
Cennik – Turnusy Rehabilitacyjne 2023 r. 
(z dofinansowaniem PFRON) 

 
Turnus rehabilitacyjny 14 dni 

Cena za pobyt za osobę* 
 Budynek A Budynek B Budynek C 

Rodzaj pokoju S** PS** PS** S** St** D** P** 

Jednoosobowy 3510 PLN 3640  PLN 3640 
PLN 4030 PLN  4160 PLN  4550  

PLN 
 4680  
PLN 

Dwuosobowy 3250 PLN 3380 
PLN 

3380 
PLN 

3770 
PLN  3900 PLN  4290 

PLN 
 4420 
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 – standard, PS – podwyższony standard, S – Superior, WSt – Superior z widokiem na dolinę rzeki Tabor, Deluxe, Premium  

 
W cenie zapewniamy: 
• zakwaterowanie (13 noclegów), 
• całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja), 
• do 30 zabiegów leczniczych w trakcie pobytu zaordynowanych przez lekarza Ośrodka (zabiegi lecznicze nie są wykonywane 

w niedziele i święta), 
• całodobową opiekę medyczną, 
• dostęp do Internetu. 

 
Turnus rozpoczyna się śniadaniem w dniu przyjazdu, a kończy kolacją 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. 
Zabiegi nie są wykonywane w niedziele i święta.  
Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie skutkuje obniżeniem ceny. 
Wymiana ręczników hotelowych odbywa się dwa razy w trakcie trwania turnusu. 
Parking jest płatny i niestrzeżony. 
Informujemy, że opłata za parking wynosi: 
- 12 zł / doba (strefa A, B, C) 
- 10 zł / doba ( strefa D). 

 
Terminy turnusów: 
 

Data  
rozpoczęcia 

Data  
zakończenia 

06.07.2023 19.07.2023 

03.08.2023 16.08.2023 

31.08.2023 13.09.2023 

 

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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