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DŹWIRZYNO Termin pobytu:
01.10-21.12.2016 
03.01-14.04.2017*

W cenie pakietu oferujemy:

• 10 noclegów
• Wyżywienie 3 posiłki dziennie z możliwością doboru 

diety (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu 
wyjazdu)

• Powitalny Drink
• Codzienna kawa w barze
• Owoce w pokoju
• Woda mineralna w pokoju
• 3 masaże częściowe kręgosłupa
• 2 okłady borowinowe
• Hydroterapia: hydromasaż z olejkami, kąpiel 

perełkowa, kąpiel solankowa, kąpiel CO2, kąpiel w 
ekstrakcie borowinowym

•  Pakiet SPA (do wyboru PAKIET A lub B)

• REHABILITACJA: 2 masaże klasyczne kręgosłupa  
(25 min), 2 masaże kręgosłupa lędźwiowo-
krzyżowego (15 min), masaż podwodny kończyn 
dolnych, masaż podwodny kończyn górnych

• Basen rekreacyjny z leżankami wodno-powietrznymi 
i natryskami płaszczowymi

• Wypożyczenie kijków do Nordic Walking
• Tenis stołowy
• Bezprzewodowy Internet w określonych strefach
• Prasa codzienna
• Parking

Cena pakietu za 10 noclegów 
(cena dla 1 osoby):

w pokoju 2-osobowym komfort

2.980 zł
2.265 zł

PAKIET SPA A
• Zabieg rozgrzewający ,,Aksamitne dłonie” 

(wygładzająco- nawilżający na przesuszone dłonie)
• Detoksykująca kąpiel stóp z algami
• Pedicure klasyczny
• Manicure klasyczny

PAKIET SPA B
• Odżywczy masaż twarzy z ampułką (bomba 

witaminowa)
• Peeling kawitacyjny (dodatek do zabiegu)
• Zabieg rozgrzewający ,,Aksamitne dłonie” 

(wygładzająco - nawilżający na przesuszone dłonie)

Wyposażenie pokoi:   telefon, tv sat, łazienka, lodówka, suszarka do włosów 
Uwagi: opłata klimatyczna płatna według lokalnego taryfikatora

Opis Obiektu 

 Obiekt Geovita w Dźwirzynie, usytuowany jest w 
doskonałej lokalizacji – 200 m od morza oraz 1500 m od 
jeziora. Dzięki swojemu położeniu, a także wspaniałemu 
otoczeniu przyrodniczemu, nasz ośrodek jest doskonałym 
miejscem dla wypoczynku dla każdego. 
 Swoim gościom oferujemy 197 miejsc w pokojach 
2-osobowych, studiach lub w apartamentach. Każdy pokój 
posiada prywatną łazienkę, telewizję satelitarna, telefon, 
sprzęt plażowy. W obiekcie znajduje się kompleks 6 sal 
konferencyjnych. Sale szkoleniowe wyposażone są m.in. w 
rzutnik multimedialny, rzutnik folii, ekran, tablica flip-chart, 
sprzęt audio-wideo.

 Nasz ośrodek posiada również bogatą bazę odno-
wy biologicznej: basen rekreacyjny, zabiegi takie jak: fizy-
koterapia (terapia prądami interferyncyjnymi, pole magne-
tyczne (diadynamik, ultradźwięki, jonofereza, laseroterapia, 
lampa Sollux, lampa dermatologiczna UV), aerozoloterapia 
(inhalacje solankowe, inhalacje ultradźwiękowe), termo-
terapia (krioterapia częściowa), okłady borowinowe (czę-
ściowe), kinezyterapia (gimnastyka grupowa, gimnastyka 
w basenie), hydroterapia (hydromasaż, kąpiele perełkowe, 
kąpiele solankowe, kąpiele w ekstrakcie borowinowym, 
masaż podwodny kończyn dolnych (wirowych), masaż pod-
wodny kończyn górnych (wirowy) a także masaże lecznicze.

*Oferta cenowa nie obowiązuje podczas ferii zimowych. Rabaty nie sumują się. 


