
W sezonie (29.04-29.09)

Pokój Pakiet pobyt 7 dni (6 noclegów) Pakiet pobyt 14 dni (13 noclegów)

1 osobowy
2 osobowy
3 osobowy

2740 PLN
2620 PLN
2620 PLN

5509 PLN
5249 PLN
5249 PLN

Poza sezonem

Pokój Pakiet pobyt 7 dni (6 noclegów) Pakiet pobyt 14 dni (13 noclegów)

1 osobowy
2 osobowy
3 osobowy

2680 PLN
2560 PLN
2560 PLN

5379 PLN
5119 PLN
5119 PLN

PAKIET Prestige Medical

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

Chcesz zachować wysoką sprawność i formę, które pozwolą Ci realizować się w życiu 
zawodowym i prywatnym? Czujesz, że ostatnio Twój stan zdrowia pogarsza się i czas 
wziąć się za siebie?                                     .  

Jeżeli tak, to ta kompleksowa oferta medyczna jest dla Ciebie. Kompozycja precyzyjnie 
dobranych zabiegów, które poprawią samopoczucie i zmniejszą dolegliwości bólowe. 
Pakiet ten wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt oraz metody lecznicze, co daje 
gwarancję poprawy zdrowia i ogólnej kondycji psychofizycznej organizmu.  Za 
wykonanie zabiegów odpowiadają doświadczeni specjaliści z zakresu fizjoterapii. Ten 
luksusowy i wszechstronny pakiet pozwoli odzyskać pełnię sił witalnych i doskonale 
sprawdzi się jako skuteczna forma leczenia.



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

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.

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
Konsultacja lekarska (do konsultacji lekarskiej mile widziane posiadanie przez Pacjenta aktualnych podstawowych badań 
laboratoryjnych: OB, morfologia krwi, badanie moczu, EKG kart informacyjnych z wcześniejszego leczenia lub innej 
dokumentacji medycznej oraz listy leków)
Konsultacja fizjoterapeutyczna
Całodobowa opieka pielęgniarska i dostęp do lekarza
Pełnowartościowa i zbilansowana dieta pod względem jakościowym i ilościowym opracowana przez dietetyka
1x Relaksująco-regenerujący masaż całego ciała na bazie naturalnego olejku awokado
1x Masaż całego ciała poprawiający kondycję naczynek krwionośnych i redukujący obrzęki na bazie olejku z pestek winogron 
3x Relaksacyjny masaż kręgosłupa
1x Masaż całego ciała gorącymi kamieniami
2x Odprężająca kąpiel perełkowa z koloroterapią i aromaterapią
4x Ekskluzywny hydromasaż strefowy z koloroterapią i aromaterapią
2x Aromatyczna kąpiel „Świerkowe ukojenie” o zapachu lasu
5x Głęboka Super Indukcyjna Stymulacja (SIS)
5x Terapia radiofalowa ukierunkowana
2x Seans w saunie infrared
2x Seans w groci solnej
4x Wejście do strey basenowej (basen i jacuzzi)

W cenie pakietu 7-dniowego:

6 noclegów w pokoju o wysokim standardzie
Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
Dostęp do Internetu
Konsultacja lekarska (do konsultacji lekarskiej mile widziane posiadanie przez Pacjenta aktualnych podstawowych badań 
laboratoryjnych: OB, morfologia krwi, badanie moczu, EKG kart informacyjnych z wcześniejszego leczenia lub innej 
dokumentacji medycznej oraz listy leków)
Konsultacja fizjoterapeutyczna
Całodobowa opieka pielęgniarska i dostęp do lekarza
Pełnowartościowa i zbilansowana dieta pod względem jakościowym i ilościowym dobrana przez dietetyka
1x Relaksująco-regenerujący masaż całego ciała na bazie naturalnego olejku awokado
2x Relaksacyjny masaż kręgosłupa
1x Masaż całego ciała gorącymi kamieniami
2x Ekskluzywny hydromasaż strefowy z koloroterapią i aromaterapią
2x Aromatyczna kąpiel „Świerkowe ukojenie” o zapachu lasu
3x Głęboka Super Indukcyjna Stymulacja (SIS)
2x Terapia radiofalowa ukierunkowana
1x Seans w grocie solnej
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