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 WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

BUKOWINA 

TATRZAŃSKA  
 

Ośrodek w Bukowinie Tatrzańskiej to nie tylko przytulny dom wczasowy, ale i profesjonalny ośrodek 

wypoczynkowy, dostosowany do szczególnych potrzeb kuracjuszy, w tym także osób niepełnosprawnych. 

Na szczególną uwagę zasługuje bogato wyposażone i wciąż unowocześniane centrum zabiegowo 

rekreacyjne. Kryty basen, sauna, jacuzzi, sale zabiegowe, fotele do masażu, w pełni wyposażona 

siłownia – to tylko wybrane atrakcje udostępniane gościom ośrodka. Nad zdrowym wypoczynkiem 

kuracjuszy czuwa doświadczone grono fizjoterapeutów, dbających o wysoką jakość zabiegów, 

wykonywanych w trakcie turnusów rehabilitacyjnych. Obiekt dysponuje bazą 150 komfortowych miejsc 

noclegowych oraz doskonałym zapleczem gastronomicznym i sanitarnym 

 
 

TERMIN: 
 

20. 12. 2019 – 27. 12. 2019 

 

 
 

CENA (za pokój): 
 

        2 100 zł (pokój 2-osobowy standard) 
 

                               1 100 zł (pokój 1-osobowy) 

                                  3 350 zł ( pokój 2-osobowy PLUS)      

 

*W cenie turnusu: 

 noclegi (min. 5 nocy); 

 śniadania w formie bufetu oraz obiadokolacje; 

 tradycyjna kolacja wigilijna przy akompaniamencie kapeli góralskiej; 
 wieczór z muzyką na żywo; 

 nielimitowany dostęp do basenu i siłowni; 

 dostęp wi-fi; 

 

*dodatkowe informacje o turnusie dostępne w naszej siedzibie; 

 



WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

ZAKOPANE 

 Piękno Tatr, góralskie tradycje, rodzinna atmosfera, ale również nowoczesne i innowacyjne 

podejście do rehabilitacji – rodzinny i nowoczesny ośrodek wypoczynkowy w górach zaprasza na 

wyjątkowe spędzenie okresu świąt i Nowego Roku! 

 

TERMIN: 

 

21. 12. 2019 – 28. 12. 2019 

 

CENA: 

 

Pakiet 5 dni (4 noclegi) 900 zł/os. dorosła 600zł/dziecko do l.12 

Pakiet 6 dni (5 noclegi) 990 zł/ os. dorosła 630 zł/dziecko do l.12 

Pakiet 7 dni (6 noclegów) 1 050 zł/os. dorosła 690 zł/dziecko do l.12 

Pakiet 8 dni (7 noclegów) 1 225 zł/os. dorosła 805 zł/dziecko do l. 12 

 *do wyboru również turnus rehabilitacyjny 

15.12 – 28.12 

 

1 980 zł/os.  

 

*W cenie turnusu: 

 nocleg; 

 śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego; 

 obiady serwowany do stolika; 

 w dni świąteczne potrawy świąteczne 

 kolacja wigilijna; 

 kolędowanie z kapelą góralską; 

 wyjazd na pasterkę do Sanktuarium Cudownego Medalika na Olczy; 

 

 

 

 



 WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

IWONICZ-ZDRÓJ  
 

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „STOMIL” istnieje na rynku od ponad 40 

lat  i świadczy usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji, odnowy biologicznej, 

wypoczynku i Spa, wykorzystując walory środowiska naturalnego. Sanatorium Uzdrowiskowe 

,,Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju jest położone w samym sercu Uzdrowiska, bezpośrednio przy 

urokliwym Parku Zdrojowym.  

 

  

 

TERMIN: 
 

23. 12. 2019 – 27. 12. 2019 

 

 
 

CENA (od osoby): 
 

        613 zł (pokój 2-osobowy) 
 

                               649 zł (pokój 1-osobowy) 

                                   

    

*dziecko 3 – 7 lat 339zł/os  

 

 

*W cenie turnusu: 

 4 noclegi 
 całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja); 

 kinezyterapię grupową i konsultacje z fizjoterapeutą; 

 inhalacje solankowe; 

 seans relaksacyjną przy muzyce; 

 uroczysta kolacja wigilijna; 

 

 

 

  



 WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

RYMANÓW-ZDRÓJ  
 

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „STOMIL” istnieje na rynku od ponad 40 

lat  i świadczy usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji, odnowy biologicznej, 

wypoczynku i Spa, wykorzystując walory środowiska naturalnego.   

 

 

  

 

TERMIN: 
 

23. 12. 2019 – 27. 12. 2019 

 

 

 
Pokój: Cena: 

 

pokój 1 - osobowy 760 zł/os 

pokój 2 –osobowy 688 zł/os 

pokój 3 - osobowy 652 zł/os 

 

                                   

    

*dziecko 3 – 7 lat   445 zł/os  

 

 

*W cenie turnusu: 

 4 noclegi 
 całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja); 

 wejście na basen i jacuzzi; 
 inhalacje rumiankową; 

 seans w grocie solnej; 

 uroczysta kolacja wigilijna; 

 

 

 



TURNUS REHABILITACYJNY ŚWIĄTECZNY 

WISŁA 
Ośrodek położony jest tuż nad centrum Wisły, na południowym zboczu Partecznika, w pięknym 

miejscu z widokiem na Czantorię, Soszów Wielki, Stożek. Jest to idealna baza wypoczynkowa – 

w pobliżu znajdują się szlaki turystyczne oraz stoki narciarskie. Z ośrodka rozpościera się piękny 

widok na całą panoramę miasta,   do centrum miasta można dojść w niecałe 20 minut.. Obiekt 

usytuowany jest w cichej i spokojnej okolicy, z dala od hałaśliwych ulic, co gwarantuje spokój 

odpoczywającym. 

