
ZRELAKSUJ SIĘ NA WIOSNĘ W UZDROWISKU KAMIEŃ POMORSKI
Termin obowiązywania oferty: od 28.04 do 30.06.2018 r.
Uzdrowisko Kamień Pomorski to miejsce, w którym skutecznie przywracamy utraconą 
sprawność i samodzielność oraz siły witalne. Odbudowujemy harmonijnie cały organizm, 
korzystając z naturalnych surowców - borowiny i solanki. Korzystamy z najnowszej generacji, 
unikatowych w Polsce i w Europie urządzeń wspomagających rehabilitację pacjentów.
Pakiet zawiera:

• Zakwaterowanie: 6 noclegów w Szpitalu Uzdrowiskowym Mieszko II.  
 Pokoje jednoosobowe i dwuosobowe.

• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
• 10 zabiegów (7 x hydrojet, 3 x hydromasaż) i 2 x aqua aerobic (poniedziałek–piątek).
• 1 x wejście do Groty solnej.
• Dostęp do strefy SPA (sauna, jacuzzi, basen solankowy).
• 20 % rabatu na dodatkowe zabiegi.
• Kijki Nordic Walking - 2x podczas pobytu.
• Bonus: Kosmetyki uzdrowiskowe o wartości 50 zł, w tym borowina uzdrowiskowa.

Cena Pakietu wynosi: 699 zł / osoba w pokoju 2-os.
            899 zł / osoba w pokoju 1-os.
REZERWACJA NA HASŁO: UZDROWISKA POLSKIE

Pobyt z diagnostyką dentystyczną
Zadbaj o piękny uśmiech podczas pobytu z diagnostyką dentystyczną, który obejmuje m.in. 
kompleksową higienizację - oczyszczanie osadów, polerowanie zębów, fluoryzację kontaktową, 
usunięcie kamienia i płytki nazębnej. Podczas pobytu można również wykonać  przegląd jamy 
ustnej, gdzie specjalista dokona oceny stanu uzębienia, warunków zgryzowych, a także przepro-
wadzi badanie stawów skroniowo - żuchwowych. Dostępna jest również cyfrowa diagnostyka 
radiologiczna - zdjęcie panoramiczne szczęki i żuchwy, analiza stanu uzębienia i kości.
Pakiet zawiera:

• Zakwaterowanie: nocleg w Szpitalu Uzdrowiskowym Mieszko II. 
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
• Diagnostyka dentystyczna: Kompleksowa higienizacja. Przegląd jamy ustnej.  

 Cyfrowa diagnostyka radiologiczna.
• 1 x wejście do Groty solnej.
• Dostęp do strefy SPA (sauna, jacuzzi, basen solankowy).
• 20 % rabatu na dodatkowe zabiegi.
• Bonus: Kosmetyki uzdrowiskowe o wartości 50 zł, w tym borowina uzdrowiskowa.

Cena Pakietu wynosi: 499 zł / osoba w pokoju 2-os.
            649 zł / osoba w pokoju 1-os.
REZERWACJA NA HASŁO: UZDROWISKA POLSKIE

Dodatkowy nocleg z wyżywieniem 130 zł / osobo doba w pok. 2 osobowym. 
Dodatkowy nocleg z wyżywieniem 169 zł / osobo doba w pok. 1 osobowym.

PROFILAKTYCZNY POBYT ZDROWOTNY - ZADBAJ O SWÓJ KRĘGOSŁUP
Termin obowiązywania oferty: od 28.04 do 30.06.2018 r.

Pracujesz przy komputerze, w stresie, bez ruchu, za biurkiem, odczuwasz ból w krzyżu? 
Twój organizm sygnalizuje, że już czas zadbać o kręgosłup.

O atrakcyjności Iwonicza-Zdroju, jednego z najstarszych i najbardziej znanych polskich 
uzdrowisk, świadczy przede wszystkim malownicze położenie na terenie Beskidu Niskiego, 
niezwykle korzystny mikroklimat i źródła mineralnych wód leczniczych. Atmosfera otoczo-
nego zielenią, zabytkowego centrum, drewniane, XIX-wieczne zabudowania oraz atrakcyjne 
tereny spacerowe na długo pozostają w pamięci kuracjuszy i turystów.  Uzdrowisko Iwonicz 
to idealne miejsce do poprawy zdrowia, wypoczynku, ukojenia nerwów i regeneracji sił.

Pakiet zawiera:
• Zakwaterowanie: 7 noclegów, pokoje jednoosobowe i dwuosobowe Standard Plus 

 w Sanatorium „Pod Jodłą”.
• Wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje - posiłki serwowane.
• Opiekę lekarsko-pielęgniarską.
• 18 zabiegów rehabilitacyjnych ordynowanych przez lekarza
• 2 seanse w jaskini solnej
• Codzienną kurację pitną wodami leczniczymi w Pijalni Wód Mineralnych

Pobyt realizowany w Sanatorium „Pod Jodłą” w pokojach 1 i 2-osobowych w terminie od 28.04.2018 r. 
do 30.06.2018 r. Pobyt rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia, a kończy śniadaniem ostatniego dnia.

Cena pakietu wynosi:   999 zł / osoba w pokoju 2-os. 
       1099 zł / osoba w pokoju 1-os. 
REZERWACJA NA HASŁO: UZDROWISKA POLSKIE

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ
tel.:  91 382 50 42 lub 91 382 06 30

e-mail: rezerwacja@u-kp.pl

www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ
tel.:  13 430 87 80 lub 13 430 87 90 

e-mail: bok@uisa.pl

www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl

OFERTA SPECJALNA 
DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH


