
Załącznik nr 4 do cennika, obowiązuje od 04.01.2023r. 
ZASADY SPRZEDAŻY I PROGRAMY POBYTÓW LECZNICZYCH, UZDROWISKOWYCH  I HOTELOWYCH (PLN) 

                                                                               

Zasady sprzedaży i programy 
pobytów 

 
POBYT LECZNICZY OBEJMUJE: 
1. Zakwaterowanie. 
2. Wyżywienie z możliwością wyboru menu obiadowego: w dniu przyjazdu kolacja, w dniu wyjazdu śniadanie, w pozostałe dni  

3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja. 
3. Konsultację lekarską. 
4. Opiekę pielęgniarską. 
5. Trzy zabiegi dziennie zgodnie z ordynacją lekarza - od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt. 
6. Codziennie 2 butelki wody mineralnej (0,33 l). 
7. Kurację pitną. 
8. Możliwość nieograniczonego czasem korzystania z basenu, jaccuzi, sauny oraz Słonecznego Fit Centrum od poniedziałku do 

soboty w godzinach 15.00-21.00, w niedzielę i święta bez ograniczenia. 
9. Szlafrok na wyposażeniu pokoju. 
10. Bezpłatny dostęp do TV oraz WI-FI. 
 
POBYT UZDROWISKOWY OBEJMUJE: 
1. Zakwaterowanie. 
2. Wyżywienie typu VP I, posiłki serwowane – śniadanie, obiad, kolacja. 
3. Konsultację lekarską. 
4. Opiekę pielęgniarską. 
5. Trzy zabiegi dziennie zgodnie z ordynacją lekarza - od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt. 
6. Codziennie 2 butelki wody mineralnej (0,33 l). 
7. Kurację pitną. 
8. Możliwość nieograniczonego czasem korzystania z basenu, jaccuzi, sauny oraz Słonecznego Fit Centrum od poniedziałku do 

soboty w godzinach 15.00-21.00, w niedzielę i święta bez ograniczenia. 
9. Szlafrok na wyposażeniu pokoju. 
10. Bezpłatny dostęp do TV oraz WI-FI. 
 
POBYT HOTELOWY OBEJMUJE: 

1. Zakwaterowanie. 
2. Śniadanie. 
3. Kurację pitną. 
4. Codziennie 2 butelki wody mineralnej (0,33 l). 
5. Możliwość nieograniczonego czasem korzystania z basenu, jaccuzi, sauny oraz Słonecznego Fit Centrum od poniedziałku 

do soboty w godzinach 15.00-21.00, w niedzielę i święta bez ograniczenia. 
6. Szlafrok na wyposażeniu pokoju. 
7. Bezpłatny dostęp do TV oraz WI-FI. 

 
OFERTA WYŻYWIENIA: 

Polanica – Zdrój: Wielka Pieniawa, Mała Pieniawa, Zdrowie 
Duszniki – Zdrój: Jan Kazimierz 

Kudowa – Zdrój: Polonia, Zameczek 
VP I - całodzienne wyżywienie -100,00 PLN 

(92,59 PLN) PKWiU 56 – VAT 8% 
śniadanie – 30,00 PLN ( 27,78 PLN netto) 

obiad - 40,00 PLN (37,04 PLN netto) 
kolacja – 30,00 PLN ( 27,78 PLN netto) 
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ZASADY SPRZEDAŻY: 

1. Doba hotelowa zaczyna się pierwszego dnia pobytu o godz. 15.00 a kończy się ostatniego dnia pobytu o godz. 11.00.  
2. W przypadku pobytu leczniczego pierwszym posiłkiem jest kolacja a ostatnim śniadanie. 
3. Istnieje możliwość sprzedaży pobytu leczniczego z czterema zabiegami/dzień – cena pobytu za osobodzień – dopłata 

wynosi 25,00 PLN. 
4. Istnieje możliwość sprzedaży pobytu leczniczego z dwoma zabiegami/ dzień – cena pobytu za osobodzień – cena ulega 

obniżeniu o 15,00 PLN. 
5. Rabaty dzieci: 

• Noclegi: dzieci do lat 3 - gratis - pobyt hotelowy bez dodatkowego łóżka, nie dotyczy wyżywienia, dzieci do lat 
12 - 50 % ceny noclegu.  

• Wyżywienie:  dzieci do lat 12 - 50 % . 
6. Ceny nie zawierają opłaty klimatycznej. 


