
Świadczenia Opłata od osoby za 
dobę w PLN

Opłata od osoby za 
dobę w PLN

Opłata od osoby za 
dobę w PLN

Dąbki
02.01-26.03;                
15.10.-20.11        

(sezon C)

26.03.-25.06;             
13.08-15.10            
(sezon B)

25.06.-13.08.           
(sezon A)

Pokój 1 os. BB/FB 100/135 130/170 205/250
Pokój 2 os. typu standard lub 4 os. typu studio BB/FB 80/125 90/130 140/185
Pokój 2 os. typu komfort (nowy budynek) BB/FB 100/135 110/150 195/240
Apartament 3 os. BB/FB 105/140 120/160 185/230
Apatament 4 os. VIP BB/FB 130/165 170/210 250/295
Opłata za niewykorzystane miejsce 30 50% ceny za os.

Usługi gastronomiczne w PLN Cena
śniadanie 25
obiad 30
kolacja 23
uroczysta kolacja wg kalkulacji
grill wg kalkulacji   

Sala konferencyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny w PLN Cena

sala na 100 osób 500 doba
sala na 20 osób 200 doba
serwis kawowy od 16 osoba

Usługi Zakładu Przyrodoleczniczego w PLN Cena
Basen 

Goście centrum bezpłatnie
dzieci Centrum bezpłatnie
Goście spoza Centrum 20 1 godzina
dzieci spoza Centrum 12 1 godzina

Fizykoterapia
krioterapia 15
magnetoterapia 15
elektroterapia (90 programów) 10
laseroterapia 15
ultradźwięki 12
masaż podciśnieniem 10
lampa Solux 10

Areozoloterapia
inhalacje 10

Termoterapia
okłady borowinowe 20

Kinezyterapia
ćwiczenia w obciążeniu 25 20 minut
siłownia i sala gimnastyczna 10 godzina
siłownia - karnet 10 wejść 50

Masaże lecznicze
masaż częściowy 50
masaż całosciowy 110
fotel terapeutyczny 15
materac terapeutyczny 10

Masaże relaksujące z użyciem kosmetyków Pevonia Botanica
masaż częściowy 60 ok. 30 minut
masaż całosciowy 110 ok. 60 minut
masaż wyszczuplający 90 ok. 45 minut

Usługi medyczne w PLN
wizyta lekarska 40
EKG z opisem 50
USG 25

Hydroterapia Cena
wanna z hydromasażem 40 20 minut
wanna z hydromasażem z olejkami 50 20 minut
bicze szkockie 25

Usługi dodatkowe w  PLN Cena
sauna fińska z basenem i wypoczywalnią (1-4 osoby) 30  godzina każda nast.. os. 5zł
kort tenisowy 15  godzina
parking bezpłatnie Goście Geovity
bilard bezpłatnie Goście Geovity
wycieczki autokarowe wg kalkulacji
imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalkulacji
boisko do siatkówki, koszykówki, badmintona bezpłatnie Goście Geovity
sala fitness, siłownia bezpłatnie Goście Geovity
suchy basen bezpłatnie
przedszkole w sezonie bezpłatnie Goście Geovity
tenis stołowy bezpłatnie Goście Geovity
plac zabaw dla dzieci bezpłatnie
sala gier bezpłatnie Goście Geovity
Internet bezprzewodowy i przewodowy bezpłatnie

GEOVITA 2016 - ceny rack rate

(masaże podwodne, natryski płaszczowe i punktowe, gejzery denne, sztuczna fala rehabilitacyjna, whirpool perełkowy i 
solankowy, zjeżdżalnia wodna, grzybek i brodzik dla małych dzieci)
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Dźwirzyno Świadczenia 01.01 - 26.03; 29.10 - 
31.12 (sezon C)

26.03 - 18.06; 27.08 - 
29.10  (sezon B)

18.06 - 27.08            
(sezon A)

Pokój 1 os. z balkonem BB 110 120 160
Pokój 2 os. z balkonem BB 100 110 140

Pokój 2 os. + BB 120 z balkonem;    
110 bez balkonu

130 z balkonem;      120 
bez balkonu

195 z balkonem;
185 bez balkonu

Pokój 2 os. typu studio BB 110 120 160
Apartament 2 os. BB 150 175 240
Opłata za niewykorzystane miejsce, pok. 1 os. 30% ceny za osobę 40% ceny za osobę 50% ceny za osobę
Osoba dodatkowa w pokoju BB 80 95 150

Usługi gastronomiczne Cena
śniadanie 25
obiad 32
kolacja 25

dieta bezglutenowa
dod. 15zł do 

całodziennego 
wyżywienia

doba

grill wg kalkulacji
uroczysta kolacja wg kalkulacji   

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
sala A+B+C powiększona 320m2 (na 250 osób) 2500 doba
sala A+B+C 210m2 (na 180 osób) 1500 doba
sale A ,B ,C  60m2 (na 40 osób) 350 doba
sala A + B  90m2 (na 80 osób) 500 doba
serwis kawowy od 18 osoba
Usługi bazy odnowy biologicznej w PLN Cena

