
LATO W SOLANKOWYM KLIMACIE W UZDROWISKU KONSTANCIN
Termin obowiązywania ofert: do 02.09.2018 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 / os.    (kolejna doba: 165 zł)*
            cena pokój 2 osobowy:     699 zł / os.    (kolejna doba: 135 zł)* 
REZERWACJA NA HASŁO: BPS  

Lato w Eva Park Life & SPA
Pakiet zawiera:

• Zakwaterowanie: 6 noclegów w Eva Park Life & Spa w pokojach jedno, dwu osobowych  
 lub apartamentach. We wszystkich pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi.

• Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacja w formie bogatego bufetu).
• 20% rabatu na dodatkowe zabiegi.
• Gratis prezent – kosmetyki solankowe o wartości 50 zł.
• Nieograniczone korzystanie z Parku Solankowego (Basen Solankowy, sauny, jacuzzi).
• Nieograniczony dostęp do Tężni Solankowej (uzależnione od warunków atmosferycznych).
• Voucher o wartości 50 zł na zabiegi SPA / osoba (wymagana wcześniejsza rezerwacja).
• Kije do Nordic walking - bez ograniczeń.

Cena Pakietu wynosi: 1359 zł / osoba w pokoju 2-os. z 2 posiłkami
            1759 zł / osoba w pokoju 1-os. z 2 posiłkami
REZERWACJA NA HASŁO: BPS

*kolejna doba obejmuje pobyt i wyżywienie

MAGIA ZDROWIA - ODPOCZNIJ W NAŁĘCZOWIE!
Termin obowiązywania oferty: do 02.09.2018 r. 
Uzdrowisko Nałęczów to świetne miejsce na krótki, relaksujący pobyt weekendowy lub dłuższy 
wypoczynek z korzyścią dla zdrowia. Położone jest w stosunkowo niewielkiej odległości od War-
szawy i zaprasza przez cały rok. Wody lecznicze z lokalnych złóż w Nałęczowie charakteryzują się 
słabym zmineralizowaniem i dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniu. 
Pakiet zawiera:

• Zakwaterowanie: 6 dni / 5 nocy w Termach Pałacowych.
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
• 10% rabatu na zabiegi SPA.
• 3 zabiegi lecznicze dziennie oraz wstępne badanie lekarskie.
• Wieczorki taneczne w Klubie Atrium
• Nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium
• Kuracja pitna wodami leczniczymi.
• 2x pobyt wypożyczenie rowerów na cały dzień gratis.
• Bonus: Kosmetyki uzdrowiskowe o wartości 50 zł.

Cena Pakietu wynosi: cena pokój 1 osobowy:     900 zł / os.
            cena pokój 2 osobowy:    650 zł / os. 
REZERWACJA NA HASŁO: BPS 

INNOWACYJNA KARDIOLOGIA
Termin obowiązywania oferty: do 02.09.2018 r.
Głównym celem działalności Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” jest organizowanie 
turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacja doraźna. Ponadto, wykonujemy profesjonalne i kom-
pleksowe badania wydolnościowe i wytrzymałościowe.
Pakiet zawiera:

• Zakwaterowanie: 7 dni / 6 nocy w Termach Pałacowych.
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
• 1x badanie lekarskie, 2x test IPN oraz 1x próba wysiłkowa.
• 10 godzin w Strefie kardiologii, 4x nordic walking (60 min.).
• 1x pogadanka o czynnikach ryzyka.
• 4x ćwiczenia poranne na zewnątrz lub w basenie.
• 2x pobyt wypożyczenie rowerów na cały dzień gratis.
• Nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium.
• Nieograniczona kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.
• Bonus: Kosmetyki uzdrowiskowe o wartości 50 zł.

Cena Pakietu wynosi: 6 noclegów już od 1499 zł / osoba
REZERWACJA NA HASŁO: BPS

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


