
DLACZEGO WARTO NAS ODWIEDZIĆ:
 świeże powietrze,
 niepowtarzalny mikroklimat zasobny w jod,
 malownicze krajobrazy Beskidu Niskiego,
 lecznicze wody mineralne,
 domowe jedzenie,
 doświadczona wykwalifikowana kadra,
 szeroki zakres oferowanych zabiegów, 

hydroterapia, kinezyterapia, masaże.

WCZASY WYPOCZYNKOWE

Za górami, za lasami…
w samym sercu gór Beskidu Niskiego, gdzie kończy się droga, położona jest mała wieś Wysowa-Zdrój 
zwana „ galicyjskim „Merano”. Przepiękna kraina starych dzikich sadów, samotnych kapliczek oraz 
łemkowskich cerkiewek. Raj w którym żyje człowiek w zgodzie z naturą.
Położenie z dala od przemysłu w malowniczym zakątku małopolski, oraz otoczenie lasów tworzy 
specyficzny mikroklimat, który sprzyja wypoczynkowi.

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata do 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zadatku w wysokości 30% należności za
pobyt na nr konta podany poniżej. Pozostała kwota płatna w recepcji ośrodka w dniu przyjazdu. Zadatek podlega zwrotowi
(po potrąceniu 100zł/os tytułem kosztów manipulacyjnych) wówczas gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpiło 30 dni przed
planowanym przyjazdem. Uwaga - niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu, nie pomniejsza jego wartości. 
Nie zwracamy należności za niewykorzystany pobyt. Dokonując rezerwacji i wpłacając zadatek klient oświadcza, że zapoznał 
się i akceptuje wszystkie informacje zawarte w opisie oferty.
Opłata uzdrowiskowa pobierana jest gotówką po przyjeżdzie do ośrodka.
ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1722 1000 0090 3153 7955

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
 pokoje z pełnym węzłem sanitarnym,TV, radio, 

telefonem, czajnikiem i bezpłatnym  WiFi,
 baza zabiegowa na miejscu,
 basen rehabilitacyjny z hydromasażami,
 sauna,
 biblioteka,
 miejsce postojowe,
 kawiarnia, świetlica.



CENA TURNUSU ZAWIERA
 noclegi,
 wyżywienie z możliwością doboru diety,
 codzienne (w dni zabiegowe)  kuracja pitna wodami 

leczniczymi ,
 karnet na basen z hydromasażami, 
 ubezpieczenie NNW.

REZERWACJA
Centrum Rekreacyjno-Lecznicze „GLINIK” I
38-316 Wysowa-Zdrój 101/8, woj. małopolskie
tel. 18 353 20 24; 510 132 958   
e-mail: recepcja@sanatoriumglinik.pl    
www.sanatoriumglinik.pl

WCZASY WYPOCZYNKOWE

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i udzielane są od cen podanych w ofercie. Zastrzegamy sobie  możliwość zmiany cen.

POKÓJ/TERMIN

3 posiłki

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC
LISTOPAD, GRUDZIEŃ

2 posiłki

1 osobowy
(2 osobowy na
wyłączność)

229 zł/ os. 214 zł/ os.

1 osobowy 
w studio

2 osobowy 

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC
PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ

3 posiłki 2 posiłki 3 posiłki 2 posiłki

2 osobowy
w studio
i 3 osobowy 

240 zł/ os. 225 zł/ os. 261 zł/ os. 246 zł/ os.

198 zł/ os. 183 zł/ os. 210 zł/ os. 196 zł/ os. 221 zł/ os. 205 zł/ os.

190 zł/ os.

160 zł/ os.

175 zł/ os.

144 zł/ os.

202 zł/ os.

174 zł/ os.

186 zł/ os.

159 zł/ os.

213 zł/ os.

185 zł/ os.

198 zł/ os.

169 zł/ os.

Respektujemy Kartę Stałego Klienta oraz Ogólnopolską Kartę Seniora

DOPŁATY:
 dieta w cukrzycy insulinozależnej                

(5 posiłków dziennie) - 15 zł/ dobę,                                                        
 dieta specjalistyczna - 15 zł/ dobę,                                          
 dieta bezglutenowa - 25 zł/ dobę,                                               
 turnus świąteczny - 300 zł do ceny turnusu.                                                

2023r.

LIPIEC, SIERPIEŃ,

3 posiłki

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC
LISTOPAD, GRUDZIEŃ

2 posiłki

143 zł/ os. 132 zł/ os.

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC
PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ

3 posiłki 2 posiłki 3 posiłki 2 posiłki

152 zł/ os. 140 zł/ os. 160 zł/ os. 149 zł/ os.

120 zł/ os. 108 zł/ os. 131 zł/ os. 120 zł/ os. 139 zł/ os. 127 zł/ os.

LIPIEC, SIERPIEŃ,POKÓJ/TERMIN

2 osobowy

2 osobowy 
w studio

i 3 osobowy

CENNIK DZIECI 3-10 lat

CENNIK DOROŚLI 