Basen rekreacyjno-rehabililtacyjny
Goście Centrum bezpłatnie 45 minut
dzieci Centrum bezpłatnie 45 minut

Goście spoza Centrum 25 45 minut

dzieci spoza Centrum 12 45 minut
 

FIZYKOTERAPIA :
Terapia prądami interferencyjnymi 15
Pole magnetyczne 20
diadynamik 15
ultradźwięki 20
jonoforeza 20
laseroterapia 20
lampa Solux 8

Areozoloterapia
Inhalacja  solankowa 10
inhalacje z lekami + cena leku 10
Inhalacja zatok obocznych nosa 15

Termoterapia
okłady borowinowe (całościowe) 50
okłady borowinowe (częściowe) 25
krioterapia (częsciowa) 20

Kinezyterapia
gimnastyka grupowa bezpłatnie 30 minut

Masaże lecznicze
masaż klasyczny całego kręgosłupa 30 15 minut
masaż barków i kręgów szyjnych 20 10 minut
masaż kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 20 10 minut
masaż całego ciała 120 55 minut
masaż limfatyczny (pneumatyczny) 25 15 minut

Hydroterapia
hydromasaż 25 15 minut
hydromasaż z olejkami 30 15 minut  
kąpiele perełkowe 30 15 minut
kąpiele solankowe 20 15 minut
kąpiele CO2 20 15 minut
kąpiele w ekstrakcie borowinowym 30 15 minut
masaż podwodny kończyn dolnych (wirowy) 15 12 minut
masaż podwodny kończyn górnych (wirowy) 15 12 minut  

Usługi medyczne w PLN Cena
konsultacja lekarska w celu zlecenia zabiegów bezpłatnie
inna konsultacja lekarska 150

Usługi dodatkowe w PLN Cena
sala gimnastyczna bezpłatnie
transfer busem 8 osoboweym wg kalkulacji
wycieczki autokarowe wg kalkulacji
parking dozorowany 20 doba
kijki Nordic Walking bezpłatnie
tenis stołowy bezpłatnie
internet bezprzewodowy bezpłatnie
usługi gabinetu fryzjerskiego

(masaże podwodne, natryski płaszczowe i punktowe)

cennik dostępny w gabinecie
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dobę w PLN

Mrzeżyno 01.01 - 26.03; 29.10 - 
31.12 (sezon C)

26.03 - 18.06; 27.08 - 
29.10. (sezon B)

18.06 - 27.08                  
(sezon A)

Pokój 1 osobowy BB/FB 105/155 125/175 175/225
Pokój 2 os., 3 i 4 os. typu studio BB/FB 80/130 90/140 115/165
Apartament 2 os. BB/FB 120/170 130/180 175/225
Apartament 5 os. BB/FB 90/140 100/150 145/195
osoba dodatkowa w pokoju i apart. BB 50 60 90

Usługi gastronomiczne Cena
śniadanie 25
obiad 32
kolacja 20

dieta bezglutenowa
dod. 15zł do 

całodziennego 
wyżywienia

doba

uroczysta kolacja wg kalkulacji
grill wg kalkulacji

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
sala na 25/35 osób 300 doba
sala na 35/45 osób 400 doba
połączone sale na 60/100 osób 600 doba
serwis konferencyjny od 18 osoba

Usługi bazy odnowy biologicznej w PLN Cena
Fizykoterapia

laseroterapia 20
pole magnetyczne 20
ultradźwięki 20
lampa Solux 8
interdyn 15
diadynamik 15

Areozoloterapia
inhalacje solankowe 10

Termoterapia
okłady borowinowe (całościowe) 50
okłady borowinowe (częściowe) 25

Masaże lecznicze
masaż kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 30 10 minut
masaż klasyczny całego kręgosłupa 50 25 minut
masaż całego ciała 120 55 minut
masaż barków i kręgów szyjnych 20 10 minut

Hydroterapia
kąpiel solankowa 20
kąpiel w ekstrakcie borowinowym 30
hydromasaż 25

Usługi medyczne w PLN Cena
konsultacja lekarska w celu zlecenia zabiegów bezpłatnie
inna konsultacja lekarska 150

Usługi dodatkowe w  PLN Cena
wypożyczenie kijków NW 10 dzień (9.00-18.00)
sauna sucha i parowa 25 60 minut
bilard 2
parking dozrowany 20 doba
wycieczki autokarowe wg kalkulacji
transfer busem 8 osobowym wg kalkulacji