 

TERMIN: 

 

14. 12. 2019 – 27. 12. 2019 

 

CENA (za pokój): 

 

Pokój o podwyższonym standardzie 2 199 zł 

Pokój standard 1 999 zł 

 

 

 

*W cennie turnusu: 

 nocleg; 

 śniadanie i kolacje w formie bufetu szwedzkiego; 

 obiad z podwieczorkiem serwowane do stolika; 

 wizyta lekarska; 

 20 zabiegów rehabilitacyjnych; 

 w dni świąteczne potrawy świąteczne; 

 kolacja wigilijna; 

 kolędowanie z kapelą góralską; 

 warsztaty dekorowania pierniczków; 

 warsztaty robienia ozdób świątecznych; 

 wieczorek taneczny w II dzień świat 

 

 

 



 WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

MUSZYNA 

 
Ośrodek leczniczo – rehabilitacyjny w Muszynie położony jest w samym sercu Popradzkiego 

Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie rezerwatu lipowego „Obrożyska”, największego skupiska 

lipy górskiej w Europie. Atrakcją Muszyny jest naturalne, nieskażone środowisko, bogactwem 

zasoby leczniczych wód mineralnych. Duża ilość zabytków do zwiedzana, a turystów zachęcają 

też szlaki piesze i rowerowe o różnym stopniu trudności oraz liczne wyciągi narciarskie. Ośrodek 

zaprasza strudzonych wielkomiejskim gwarem, dla których cisza i spokój są warunkiem dobrego 

wypoczynku i relaksu. Zgodnie ze standardami wyposażone pokoje, domowa kuchnia, zaplecze 

rekreacyjne i dyskretna obsługa podnoszą jakość spędzonego tu czasu. 

 
 

TERMIN: 
 

20. 12. 2019 – 27. 12. 2019 
 

CENA: 

 

 700 zł + 28 zł opłata uzdrowiskowa 

 

*W cenie turnusu: 

 7 dni w pokojach 2, 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym; 

 wyżywienie 3x dziennie;  

 wspólna kolacja wigilijna; 

 spacer z przewodnikiem po Muszynie; 

 biesiada przy ognisku z muzyką na żywo; 

 wieczorek integracyjny ze słodkim poczęstunkiem w kawiarni przy muzyce 

mechanicznej; 

 wieczór kolędowy; 

 możliwość bezpłatnego korzystania z bilardu, ping – ponga i 

bezprzewodowego Internetu; 

 

 

 

 

 

 



WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

ZŁOCKIE - MUSZYNA 
 

Ośrodek w Złockiem usytuowany jest w malowniczej części Złockiego, tuż na skraju części 

uzdrowiskowej. Na rozległym i starannie zaprojektowanym terenie znajdziemy miedzy innymi 

nowoczesne obiekty służące do odnowy biologicznej, korty tenisowe i okazały kryty basen. 

Bliskość szlaków turystycznych i kompleksu narciarskiego sprawia, że ośrodek to doskonale 

miejsce do aktywnego wypoczynku. Dysponuje on również profesjonalnym zapleczem 

konferencyjnym. 

 
 

TERMIN: 
 

21. 12. 2019 – 27. 12. 2019 
 

CENA: 

 

    1 050 zł (pokój 2, 3-osobowy) 
 

                            1 110 zł (pokój 1-osobowy) 

     1 170 zł (studio lub apartament) 

           

*W cenie turnusu: 

 6 noclegów; 

 wyżywienie 3 posiłki dziennie;  

 animacja świąteczna 

 tradycyjna wieczerza wigilijna; 

 wspólne wyjście na pasterkę do zabytkowej cerkwi w Złockim; 

 biesiadny wieczór kolęd z kapelą góralską w Drugi Dzień Świąt; 

 popołudniowe korzystanie z sauny; 

 korzystanie z basenu; 

 pokój zabaw dla dzieci; 

 kuracja pitna na bazie wody naturalnej zmineralizowanej „Złockie VIII” – ujęcie w obiekcie; 

 

 

 

 

 

 

 



 WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

JARNOŁTÓWEK 
 
Ośrodek Wypoczynkowy mieści się w urokliwej miejscowości Jarnołtówek, której niewątpliwym 

atutem jest położenie na terenie Parku Krajobrazowego. To idealne miejsce na spędzenie wolnego 

czasu w ciszy i spokoju. Położenie Ośrodka na pograniczu dwóch stron – czeskiej i polskiej – daje 

szereg możliwości turystycznych. 
 

 

 

 

 

TERMIN: 
 

22. 12. 2019 – 27. 12. 2019 
 

 

 

 

 

CENA: 

 

od 1 050 zł 

 

 

*W cenie turnusu: 

 noclegi; 

 wyżywienie 3x dziennie;  

 uroczysta kolacja wigilijna; 

 świąteczny upominek do pokoju; 

 świąteczne menu 25 i 26 grudnia; 

 ognisko z pieczeniem kiełbasek; 

 seans w łaźni parowej lub suchej (30 min.); 

 masaż relaksacyjny: 

 

 

 

 

 



 WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

NAŁĘCZÓW 
 
Nałęczów to miejscowość rekreacyjno-wypoczynkowa, która jest częścią trójkąta turystycznego Puławy – Kazimierz 

Dolny – Nałęczów. Jego wizytówką jest Park Zdrojowy, założony przez Stanisława Małachowskiego, z bogatym 

liczącym 190 lat drzewostanem, palmiarnią oraz Pijalnią Wód leczniczych. Największym atutem Nałęczowa jest 

jednak panujący tu mikroklimat. Jego właściwości lecznicze, powodują samoczynne obniżanie ciśnienia tętniczego 

krwi oraz zmniejszanie dolegliwości chorób serca. Wysoką jonizację powietrza wywołują czynniki takie jak gleby 

lessowe, przepływające rzeki Bystra i Bochotniczanka, urozmaicona sieć wąwozów oraz bogata szata roślinna – to ok. 

72 gatunków drzew i krzewów. Ważnym punktem Nałęczowa są źródła wód mineralnych z przewagą wodorowęglanu 

wapnia i żelaza. 

