
OFERTA NA PÓŹNĄ JESIEŃ
DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

JESIENNE NASTROJE WE DWOJE W IWONICZU-ZDROJU

Promocyjna cena pakietu: 1440 zł / para

7-dniowy pobyt dla dwóch osób w Sanatorium Uzdrowiskowym „Pod Jodłą”

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ

   
tel.: +48 13 430 87 80 
lub +48 13 430 87 90 

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

Pakiet zawiera:
• 6 noclegów z pełnym wyżywieniem

(posiłki serwowane),
• masaż klasyczny częściowy dla każdej osoby,
• kąpiel perełkowa dla każdej osoby,
• 45 min. seans w jaskini solnej dla każdej osoby,
• pachnący relaks – 45 min. seans w jaskini

solnej z aromaterapią dla dwojga,
• 80 min. ćwiczeń na łóżkach rekondycyjnych

dla każdej osoby,

• kąpiel rekreacyjną w basenie z jacuzzi
dla każdej osoby,

• sauna – 30 min. dla dwojga,
• zabiegi SPA:

- dla Niej: maska borowinowa 
z fitohormonami na całe ciało,
- dla Niego: relaksacyjny masaż całego ciała,

• spacer jesienny z przewodnikiem,
• 20% zniżki na zabiegi lecznicze, rekreacyjne

i kosmetyczno-pielęgnacyjne.

Oferta ważna do 17.12.2018 r.

REZERWACJA NA HASŁO:
UZDROWISKA POLSKIE



OFERTA NA PÓŹNĄ JESIEŃ
DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ

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

JESIENNY POBYT UZDROWISKOWY
W TERMACH PAŁACOWYCH

Promocyjna cena pakietu od: 689 zł/ os.

Pakiet zawiera:
• 5 noclegów w Termach Pałacowych (pobyty realizowane od niedzieli do piątku),
• 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacja), 
• 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie realizowane w Termach Pałacowych (10 w pakiecie),
• 1 nowoczesny zabieg dziennie realizowany w Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki" 

(5 w pakiecie), oraz 20% zniżki na kolejne zabiegi / usługi Centrum,
• 2 x wypożyczenie kijków do nordic walking,
• nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium

(basen z hydromasażem, jacuzzi i kompleks saun),
• 4 razy w tygodniu zabawy taneczne w Klubie Atrium,
• nieograniczony dostęp do kuracji pitnej wodami leczniczymi, 
• 20% rabatu na zabiegi SPA.

Oferta ważna do 22.12.2018 r.

REZERWACJA NA HASŁO:
UZDROWISKA POLSKIE



OFERTA NA PÓŹNĄ JESIEŃ
DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ

   
tel.:  +48 22 484 28 88
kom.: +48 667 771 148

e-mail: rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl
www.uzdrowisko-konstancin.pl

UZDROWISKOWA JESIEŃ W SOLANKOWYM KLIMACIE

Pakiet zawiera:
• 7 noclegów w Hotelu Uzdrowiskowym Konstancja 

(pobyt rozpoczyna się w niedziele od kolacji i kończący śniadaniem w kolejną niedziele),
• 3 posiłki dziennie,
• codzienne inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do tężni solankowej, 
• wstępne badanie lekarskie wraz z ustaleniem zabiegów,
• 15 zabiegów fizjoterapeutycznych realizowanych w Białym Domu (od poniedziałku do piątku),
• 20% zniżki na kolejne zabiegi,
• bezpłatne wypożyczenie kijków do nordic walking,
• 20% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life&SPA, 
• parking gratis,
• PREZENT: 2 x 1 litr solanki, w celu przedłużenia solankowej kuracji w domu.

Pokój 1-osobowy: 1169 zł/os.

Pokój 2-osobowy: 899 zł/os.

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby: 1259 zł/os.

Oferta ważna do 17.12.2018 r.

REZERWACJA NA HASŁO:
UZDROWISKA POLSKIE



OFERTA NA PÓŹNĄ JESIEŃ
DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ

   
tel.:  +48 91 382 50 42
lub +48 91 382 06 30

e-mail: rezerwacja@u-kp.pl
www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

PAKIET SPA

Pakiet zawiera:
• 8 dni / 7 noclegów,
• zakwaterowanie w komfortowych 

pokojach w obiekcie Mieszko II,
• całodzienne wyżywienie 

(śniadanie, obiad, kolacja),
• dostęp do Internetu Wi-Fi,
• parking,
• 2 x kije nordic walking, 
• 2 x wypożyczanie roweru (1 godzina), 
• PREZENT: 2 x domowa kuracja borowinowa, 
• 20% rabatu na dodatkowe zabiegi.

Leczenie:
• 2 x wejście do groty solnej,
• dostęp do strefy SPA 

(sauna, jacuzzi, basen solankowy),
• 10 x zabiegów leczniczych:
    - 5 x hydrojet, 
    - 2 x aqua aerobic,
    - 3 x hydromasaż.

Pokój 2-osobowy: 999 zł/os.Pokój 1-osobowy: 1299 zł/os.

Oferta ważna do 17.12.2018 r.

REZERWACJA NA HASŁO:
UZDROWISKA POLSKIE


