
PAKIET Slim & Shape 
 

Modelowanie sylwetki nigdy nie było tak proste i przyjemne. Pakiet dedykowany 
osobom, które chcą pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, wymodelować sylwetkę 
i     ujędrnić     ciało.     Zabiegi     dzięki     swoim     właściwościom     antycellulitowym 
i wyszczuplającym przyśpieszają metabolizm, redukują cellulit oraz poprawiają ogólną 
kondycję i jędrność skóry. Skorzystaj z naszej oferty, jeżeli chcesz cieszyć się pięknym 
i zadbanym ciałem przez cały rok! 

 

 
 
 
 
 

 
Pokój 
1 osobowy  
2 osobowy  
3 osobowy 

W sezonie (27.04-27.09) 
Pakiet pobyt 14 dni (13 noclegów) 

                            4575 PLN 
   4315 PLN 
   4315 PLN 

 
 

 
Pokój 
1 osobowy 
2 osobowy  
3 osobowy 

Poza sezonem  
Pakiet pobyt 14 dni (13 noclegów)  
   4445 PLN 
   4185 PLN 
   4185 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 
Pełnowartościowa i zbilansowana dieta pod względem jakościowym i ilościowym opracowana przez 
dietetyka 
Pomiar masy ciała i obliczanie wskaźnika BMI, WHR 
2x Odmładzający masaż całego ciała z antyoksydantami z naturalnym olejkiem awokado 
2x Pobudzający i głęboko nawilżający masaż pleców na bazie zielonej herbaty 
2x Masaż polimeryczny „Faraon” dobrany indywidualnie do potrzeb 
3x Energetyzująca kąpiel z hydromasażem, koloroterapią i aromaterapią o nucie pomarańczy 
1x Odprężająca kąpiel perełkowa z koloroterapią i aromaterapią 
5x Krioterapia miejscowa 
6x Fala ultradźwiękowa 
3x Sucha kąpiel kwasowęglowa 
5x Gimnastyka w wodzie 
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. 
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 oferty 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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