Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza
Korczaka w Krasnobrodzie

POBYT SANATORYJNY
BEZ SKIEROWANIA
PAKIET DLA SENIORA
Cena 100 zł /osoba/doba, w tym 35 zł na zabiegi
W cenie pobytu oferujemy:


zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym,

całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), możliwa dieta,



badanie lekarskie (1 x wizyta lekarska, ocena stanu zdrowia, zlecenie zabiegów - na początku pobytu),





ryczałt na zabiegi zlecone przez lekarza, w wysokości 35zł dziennie,





doraźna opieka lekarska i pielęgniarska,

zabiegi wykonywane są w dni robocze od poniedziałku do soboty,

istnieje możliwość dokupienia dodatkowych zabiegów, wg. obowiązującego cennika,

Przy kolejnych pobytach udzielany jest rabat na zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości:


drugi pobyt - 5%



trzeci pobyt - 8%
czwarty pobyt - 10%




piąty pobyt - 15 %

Dostępne na terenie ośrodka:





dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne i pakiety SPA wg. obowiązującego cennika (pod warunkiem braku przeciwwskazań lekarskich),
możliwość skorzystania z diet leczniczych i odchudzających, płatne wg. obowiązującego
cennika,


zabiegi kosmetyczne i relaksacyjne, płatne wg. obowiązującego cennika,



masaże relaksacyjne oraz lecznicze, płatne wg. obowiązującego cennika,

kijki do nordic walking, stół do ping-ponga, siłownia na powietrzu, rowery, biblioteczka,
duży teren zielony wokół ośrodka.

Dodatkowe informacje:


W kosztach nie uwzględniono:

- opłaty uzdrowiskowej -2,50 zł/osoba/doba
- opłaty za Internet – 0,30 zł/osoba/doba
- opłaty za telewizor – 1 zł/doba przy pokoju 1 osobowym, 0,50 zł /doba pozostałe pokoje
- opłaty za parking – 1 zł/doba
- opłaty za wypożyczenie rowerów – 5 zł /godzina, 25 zł/dniówka oraz kasku – 2 zł/godzina,
5 zł/dniówka



Pobyt rozpoczyna się od obiadu i kończy śniadaniem.

Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład pobytu, nie powoduje zmniejszenia jego wartości.

Dostępne terminy: od 1 października 2016r do 30 kwietnia 2017r.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt z Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1
tel. (84) 660 71 02 wewn. 46 lub 35 ;
e-mail: sanatorium_turnusy@wp.pl
e-mail: poczta@sanatorium-krasnobrod.pl

