Cennik pakietów leczniczych
w Długopolu-Zdroju
Długopole-Zdrój - uzdrowisko specjalizujące się w terapii schorzeń narządu
ruchu, schorzeń układu krążenia oraz schorzeń wątroby – zaprasza na
atrakcyjne pobyty lecznicze:
Koszt pobytu w pokoju 1-osobowym:
PAKIET LECZNICZY
Dąbrówka

Mieszko

Ondraszek

W trosce o Twoją wątrobę

1 106 zł

1 064 zł

1 036 zł

W trosce o Twój kręgosłup

1 162 zł

1 120 zł

1 092 zł

W trosce o zdrowe nogi

1 106 zł

1 064 zł

1 036 zł

Koszt pobytu w pokoju 2 lub 3-osobowym:
PAKIET LECZNICZY
Dąbrówka

Mieszko

Ondraszek

W trosce o Twoją wątrobę

1 015 zł

980 zł

945 zł

W trosce o Twój kręgosłup

1 071 zł

1 043 zł

1 001 zł

W trosce o zdrowe nogi

1 015 zł

980 zł

945 zł

ZASADY SPRZEDAŻY:
• sprzedaż realizowana jest w formie tygodniowych pakietów leczniczych
• udzielamy rabatu na przedłużony pobyt (drugi pakiet: 5% rabatu, trzeci i kolejny pakiet: 10% rabatu.
Rabaty nie sumują się. Klient otrzymuje najwyższy z możliwych w jego przypadku przysługujący rabat)
•
pobyty rozpoczynają się w niedzielę od kolacji i trwają do niedzieli do śniadania
•
doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00
•

w obiektach pobierana jest opłata uzdrowiskowa

PAKIET OBEJMUJE:
•
•
•
•

25 zabiegów leczniczych
wizytę lekarską 1x (wstępne badanie lekarskie z zaordynowaniem zabiegów)
nocleg 7x (zakwaterowanie: pokoje 2–osobowe – cena za miejsce)
wyżywienie całodzienne od kolacji w niedzielę do śniadania w niedzielę 7x

ZABIEGI REALIZOWANE W RAMACH PAKIETÓW*
•

•

•

PAKIET W TROSCE O TWÓJ KRĘGOSŁUP:
zabiegi kąpielowe 5x, zabiegi borowinowe 5x, masaże 5x, gimnastyka lecznicza 5x,
zabiegi fizykoterapeutyczne 5x, kuracja pitna – bez limitu
PAKIET W TROSCE O TWOJE NOGI:
sucha kąpiel CO2 5x, zabiegi kąpielowe 5x, masaże kończyn 5x, gimnastyka lecznicza 5x,
zabiegi fizykoterapeutyczne 5x, kuracja pitna – bez limitu
PAKIET W TROSCE O TWOJĄ WATROBĘ:
zabiegi kąpielowe 5x, okłady borowinowe 5x, suche kąpiele CO2 5x,
zabiegi fizykoterapeutyczne 5x, zabiegi uzupełniające 5x, kuracja pitna – bez limitu

*Uzdrowisko zastrzega możliwość zmiany rodzaju zabiegów w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań zdrowotnych

cennik obowiązuje od 01.01.2019 r.

