
 
 

CENNIK POBYTÓW KOMERCYJNYCH NA 2023 rok 

 
 

               Sezon Sezon niski 

01.01 – 12.05.2023 

15.10 – 18.12.2023 

Sezon średni 

  13.05 – 23.06.2023 

16.09 – 14.10.2023 

Sezon wysoki 

24.06 – 15.09.2023 

19.12 – 31.12.2023 

Pokój 1-osobowy 310,00 zł 360,00 zł 395,00 zł 

Miejsce w pokoju             

2-osobowym 
270,00 zł 290,00 zł 310,00 zł 

Miejsce w pokoju             

3-osobowym 
260,00 zł 280,00 zł 300,00 zł 

Dzieci od 3 do 10 lat 

(1/2 porcji wyżywienia ) 
190,00 zł 200,00 zł 210,00 zł 

Apartament  

(liczony dla 2 osób) 
690,00 zł 745,00 zł 815,00 zł 

Wypożyczenie łóżeczka 

dla dziecka 
10 zł/ doba 

 
Powyższe ceny obejmują: 

• zakwaterowanie, wyżywienie całodzienne, korzystanie z kompleksu basenowego, kijków Nordic Walking 

oraz rowerów; 

• przy pobytach powyżej 3 dni roboczych przy pełnym pakiecie świadczeń – 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie 

(od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) zlecone przez lekarza  

(z zastrzeżeniem, że masaże klasyczne, terapia radialnymi falami uderzeniowymi, drenaż limfatyczny, 

diagnostyka stawu BIODEX są zabiegami dodatkowo odpłatnymi), opiekę medyczną; 

• w przypadku wystąpienia przeciwskazań do pobierania zabiegów cena nie ulega zmniejszeniu lub przepisaniu 

na inne osoby; zabiegi nie są wykonywane w dniu przyjazdu i wyjazdu; 

• dzieci w wieku od 3 do 10 lat – ½ porcji wyżywienia, bez zabiegów (istnieje możliwość wykupienia zabiegów  

wg obowiązującego cennika zabiegów rehabilitacyjnych). 

 

 

TRZYTYGODNIOWE TURNUSY WYPOCZYNKOWO – LECZNICZE 

 
 

 

 

                  Terminy 

Pokój                

1-osobowy 

Miejsce            

w pokoju          

2-osobowym 

Dzieci od 3   

do 10 lat** 

02.01.2023 - 22.01.2023 5 200,00 zł 4 600,00 zł 3 200,00 zł 

23.01.2023 - 12.02.2023 5 200,00 zł 4 600,00 zł 3 200,00 zł 

13.02.2023 - 05.03.2023 5 200,00 zł 4 600,00 zł 3 200,00 zł 

06.03.2023 - 26.03.2023 5 200,00 zł 4 600,00 zł 3 200,00 zł 

27.03.2023 - 16.04.2023 5 300,00 zł 4 700,00 zł 3 300,00 zł 

17.04.2023 - 07.05.2023 5 200,00 zł 4 600,00 zł 3 200,00 zł 

15.10.2023 - 04.11.2023 5 200,00 zł 4 600,00 zł 3 200,00 zł 

05.11.2023 - 25.11.2023 5 200,00 zł 4 600,00 zł 3 200,00 zł 

26.11.2023 - 16.12.2023 5 200,00 zł 4 600,00 zł 3 200,00 zł 

 

 ** cena nie obejmuje zabiegów rehabilitacyjnych 

 

 

 

 



 

 

 

Cena  turnusu  zawiera:  

• zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, korzystanie z kompleksu basenowego (basen, sauna, jacuzzi),         

3 zabiegi dziennie  (od poniedziałku do piątku) – zlecone przez lekarza z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy (z zastrzeżeniem, że masaże klasyczne, terapia radialnymi falami uderzeniowymi, drenaż 

limfatyczny, diagnostyka stawu BIODEX są zabiegami dodatkowo odpłatnymi), opiekę medyczną, 

korzystanie z rowerów i kijków Nordic Walking;  

• dzieci w wieku od 3 do 10 lat – ½ porcji wyżywienia bez zabiegów (istnieje możliwość wykupienia zabiegów  

wg obowiązującego cennika zabiegów rehabilitacyjnych).⃰   ⃰

• w przypadku wystąpienia przeciwskazań do pobierania zabiegów cena nie ulega zmniejszeniu lub przepisaniu 

na inne osoby; zabiegi nie są wykonywane w dniu przyjazdu i wyjazdu. 
 

