
Cennik – Pobyt weekendowy 2023 r. 

 

Rodzaj pokoju 
Cena za pobyt / osoba* 

Budynek C 

  S** St** D** P** 

Osoba dorosła 630 PLN 630 PLN 650 PLN 670 PLN 

Dziecko*** (od 3 do 7 lat) 420 PLN 420 PLN 440 PLN 460 PLN 
*cena za pobyt nie zawiera opłaty uzdrowiskowej, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  w Rymanowie pobierana jest gotówką  
  w Recepcji Ośrodka i wynosi 4 PLN za każdą rozpoczętą dobę 
** S – Superior,  St – Superior  z widokiem na dolinę rzeki Tabor, Deluxe, Premium 
*** 50% stawki  
 
W cenie zapewniamy: 
• zakwaterowanie, 
• całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja), 
• 2x dostęp do strefy basenowej (60 minut), 
• 2x relaksacyjny masaż strumieniem podwodnym (15 minut) lub 2x  seans w grocie solnej (45 minut), 
• wejście do Mini Gym (30 minut), 
• całodobową opiekę medyczną, 
• dostęp do Internetu, 
• miejsce parkingowe niestrzeżone 

Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00. 
Wszystkie usługi są realizowane na miejscu według indywidualnego harmonogramu.  
Dzieci do lat 3, bez świadczeń – bezpłatnie. 
Cena zawiera podatek VAT. 
Zabiegi nie są wykonywane w niedziele i święta.  
Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie skutkuje obniżeniem ceny. 

Rabaty: 
• 3% – przy trzecim i kolejnym pobycie 
• 5% – przy dziesiątym i kolejnym pobycie 
• 5% – dla emerytów i rencistów 

 
Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i rabatami. 
Rabaty nie przysługują przy pobytach krótszych niż 5 dni, pobytach z dofinansowaniem (np. NFZ, PCPR, MOPS) lub rezerwacjach 
dokonanych przez pośredników. 
Rabaty przysługują przy realizacji co najmniej jednego pobytu w ciągu 12 miesięcy.  
 

Informacje dodatkowe: 
• istnieje możliwość skorzystania z bogatej oferty zabiegów leczniczych i Spa oraz organizacji czasu wolnego i wycieczek, 
• w pobliżu naszego Ośrodka w Parku Zdrojowym znajduje się tężnia solankowa (ok. 400 m), 
• w sezonie letnim istnieje możliwość skorzystania z kompleksu basenów otwartych, a w sezonie zimowym z lodowiska. Atrakcje 

te 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.  
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