
Pensjonat CK Kalina****
ul. Parkowa 25, 57-540 Lądek-Zdrój
www.ck-kalina.pl, email: recepcja@ck-kalina.pl
tel./fax +48 74 811 03 05

OFERTA POBYTÓW 
UZDROWISKOWYCH

OFERTA ZAWIERA:

ZASADY SPRZEDAŻY:

CENY:

Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej, specjalnej oferty pobytów uzdrowiskowych!
Pakiet uzdrowiskowy zawiera zakwaterowanie w luksusowym, 4 gwiazdkowym pensjonacie, a także pełne 
wyżywienie oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb zestaw zabiegów leczniczych i relaksacyjnych.

1. Zakwaterowanie: 2 osobowe (cena za miejsce) lub 2 osobowe do pojedynczego wykorzystania;
2.Całodzienne wyżywienie - śniadanie + obiadokolacja (jedno ciepłe danie + zimna płyta + ciasto);
3.Korzystanie z urządzeń w salce fitness - w cenie pobytu;
4.Zniżka na masaże relaksacyjne i lecznicze -15% cennik - lista możliwych masaży dostępna w recepcji CK Kalina**** oraz na stronie 

internetowej www.ck-kalina.pl;
5.Płaszcz kąpielowy, jednorazowe klapki i dodatkowy duży ręcznik na okres pobytu;
6.Oferta lecznicza:

wstępne badanie z zaordynowaniem zabiegów i końcowe badanie lekarskie,
zabiegi lecznicze według wskazań lekarza (zgodne z ilością w poszczególnych pakietach),
zabiegi są wykonywane w bazie leczniczej Uzdrowiska Lądek Zdrój,
lista możliwych zabiegów dostępna w recepcji CK Kalina**** oraz stronie internetowej www.ck-kalina.pl.

sprzedaż realizowana jest w formie 7 i 13-dniowych pobytów z możliwością ich łączenia;
pobyty rozpoczynają się w:
1. niedzielę od kolacji i trwają do niedzieli do śniadania (7 os/dni) – 12 zabiegów + dwa wejścia na basen kryty + jedno wejście 

na basen termalny w Zdroju Wojciech + 4 seanse w saunie Infra red.
2.niedzielę od kolacji i trwają do soboty do śniadania (13 os/dni) – 24 zabiegi + 5 wejść na basen kryty + dwa wejścia na basen 

termalny w Zdroju Wojciech + 8 seansów w saunie Infra Red.
w przypadku łączenia pobytów obiad w cenie pobytu;
doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00;
przedłużenie doby hotelowej związane jest z naliczeniem opłaty w wysokości 50% ceny noclegu
istnieje możliwość przedłużenia pobytu w miarę dostępnych miejsc;
zabiegi realizowane są od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych);
w okresie świąteczno–sylwestrowym obowiązują oferty specjalne;
w obiektach pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 5,2 zł/doba;
istnieje możliwość sprzedaży pobytu leczniczego w apartamentach po uzgodnieniu cen;
sezon niski trwa od 01.03 do 25.04 (z wyłączeniem Wielkanocy) i od 25.10 do 20.12;
sezon wysoki trwa od 26.04 do 24.10.
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SEZON NISKI:  01.03-25.04 i od 25.10 do 20.12 7 dni 13 dni

pokój dwuosobowy po pojedynczego wykorzystania 2500 zł 4450 zł

pobyt w pokoju dwuosobowym 2050 zł 3600 zł

SEZON WYSOKI:  od 26.04 do 24.10 7 dni 13 dni

pokój dwuosobowy po pojedynczego wykorzystania 2800 zł 4700 zł

pobyt w pokoju dwuosobowym 2250 zł 3700 zł

(Uwaga: podane ceny dotyczą pobytu dla jednej osoby)