 
 

TERMIN: 
 

23. 12. 2019 – 26. 12. 2019 

24. 12. 2019 – 27. 12. 2019 

 
 

CENA (za pokój): 
 

    1 700 zł (pokój 2-osobowy) 
 

                            1 030 zł (pokój 1-osobowy) 

         od 2 320 zł ( apartament*)      

*W cenie turnusu: 

 3 noclegi; 

 całodzienne wyżywienie;  

 uroczysta Wieczerza Wigilijna z daniami tradycyjnymi; 

 3 zabiegi odnowy biologicznej do wyboru; 

 masaż klasyczny częściowy; 

 1 x seans w basenie białej glinki; 

 słodki poczęstunek świąteczny (po obiedzie 25. 12); 

 nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium; 

 10% rabatu na usługi SPA; 

 zabieg pielęgnacji na twarz lub zabieg pielęgnacji na ciało; 
 prezent powitalny w każdym pokoju  - kosz produktów lokalnych; 

 20% rabatu na każdą dodatkową dobę (do 3 dób) – hotel z wyżywieniem; 
 

 

 

 



 WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

CIECHOCINEK 
 
Ciechocinek to piękne uzdrowisko o każdej porze roku. Poza dużą liczbą obiektów sanatoryjnych 

przeznaczonych dla kuracjuszy, to także miejsce do aktywnego wypoczynku i relaksu. Zima w 

Ciechocinku to nie tylko korzyści dla zdrowia i kondycji fizycznej, ale też świetna okazja na 

regenerację i wzmocnienie organizmu. Piękne, białe i czyste krajobrazy oraz rześkie powietrze 

bardzo sprzyja wypoczynkowi fizycznemu i psychicznemu. Zdecydowanie zimowy pobyt w 

sanatorium dostarczy Państwu wiele niezapomnianych wrażeń. 

 

 

TERMIN: 
 

22. 12. 2019 – 29. 12. 2019 

 
 

CENA (od osoby): 
 

    1 155 zł (pokój 2-osobowy) 
 

                           1 435 zł (pokój 1-osobowy) 

            1 715 zł ( apartament 2-osobowy*)      

 

 

*W cenie turnusu: 

 7 noclegów; 
 całodzienne wyżywienie;  

 wstępna konsultacja lekarska; 

 całodobowa opieka pielęgniarska; 

 16 zabiegów leczniczych; 

 uroczysta, tradycyjna Wigilia; 

 wspólne kolędowanie; 
 święta w rodzinnej atmosferze; 

 wizyta św. Mikołaja; 

 wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej: gry, zabawy, konkursy; 
 

 

*dzieci 0 – 3 lat bezpłatnie /śpiący z rodzicami/ 

* dzieci 3 -12 lat 110 zł/doba (dostawka); 

* dzieci powyżej 12 lat jako osoba dorosła; 

 

 

 



WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

KOŁOBRZEG  
 

Kołobrzeg to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce, które oferuje nie tylko lecznicze 

walory swojego niepowtarzalnego mikroklimatu, ale także szereg atrakcji o każdej porze roku. 

Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy zlokalizowany jest w sanatoryjnej części Kołobrzegu, 

zaledwie 200 m od morza. Posiada bogata bazę zabiegową 

 

 

 
 

TERMIN: 
 

21. 12. 2019 – 28. 12. 2019 

 

 

 

 
 

CENA (od osoby): 
 

        910 zł (pokój 2-osobowy) 
 

                            1 100 zł (pokój 1-osobowy) 

                               1 000 zł ( pokój 2-osobowy PLUS)      

 

 

 

 

*W cenie turnusu: 

 7 noclegów; 

 całodzienne wyżywienie; 

 w okresie 24 – 26 grudnia wyjątkowe, świąteczne menu; 

 2 seanse 1-godzinne w saunie; 

 1 masaż klasyczny kręgosłupa; 

 

 

 



 WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

KOŁOBRZEG  
 

Kołobrzeg to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce, które oferuje nie tylko lecznicze 

walory swojego niepowtarzalnego mikroklimatu, ale także szereg atrakcji o każdej porze roku. 

Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy zlokalizowany jest w sanatoryjnej części Kołobrzegu, 

zaledwie 200 m od morza. Posiada bogata bazę zabiegową 

 

 

 
 

TERMIN: 
 

23. 12. 2019 – 27. 12. 2019 

 

 

 

 
 

CENA (od osoby): 
 

        550 zł (pokój 2-osobowy) 
 

                               640 zł (pokój 1-osobowy) 

                                  600 zł ( pokój 2-osobowy PLUS)      

 

 

 

 

*W cenie turnusu: 

 4 noclegi; 

 całodzienne wyżywienie; 

 w okresie 24 – 26 grudnia wyjątkowe, świąteczne menu; 
 

 

 

 

 



 WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNY 

SOPOT  
 

Otacza nas spokojna, pełna zieleni okolica. Zaledwie 7 minut piechotą dzieli 

Sanatorium od plaży, wzdłuż której ciągnie się nadmorski pas zieleni z deptakiem 

dla spacerowiczów i ścieżkami rowerowymi dla lubiących bardziej aktywny 

wypoczynek. Mimo umiejscowienia na obrzeżach miasta kuracjusze bez trudu 

dostaną się do każdego punktu Trójmiasta 

 
 

TERMIN: 
 

22. 12. 2019 – 28. 12. 2019 

 

 
 

CENA (od osoby): 
 

       1 099 zł (pokój 2-osobowy) 

 
 

*dzieci 4-9 lat  600 zł/dzieci 10-15 lat 999 zł   

 

*W cenie turnusu: 

 6 noclegów/ 7 dni; 

 całodzienne wyżywienie (śniadanie w formie bufetu szwedzkiego); 

 menu świąteczne – uroczysta kolacja wigilijna; 
 2 zabiegi wykonywane w dni powszednie (poza świętami); 
 opiekę lekarską (badanie wstępne oraz w nagłych przypadkach); 
 dzienna opieka pielęgniarska 8-14; 
 voucher do Aquaparku; 
 wieczorek przy muzyce 
 2 seanse w saunie suchej; 
 spacer z przewodnikiem po Sopocie; 
 wieczorek kaszubski; 
 możliwość korzystania ze świetlicy (biblioteczka sanatoryjna); 
 sala zabaw dla dzieci; 
 20 % rabat do sopockiego Aquaparku; 

 

 

 



TURNUS REHABILITACYJNY ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY 

WISŁA 
Ośrodek położony jest tuż nad centrum Wisły, na południowym zboczu Partecznika, w pięknym 

miejscu z widokiem na Czantorię, Soszów Wielki, Stożek. Jest to idealna baza wypoczynkowa – 

w pobliżu znajdują się szlaki turystyczne oraz stoki narciarskie. Z ośrodka rozpościera się piękny 

widok na całą panoramę miasta,   do centrum miasta można dojść w niecałe 20 minut.. Obiekt 

usytuowany jest w cichej i spokojnej okolicy, z dala od hałaśliwych ulic, co gwarantuje spokój 

odpoczywającym. 