 

 

 

DWUTYGODNIOWE TURNUSY WYPOCZYNKOWO – LECZNICZE 

 
 

 

 

                  Terminy 

Pokój                

1-osobowy 

Miejsce            

w pokoju          

2-osobowym 

Miejsce         

w pokoju        

3-osobowym 

Dzieci od 3   

do 10 lat** 

13.05.2023 – 27.05.2023 4 200,00 zł 3 400,00 zł 3 200,00 zł 2 300,00 zł 

27.05.2023 – 10.06.2023 4 200,00 zł 3 450,00 zł 3 200,00 zł 2 350,00 zł 

10.06.2023 – 24.06.2023 4 300,00 zł 3 550,00 zł 3 200,00 zł 2 450,00 zł 

24.06.2023 – 08.07.2023 4 700,00 zł 3 700,00 zł 3 500,00 zł 2 600,00 zł 

08.07.2023 – 22.07.2023 4 700,00 zł 3 700,00 zł 3 500,00 zł 2 600,00 zł 

22.07.2023 – 05.08.2023 4 700,00 zł 3 700,00 zł 3 500,00 zł 2 600,00 zł 

05.08.2023 – 19.08.2023 4 700,00 zł 3 700,00 zł 3 500,00 zł 2 600,00 zł 

19.08.2023 – 02.09.2023 4 700,00 zł 3 700,00 zł 3 500,00 zł 2 600,00 zł 

02.09.2023 – 16.09.2023 4 700,00 zł 3 700,00 zł 3 500,00 zł 2 600,00 zł 

16.09.2023 – 30.09.2023 4 200,00 zł 3 500,00 zł 3 300,00 zł 2 400,00 zł 

30.09.2023 – 14.10.2023 4 200,00 zł 3 400,00 zł 3 200,00 zł 2 300,00 zł 

19.12.2023 –  02.01.2024* 4 850,00 zł 3 850,00 zł 3 650,00 zł 2 600,00 zł 

*   cena nie zawiera Balu Sylwestrowego  

** ceny nie obejmują zabiegów rehabilitacyjnych 

 

 

Cena  turnusu  zawiera:  

• zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, korzystanie z kompleksu basenowego (basen, sauna, jacuzzi),         

3 zabiegi dziennie  (od poniedziałku do piątku) – zlecone przez lekarza z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy (z zastrzeżeniem, że masaże klasyczne, terapia radialnymi falami uderzeniowymi, drenaż 

limfatyczny, diagnostyka stawu BIODEX są zabiegami dodatkowo odpłatnymi), opiekę medyczną, 

korzystanie z rowerów i kijków Nordic Walking;  

• dzieci w wieku od 3 do 10 lat – ½ porcji wyżywienia bez zabiegów (istnieje możliwość wykupienia zabiegów  

wg obowiązującego cennika zabiegów rehabilitacyjnych);   ⃰

• w przypadku wystąpienia przeciwskazań do pobierania zabiegów cena nie ulega zmniejszeniu lub przepisaniu 

na inne osoby; zabiegi nie są wykonywane w dniu przyjazdu i wyjazdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DODATKOWE INFORMACJE:  

 

1. Wyżywienie całodzienne: 90,00 zł (śniadanie 29,00 zł; obiad 32,00 zł; kolacja 29,00 zł). 

2. Wyżywienie całodzienne ½ porcji (dzieci w wieku od 3 do 10 lat): 55,00 zł (śniadanie 15,00 zł;  

obiad 25,00 zł; kolacja 15,00 zł). 

