
Załacznik nr 5b do cennika, obowiązuje od .....................

CENNIK I ZASADY SPRZEDAŻY POBYTÓW - MAŁA PIENIAWA (PLN)

brutto netto brutto netto

1 Miejsce w apartamencie dla dwóch osób 189 zł 175,00 zł 239 zł 221,30 zł

2
Apartament dwuosobowy do dyspozycji    jednej 

osoby
269 zł 249,07 zł 329 zł 304,63 zł

3 Pokój jednoosobowy 189 zł 175,00 zł 229 zł 212,04 zł

4 Pokój dwuosobowy 139 zł 128,70 zł 169 zł 156,48 zł

Doba hotelowa: 15:00 – 11:00. 

Możliwość wykupienia zabiegów w Zakładzie Przyrodoleczniczym (ZPL) Wielka Pieniawa:

WYSOKI

POBYT HOTELOWY PKWiU 55 - VAT 8%

Istnieje możliwość  wykupienia  autokarowych wycieczek krajowych i zagranicznych w Biurze Obsługi Klienta  Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU - Oddział Polanica-

Zdrój: informacja o wycieczkach pod numerem telefonu: 74 8680 217, 370 oraz adresem email: recepcja@polanica.zuk-sa.pl 

POBYT HOTELOWY ZAWIERA:

- zakwaterowanie,

- wyżywienie: śniadanie,

- gimnastykę poranną - organizowaną od  poniedziałku do piątku w Wielkiej Pieniawie,

- kurację pitną, 

- możliwość nieograniczonego czasem korzystania z basenu oraz Słonecznego Fit Centrum od poniedziałku do soboty w godzinach 15:00 – 21:00, 

Dodatkowo do pobytu hotelowego oferujemy wyżywienie:

• obiad   – 27,00 zł 

• kolacja – 17,00 zł 

I. PAKIET AMBULATORYJNY 

PAKIET 6- DNIOWY:

1. Konsultacja lekarska.

2. Doraźna opieka pielęgniarska

3. 6 dni zabiegowych- po trzy zabiegi dziennie zgodnie z ordynacją lekarza - od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.

4. Kuracja pitna.

5. Pakiet nie obejmuje masażu klasycznego całkowitego, masażu izometrycznego, drenażu limfatycznego. 

PAKIET 12- DNIOWY:

1. Konsultacja lekarska.

2. Doraźna opieka pielęgniarska

3. 12 dni zabiegowych- po trzy zabiegi dziennie zgodnie z ordynacją lekarza - od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.

4. Kurację pitną.

5. Pakiet nie obejmuje masażu klasycznego całkowitego, masażu izometrycznego, drenażu limfatycznego. 

PAKIET 18- DNIOWY:

1. Konsultacja lekarska.

2. Doraźna opieka pielęgniarska

3. 18 dni zabiegowych- po trzy zabiegi dziennie zgodnie z ordynacją lekarza - od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.

4. Kurację pitną.

5. Pakiet nie obejmuje masażu klasycznego całkowitego, masażu izometrycznego, drenażu limfatycznego. 

Koszt dnia zabiegowegopoza pakietem wynosi 70,00 zł i obejmuje 3 zabiegi dziennie oraz wizytę lekarską 

NAZWA PAKIETU  CENA BRUTTO (VAT zw.) 

PAKIET 6- DNIOWY 350,00 zł 

PAKIET 12- DNIOWY 680,00 zł

PAKIET 18- DNIOWY 990,00 zł

L.p. Warunki zakwaterowania NISKI
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     Cennik PLN na rok 2019

SEZON NISKI:        05.01.2019 – 18.04.2019 oraz 13.10.2019 – 20.12.2019

SEZON WYSOKI:   19.04.2019 – 12.10.2019 oraz 21.12.2019 – 04.01.2020

(Ceny za dobę za 1 osobę)
MAŁA PIENIAWA

POBYT HOTELOWY