Jadwisin
Całoroczne        

(sezon A); opłata od 
POKOJU/doba

Pokój 1 os. BB 180
Pokój typu studio dla 1 os. BB 360
Pokój 2 os. BB 250
Pokój 2 os. do poj. wykorzyst. BB 210
Pokój typu studio dla 2 os. BB 280
Pokój typu studio (2+1) BB 320
Apartament 2-os. BB 380

Usługi gastronomiczne  w PLN Cena  
śniadanie 27 bufet
obiad 39/50 serowowany/bufet
kolacja 40 bufet
uroczysta kolacja od 90
grill od 60
pikniki, biesiady w Karczmie Zalipiańskiej wg kalkulacji

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
sala 1 A (67m²) na 50 osób 976 dzień
sala 1 B (67m²) na 50 osób 976 dzień
sala 1 C (67m²) na 50 osób 976 dzień
sala 1 A+B+C (200 m²) na 150 osób 1586 dzień
sala 1 A+B lub B+C (130 m²) na 80 osób 1220 dzień
sala 2 (66 m²) na 50 osób 976 dzień
sala 3 (50 m²) na 30 osób 732 dzień
sala 4 (30 m²) na 25 osób 488 dzień
sala 401 (22 m²) na 15 osób 488 dzień
sala 601 (66 m²) na 15 osób 488 dzień
wynajęcie rzutnika multimedialnego 244 dzień
serwis kawowy (standardowy/z owocami) 15/18 osoba

Pozostałe usługi w PLN
sauna z kabiną do hydromasażu 15 30 min
solarium 10 10 minut
fotel masujący 10 20 minut
siłownia 3 20 minut
bilard 15 godzina
wypożyczenie roweru 5 godzina
parking bezpłatnie
Internet bezpłatnie
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Płotki Całoroczne                 
(sezon A)

Pokój 1 os. BB 115
Pokój 2os. i 3 os. BB 105
Apartament 1 os. (cena wynajmu BB) BB 325
Apartament 2 os. (cena wynajmu BB) BB 350
dostawka do pokoju 2 os. 40
Opłata za niewykorzystane miejsce BB 30

Usługi gastronomiczne w PLN Ceny
śniadanie 25
obiad 30
kolacja 25
obiadokolacja 30
uroczysta kolacja od 80
grill od 60

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
sala na 120 osób 1000  / doba
sala na 40 osób 800  / doba
sala na 20 osób 600  / doba
wynajem rzutnika multimedialnego 20 godzina
serwis kawowy 15 osoba

Usługi dodatkowe w PLN Cena
sauna, jacuzzi (1 - 4 osoby) 50 godzina
siłowna (1 - 8 osób) bezpłatnie dla gości ośrodka
fotel masujący 5 10 minut
wypożyczenie roweru bezpłatnie dla gosci osrodka
bilard bezpłatnie dla gości ośrodka
boisko bezpłatnie dla gości ośrodka
tenis stołowy bezpłatnie dla gości ośrodka
ksero 0,40 strona
parking bezpłatnie dla gości ośrodka
zabezpieczenie depozytu bezpłatnie dla gości ośrodka
opłata za psa lub kota 30 doba
masaże od 80

Jugowice 02.01.-31.03.; 01.11.-
23.12. (sezon B)

01.04.-31.10.; 24-31.12  
(sezon A)

Pokój 1 os. BB/FB 110/170 120/175
Pokój 2 os. BB/FB 105/160 110/170
Pokój 2 os. dla 1 os. BB/FB 130/180 135/185
Pokój 3 os. BB/FB 90/140 95/145
Apartament 2 os. BB/FB 160/210 170/220

Usługi gastronomiczne Cena
śniadanie 25 ½ porcji  - 19
obiad 32 ½ porcji  - 25
kolacja 25 ½ porcji - 19
obiadokolacja 33 ½ porcji - 28
uroczysta kolacja do uzgodnienia  
kolacja grillowa do uzgodnienia

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
sala na 120 osób 500 doba
sala na 20 osób 300 doba
serwis kawowy 14 osoba

Usługi bazy odnowy biologicznej w PLN Cena
Fizykoterapia

terapia prądami interferencyjnymi 20
pole magnetyczne 20
jonoforeza 20
diadynamik 15
laseroterapia 20
lampa Solux 10

Areozoloterapia
inhalacje solankowe 10
inhalacje ultradźwiękowe 10
inhalacje z lekami + cena leku 15

Termoterapia
okłady borowinowe 20
okłady z błota Morza Martwego (całościowe) 120
okłady z błota Morza Martwego (częściowe) 40
okłady borowinowe (ujędrniająco-odchudzające)- cześciowe 50

Masaże lecznicze
masaż klasyczny całego ciała - 55 minut 120
masaż klasyczny częściowy - 25 minut 60
masaż całościowy limfatyczny (drenaż) - 55 minut 120
masaż stóp (refleksoterapia) - 25 minut 60
masaż machaniczny łóżko 10

