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WISŁA Termin pobytu:
01.10-21.12.2016 
16.01-14.04.2017*

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
• 3 masaże częściowe
• 2 okłady borowinowe
• Hydroterapia: kąpiel perełkowa, perełkowo 

- borowinowa, kąpiel solankowa, solankowo – 
aromatyczna

• REHABILITACJA: masaż klasyczny całego ciała, 
masaż aromatyczno-terapeutyczny, relaksacyjny, 
masaż klasyczny kręgosłupa, kończyn, masaż 
częściowy gorącymi kamieniami, masaż limfatyczny

•  Pakiet SPA (do wyboru PAKIET A lub B)
• Zwiedzanie:  wycieczka ciuchcią po okolicy, bilet na 

skocznię Małysza
• Bilard

• Stół do tenisa stołowego
• Gry planszowe dla dzieci i dorosłych
• Pokój zabaw dla dzieci
• Plac zabaw dla dzieci
• Bezpłatny i monitorowany parking

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

w pokoju 2-osobowym

2.264 zł
1.740 zł

PAKIET SPA A
• Spa dla dłoni (peeling, maska, kąpiel parafinowa, 

krem, masaż dłoni)
• Manicure klasyczny
• Pielęgnacja oprawy oka (regulacja brwi, henna brwi i rzęs)

• Relaksacyjny masaż twarzy
PAKIET SPA B
• Spa dla dłoni (peeling, maska, kąpiel parafinowa, 

krem, masaż dłoni)
• Relaksacyjny masaż twarzy 

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

 Geovita w Wiśle znajduje się w zacisznym i ma-
lowniczym zakątku doliny Malinki, zaledwie 200 m od 
skoczni narciarskiej im. Adama Małysza. Atrakcyjne usy-
tuowanie obiektu i dogodny dojazd sprawia, że możecie 
spędzić u nas czas aktywnie i twórczo. Bliskość szlaków 
turystycznych, ścieżek rowerowych, wyciągów narciar-
skich i tras do narciarstwa biegowego sprawia, że każdy 
znajdzie tutaj coś dla siebie. Możecie odkryć uroki Wisły, 
posmakować regionalnej kuchni, odpocząć od zgiełku 
miast, zadbać o swoje zdrowie i dobrze się bawić.
 Organizujemy również szkolenia i konferencje w 
3 wyposażonych salach. Osobom pragnących zregenero-

wać siły oferujemy również szeroką gamę zabiegów: fizy-
koterapia, aerozoloterapia, termoterapia, hydroterapia 
oraz masaże lecznicze.
 Geovita w Wiśle oferuje swoim gościom również 
inne atrakcje, takie jak chata grillowa, plac i pokój zabaw 
dla dzieci, bilard, tenis stołowy, wypożyczalnię rowerów, 
a także animacje dla dzieci w lipcu i sierpniu. Posiadamy 
również specjalne udogodnienia dla rodzin z dziećmi  
(łóżeczko, wanienka), a także komputer z dostępem do 
Internetu, codzienną prasę oraz bezprzewodowy Inter-
net.

Opis Obiektu 

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


