Cennik pakiet dedykowany seniorom
w Długopolu-Zdroju
Oferta „Porozmawiajmy o zdrowiu” to leczniczo – edukacyjny pobyt dla
Seniorów poszukujących chwili wypoczynku i relaksu. Czas spędzony
w naszym uzdrowisku pozwoli nie tylko powrócić do zdrowia, ale również
porozmawiać o tym co możemy zrobić, aby o zdrowie zadbać. Zapraszamy
na pobyty lecznicze do Długopola – Zdroju osoby ze schorzeniami narządu
ruchu, chorobami wątroby i przewodu pokarmowego, cukrzycą i chorobami
naczyniowymi (żylaki, miażdżyca).

PAKIET LECZNICZY
Porozmawiajmy o zdrowiu

KOSZT POBYTU w pokoju 2 lub 3-osobowym:
Dąbrówka, Ondraszek, Mieszko
750 zł

ZASADY SPRZEDAŻY:
•
•

•
•
•

realizacja pobytu dla grup minimum 10 osób
(dla grup poniżej 10 osób indywidualny program do negocjacji)
sprzedaż realizowana jest w formie 7-dniowych 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:
•
•
•

•

zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe (cena za miejsce)
całodzienne wyżywienie – śniadanie, obiad, kolacja
procedury medyczne:
o całodobowa opieka pielęgniarska
o doraźna pomoc lekarska w wyniku nagłego zachorowania
o 2 zabiegi lecznicze dziennie według wskazań lekarza (wykonywane od poniedziałku do
piątku)
o kuracja pitna – bez limitu
zajęcia kulturalno–oświatowe:
o spotkanie edukacyjne na temat rehabilitacji i leczenia chorób narządu ruchu lub osteoporozy
lub cukrzycy lub chorób serca prowadzone przez lekarza specjalistę balneologa
o spotkanie edukacyjne na temat zdrowego żywienia
o spacer po kurorcie z przewodnikiem
o koncert zespołu „Presto”
o ognisko

* realizacja pakietu dla grup min. 10 osób (dla grup poniżej 10 osób indywidualny program do
negocjacji)

cennik obowiązuje od 01.01.2019 r.

Cennik pakiety dedykowane seniorom
w Długopolu-Zdroju - oferta indywidualna
Oferta „W trosce o Seniora” to specjalna propozycja uzdrowiskowego pobytu
okresowego
lub
długoterminowego,
w
trakcie
którego Seniorom
gwarantujemy całodobową opiekę połączoną z przyjemnym wypoczynkiem
oraz poprawą kondycji i zdrowia.

„W TROSCE O SENIORA” w Długopolu – Zdroju - CENNIK*
pokoje

Mieszko
pobyt do 7 dni

pobyt powyżej 7 dni

pobyt od 30 dni

1-osobowe

123

120

118

2 i 3 -osobowe

116

110

108

*cena za dobę za 1 osobę

WSKAZANIA DO POBYTU:
•

•

na pobyt długoterminowy zapraszamy osoby, które z racji wieku lub choroby nie mogą lub
nie są w stanie zaspokajać codziennych potrzeb życiowych i wymagają częściowej pomocy w
czynnościach takich jak: przygotowanie posiłków, sprzątanie, itp. oraz wsparcia w rehabilitacji
i aktywności fizycznej
na pobyt okresowy zapraszamy osoby, dla których niezbędne jest wsparcie i opieka w trakcie
krótkotrwałej nieobecności rodziny lub opiekuna

CENA POBYTU ZAWIERA:
• nocleg w wybranym obiekcie (doba hotelowa od godz. 16.00 do godz.12.00)
• smaczne posiłki: śniadanie, obiad, kolacja z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
dietetycznych
• procedury medyczne:
 opieka lekarska, w tym całodobowa doraźna pomoc lekarska w przypadku nagłego
zachorowania
 całodobowa opieka pielęgniarska
 opieka dietetyczna
 pakiet podstawowych badań biochemicznych do 50 zł/miesiąc
(przy pobytach powyżej 30 dni)
 leki zlecone w przypadku nagłego zachorowania
 program zabiegów realizowanych od poniedziałku do soboty, ustalony przez lekarza
(o ile nie ma przeciwwskazań medycznych): do 2 zabiegów dziennie (od poniedziałku do
piątku), codzienna kuracja pitna z wykorzystaniem wód leczniczych Uzdrowiska – bez
limitu
• „Poradnik Kuracjusza” z opisem okolicznych atrakcji (przy pobytach powyżej 7 dni)
• cotygodniowy poczęstunek – niespodzianka w kawiarni uzdrowiskowej (przy minimum 7 dni)
• kijki nordic walking na życzenie Gości
• TV w pokoju oraz dostęp do Internetu WI-FI

cennik obowiązuje od 01.01.2019 r.