Hydroterapia
kąpiel perełkowa 25
kąpiel solankowa 20
kąpiel w ekstrakcie borowinowym 20
masaż  podwodny 25
masaż podwodny z algami 30
masaż podwodny z kasztanowcem 30
masaż wirowy rąk 20
masaż wirowy stóp 20

Zabiegi studio FIZJOPILATES & WELLNESS
masaż regeneracyjny całego ciała - 55 minut 120
masaż relaksacyjny z aromaterapią - 55 minut 130
masaż sportowy - 55 minut 140
masaż gorącymi kamieniami (całościowy) - 55 minut 150
masaż gorącymi kamieniami (częściowy) - 25 minut 90
masaż FizjoMix - 55 minut 135
masaż stemplami ziołowymi - 55 minut 160

600 pierwsze 3 godziny, każda następna 80
400 pierwsze 3 godziny, każda następna 60
300 pierwsze 3 godziny, każda następna 30
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Modelowanie ciała

zabieg oczyszczająco - wyszczuplający z użyciem sauny parowej - 75 minut 180

zabieg tonizująco - modelujący - 75 minut 200
Kinezyterapia

ćwiczenia indywidualne - 55 minut 80
ćwiczenia indywidualne metodą PILATES - 55 minut 110
ćwiczenia grupowe - 55 minut 20/osoba
ćwiczenia grupowe metodą PILATES - 55 minut 25/osoba

Nordic Walking
zajęcia indywidualne - 55 minut 60
zajęcia grupowe - 55 minu 15/osoba
wypożyczenie kijków LEKI 10/osoba

Usługi medyczne w PLN Cena
wizyta lekarska w celu zlecenia zabiegów bezpłatnie
inna wizyta lekarska 100

Zabiegi studia kosmetycznego
Pielęgnacja dłoni i stóp

manicure 40 / 30min
satynowe dłonie (manicure, masaż dłoni, parafina/maska algowa) 60 / 45min
pedicure 80 / 45min
relaks dla stóp (pedicure, masaż stóp, parafina/maska algowa) 120 / 60min

Twarz (demakijaż, peeling, masaż twarzy, serum, maska algowa, nawilżanie)

manualne oczyszczanie twarzy 100 / 55min
perłowy blask (zabieg wygładzjąco - rozświetlający) 120 / 75min
wodospad złota (zabieg nawilżająco - ujędrniający) 140 / 75min
diamentowy lifting (zabieg liftingujący) 120 / 75min
 mikrodermabrazja diamentowe (złuszczanie naskórka) 160 / 75min
peeling kawitacyjny (bezbolesne oczyszczanie twarzy za pomocą wibracji 
ultradźwiekowej) 140 / 75min

pielęgnacja sukcesu (zabieg liftingująco-regenerujący ) dla mężczyzn 100 / 55min
Ciało

raj dla zmysłów (zabieg nawilżająco-relaksujący wraz z peelingiem) 140 / 55min
czekoladowa rozkosz (zabieg wyszczuplająco-odmładzający wraz z 
peelingiem i sonofrezą) 160 / 55min

Depilacja woskiem
wąsik/ bródka 15
ręce 60
uda lub łydki 50
całe nogi 90
całe nogi + bikini 130
bikini 50

Dodatkowe usługi salonu kosmetycznego
regulacja brwi 15
henna brwi lub rzęs 15
henna brwi z regulacją 20
henna brwi, rzęs, regulacja brwi 25
makijaz wieczorowy 90 / 45min
makijaż ślubny 140 / 60min
konsultacja (określanie rodzaju cery oraz dobór kosmetyków do codziennej 
pielęgnacji) 50 / 30min

Usługi dodatkowe w  PLN Cena
sauna 10  godzina
siłownia bezpłatnie
tenis stołowy bezpłatnie
bilard bezpłatnie
basen letni bezpłatnie
boisko do siatkówki, koszykówki bezpłatnie
kort tenisowy asfaltowy bezpłatnie
parking bezpłatnie   
ksero A4 0,30 strona
ksero A3 0,50 strona
opłata za psa lub kota 15 doba
wycieczki autokarowe wg kalkulacji
Internet bezpłatnie
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Lądek Zdrój całoroczne

Pokój 1 os. BB/FB 100/150
Pokój 2 os. BB/FB 90/140
Apartament  2os. BB/FB 110/160
Dostawka lub wspólne spanie (dz.do 12 lat) BB/FB 50/90
Miejsce niewykorzystane w pokoju 2 os. lub apartamencie nocleg 40

Usługi gastronomiczne Cena
śniadanie 23 ½ porcji - 17
obiad 30 ½ porcji - 23  
kolacja 22 ½ porcji - 16
obiadokolacja 35 ½ porcji - 26
dieta bezglutenowa dopłata dzień/osobę 15
uroczysta kolacja od 70
grill od 50
chłopskie jadło od 60

