
NOWOROCZNY EKSPRES DLA ZDROWIA
27.12.2017-2.01.2018

Tydzień dla zdrowia to idealna inwestycja w siebie na nadchodzący nowy rok
2018. Nie czekaj i skorzystaj z oferty „Noworoczny ekspres dla zdrowia” w Uzdrowisku
Kraków  Swoszowice.  Dzięki  unikatowym  właściwościom  wód  siarczkowych
uzupełnionym o dodatkowe zabiegi z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii  wrócisz do
domu  w  dużo  lepszej  kondycji.  Przekonaj  się  jak  wiele  dobrego  możesz  zrobić  dla
swojego organizmu. Zachęcamy do spędzenia tego okresu w kameralnym Uzdrowisku,
wśród nowych znajomych i  niewielkiej  odległości  od wszystkich atrakcji  Magicznego
Miasta Krakowa. Nie czekaj - zarezerwuj pobyt już dziś!

W ramach pobytu proponujemy:

 6 noclegów w pokojach 1, 2 lub 3-osobowych z łazienką, telewizorem oraz radiem,

 całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolację (dieta podstawowa, lekkostrawna 
lub cukrzycowa),

 ocenę stanu zdrowia i określenie programu zabiegów (wizyta lekarska), 
 pakiet zabiegów zgodnych z ordynacją lekarską:

- 20 zabiegów - w tym 4  zabiegi z użyciem naturalnych surowców, 16 innych z listy 
(zabiegi z zakresu kinezyterapii, laser, jonoforeza bez leku, prądy diadynamiczne, 
prądy interferencyjne, prądy Kotza, tens, magnetronik, lampa Sollux, BIO lampa, 
masaż odcinkowy 10 min, masaż suchy hydro-jet),

 dostęp do lekarza i pielęgniarki w Uzdrowisku w zakresie prowadzonej kuracji,

 konsultację dietetyczną,

 powitalny kosmetyczny prezent,

 atrakcyjny program czasu wolnego,

 możliwość ustalenia innej diety za dopłatą: wątrobowa, dieta 1200 kcal - dopłata 10 zł 
do osobodnia, inne - dopłata 25 zł do osobodnia.
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TURNUS Pokój Cena w zł

Pobyt tygodniowy

1 osobowy 980

2 osobowy 900

3 osobowy 870

Warunki oferty:

 Pobyt rozpoczyna się o godz.  14:00 w dniu przyjazdu, a kończy  o godz.  14:00 w dniu
wyjazdu. 
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 Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy obiadem. 

 Wyżywienie obejmuje diety: podstawową, lekkostrawną lub cukrzycową. 

 Opłata uzdrowiskowa na rzecz gminy w wysokości 1.60 zł/ dzień

 Dostęp do internetu Wi- Fi i parking na terenie obiektu jest bezpłatny.

Kuracjusze kwaterowani są w obiektach: Główny Dom Zdrojowy

Zabiegi  w  ramach  pakietu  leczniczego  nie  obejmują:  zawijań  borowinowych,  lampy
UVB311nm,  UGUL,  gimnastyki  indywidualnej,  rehabilitacji  metodami  specjalnymi,
ultradźwięków, krioterapii, masaży innych niż klasyczny odcinkowy 10 min. lub hydro-jet..

 Rezerwujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 50% należności, nie później
niż  14  dni  po  dokonaniu  rezerwacji. W  przypadku  braku  zaliczki  rezerwacja  zostanie
anulowana.

 Wpłaty  zaliczki  dokonuje  się  na  konto:  UKS  Sp.  z  o.o.  Bank  Pekao  S.A.  Oddział  
w Krakowie ul.  Rydlówka 5,  nr  rachunku 32 1240 4445 1111 0010 3590 0325.W tytule
przelewu prosimy o podanie: imienia, nazwiska, daty przyjazdu-wyjazdu oraz rodzaj pokoju
np.: Joanna i Paweł Kowalscy pobyt 01-11.06.2011 pokój 2 osobowy. 

 Rezygnacja  z  rezerwacji  powinna  być  dokonana  na  piśmie  lub  przesłana  drogą
elektroniczną. 

 Pełna opłata za całość rezerwacji powinna być wniesiona do drugiego dnia planowanego
pobytu. 

 Opłata za pobyt jest wielkością ryczałtową, w związku z tym nie stosuje się zwrotu za nie
wykorzystane zabiegi, noclegi oraz posiłki.

 Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zorganizowania wycieczek do Łagiewnik (Centrum
Jana  Pawła  II  oraz  Sanktuarium Bożego  Miłosierdzia),  zwiedzanie  Krakowa,  zwiedzanie
Kopalni Soli w Wieliczce.

UWAGA:
Kwalifikacji  do  zabiegów  leczniczych  dokonuje  lekarz  na  podstawie  wywiadu  i  badań
lekarskich.  Wymagane  jest  posiadanie  podstawowych  wyników  badań  -  OB,  morfologia,
ogólne badanie moczu (z ostatnich 6 miesięcy), RTG płuc (z ostatnich 3 lat), EKG serca (z
ostatnich  3 miesięcy).  Warunkiem pełnego skorzystania  z  oferty  jest  brak bezwzględnych
przeciwwskazań medycznych. W innym przypadku o puli  zamiennych zabiegów decyduje
lekarz.
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