 

TERMIN: 

 

20. 12. 2019 – 02. 01. 2020 

 

CENA (za pokój): 

 

Pokój o podwyższonym standardzie 2 999 zł 

Pokój standard 2 549 zł 

 

*W cenie turnusu: 

 noclegi; 

 wyżywienie; 

 wizyta lekarska; 

 20 zabiegów rehabilitacyjnych; 

 kolacja wigilijna; 

 kolędowanie z kapelą góralską; 

 warsztaty dekorowania pierniczków i robienia ozdób świątecznych; 

 wieczorek taneczny; 

 dzień potraw regionalnych; 

 napad Zbójnicki, zabawa z kapelą góralska; 

 uroczysta kolacja sylwestrowa; 

 zabawa z zespołem muzycznym; 

 

 

 

 



WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY 

IWONICZ-ZDRÓJ  
 

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „STOMIL” istnieje na rynku od ponad 40 

lat  i świadczy usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji, odnowy biologicznej, 

wypoczynku i Spa, wykorzystując walory środowiska naturalnego. Sanatorium Uzdrowiskowe 

,,Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju jest położone w samym sercu Uzdrowiska, bezpośrednio przy 

urokliwym Parku Zdrojowym 
 

 

 

 

TERMIN: 
 

21. 12. 2019 – 03. 01. 2020 

 

 
 

CENA (od osoby): 
 

       1 905 zł (pokój 2-osobowy) 
 

                              2 035 zł (pokój 1-osobowy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*W cenie turnusu: 

 13 noclegów; 

 całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacje); 

 do 30 zabiegów w turnusie  zaordynowanych przez lekarza Sanatorium; 

 uroczysta kolacja wigilijna; 

 zabawa sylwestrowa; 

 

 

 

 

 



WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY 

RYMANÓW-ZDRÓJ  
Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „STOMIL” istnieje na rynku od ponad 40 

lat  i świadczy usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji, odnowy biologicznej, 

wypoczynku i Spa, wykorzystując walory środowiska naturalnego 
 

 

 

 

 

 

 

TERMIN: 
 

21. 12. 2019 – 03. 01. 2020 

 

 

 
 

Pokój: Cena: 

pokój 1 - osobowy 2 530 zł/os 

pokój 2 –osobowy 2 270 zł/os 

pokój 3 - osobowy 2 075 zł/os 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*W cenie turnusu: 

 13 noclegów; 

 całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacje); 

 do 30 zabiegów w turnusie  zaordynowanych przez lekarza Sanatorium; 

 uroczysta kolacja wigilijna; 

 Bal Sylwestrowy; 

 

 

 



WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY 

NAŁĘCZÓW 
 
Nałęczów to miejscowość rekreacyjno-wypoczynkowa, która jest częścią trójkąta turystycznego Puławy – Kazimierz 

Dolny – Nałęczów. Jego wizytówką jest Park Zdrojowy, założony przez Stanisława Małachowskiego, z bogatym 

liczącym 190 lat drzewostanem, palmiarnią oraz Pijalnią Wód leczniczych. Największym atutem Nałęczowa jest 

jednak panujący tu mikroklimat. Jego właściwości lecznicze, powodują samoczynne obniżanie ciśnienia tętniczego 

krwi oraz zmniejszanie dolegliwości chorób serca. Wysoką jonizację powietrza wywołują czynniki takie jak gleby 

lessowe, przepływające rzeki Bystra i Bochotniczanka, urozmaicona sieć wąwozów oraz bogata szata roślinna – to ok. 

72 gatunków drzew i krzewów. Ważnym punktem Nałęczowa są źródła wód mineralnych z przewagą wodorowęglanu 

wapnia i żelaza. 
 

 

TERMIN: 
 

23. 12. 2019 – 01. 01. 2020 

24. 12. 2019 – 02. 01. 2020 
 

 
 

CENA (za pokój): 
 

     5 360 zł (pokój 2-osobowy) 
 

                            3 090 zł (pokój 1-osobowy) 

 

*W cenie turnusu: 

 9 noclegów; 

 całodzienne wyżywienie (bez kolacji w dn 31. 12);  

 uroczysta Wieczerza Wigilijna z daniami tradycyjnymi; 

 18 zabiegi odnowy biologicznej do wyboru; 

 masaż klasyczny częściowy; 

 1 x seans w basenie białej glinki; 

 słodki poczęstunek świąteczny (po obiedzie 25. 12) w restauracji hotelowej; 

 nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium; 

 wizyta św. Mikołaja z upominkiem dla dzieci; 

 zabieg pielęgnacji na twarz lub zabieg pielęgnacji na ciało; 
 prezent powitalny w każdym pokoju  - kosz produktów lokalnych; 

 słodkie popołudnie w Klubie Atrium z ciastkiem i kawą; 

 Bal Sylwestrowy w Klubie Atrium lub Termach Pałacowych; 
 

 

 

 



WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY 

CIECHOCINEK 
 
Ciechocinek to piękne uzdrowisko o każdej porze roku. Poza dużą liczbą obiektów sanatoryjnych 

przeznaczonych dla kuracjuszy, to także miejsce do aktywnego wypoczynku i relaksu. Zima w 

Ciechocinku to nie tylko korzyści dla zdrowia i kondycji fizycznej, ale też świetna okazja na 

regenerację i wzmocnienie organizmu. Piękne, białe i czyste krajobrazy oraz rześkie powietrze 

bardzo sprzyja wypoczynkowi fizycznemu i psychicznemu. Zdecydowanie zimowy pobyt w 

sanatorium dostarczy Państwu wiele niezapomnianych wrażeń. 

