
WIOSNA W SOLANKOWYM KLIMACIE W UZDROWISKU KONSTANCIN
Termin obowiązywania ofert: od 28.04 do 30.06.2018 r.
Nasza propozycja to pobyty w wyjątkowym miejscu, gdzie poczujesz się jak nad morzem tuż koło 
Warszawy. Uzdrowisko Konstancin to miejsce stworzone dla wypoczynku. Przepiękny Park Zdrojowy, 
basen solankowy i nowoczesny obiekt z bogatą ofertą zabiegów SPA i odnowy biologicznej. 

Uzdrowiskowo - solankowy pobyt leczniczy w Hotelu Uzdrowiskowym „Konstancja”
Pakiet zawiera:

• Zakwaterowanie: 5 noclegów w Hotelu Uzdrowiskowym Konstancja.
• Pobyt rozpoczyna się kolacją w niedzielę i kończy obiadem w piątek .
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w restauracji Eva Park Life & Spa.
• Konsultacja lekarza specjalisty.
• Zabiegi: 10 zabiegów indywidualnie zleconych przez lekarza z bazy zabiegów rehabilitacji  

 ruchowej, fizyko i balneoterapii. Wykonywane w Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom 
 realizowane przez 5 dni w tygodniu. 

• 15 % rabatu na dodatkowe zabiegi 
• Całodobowa recepcja (Eva Park), dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej w Szpitalu  

 Sue Ryder (nie uwzględnia kosztów zużytych leków, wyrobów medycznych i kosztów dojazdu).
• Nieograniczony dostęp do basenu solankowego 
• Nieograniczony dostęp do Tężni Solankowej 
• Kije do Nordic Walking 2 x pobyt , parking gratis 

Cena Pakietu wynosi: cena pokój 1 osobowy:      899 zł     (kolejna doba: 165 zł)*
            cena pokój 2 osobowy:     699 zł     (kolejna doba: 135 zł)* 
REZERWACJA NA HASŁO: UZDROWISKA POLSKIE  

Wiosna w Eva Park Life & SPA
Pakiet zawiera:

• Zakwaterowanie: 3 noclegi w Eva Park Life & Spa. Pokoje jednoosobowe  
 (w miarę dostępności, dodatkowo płatne) i dwuosobowe. We wszystkich  
 pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi.

• Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacja w formie bogatego bufetu).
• 15% rabatu na dodatkowe zabiegi.
• Nieograniczone korzystanie z Parku Solankowego (Basen Solankowy, sauny, jacuzzi).
• Nieograniczony dostęp do Tężni Solankowej (uzależnione od warunków atmosferycznych).
• Voucher o wartości 100 zł na zabiegi SPA / osoba (wymagana wcześniejsza rezerwacja).
• Kije do Nordic walking - bez ograniczeń.

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

*kolejna doba obejmuje pobyt i wyżywienie

WIOSNA W UZDROWISKU NAŁĘCZÓW
Termin obowiązywania oferty: od 06.05 do 30.06.2018 r. Pobyty w dniach: niedziela-piątek. 
Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA czerpiąc ze swojej dwustuletniej tradycji i zgro-
madzonej wiedzy, korzystając z unikalnych walorów klimatycznych Nałęczowa, oferuje usłu-
gi w zakresie leczenia sanatoryjnego, SPA oraz Medical SPA.
Pakiet zawiera:

• Zakwaterowanie: 2 noclegi w Termach Pałacowych.
• Wyżywienie: codzienne śniadania i obiadokolacje.
• Bon do SPA o wartości 100 PLN/na pokój/ pobyt
• Wieczorki taneczne w Klubie Atrium
• Nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium
• Kuracja pitna wodami leczniczymi.

Cena Pakietu wynosi: 599 zł / 2 osoby 
            369 zł / 1 osoba
REZERWACJA NA HASŁO: UZDROWISKA POLSKIE 

MAGIA SPA
Termin obowiązywania oferty: od 06.05 do 30.06.2018 r. Pobyt minimum 3 noclegi. 
Zrelaksuj się korzystając z naszego klasycznego pakietu SPA. Magia SPA to pakiet najczęściej wy-
bierany przez naszych gości, idealny na chwilę oddechu od codzienności, pierwszy pobyt w ośrodku 
SPA lub prezent dla ważnej dla Ciebie osoby.
Pakiet zawiera:

• Zakwaterowanie: nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju w Termach Pałacowych  
 – pokój 1 lub 2-osobowy. Bezpłatne wifi w każdym pokoju.

• Wyżywienie: 3 posiłki w Restauracji Termy Pałacowe (śniadanie i kolacja-bufet, obiad 
 serwowany). Na życzenie konsultacja dietetyczna (przy pobycie dłuższym niż 4 dni).

• Zabiegi: 3 zabiegi SPA dziennie wybierane przez Ciebie w konsultacji z naszym specjalistą 
 spośród: kąpiel aromatyczna, elektrostymulacja, okład fango, bicze szkockie, okład parafinowy  
 na dłonie, masaż limfatyczny, detox foot spa, poranny aqua aerobic.

• Nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium
• Wieczorki taneczne w Klubie Atrium - środy, piątki, soboty i niedziele w godz: 18:30 - 21:30
• Nieograniczona kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Cena Pakietu wynosi         od 6.V do 31.V.2018 r.   od 1.VI do 30.VI.2018 r.
cena za dobę pokój 1 osobowy:      238 zł / osoba     272 zł / osoba
cena za dobę pokój 2 osobowy:         203 zł / osoba     232 zł / osoba
REZERWACJA NA HASŁO: UZDROWISKA POLSKIE

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ
tel.:  (22) 484 28 88; kom.: +48 667 771 148 

czynne całą dobę (24h)
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl

www.uzdrowisko-konstancin.pl

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ
tel.:  81 50 16 027 

od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-20.00
e-mail: rezerwacje@zlun.pl

www.uzdrowisko-naleczow.pl

OFERTA SPECJALNA 
DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH


