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JUGOWICE Termin pobytu:
01.10-21.12.2016 
03.01-14.04.2017*

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

 Ośrodek Geovita w Jugowicach, znajdujący się w 
malowniczo położonej dolinie Bystrzycy, swoim gościom 
oferuje wysoki standard, przyjazną atmosferę i barwny 
krajobraz, sprzyjające zarówno pracy twórczej, jak i ro-
dzinnemu wypoczynkowi. W ośrodku można skorzystać z 
dobrodziejstw odnowy biologicznej, hydroterapii i masa-
ży. Ok. 3 km od Ośrodka znajduje się jezioro Bystrzyckie, 
z wypożyczalnią sprzętu wodnego i kąpieliskiem.
 W obiekcie znajduje się 98 miejsc w pokojach 
1-,2-,3-,4-osobowych oraz pokojach studio. Każdy z pokoi 
posiada łazienkę, telewizję satelitarną, radio i telefon. 
Znajdująca się w obiekcie sala restauracyjna pomieści 75 
gości. Oprócz tego organizujemy szkolenia i konferencje 
w przystosowanych salach konferencyjnych. Dla osób 
preferujących aktywny wypoczynek proponujemy atrak-
cje, takie jak basen letni, boisko do siatkówki i koszykówki 

oraz asfaltowy kort tenisowy, a zimą dzięki bliskości kom-
pleksów narciarskich – sporty zimowe.
 Ośrodek Geovita Jugowice to również bogata 
oferta odnowy biologicznej i rehabilitacji z zakresu: fizy-
koterapia (terapia prądami interferyncyjnymi, pole ma-
gnetyczne, diadynamik, jonofereza, laseroterapia, lampa 
Sollux), aerozoloterapia (inhalacje solankowe, inhalacje 
ultradźwiękowe, inhalacje lekami), termoterapia (okłady 
borowinowe), kinezyterapia (gimnastyka (indywidualna 
i grupowa), ćwiczenia usprawniające kręgosłup metodą 
Pilates), hydroterapia (hydromasaż, hydromasaż z algami 
lub kasztanowcem, kąpiele perełkowe, kąpiele solanko-
we, kąpiele w ekstrakcie borowinowym, masaż podwod-
ny kończyn dolnych (wirowy), masaż podwodny kończyn 
górnych (wirowy) oraz masaże lecznicze.

Opis Obiektu 

Cena pakietu za 7 noclegów 
(cena dla 1 osoby):

w pokoju 2-osobowym komfort

2.105 zł
1.640 zł

PAKIET SPA A
• Parafina na dłonie
• Okłady borowinowe
• Okłady z błota Morza Martwego

PAKIET SPA B
• Zabieg ujędrniająco-rozświetlający okolice oczu 

”Eye lifting”
• Okłady  borowinowe (ujędrniająco- odchudzające)- 

częściowe
• Henna brwi lub rzęs
• Zabieg ekstremalnie wygładzający dłonie 

”Ekspresowa odnowa”

W cenie pakietu oferujemy:
• 7 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
• 3 masaże częściowe
• 2 okłady borowinowe
• Hydroterapia: hydromasaż z algami, kąpiel 

perełkowa, kąpiel solankowa, hydromasaż z 
kasztanowcem, kąpiel w ekstrakcie borowinowym

• Pakiet SPA (do wyboru PAKIET A lub B)

• REHABILITACJA: masaż częściowy klasyczny, masaż 
podwodny kończyn dolnych, masaż podwodny 
kończyn górnych

• Zwiedzanie:  Zamek Książ lub Stara Kopalnia
• Bilard
• Boisko do siatkówki i koszykówki
• Kort tenisowy i do badmintona
• Codzienna prasa
• Biblioteczka
• Pokój zabaw dla dzieci
• Bezprzewodowy Internet
• Parking – w nocy dozorowany

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