 

 

TERMIN: 
 

22. 12. 2019 – 05. 01. 2020 

 
 

CENA (od osoby): 
 

Pokój 

 Pobyt z balem 

sylwestrowym (od osoby) 

Pobyt bez balu 

sylwestrowego 

Pokój 2 – osobowy 2 490 zł 2 310 zł 

Pokój 1 - osobowy 3 050 zł 2 870 zł 

Apartament 2 - osobowy 3 610 zł 3 430 zł 

*informacje dodatkowe dostępne w oddziale Turnusy 

Rehabilitacyjny „HUTNIK” 

 

 

*W cenie turnusu: 

 14 noclegów; 
 całodzienne wyżywienie (śniadanie i kolacja – bufet szwedzki, obiad serwowany);  

 wstępna konsultacja lekarska; 

 całodobowa opieka pielęgniarska; 

 36 zabiegów leczniczych; 

 uroczysta, tradycyjna Wigilia; 

 wspólne kolędowanie; 

 Święta Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze; 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek; 

 wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej: gry, zabawy, konkursy: 

 

 

 



WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY 

CIECHOCINEK 
 
Ciechocinek to piękne uzdrowisko o każdej porze roku. Poza dużą liczbą obiektów sanatoryjnych 

przeznaczonych dla kuracjuszy, to także miejsce do aktywnego wypoczynku i relaksu. Zima w 

Ciechocinku to nie tylko korzyści dla zdrowia i kondycji fizycznej, ale też świetna okazja na 

regenerację i wzmocnienie organizmu. Piękne, białe i czyste krajobrazy oraz rześkie powietrze 

bardzo sprzyja wypoczynkowi fizycznemu i psychicznemu. Zdecydowanie zimowy pobyt w 

sanatorium dostarczy Państwu wiele niezapomnianych wrażeń. 

 

 

TERMIN: 
 

23. 12. 2019 – 02. 01. 2020 

 
 

CENA (od osoby): 
 

Pokój 

 Pobyt z balem 

sylwestrowym (od osoby) 

Pobyt bez balu 

sylwestrowego 

Pokój 2 – osobowy 1 830 zł 1 650 zł 

Pokój 1 - osobowy 2 230 zł 2 050 zł 

Apartament 2 - osobowy 2 630 zł 2 450 zł 

*informacje dodatkowe dostępne w oddziale Turnusy 

Rehabilitacyjny „HUTNIK” 

 

 

*W cenie turnusu: 

 10 noclegów; 
 całodzienne wyżywienie (śniadanie i kolacja – bufet szwedzki, obiad serwowany);  

 wstępna konsultacja lekarska; 

 całodobowa opieka pielęgniarska; 

 20 zabiegów leczniczych; 

 uroczysta, tradycyjna Wigilia; 

 wspólne kolędowanie; 

 Święta Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze; 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek; 

 wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej: gry, zabawy, konkursy; 

 

 

 



WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY 

USTRONIE MORSKIE 
 
Ośrodek Rehabilitacyjny to obiekt położony w 4 hektarowym parku nadmorskim około 400 m od 

morza. Takie umiejscowienie pozwala na spędzenie czasu w ciszy i spokoju bez nadmiernego 

zgiełku nadmorskiej miejscowości, zachowując jednocześnie bliskość morza i całej nadmorskiej 

infrastruktury. To idealne miejsce nie tylko na turnus rehabilitacyjny, ale również na wczasy 

rodzinne i pobyty dla Seniorów nad morzem. Ośrodek jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych 

w tym poruszających się na wózkach.        

 
 

 

 TERMIN: 
 

21. 12. 2019 – 05. 01. 2020 

 

 
 

 

  CENA (od osoby dorosłej): 
 

     1 850 zł (14-dniowy pobyt rehabilitacyjny świąteczno-noworoczny) 
 

                            1 590 zł (9-dniowy pobyt świąteczno-noworoczny) 

                      999 zł (7-dniowy pobyt bożonarodzeniowy) 

                   699 zł (4-dniowy pobyt noworoczny z balem sylwestrowym)   

 

 

 

 

 

*W cenie turnusu: 

 tradycyjne Święta Bożego Narodzenia z Wigilią i wspólnym kolędowaniem; 

 świąteczne menu z tradycyjnymi potrawami;  

 zimowe ognisko z grzanym winem; 

 zabiegi rehabilitacyjne wg oferty; 

 wieczory z muzyką na żywo; 

 Bal Sylwestrowy prowadzony przez DJ z pokazem sztucznych ogni; 
 

 

 

 



WYPOCZYNEK ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY 

KOŁOBRZEG 
 

Kołobrzeg to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce, które oferuje nie tylko lecznicze 

walory swojego niepowtarzalnego mikroklimatu, ale także szereg atrakcji o każdej porze roku. 

Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy zlokalizowany jest w sanatoryjnej części Kołobrzegu, 

zaledwie 200 m od morza. Posiada bogata bazę zabiegową. 

        

 
 

 

TERMIN: 
 

19. 12. 2019 – 02. 01. 2020 

 

 

 
 
 

 

CENA (od osoby): 
 

     1 730 zł (pokój 2-osobowy) 
 

                            2 050 zł (pokój 1-osobowy) 

                   1 900 zł ( pokój 2-sobowy PLUS)        

 

 

 

 

 

 

*W cenie turnusu: 

 14 noclegów; 

 całodzienne wyżywienie;  

 w okresie 24 – 26 grudnia wyjątkowe, świąteczne menu; 

 upominek powitalny do pokoju; 

 3 x masaż klasyczny kręgosłupa; 

 10 % rabatu na bal sylwestrowy; 
 

 



YPOCZYNEK ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY 

SOPOT  
 

Otacza nas spokojna, pełna zieleni okolica. Zaledwie 7 minut piechotą dzieli 

Sanatorium od plaży, wzdłuż której ciągnie się nadmorski pas zieleni z deptakiem 

dla spacerowiczów i ścieżkami rowerowymi dla lubiących bardziej aktywny 

wypoczynek. Mimo umiejscowienia na obrzeżach miasta kuracjusze bez trudu 

dostaną się do każdego punktu Trójmiasta 

 
 

