
PAKIET Ice Therapy 
 

To pakiet wykorzystujący efekt zimna. Zabiegi tego typu mają działanie przeciwbólowe, 
przeciwzapalne, zmniejszają obrzęki i obniżają napięcie mięśniowe. Krioterapia wpływa 
pozytywnie  na  nastrój  i  podnosi  wydolność  organizmu.  Poprawia  krążenie,  oczyszcza 
i napina skórę, przyspieszając jej regenerację. Ponadto zwiększa jędrność skóry, redukuje 
cellulit i działa odchudzająco. Jeżeli chcesz zadbać o jednolitą strukturę skóry, poczuć 
przypływ sił witalnych i wzmocnić ogólną odporność organizmu, to ten pakiet jest 
zdecydowanie dla Ciebie! 

 

 
 

W sezonie (27.04-27.09) 

Pokój Pakiet pobyt 7 dni (6 noclegów) Pakiet pobyt 14 dni (13 noclegów) 
1 osobowy 2343 PLN 
2 osobowy 2213 PLN 
3 osobowy 2213 PLN 

4944 PLN 
4663 PLN 
4663 PLN 

 
 

Poza sezonem 
Pokój Pakiet pobyt 7 dni (6 noclegów) 
1 osobowy 2278 PLN 
2 osobowy 2149 PLN 
3 osobowy 2149 PLN 

Pakiet pobyt 14 dni (13 noclegów) 
4803 PLN 
4522 PLN 
4522 PLN 

 
Dopłata do pokoi DELUXE 10 PLN/os./doba 
Dopłata do pokoi PREMIUM 20 PLN/os./doba 



W cenie pakietu 14-dniowego: 
 

13 noclegów w pokoju o wysokim standardzie 
Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 
Dostęp do Internetu 
Voucher na dowolny zabieg Spa o wartości 100 zł 
2x Rozgrzewający antycellulitowy masaż całego ciała olejkiem slimeffect 
2x Masaż kręgosłupa kostkami lodu 
4x Masaż wodny na sucho Medy Jet 
4x Relaksująca kąpiel solankowa 
2x Zabieg z użyciem niskich temperatur na ramiona z linii „WarmActive” 
2x Zabieg z użyciem niskich temperatur na mięśnie brzucha z linii „WarmActive” 
5x Krioterapia miejscowa 
2x Peeling z linii „Świerkowe ukojenie” 
3x Seans w grocie solnej 
3x Wejście do strefy basenowej (basen i jacuzzi) 

 

W cenie pakietu 7-dniowego: 
 

6 noclegów w pokoju o wysokim standardzie 
Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 
Dostęp do Internetu 
1x Rozgrzewający antycellulitowy masaż całego ciała olejkiem slimeffect 
2x Masaż kręgosłupa kostkami lodu 
2x Masaż wodny na sucho Medy Jet 
2x Relaksująca kąpiel solankowa 
3x Krioterapia miejscowa 
1x Peeling z linii „Świerkowe ukojenie” 
1x Seans w grocie solnej 

 
 

W razie wystąpienia przeciwwskazań medycznych zastrzegamy sobie prawo do zmiany zabiegu na inny. 
Wszystkie usługi są realizowane na miejscu według indywidualnego harmonogramu. 
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00. 
Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 
Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie skutkuje obniżeniem ceny. 
Zabiegi nie są wykonywane w niedziele i święta. 
Voucher na dowolny zabieg Spa o wartości 100 zł wyłącznie przy zakupie pakietu 14-dniowego (nie łączy się z innymi 
promocjami i rabatami). 
Cena za pakiet nie zawiera opłaty uzdrowiskowej, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie wynosi 4,00 
PLN/dzień i jest pobierana w Recepcji Ośrodka. 

 

Informacje dodatkowe: 
 

• dostęp do strefy basenowej (basen i jacuzzi) na terenie Ośrodka, 
• bogata oferta zabiegów Medical i SPA, 
• w pobliżu naszego Ośrodka w Parku Zdrojowym znajduje się tężnia solankowa (ok. 400 m), 
• w sezonie letnim możliwość skorzystania z kompleksu basenów otwartych, a w sezonie zimowym z 
lodowiska, które znajdują się w odległości ok. 300 m od naszego Ośrodka. 

 
Niniejsza oferta cenowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, a dane w niej 
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. 
Korzystanie z usług i ofert Spółki oznacza akceptację przez Gościa/Użytkownika obowiązujących w Spółce 
regulaminów. 

Kontakt: 

Recepcja: 

T: +48 13 43 574 27 

M: +48 786 502 781 

E: recepcja.rymanow@swierkowyzdroj.pl 

Dział Handlu i Marketingu: 
 

T: +48 13 43 77 349 
 

E: marketing@swierkowyzdroj.pl 
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