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
sala na 120 osób 700 doba
sala na 40 osób 500 doba
sala na 20 osób 250 doba
serwis kawowy 15 osoba
wynajem chaty góralskiej 500 doba
wycieczki piesze i autokarowe wg kalkulacji

Usługi bazy odnowy biologicznej w PLN Cena
Fizjoterapia

magnetronik 15
interdyn 15
ultradźwięki 15
jonoforeza 15
galwanizacja 15
laseroterapia 15
Lampa Solux 10
lampa Bio - V 10

Areozoloterapia
inhalacje solankowe 10
inhalacje z lekami + cena leku 15

Termoterapia
okłady borowinowe cełego kręgosłupa 25

Masaże lecznicze
masaż całego ciała 100
masaż klasyczny kręgosłupa 40
masaż kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 25
masaż barków i kręgów szyjnych 25
masaz kręgosłupa aquavibron 25
materac masujący 10
fotel masujący 15
masaż limfatyczny (mechaniczny) 15

Hydroterapia
kąpiel perełkowa 25
kąpiel pielęgnacyjno-relaksacyjnaw soli z Morza Martwego 35
masaż  podwodny całego ciała 30
masaż  podwodny częściowy 20
masaż podwodny z algami 35
masaż podwodny z kasztanowcem 35
masaż wirowy rąk 15
masaż wirowy stóp 15
kąpiel stóp soli z Morza Martwego 20
kąpiel stóp soli z Morza Martwego połączona z masażem 35
kąpiel w ekstrakcie borowinowym 20

Usługi medyczne w PLN Cena
wizyta lekarska 30

Usługi dodatkowe w  PLN Cena
sauna z minibasenem 15  godzina/osoba
bilard 0 godzina
kort tenisowy 20 godzina
boisko bezpłatnie
minisiłownia bezpłatnie
tenis stołowy bezpłatnie
parking bezpłatnie
internet bezpłatnie
ksero A4 0,50 strona

Wisła 01-23.03.; 01.11.-
21.12. (sezon C)

29.03.-31.10.             
(sezon B)

01.01.-29.02.               
(sezon A)

Pokój 1 os. BB/FB 95/145 100/150 110/165
Pokój 2 os.; 3 os. BB/FB 85/135 90/140 100/155
Pokój 2 os. typu studio/ apartament BB/FB 105/155 110/160 120/175
Wspólne spanie - dzieci do lat 12 BB 50 50 50
Dziecko z 1/2 wyzywienia do lat 12 BB/FB 60/95 60/95 60/100
Opłata za niewykorzystane miejsce w pokoju 30 30 30

Usługi gastronomiczne 
śniadanie 25 1/2 porcji - 18 śniadanie 
obiad 30 1/2 porcji - 22 obiad 
kolacja 22 1/2 porcji - 18 kolacja

dieta bezglutenowa
dod. 20 zł do 

całodziennego 
wyżywienia

doba

obiadokolacja 34 1/2 porcji - 25 obiadokolacja 
uroczysta kolacja od 70 uroczysta kolacja 
grill w Chacie Góralskiej od 45
dyskoteka z DJ 900 dyskoteka z DJ
zespół muzyczny (kapela góralska) od 900 kapela góralska

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
sala na 80 osób 450 doba
2 sale na 40 osób 300 doba/1 sala
sala na 20 osób 150 doba 
wynajem rzutnika multimedialnego 200 doba
wynajem notebooka 150 doba
serwis kawowy 16 osoba

kolacja regionalna w Chacie Grillowej
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Usługi dodatkowe w PLN Cena
łóżeczko 30 doba
sauna 20 godzina
salka fitness bezpłatnie
bilard bezpłatnie
tenis stołowy bezpłatnie
codzienna prasa bezpłatnie
Internet bezprzewodowy bezpłatnie
plac zabaw dla dzieci bezpłatnie
pokój zabaw dla dzieci bezpłatnie
komputer z dostepem do internetu bezpłatnie
kulig z pieczeniem kiełbasek wg kalkulacji
wycieczki autokarowe wg kalkulacji
parking ogrodzony niestrzeżony bezpłatnie
imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalkulacji
transfer busem wg kalkulacji
ksero A4 czarno-białe 0,50
ksero A4 kolorowe 1,50
fax 1 strona 1

Usługi bazy odnowy biologicznej w PLN Cena
Inhalacja 12
Pole magnetyczne 15
Prądy interferencyjne 15
Prądy diadynamiczne 15
Prądy Traberta 15
Prądy Kotz'a 15
Jonoforeza 18
krioterapia CO2 4 min. 15
Prądy Tens 15
Ultradźwięki 15
Fonoforeza 18
Lampa Sollux 10
Laseroterapia 20
Kąpiel perełkowa 20
Kąpiel perełkowo-borowinowa 25
Kąpiel solankowo/bocheńska 25
Kąpiel solankowo - aromatyczna/bocheńska 25
Okład borowinowy 20
Masaż wirowy rąk 15
Kije do Nordic Walking w cenie
Usługi kosmetyczne wg cennika