TERMIN: 
 

22. 12. 2019 – 04. 01. 2020 

 

 
 

CENA (od osoby): 
 

       2 399 zł (pokój 2-osobowy) 

 
 

*dzieci 4-9 lat  1 250 zł/dzieci 10-15 lat 2 199 zł   

 

*W cenie turnusu: 

 14 noclegów/ 15 dni; 

 całodzienne wyżywienie (śniadanie w formie bufetu szwedzkiego); 

 menu świąteczne – uroczysta kolacja wigilijna; 
 zabawa sylwestrowa z DJ’em – bogate menu (alkohol we własnym zakresie); 
 2 zabiegi wykonywane w dni powszednie (poza świętami, wg. wskazań lekarza w turnusie); 

 opiekę lekarską (badanie wstępne oraz w nagłych przypadkach); 
 dzienna opieka pielęgniarska 8-14; 
 voucher do Aquaparku; 
 2 wieczorki przy muzyce; 
 4 seanse w saunie suchej; 

 spacer z przewodnikiem po Sopocie; 
 wieczorek kaszubski; 
 możliwość korzystania ze świetlicy (biblioteczka sanatoryjna); 
 sala zabaw dla dzieci; 
 20 % rabat do sopockiego Aquaparku; 

 

 



WYPOCZYNEK SYLWESTROWY 

IWONICZ-ZDRÓJ  
Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „STOMIL” istnieje na rynku od ponad 40 

lat  i świadczy usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji, odnowy biologicznej, 

wypoczynku i Spa, wykorzystując walory środowiska naturalnego. Sanatorium Uzdrowiskowe 

,,Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju jest położone w samym sercu Uzdrowiska, bezpośrednio przy 

urokliwym Parku Zdrojowym.  
 

 

 
 

TERMIN: 
 

28. 12. 2019 – 01. 01. 2020 

 

 
 

 

Pokój: Cena: 

pokój 1 - osobowy 734 zł/os 

pokój 2 –osobowy 698 zł/os 

pokój 3 - osobowy 662 zł/os 

 

 

 

 

 

 

*W cenie turnusu: 

 4 noclegi; 

 całodzienne wyżywienie (śniadanie w formie bufetu szwedzkiego); 

 zabawa sylwestrowa z DJ’em – bogate menu; 
 inhalację solankową; 
 choreoterapię grupową; 

 

 

 

 

 



WYPOCZYNEK SYLWESTROWY 

RYMANÓW-ZDRÓJ  
Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „STOMIL” istnieje na rynku od ponad 40 

lat  i świadczy usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji, odnowy biologicznej, 

wypoczynku i Spa, wykorzystując walory środowiska naturalnego 
 

 

 

 
 

TERMIN: 
 

28. 12. 2019 – 01. 01. 2020 

 

 

 

 
 

Pokój: Cena: 

pokój 1 - osobowy 835 zł/os 

pokój 2 –osobowy 763 zł/os 

pokój 3 - osobowy 727 zł/os 

 

 

 

 

 

 

 

 

*W cenie turnusu: 

 4 noclegi; 

 całodzienne wyżywienie (śniadanie w formie bufetu szwedzkiego); 

 wejście na basen i jacuzzi; 
 seans w grocie solnej; 
 inhalacje rumiankową; 
 Bal Sylwestrowy; 

 

 

 



WYPOCZYNEK SYLWESTROWY 

RABKA ZDRÓJ  
 

Willa „ŚWIT” kameralny ośrodek oferuje swoim gościom miłą i profesjonalną obsługę w 

połączeniu z domową atmosferą. Ośrodek w strefie uzdrowiskowej Rabki przy Parku Zdrojowym. 

To miejsce dla osób, które cenią sobie spokój, czyste powietrze i naturalne walory Uzdrowiska. 
 

 

 

 

TERMIN: 
 

29. 12. 2019 – 02. 01. 2020 

 

 
 

CENA (od osoby): 
 

       450 zł (osoba dorosła) 
 

                              315 zł (dziecko w wieku 3 – 12 lat) 

 
 

 

 

 

 

 

 

*W cenie turnusu: 

 4 noclegi; 

 całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacje); 

 noworoczny słodki stół z domowymi wypiekami; 

 prezent niespodzianka; 

 wycieczka po Rabce 
 Bal Sylwestrowy dodatkowo płatny 160zł/os; 

 

 

 

 

 

 



WYPOCZYNEK SYLWESTROWY 

ZŁOCKIE - MUSZYNA 
 

Ośrodek w Złockiem usytuowany jest w malowniczej części Złockiego, tuż na skraju części 

uzdrowiskowej. Na rozległym i starannie zaprojektowanym terenie znajdziemy miedzy innymi 

nowoczesne obiekty służące do odnowy biologicznej, korty tenisowe i okazały kryty basen. 

Bliskość szlaków turystycznych i kompleksu narciarskiego sprawia, że ośrodek to doskonale 

miejsce do aktywnego wypoczynku. Dysponuje on również profesjonalnym zapleczem 

konferencyjnym. 

 

 
 

TERMIN: 
 

27. 12. 2019 – 02. 01. 2020 
 

CENA: 

 

    1 260 zł (pokój 2, 3-osobowy) 
 

                            1 350 zł (pokój 1-osobowy) 

     1 440 zł (studio lub apartament) 

 

           

 

*W cenie turnusu: 

 6 noclegów; 

 wyżywienie 3 posiłki dziennie;  

 zabawa sylwestrowa z D.J 

 wieczór góralski w dn. 29. 12. 2019; 

 popołudniowe korzystanie z sauny; 

 korzystanie z basenu; 

 pokój zabaw dla dzieci; 

 kuracja pitna na bazie wody naturalnej zmineralizowanej „Złockie VIII” – ujęcie w obiekcie; 

 

 

 

 

 

 



 WYPOCZYNEK SYLWESTROWY 

BUKOWINA 

TATRZAŃSKA 
 

Ośrodek w Bukowinie Tatrzańskiej to nie tylko przytulny dom wczasowy, ale i profesjonalny ośrodek 

wypoczynkowy, dostosowany do szczególnych potrzeb kuracjuszy, w tym także osób niepełnosprawnych. 