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 13:00, a kończy o godzinie 11:00 zwolnieniem pokoju. 

4. Przybycie wcześniejsze bez uzgodnienia może spowodować konieczność oczekiwania na zwolnienie pokoju. 

5. Dopłata do dni świątecznych tj. 09.04  –  10.04.2023 r. oraz 24.12 – 26.12.2023 r. – 50,00 zł od osoby/doba;  

dzieci do 10 lat – 35,00 zł od osoby/doba (nie dotyczy turnusu wypoczynkowo – leczniczego). 

6. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 

7. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek).  

8. Ceny nie obejmują kosztu Balu Sylwestrowego.⃰ 

9. Dzieci do lat 3 w pokoju z rodzicami, bez dodatkowego łóżka i wyżywienia – bezpłatnie. 

10. Opłata za dodatkową osobę (dzieci w wieku od 3 do 10 lat) bez dodatkowego łóżka i wyżywienia wynosi: 

100,00 zł/doba, powyżej 10  lat – 115,00 zł/doba.  

11. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. 

 

 

TURNUS ŚWIĄTECZNY (8-dniowy) 

TERMIN 19.12.2023 – 27.12.2023 r.  

 

Rodzaj zakwaterowania Cena 

Pokój 1-osobowy 2 700,00 zł 

Miejsce w pokoju 2-osobowym 2 200,00 zł 

Miejsce w pokoju 3-osobowym 2 000,00 zł 

Dzieci od 3 do 10 lat (1/2 porcji wyżywienia)* 1 500,00 zł 

* cena nie zawiera zabiegów rehabilitacyjnych. 

 

Powyższe ceny obejmują: 

• zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, korzystanie z kompleksu basenowego (basen, sauna, jacuzzi),         

10 zabiegów w pobycie w dni robocze – zleconych podczas wizyty fizjoterapeutycznej z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy (z zastrzeżeniem, że masaże klasyczne, terapia radialnymi falami 

uderzeniowymi, drenaż limfatyczny, diagnostyka stawu BIODEX są zabiegami dodatkowo odpłatnymi), 

opiekę medyczną, korzystanie z rowerów i kijków Nordic Walking;  

• dzieci 3 – 10 lat – ½ porcji wyżywienia;  

• uroczystą Wigilię przy akompaniamencie kolęd na żywo, wspólne ubieranie choinki, upominek  

od Gwiazdora, koncerty świąteczne; 

• wszystkie ceny zawierają podatek VAT. 

 

 

TURNUS NOWOROCZNY (6-dniowy) 

TERMIN 27.12.2023 – 02.01.2024 r. 

Rodzaj zakwaterowania Cena 

Pokój 1-osobowy 2 450,00 zł 

Miejsce w pokoju 2-osobowym 1 950,00 zł 

Miejsce w pokoju 3-osobowym 1 750,00 zł 

Dzieci od 3 do 10 lat (1/2 porcji wyżywienia) *                         1 000,00 zł  

* cena nie zawiera Balu Sylwestrowego oraz zabiegów rehabilitacyjnych  

 

 

 



 

Powyższe ceny obejmują: 

• zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, korzystanie z kompleksu basenowego (basen, sauna, jacuzzi),         

6 zabiegów w pobycie w dni robocze – zleconych podczas wizyty fizjoterapeutycznej z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy (z zastrzeżeniem, że masaże klasyczne, terapia radialnymi falami 

uderzeniowymi, drenaż limfatyczny, diagnostyka stawu BIODEX są zabiegami dodatkowo 

odpłatnymi),opiekę medyczną, korzystanie z rowerów i kijków Nordic Walking, Bal Sylwestrowy; 

• dzieci 3 – 10 lat – ½ porcji wyżywienia; 

• wszystkie ceny zawierają podatek VAT. 

 


