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KRYNICA-ZDRÓJ Termin pobytu:
01.10-21.12.2016 
03.01-14.04.2017*

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

w pokoju 2-osobowym komfort

2.955 zł
2.525 zł

PAKIET SPA A
• Zabieg rozgrzewający ,,Aksamitne dłonie” 

(wygładzająco-nawilżający na przesuszone dłonie)
• Grapefruitowy zabieg na stopy 
• 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:   
TV kablowa, lodówka, telefon, czajnik bezprzewodowy, łazienka z kabiną prysznicową  

 Ośrodek Geovita w Krynicy-Zdroju, leżący w 
bezpośrednim sąsiedztwie lasów i Parku Zdrojowego, 
jest idealnym miejscem na wypoczynek i relaks. W eks-
kluzywnych wnętrzach Instytutu SPA & Wellness można 
odzyskać spokój i wewnętrzną harmonię, warto również 
skorzystać z bogatego programu zabiegów odnowy bio-
logicznej.
 W ośrodku znajdują się 1-,2- oraz 3-osobowe po-
koje oraz apartamenty (łącznie 128 miejsc). W obiekcie 
znajdują się również kawiarnia, sala kominkowa i salon 
fryzjerski. Istnieje również możliwość zorganizowania 
konferencji i szkoleń (3 sale konferencyjne w pełni wypo-
sażone).
Geovita Krynica-Zdrój posiada bardzo bogatą bazę od-

nowy biologicznej oraz instytut SPA & Wellness. Do-
stępne usługi bazy odnowy biologicznej to m.in. fizyko-
terapia (krioterapia miejscowa, diadynamik, interdyn, 
ultradźwięki, jonofereza, lampa kwarcowa, lampa Solux, 
lampa Bioptron, laser, aquavibron, tera plus), hydrotera-
pia (bicze szkockie, hydromasaż z ozonem), aerozolote-
rapia (inhalacje, inhalacje z lekami), termoterapia (okłady 
żelowe), kinezyterapia, fotel masujący, a w Instytucie SPA 
& Wellness salon kosmetyczny, zabiegi na twarz i ciało, 
gabinet masażu: masaż gorącymi kamieniami bazaltowy-
mi, masaże relaksacyjne, lecznicze i pielęgnacyjne, zabie-
gi w kapsule NeoQui, prysznic Vichy, manicure, pedicure 
oraz sala relaksu.

Opis Obiektu 

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
• 3 masaże częściowe
• 2 okłady żelowe
• 3 x Hydroterapia: hydromasaż z olejkami, bicze 

szkockie
• Pakiet SPA (do wyboru PAKIET A lub B)
• REHABILITACJA: krioterapia, diadynamik, 

ultradźwięki, jonoforeza, laseroterapia, lampa 
• Pokój zabaw dla dzieci
• Basen rekreacyjny, sauna, sala fitness, sala relaksu
• Korzystanie ze sprzętu Nordic Walking
• Bilard, tenis stołowy
• Prasa codzienna
• Bezprzewodowy Internet

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