Masaże
masaż klasyczny całego ciała 55 min. 80
masaż klasyczny, kręgosłupa kończyn 30 min. 40  
masaż aromaterapeutyczny, relaksacyjny 55 min. 80
masaz częściowy gorącymi kamieniami 45 min. 70
masaz limfatyczny 30 min. 70

Zakopane 01.03.-24.06.,        02.09-
20.12.            (sezon B)

11.01.- 29.02.,       25.06.- 
01.09.         (sezon A)

Pokój 1 os. BB/FB 145/185 155/195
Pokój 2 os. oraz 4 os. BB/FB 110/150 120/160
Pokój 3 os. BB/FB 105/145 115/155
Apartament 2 pokojowy BB/FB 170/210 180/220
Apartament 3 pokojowy BB/FB 250/290 260/300
Dostawka lub wspólne spanie do 12 lat BB/FB 45/70 50/75
Opłata za niewykorzystane miejsce w pokoju BB 35 35

Usługi gastronomiczne Cena
śniadanie 24 ½ porcji  - 18
obiad 27 ½ porcji  - 20
kolacja 20 ½ porcji - 14  
obiadokolacja 33 ½ porcji  - 22
uroczysta kolacja od 75/os.
grill od 50/os.

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
sala na 90 osób 900 doba
sala na 40 osób 450 doba
serwis kawowy 12 osoba

Usługi dodatkowe w PLN Cena
sauna 12 30 minut
solarium 5 3 minuty
bilard 4 żeton
sala fitness bezpłatnie
tenis stołowy bezpłatnie
parking monitorowany bezpłatnie
garaż 20 doba
Internet bezprzewodowy bezpłatnie
biesiady, kuligi, imprezy integracyjne,wycieczki wg kalkulacji
wjazd kolejką gondolową na Kasprowy Wierch wg kalkulacji
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Złockie 
28.02.-28.04.; 
09.10.-22.12. 

(sezon C)

29.04.-24.06.; 28.08-
08.10. (sezon B)

03.01.-26.02.; 25.06.-
27.08. (sezon A)

Pokój 1,2 lub 4 os. Standard BB/FB 75/120 80/125 90/135
Pokój 1,2 os. Standard+ BB/FB 100/145 110/155 120/165
Pokój 2,3,4 os. Studio BB/FB 110/155 115/160 125/170
Apartament 2 i 3 os. BB/FB 150/195 160/205 170/215
Pokój 1os. dla 2 osób (wspólne spanie) BB/FB 80/115 90/125 100/135
dostawka lub wspólne spanie dzieci do lat 12 BB/FB 40/80 40/80 50/90

Usługi gastronomiczne w PLN Cena dzieci do l. 12
śniadanie 25 20
obiad 30 24
kolacja 20 16
obiadokolacja 35 28
uroczysta kolacja wg kalkulacji
biesiada w wiacie grillowej wg kalkulacji

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
sala Kominkowa na 15 do 20 osób 250 doba
sala Mofeta na 40 do 60 osób 350 doba
sala Gejzer na 40 do 60 osób 350 doba
sala Mofeta + Gejzer na 100 - 120 osób 650 doba
serwis kawowy 16 - 20 osoba

Usługi profilaktyki zdrowtnej w PLN Cena
Fizykoterapia

diadynamik 15
interdyn - interwag 15
jonoforeza 15
laser terapeutyczny 20
lampa Solux 15
lampa kwarcowa 15
ultradźwięki 20
magnetronik 20

Areozoloterapia
inhalcje indywidualne 15

Masaże lecznicze
masaż wirowy rąk 20
masaż wirowy nóg 20
masaż klasyczny częściowy 40
masaż karku i pleców 50
masaż klasyczny całego ciała 80
fotel masujący 15
masaż gorącymi kamieniami 100

Hydroterapia
kąpiel solankowa 20 15 minut
kąpiel perełkowa 20 15 minut
bicz szkocki 20 10 minut

Usługi medyczne
wizyta lekarska 30
zastrzyk dożylny 10
zastrzyk domięśniowy 10

Zabiegi TOŁPA 
kąpiel energizująca stóp 25
kąpiel relaksacyjna stóp 20
kąpiel wyszczuplająca 40
kąpiel relaksacyjna wspomagająca układ ruchowy 30
zabieg antycellulit z maską torfową - brzuch 40
zabieg antycellulit z maską torfową - uda i pośladki 50
zabieg na zmęczone stopy o nadmiernej potliwości 40
zabieg antycellulit z maską torfową - brzuch, uda, pośladki 80
kąpiel borowinowa 35

