
 

 

                                                Oferta 1 

 

7 – dniowe pobyty w Kołobrzegu   - dwie edycje dla grupy po 20 osób w terminach: 

 

04 -11czerwiec 2022r /20 miejsc/ 
 

11-18 czerwiec 2022r /20 miejsc/ 
 
 
Cena  1393 zł przy 100% odpłatności za 7- dniowy pobyt obejmuje: 
 
* zakwaterowanie 
* wyżywienie 
* konsultację lekarską 
* 2 zabiegi dziennie w dni robocze (przy pobycie od 7 dni) 
* basen, sauna - ilość miejsc limitowana 
* sala fitness 

 

Członkowie OIPiP w Radomiu mogą korzystać z 50% odpłatności zgodnie  

z regulaminem 

 

UWAGA! 

Opłata klimatyczna wg cennika uzdrowiska nie obejmuje ceny pobytu. Uiszczana jest 

indywidualnie – płatna na miejscu. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

OFERTA 2 

 

14- dniowy pobyt w Krynicy Górskiej w terminie   8-22 sierpień 2021 /20 miejsc/ 

 

UWAGA! 

Opłata klimatyczna wg cennika uzdrowiska nie obejmuje ceny pobytu. Uiszczana jest 

indywidualnie – płatna na miejscu. 

 
Szczegóły pobytu w załączniku. 

 
………………………………………………………………………………………… 
 

OFERTA 3 

 
7- dniowy pobyt w Mielnie w terminie  4-11 wrzesień 2022r /20 miejsc 
 



 

               Hotel   Ferry Resort  Mielno ul Wakacyjna 

 

 

 
 
 
Galeria zdjęć dostępna na stronie internetowej hotelu. 



 
Pobyt w Mielnie jest pakietem rekreacyjnym dla osób chcących aktywnie 
wypoczywać z dietą ograniczająca kalorie/ /do 1500 dziennie/ 5 posiłków 

 

Koszt pobytu pakietu z zajęciami, zabiegami i dietą (5 posiłków dziennie)                                       

to 1700 zł/1 osobę/7 nocy przy 100% odpłatności. 

Szczegółowy harmonogram pobytu w załączniku. 

 

Członkowie OIPiP w Radomiu mogą korzystać z 50% odpłatności zgodnie  

z regulaminem 

UWAGA! 

Opłata klimatyczna wg cennika hotelu nie obejmuje ceny pobytu. Uiszczana jest 

indywidualnie – płatna na miejscu. 

 

Szczegóły pobytu w załączniku. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

OFERTA 4 

 

14- dniowy pobyt w  Iwoniczu Zdrój w terminie 14-28 wrzesień 2022r /20 miejsc/ 

 

 

Sanatorium GÓRNIK w Iwoniczu Zdroju składa ofertę zorganizowania 14-dniowych 

turnusów rehabilitacyjno-leczniczych (20 osób w turnusie) w 2022 r. dla członków 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 

Od 14.09.22– 28.09.22  – cena za turnus 2 590 zł /100% odpłatności/ 

 
Członkowie OIPiP w Radomiu mogą korzystać z 50% odpłatności zgodnie  

z regulaminem 

 

 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych standard)  

pobyt rozpoczyna się obiadem – kończy śniadaniem 

opłata uzdrowiskowa 4,20 zł od osoby – płatna na miejscu 

Oferujemy pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, TV-led, czajnikiem, 

bezprzewodowym Internetem, bazę zabiegowa oraz stołówkę na miejscu, Studio Zdrowia i 

Urody SPA (masaże, dwie sauny, jacuzzi, jaskinia solna), Kriokomorę ogólnoustrojową,  

kawiarnię, możliwość skorzystania z basenu w pobliskim ośrodku.  

Posiadamy Certyfikat Jakości  ISO 9001:2015 – 10  w zakresie: lecznictwo uzdrowiskowe 

schorzeń narządu ruchu, układu nerwowego i dróg oddechowych oraz odnowa biologiczna w 

Studio SPA. 

W ramach turnusu zapewniamy: 

- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem, TV-led, czajnikiem, 

balkonem 

- badania lekarskie: wstępne, końcowe – całodobową opiekę pielęgniarską 

- trzy zabiegi dziennie – (w tym możliwość skorzystania z kriokomory 

ogólnoustrojowej lub okładów borowinowych)  istnieje możliwość dokupienia 

większej ilości zabiegów (lista dostępnych zabiegów w załączniku) 



- codzienna plenerowa gimnastyka poranna z rehabilitantem lub wstęp na siłownię (w 

razie niepogody) 

- 3 posiłki dziennie (śniadania w formie bufetu) – możliwość wyboru diety 

- 6 relaksacyjnych seansów w jaskini solnej 
- wycieczkę pieszą po Iwoniczu i okolicach z przewodnikiem 

- regionalne ognisko z pieczeniem kiełbaski 

*w związku z trwającą pandemią do sanatorium przyjmowane są osoby bez objawów infekcji, 

zaszczepione lub po teście antygenowym wykonanym max dobę przed przyjazdem 

W przypadku rezygnacji uczestnika z któregokolwiek z punktów planu turnusu organizator 

nie zapewnia ekwiwalentu w innej formie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


