Pobyt w Uzdrowisku Wysowa-Zdrój to wspaniała kuracja dla ciała i dla ducha – można
tu nie tylko odnaleźć zdrowie i wytchnienie od zgiełku, ale i przeżyć przygodę związaną
z poznawaniem wyjątkowej kultury regionu.
Wczasy wypoczynkowe
Cena osobodnia w PLN
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12

Pokój/termin

01.05 - 30.06
01.10 - 31.10

01.07 - 30.09

Pokój 3 i 4-osobowy

90 zł

95 zł

101 zł

Pokój 2-osobowy w studio

96 zł

102 zł

107 zł

Pokój 2-osobowy

111 zł

116 zł

119 zł

Pokój 1-osobowy w studio

118 zł

124 zł

130 zł

Pokój 1-osobowy
Apartament

134 zł

142 zł

147 zł

za 1 osobę

242 zł

257 zł

273 zł

za 2 osoby

331 zł

351 zł

366 zł

Cena obejmuje:
•
nocleg w pokoju z łazienką, balkonem i TV
•
wyżywienie (3 posiłki dziennie - śniadanie w formie stołu szwedzkiego)
•
codzienny (w dni zabiegowe) wstęp na basen z hydromasażami (1 godz.)
•
degustację wód leczniczych w Pijalni Wód Mineralnych
enie
•
naturalną wodę mineralną Wysowianka-Zdrój w pokoju
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•
program zajęć kulturalno-oświatowych,
nowego 100 zł!!!
t
e
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•
dostęp do internetu (w kawiarence internetowej)
bonus
•
parking
Przy dłuższych pobytach rabat nawet do 10%!
Osobodni obejmujące dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiadokolację są o 4 zł tańsze od podanych powyżej cen.
Doba hotelowa i liczba posiłków wg uzgodnień przy rezerwacji.

WCZASY WYPOCZYNKOWE ZE SKIEROWANIEM NA LECZENIE AMBULATORYJNE 8% TANIEJ!!!
Zapytaj w swoim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia o skierowanie na LECZENIE
AMBULATORYJNE do naszych ośrodków. W przypadku posiadania takiego skierowania
korzystasz z oferty na wczasy wypoczynkowe, a za zabiegi płaci NFZ.

www.uzdrowisko-wysowa.pl

Profile lecznicze „Uzdrowiska Wysowa” S.A.
•
cukrzyca
•
układ moczowy (hemodializa i dializa otrzewnowa)
•
układ pokarmowy
•
układ oddechowy
•
układ kostno-stawowy

Zapytaj o...

Tygodniowe wczasy lecznicze - pobyt minimum 7-dniowy (6 noclegów)
Cena turnusu w PLN
01.01 - 30.04
01.11 - 31.12

01.05 - 30.06
01.10 - 31.10

01.07 - 30.09

Pokój 3 i 4-osobowy

840 zł

865 zł

905 zł

Pokój 2-osobowy w studio

885 zł

925 zł

960 zł

Pokój/termin

Pokój 2-osobowy

920 zł

960 zł

985 zł

Pokój 1-osobowy w studio

1 030 zł

1 060 zł

1 100 zł

Pokój 1-osobowy
Apartament

1 080 zł

1 140 zł

1 180 zł

za 1 osobę

1 895 zł

1 985 zł

2 090 zł

za 2 osoby

2 725 zł

2 825 zł

2 930 zł

Cena pobytu obejmuje:
• noclegi w pokoju z łazienką, balkonem i TV
• wyżywienie (3 posiłki dziennie - śniadanie w formie stołu szwedzkiego) z możliwością
doboru diety według wskazań lekarza
• naturalną wodę mineralną Wysowianka-Zdrój w pokoju
• całodobową opiekę medyczną lekarską i pielęgniarską
• 18 szt. zabiegów fizjoterapeutycznych według ordynacji lekarskiej (z wyjątkiem niedziel)
- w tym obligatoryjnie jeden zabieg z kinezyterapii
• 1 x wejście na basen z hydromasażami (1 godz.)
• 1 x badanie laboratoryjne (spośród: badanie ogólne moczu, morfologia krwi, glukoza we krwi,
cholesterol całkowity)
Przy dłuższych pobytach rabat nawet do 10%!
Gratis - codziennie (w dni zabiegowe) kuracja wodami leczniczymi, program zajęć kulturalno
oświatowych, dostęp do internetu (w kawiarence internetowej), parking.
Turnus rozpoczyna się obiadem o godz. 1400 i kończy śniadaniem do 1000.
Opłata za pobyt nie obejmuje kosztów leczenia farmakologicznego i badań diagnostycznych.
Opłata uzdrowiskowa - zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% należności za cały pobyt
w ciągu 14 dni od dnia rezerwacji.
Oferta specjalna dla diabetyków: pakiet cukrzycowy w promocyjnej cenie 30 zł!!!
Pakiet obejmuje: dobowy profil glikemii, badania kreatyniny w surowicy, badanie moczu.
Więcej informacji na temat turnusów dla diabetyków na stronie: www.uzdrowisko-wysowa.pl
„Uzdrowisko Wysowa” S.A.
38-316 Wysowa-Zdrój 149, woj. małopolskie
Rezerwacje indywidualne:
Ośrodek Uzdrowiskowy „Biawena” tel: +48 18 353 24 83; +48 882 070 103
Ośrodek Uzdrowiskowy „Beskid” tel: +48 18 353 24 87; +48 882 070 104
Rezerwacje grupowe:
Biuro Obsługi Klienta tel: +48 18 353 20 54; e-mail: rezerwacja@uzdrowisko-wysowa.pl
Oferta nie dotyczy pakietów specjalnych i promocyjnych. Rabaty, promocje, oferty last minute itp. nie łączą się, Klient wybiera
ofertę najbardziej korzystną dla siebie. „Uzdrowisko Wysowa” S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany podanych w ofercie cen.
Przedstawione informacje o produktach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

www.uzdrowisko-wysowa.pl

