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

 Ośrodek Geovita w Lądku-Zdroju, leżący w sercu 
Gór Złotych, jest doskonałą bazą wypadową dla narciarzy (w 
okolicy znajdują się stacje narciarskie: Czarna Góra, Kamie-
nica, Bielice oraz stacja narciarska w Lądku Zdroju w odle-
głości 1 km). Co więcej, oferujemy szeroką gamę zabiegów 
odnowy biologicznej oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe, 
sprzyjające aktywnemu spędzaniu czasu.
Ośrodek Geovita w Lądku-Zdroju, leżący w sercu Gór Zło-
tych, jest doskonałą bazą wypadową dla narciarzy (w oko-
licy znajdują się stacje narciarskie: Czarna Góra, Kamienica, 
Bielice oraz stacja narciarska w Lądku Zdroju w odległości 1 
km). Co więcej, oferujemy szeroką gamę zabiegów odnowy 
biologicznej oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe, sprzyjają-
ce aktywnemu spędzaniu czasu.
 Naszym gościom oferujemy 1- i 2-osobowe pokoje 
oraz 2- i 3-osobowe apartamenty (łącznie 111 miejsc), wy-

Opis Obiektu 

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

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
• 2 okłady borowinowe
• Hydroterapia: kąpiel perełkowa, kąpiel 

pielęgnacyjno-relaksacyjna w soli z Morza Martwego, 
masaż podwodny z algami, masaż podwodny 
z kasztanowcem, kąpiel stóp w soli z Morza 
Martwego połączona z masażem, kąpiel w ekstrakcie 
borowinowym

• REHABILITACJA: masaż klasyczny kręgosłupa, masaż 
kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, masaż barków 
i kręgów szyjnych, masaż kręgosłupa aquavibron, 
masaż wirowy rąk, masaż wirowy stóp

• Zwiedzanie:  Jaskinia Niedźwiedzia i Kopalnia Złota
• Bilard
• Tenis stołowy
• Codzienna prasa

• Pokój zabaw dla dzieci
• Plac zabaw dla dzieci
• Biblioteczka
• Salka gimnastyczna
• Boiska do siatkówki, koszykówki i kometki
• Bezprzewodowy Internet
• Parking

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

w pokoju 2-osobowym

1.930 zł
1.515 zł

posażonych w prywatną łazienkę, TV sat, radio, telefon oraz 
suszarkę do włosów. Do dyspozycji gości pozostają również 
sala restauracyjna, chata grillowa oraz kawiarnia z tarasem 
letnim. Istnieje również możliwość zorganizowania szkoleń 
i konferencji w trzech w pełni wyposażonych salach szkole-
niowych.
 W ośrodku Geovita w Lądku-Zdroju oferujemy rów-
nież bogatą ofertę odnowy biologicznej – hydroterapii (ką-
piel perełkowa i solankowa, masaże podwodne i wirowe), 
fizykoterapii (diadynamik, interdyn, ultradźwięki, galwa-
nizacja, jonoforeza), aerozoloterapii, termoterapii (okłady 
parafinowe i borowinowe), kinezyterapii, aquawibron oraz 
masaże lecznicze, a także sauna z minibasenem, minisiłow-
nia. Dla osób preferujących aktywny wypoczynek oddajemy 
do dyspozycji kort tenisowy, boisko do siatkówki, koszyków-
ki i badmintona, bilard oraz tenis stołowy.

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