Basen  w PLN Cena
Goście Geovity bezpłatnie
Goście spoza Geovity 12 godzina
dzieci spoza Geovity 10 godzina
Karnet dla Gości spoza Geovity - 10 wejść 90
Gimnastyka w basenie - Goście spoza Geovity 25 30 minut

Usługi dodatkowe w PLN Cena
sauna 25 godzina
korty tenisowe 30 godzina
petanka - wypożyczenie zestawu do gry 10 godzina
parking monitorowany bezpłatnie
internet bezprzewodowy bezpłatnie
kulig 50 osoba

Krynica Zdrój 01.04-29.04.; 01.11-
19.12. (sezon C)

29.02-31.03.; 30.04- 
31.10. (sezon B)

01.01-28.02.; 20.12-
31.12. (sezon A)

Pokój 1 os. BB/FB 120/165 140/185 150/195
Pokój 2 os. BB/FB 100/145 120/165 140/185
Pokój 3 os. BB/FB 80/125 100/145 110/155
Apartament 2 os. (Cena za pokój) BB/FB 380/470 400/490 410/500
Dostawka lub wspólne spanie do 12 lat BB 45/90 65/110 75/120

Usługi gastronomiczne Cena
śniadanie 25
obiad 30
kolacja 25
obiadokolacja 35
uroczysta kolacja 80-120
biesiada 70-100
ognisko z bogatym menu od 70

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
sala na 65/80 osób 600 doba
sala na 20/40 osób 400 doba
sala na 10/15 osób 300 doba
serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, paluszki) 15 osoba
serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, paluszki, owoce) 18 osoba
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Usługi bazy odnowy biologicznej w PLN Cena
Fizykoterapia

krioterapia miejscowa 25
diadynamik 10
interdyn 15
ultradźwięki 15
jonoforeza 15
lampa kwarcowa 10
lampa Solux 10
lampa Bioptron 10
laseroterapia 15
aquavibron 15
teraplus 15

Areozoloterapia
inhalacje 10
inhalacje z lekami 15

Termoterapia
okłady żelowe 10

Masaże klasyczne
masaż kręgosłupa 50 25 minut
masaż całego ciała 90 50 minut
masaż gorącymi kamieniami 150
masaż ajurwedyjski 130
masaż karku i pleców 60
masaż stóp 40
drenaż limfatyczny 90

Masaże lecznicze
fotel masujący 10 10 minut

Usługi medyczne 
wizyta lekarska 15

Usługi dodatkowe w PLN Cena
basen 10 45 minut basen
sauna 20 godzina sauna

gimnastyka 10 45 minut

gimnastyka w basenie 20 45 minut

parking monitorowany 10 doba parking monitorowany

Internet bezprzewodowy bezpłatnie Internet 
bezprzewodowy

Hotel Orient ****
01.01.-28.02.; 01.12.-

31.12 (sezon B); opłata 
od POKOJU/doba

01.03. - 30.11.      (sezon 
A);             opłata od 

POKOJU/doba

Hotel (pokoje komfort)
Pokój 1-os. BB 200 290
Pokój 2-os. BB 260 350
Pokój 3-os. BB 300 400
Apartament BB 390 430
dzieci do 4 lat na wspólnym spaniu GRATIS
dostawka do 12 lat 30
dostawka 60

Usługi gastronomiczne Cena
śniadanie 32
obiad 45
kolacja od 40
uroczysta kolacja wg. kalkulacji
kolacja grillowa wg. kalkulacji
Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN
Sala Casablanca      104 m2 950 doba
Sala Kair                   80 m2 800 doba
Sala Dubai                47 m2 400 doba
serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna) od 19

Usługi rekreacyjne
basen z jacuzzi
sauna 20
siłownia 10

Usługi dodatkowe w PLN
opłata za zwierzę 30/doba
parking bezpłatnie
Internet bezpłatnie

gimnastyka na sali lub w basenie dla Gości 
spoza Centrum

gimnastyka na sali lub w basenie dla Gości 
Centrum

Uwaga! (Opłata za pokój za dobę w PLN)

bezpłatnie dla Gości Hotelu
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Hotel Bukowy Dworek **** Całoroczne

Hotel (pokoje komfort)
Pokój 1-os. BB od 149 do 199
Pokój 2- os. lub 2-os. dla 1 osoby BB od 249 do 299  
Apartament 2-os. BB od 349 do 499
dostawka BB 99

Domki opłata za domek za 
dobę

domek fiński 4-osobowy BB od 399 do 499
domek fiński apartament 2-osobowy BB od 449 do 599
dostawka BB 75

Usługi gastronomiczne Cena
śniadanie 30
obiad od 39
kolacja od 39
obiadokolacja od 49
uroczysta kolacja od 99
biesiada od 129
kolacja w domku grilowym od 79

