 430 87 90

e-mail: bok@uisa.pl
www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl

Zapraszamy do sklepu: www.iwoniczanka.uisa.pl

Zapraszamy: www.iwoniczanka.uisa.pl

REZERWACJA I ZAKUPY W SKLEPIE
NA HASŁO: UZDROWISKA POLSKIE

Wzmacniaj odporność za pomocą surowców naturalnych!
OFERTA DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Zapraszamy na zakupy: www.sklep.uzdrowisko-konstancin.pl
Przy zakupach powyżej 50 zł – transport GRATIS na hasło „BPS”!