Na szczególną uwagę zasługuje bogato wyposażone i wciąż unowocześniane centrum zabiegowo 

rekreacyjne. Kryty basen, sauna, jacuzzi, sale zabiegowe, fotele do masażu, w pełni wyposażona 

siłownia – to tylko wybrane atrakcje udostępniane gościom ośrodka. Nad zdrowym wypoczynkiem 

kuracjuszy czuwa doświadczone grono fizjoterapeutów, dbających o wysoką jakość zabiegów, 

wykonywanych w trakcie turnusów rehabilitacyjnych. Obiekt dysponuje bazą 150 komfortowych miejsc 

noclegowych oraz doskonałym zapleczem gastronomicznym i sanitarnym. 

 
 

TERMIN: 
 

27. 12. 2019 – 03. 01. 2020 

 

 
 

CENA (od pokoju): 
 

        2 950 zł (pokój 2-osobowy standard) 
 

                               1 500 zł (pokój 1-osobowy) 

                                  4 800 zł ( pokój 3-osobowy )      

 

*W cenie turnusu: 

  noclegi (min. 5 nocy); 

 śniadania w formie bufetu oraz obiadokolacje; 

 bal sylwestrowy; 

 wieczór z muzyką na żywo; 

 nielimitowany dostęp do basenu i siłowni; 

 dostęp wi-fi; 

 

*dodatkowe informacje o turnusie dostępne w naszej siedzibie; 

 



WYPOCZYNEK SYLWESTROWY 

NAŁĘCZÓW 
 
Nałęczów to miejscowość rekreacyjno-wypoczynkowa, która jest częścią trójkąta turystycznego Puławy – Kazimierz 

Dolny – Nałęczów. Jego wizytówką jest Park Zdrojowy, założony przez Stanisława Małachowskiego, z bogatym 

liczącym 190 lat drzewostanem, palmiarnią oraz Pijalnią Wód leczniczych. Największym atutem Nałęczowa jest 

jednak panujący tu mikroklimat. Jego właściwości lecznicze, powodują samoczynne obniżanie ciśnienia tętniczego 

krwi oraz zmniejszanie dolegliwości chorób serca. Wysoką jonizację powietrza wywołują czynniki takie jak gleby 

lessowe, przepływające rzeki Bystra i Bochotniczanka, urozmaicona sieć wąwozów oraz bogata szata roślinna – to ok. 

72 gatunków drzew i krzewów. Ważnym punktem Nałęczowa są źródła wód mineralnych z przewagą wodorowęglanu 

wapnia i żelaza. 
 

 

TERMIN: 
 

29. 12. 2019 – 01. 01. 2020 

30. 12. 2019 – 02. 01. 2020 
 

 
 

 

CENA (za pokój): 
 

     2 165 zł (pokój 2-osobowy) 
 

                            1 240 zł (pokój 1-osobowy) 

              od  2 890 zł ( apartament*)      

 

 

*W cenie turnusu:. 

 3 noclegi; 

 całodzienne wyżywienie (bez kolacji w dn 31. 12);  

 6 zabiegów odnowy biologicznej do wyboru; 

 10 % rabatu na usługi SPA; 

 nieograniczony dostęp do kompleksu wodnego Atrium (sauna sucha, mokra, jacuzzi, 

dysze masujące, łóżka bąbelkowe, gejzery, sztuczna rzeka, łabędzia szyja); 

 Bal Sylwestrowy w Klubie Atrium lub Termach Pałacowych; 

 wydłużona doba hotelowa w dn. 01. 01. 2020 r. do 15.00; 

 20 % rabatu na każdą dodatkową dobę (do 3 dób) – hotel z wyżywieniem; 

 
 

 

 



 WYPOCZYNEK SYLWESTROWY 

CIECHOCINEK 
 
Ciechocinek to piękne uzdrowisko o każdej porze roku. Poza dużą liczbą obiektów sanatoryjnych 

przeznaczonych dla kuracjuszy, to także miejsce do aktywnego wypoczynku i relaksu. Zima w 

Ciechocinku to nie tylko korzyści dla zdrowia i kondycji fizycznej, ale też świetna okazja na 

regenerację i wzmocnienie organizmu. Piękne, białe i czyste krajobrazy oraz rześkie powietrze 

bardzo sprzyja wypoczynkowi fizycznemu i psychicznemu. Zdecydowanie zimowy pobyt w 

sanatorium dostarczy Państwu wiele niezapomnianych wrażeń. 

 

 

TERMIN: 
 

29. 12. 2019 – 02. 01. 2020 

 
 

CENA (od osoby): 
 

Pokój 

 Pobyt z balem 

sylwestrowym (od osoby) 

Pobyt bez balu 

sylwestrowego 

Pokój 2 – osobowy 840 zł 660 zł 

Pokój 1 - osobowy 1 000 zł 820 zł 

Apartament 2 - osobowy 1 160 zł 980 zł 

*informacje dodatkowe dostępne w oddziale Turnusy 

Rehabilitacyjny „HUTNIK” 

 

 

*W cenie turnusu: 

 4 noclegi; 
 całodzienne wyżywienie (śniadanie i kolacja – bufet szwedzki, obiad serwowany);  

 wstępna konsultacja lekarska; 

 całodobowa opieka pielęgniarska; 

 8 zabiegów leczniczych; 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek; 

 zabawa sylwestrowa przy orkiestrze na 2 salach bankietowych, gościnny koncert 

lokalnej gwiazdy, losowanie nagrody specjalnej w postaci 7-dniowego pobytu; 

 

 



 WYPOCZYNEK SYLWESTROWY 

KOŁOBRZEG  
 

Kołobrzeg to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce, które oferuje nie tylko lecznicze 

walory swojego niepowtarzalnego mikroklimatu, ale także szereg atrakcji o każdej porze roku. 

Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy zlokalizowany jest w sanatoryjnej części Kołobrzegu, 

zaledwie 200 m od morza. Posiada bogata bazę zabiegową 

 

 

 
 

TERMIN: 
 

30. 12. 2019 – 02. 01. 2020 

 

 

 

 
 

CENA (od osoby): 
 

        680 zł (pokój 2-osobowy) 
 

                               750 zł (pokój 1-osobowy) 

                                  720 zł ( pokój 2-osobowy PLUS)      

 

 

 

 

*W cenie turnusu: 

 3 noclegi; 

 całodzienne wyżywienie; 

 bal sylwestrowy; 

 

 

 

 

 



 WYPOCZYNEK SYLWESTROWY 

KRYNICA-ZDRÓJ 
 

Ośrodek Wypoczynkowy położony jest w ścisłym centrum Krynicy- Zdroju. Do dyspozycji 

naszych gości przygotowaliśmy  miejsca w pokojach z łazienkami i TV. Obiekt oferuje zupełnie 

nową strefę wellness z basenem, sauny, solarium, bilard, tenis stołowy, WiFi, parking. Do dworca 

PKP/PKS – 500m. 

 

 

 

 

TERMINY i CENA: 
 

 

 29.01 – 1. 01 28. 12 – 01. 01 

29. 12 – 02. 01 

27. 12 – 01. 01 

28. 12 – 02.01 

27. 12 – 02. 01 

Pokój 2, 3 – osobowy 790 zł 920 zł 1 060 zł 1 200 zł 

Pokój 1 - osobowy 820 zł 970 zł 1 120 zł 1 270 zł 

Pokój 2 – osobowy 

KOMFORT 

820 zł 970 zł 1 120 zł 1 270 zł 

 

 

*W cenie turnusu: 

 3 do 6 noclegów; 
 wyżywienie (śniadanie i obiadokolacje);  

 1 godzina dziennie w SPA (basen, jacuzzi, saunarium, natryski wrażeń, ścieżka Kneippa, 

siłownia; 

 występ kapeli góralskiej; 

 Bal Sylwestrowy na 250 osób z DJ’em; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WYPOCZYNEK NOWOROCZNY 

 CIECHOCINEK 
 
Ciechocinek to piękne uzdrowisko o każdej porze roku. Poza dużą liczbą obiektów sanatoryjnych 

przeznaczonych dla kuracjuszy, to także miejsce do aktywnego wypoczynku i relaksu. Zima w 

Ciechocinku to nie tylko korzyści dla zdrowia i kondycji fizycznej, ale też świetna okazja na 

regenerację i wzmocnienie organizmu. Piękne, białe i czyste krajobrazy oraz rześkie powietrze 

bardzo sprzyja wypoczynkowi fizycznemu i psychicznemu. Zdecydowanie zimowy pobyt w 

sanatorium dostarczy Państwu wiele niezapomnianych wrażeń. 

 

 

TERMIN: 
 

29. 12. 2019 – 05. 01. 2020 

 
 

CENA (od osoby): 
 

Pokój 

 Pobyt z balem 

sylwestrowym (od osoby) 

Pobyt bez balu 

sylwestrowego 

Pokój 2 – osobowy 1 335 zł 1 155 zł 

Pokój 1 - osobowy 1 615 zł 1 435 zł 

Apartament 2 - osobowy 1 895 zł 1 715 zł 

*informacje dodatkowe dostępne w oddziale Turnusy 

Rehabilitacyjny „HUTNIK” 

 

 

 

*W cenie turnusu: 

 7 noclegów; 
 całodzienne wyżywienie (śniadanie i kolacja – bufet szwedzki, obiad serwowany);  

 wstępna konsultacja lekarska; 

 całodobowa opieka pielęgniarska; 

 20 zabiegów leczniczych; 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek; 

 wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej: gry, zabawy, konkursy: 

 

 



WYPOCZYNEK NOWOROCZNY 

SOPOT  
 

Otacza nas spokojna, pełna zieleni okolica. Zaledwie 7 minut piechotą dzieli 

Sanatorium od plaży, wzdłuż której ciągnie się nadmorski pas zieleni z deptakiem 

dla spacerowiczów i ścieżkami rowerowymi dla lubiących bardziej aktywny 

wypoczynek. Mimo umiejscowienia na obrzeżach miasta kuracjusze bez trudu 

dostaną się do każdego punktu Trójmiasta 

 

 
 

TERMIN: 
 

29. 12. 2019 – 04. 01. 2020 

 

 
 

CENA (od osoby): 
 

        1 199 zł (pokój 2-osobowy) 
 

 

 

*W cenie turnusu: 

 7 noclegów/ 8 dni; 

 całodzienne wyżywienie (śniadanie w formie bufetu szwedzkiego); 

 zabawa sylwestrowa z DJ’em – bogate menu; 
 2 zabiegi wykonywane w dni powszednie (poza świętami); 
 opiekę lekarską (badanie wstępne oraz w nagłych przypadkach); 
 dzienna opieka pielęgniarska; 
 voucher do Aquaparku; 
 wieczorek przy muzyce 
 2 seanse w saunie suchej; 
 spacer z przewodnikiem po Sopocie; 
 wieczorek kaszubski; 
 możliwość korzystania ze świetlicy (biblioteczka sanatoryjna); 
 sala zabaw dla dzieci; 
 20 % rabat do sopockiego Aquaparku; 

 

 
 



 

Specjalne!!!  
OFERTY ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE TURNUSÓW 

REHABILITACYJNYCH 
*wszelkich informacji udzielamy w naszej siedzibie 

1. KRYNICA „Soplicowo” 

Termin Cena 

20. 12. 2019 – 03. 01. 2020  1 949 zł (2os.)/2 000 zł (1os.) 

 

2. KRYNICA-ZDRÓJ „Nowe Łazienki Mineralne” 

Termin Cena 

20. 12. 2019 – 02. 01. 2020 od  2 250 zł 

 

3. KRYNICA-ZDRÓJ „ Nowy Dom Zdrojowy” 

Termin Cena 

20. 12. 2019 – 02. 01. 2020 od  2 250 zł 

 

4. KRYNICA-ZDRÓJ „ Stary Dom Zdrojowy” 

Termin Cena 

20. 12. 2019 – 02. 01. 2020 od  2 300 zł 

 

5. USTKA „ Włókniarz” 

Termin Cena 

14. 12. 2019 – 28. 12. 2019 1 792 zł 

  

 

 


