Pakiet "Złoty Weekend"
w Lądku-Zdroju
Oferta „Złoty Weekend” to leczniczo - rekreacyjny pakiet dla osób aktywnych
poszukujących chwili odprężenia i relaksu. Weekend spędzony w uzdrowisku
pozwoli zapomnieć o codziennych obowiązkach, a oferowane kąpiele mineralne
i zabiegi leczniczo - relaksacyjne, dostarczą wyjątkowej przyjemności,
złagodzą skutki stresu i przemęczenia.
Zachęcamy do zakupienia pobytu dla bliskich w formie prezentu

OFERTA ZAWIERA:
1. 2 noclegi w komfortowo wyposażonych pokojach
2. całodzienne wyżywienie – śniadanie, obiad, kolacja
3. procedury medyczne:
o całodobowa opieka pielęgniarska
o doraźna pomoc lekarska w wyniku nagłego zachorowania
o 4 zabiegi lecznicze
4. codzienną, jednorazową możliwość skorzystania z kąpieli w basenie termalnym, po uprzedniej
rezerwacji w punkcie sprzedaży "Zdrój Wojciech"
6. relaksujący masaż mechaniczny x 1
7. możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijków nordic walking

ZASADY SPRZEDAŻY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pakiet rozpoczyna się w piątek od kolacji i trwa do niedzieli do śniadania
w przypadku łączenia turnusów obiad w cenie pakietu
doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00
przedłużenie doby hotelowej związane jest z naliczeniem opłaty w wysokości 50% ceny
noclegu(w ramach możliwości organizacyjnych uzdrowiska)
w okresie świąteczno–sylwestrowym od 23 XII do 01 I obowiązują oferty specjalne
w obiektach pobierana jest opłata uzdrowiskowa wg stawek obowiązujących na terenie gminy
Lądek-Zdrój
sezon niski trwa od 01.01.2019 do 21.04.2019 i od 21.10.2019 do 22.12.2019
sezon wysoki trwa od 22.04.2019 do 20.10.2019
istnieje możliwość sprzedaży pobytu leczniczego w apartamencie w obiekcie Adam
za dopłatą 40 zł/os/doba do cen pokoi 1, 2 lub 3 osobowych
istnieje możliwość sprzedaży pobytu leczniczego w apartamencie w obiekcie Jubilat
za dopłatą 120 zł/os/doba do cen pokoi DE LUXE

ZABIEGI LECZNICZE:
•
•
•
•

kąpiel perełkowa w wannie marmurowej x 1
hydromasaż x 1
masaż wibracyjny – aquavibron x 1
masaż wirowy kończyn x 1
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cena pakietu za 1 osobę
* cena w pokojach z oddzielnym wejściem
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POKÓJ STANDARD
pokój 1 osobowy
pokój 2 osobowy
pokój 3 lub 4 os/studio
POKÓJ PREMIUM
pokój 1 osobowy
pokój 2 osobowy
pokój 3 lub 4 os/studio
POKÓJ DE LUXE
POKÓJ DE LUXE*
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-

cennik obowiązuje od 01.01.2019 r.