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
sala do 20 osób 400 doba
sala do 30 osób 600 doba
sala do 120 osób 1200 doba
serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, sok) 15 osoba
serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, sok, ciasteczka) 18 osoba
serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, sok, kanapki lub ciasto) 20 osoba

Usługi dodatkowe

basen bezpłatnie dla 
Gości Hotelu

boisko sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna) bezpłatnie dla 
Gości Hotelu

dzieci 0-6 lat w pokoju rodziców bezpłatnie dla 
Gości Hotelu  

dzieci 7-13 lat w pokoju rodziców 49
zwierzęta 49

parking auto bezpłatnie dla 
Gości Hotelu

parking autobus bezpłatnie dla 
Gości Hotelu

korty tenisowe 15 godzina
rakiety tenisowe 15 godzina
bilard 15 godzina
sauna 10 godzina
solarium 1,00 minuta
rower 8 godzina
rower 29 doba
internet bezprzewodowy bezpłatnie
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Hotel Perła Bieszczadów - Czarna
01.03.-26.04.
01.11-20.12. 

(sezon C) 
Nie dotyczy świąt i 

długich weekendów

01.01.-29.02. 
(sezon B) 

Nie dotyczy świąt i 
długich weekendów

27.04.-31.10.
21.12.-31.12.

 (sezon A) 

Hotel ( pokoje komfort)
pokój 2 os. Do poj. Wyk. (DBL/SGL) - Komfort BB/FB 150/220 180/250 200/270
pokój 2 os. - komfort BB/FB 95/165 120/190 135/205
Apartament 2 os. - komfort BB/FB 140/210 165/235 185/255
Dostawka BB 70 80 80

Dom Wczasowy (pokoje standard)
pokój 2 os. Do poj. Wyk. (DBL/SGL) - standard BB/FB 140/210 155/225 165/235
pokój 2 os. - standard BB/FB 90/160 110/180 115/185
Apartament 2 os. - standard BB/FB 120/190 150/220 160/230
Dostawka BB 70 80 80

Domki
domek 3 osobowy BB 240 285 285
apartament leśny 4 osobowy BB 320 380 380
domek 5 osobowy BB 400 475 475
domek 6 osobowy BB 480 570 570

Usługi gastronomiczne
śniadanie 30 bufet
obiad 40
kolacja 30 bufet
obiadokolacja 40
uroczysta kolacja od 80
biesiada grillowa w całorocznej, ogrzewanej wiacie od 70
ognisko z bogatym menu od 60

Sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny w PLN Cena
Sala "Główna" 115m2 800 doba
Sala "Szara" 81m2 500 doba
Sala "Czerwona" 63m2 400 doba

serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, paluszki, owoce, ciasto) od 15 osoba

Usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej Cena
Fizykoterapia
Galwanizacja            12
Inerdynamik        12
Tens              12
Stymulacja               12
Światłoterapia               12
Magnetoterapia                   12
Diadynamik                          12
Biostymulacja laserowa                12
Okłady borowinowe - plastry               20
Hydroterapia
Masaż podwodny całego ciała                                                                                        35
Kąpiel wirowa kończyn dolnych                                                                                     20
Kąpiel wirowa kończyn górnych                                                                                     20
Masaże
Masaż klasyczny całego ciała                                                                                          160
Masaż klasyczny częściowy                                                                                             80
Masaż całościowy gorącymi kamieniami                                                                      180
Masaż częściowy gorącymi kamieniami                                                                       110
Masaż relaksacyjny                                                                                                           120
Masaż aromaterapeutyczny                                                                                           130
Masaż azjatyckimi stemplami                                                                                        199
Masaż stóp                                                                                                                         60

Usługi dodatkowe w PLN
basen kryty z jacuzzi bezpłatnie
zespół basenów zewnętrznych (czynny lipiec-sierpień) bezpłatnie
Sauny (fińska, parowa, solna, ziołowe) w godzinach 17:00-20:00 bezpłatnie
kompleks boisk sportowych bezpłatnie
oświetlony stok narciarski z wyciągiem orczykowym bezpłatnie
sala zabaw dla dzieci, mini plac zabaw dla dzieci bezpłatnie
tenis stołowy, piłkarzyki bezpłatnie
parking monitorowany bezpłatnie
internet bezprzewodowy bezpłatnie
solarium 2 PLN/min.
bilard 10 PLN/godz.
korty tenisowe 15 PLN/godz.
rowery 5 PLN/godz.

Sporządziła: Marta Filiciak, 11.06.2015

Uwaga:  wszystkie ceny są cenami brutto, zawierają nocleg, wyżywienie (śniadania lub 3 posiłki) a także opłatę za parking (w Krynicy Zdrój do wykorzystania 
posiadanych przez obiekt miejsc parkingowych), ubezpieczenie NNW + KL oraz opłatę klimatyczną

opłata od odmku za dobę (ze śniadaniem0


