Sanatorium Uzdrowiskowe „PIAST”
38-440 Iwonicz-Zdrój, ul. Kulczyńskiego 5
tel. 13 43 507 11 (całodobowo), fax 13 43 508 51

SERDECZNIE ZAPRASZA NA POBYT

W TERMINIE 28.12.2018 – 02.01.2018

Cena: 600,00 zł/ osobę - (5 osobodni)
•

cena zawiera: 3x dzienne wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym, całodobową opiekę pielęgniarską, wizytę lekarską oraz zabiegi: 3 x
leczniczą inhalację solankową, 3 x gimnastykę leczniczą oraz 3 x krenoterapię. W ofercie
również ciekawy program KO.

UROCZYSTA KOLACJA SYLWESTROWA
130 zł/ osobę
•

Cena zawiera: pyszne i bogate menu: 4 gorące dania, swojskie jadło, zimne zakąski, owoce,
ciasto, napoje, kawa, herbata, wyśmienitą zabawę przy muzyce mechanicznej. Cena nie
zawiera alkoholu

 Turnus rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu o godz. 17.30, kończy obiadem w dniu
wyjazdu o godz. 13.00
 Doba hotelowa trwa od godz. 16. 00 1-go dnia do godz. 15.00 dnia ostatniego.
 Dzieci do lat 3-ch – wspólne wyżywienie i lóżko z rodzicami – bezpłatnie
 Dzieci od 3-12 lat - 10 % upustu.

 Rezerwacji można dokonać do dnia 30 11. 2018r. – 5% upustu od ceny pobytowej.
 Rezerwacje przyjmujemy do dnia 15.12.2018 r., potwierdzone wpłatą zaliczki – 200 zł /osoba.
 Dla członków i ich rodzin izb, cechów, spółdzielni rzemieślniczych od ceny oferty pobytowej
5% upustu.

 Istnieje również możliwość wykupienia Balu Sylwestrowego oraz w przypadku
posiadania

przez

S.U.

„Piast”

wolnych

miejsc

pojedynczego

noclegu

31.12.2018/01.01.2018 w cenie 48,60 zł (brutto)/osobę.

 Istnieje także możliwość skorzystania za dodatkową opłatą z wycieczek autokarowych
m.in. na Słowację, Węgry i Ukrainę (Lwów) oraz po terenie Beskidu Niskiego i Bieszczad
organizowanych przez tutejsze biura turystyczne.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „PIAST”
Obiekt umiejscowiony jest w lesistym parku uzdrowiska o ponad 400-letniej tradycji w
Iwoniczu-Zdroju. Oddalony ok. 200 m od pięknego deptaku zdrojowego, 350 m od pijalni wód
mineralnych, 800 m od wyciągu narciarskiego, 80 m i 700 m od jaskiń solnych, 700 m od
kriokomory oraz w pobliżu dwóch krytych basenów rekreacyjnych / istnieje możliwość
skorzystania z jednego z nich po wykupieniu karnetu nie wychodząc z obiektu/.
Do dyspozycji gości na miejscu znajduje się: stołówka, kawiarnia, TV SAT, bilard, biblioteka,
winda oraz baza zabiegowa. Baza hotelowa /pokoje 1,2,3- osobowe, apartamenty/ w części
dostosowana jest dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu oraz dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich. Oferujemy wyśmienitą, domową kuchnię oraz własne wypieki.
Panuje tu miła i rodzinna atmosfera.
Serdecznie zapraszamy do urokliwego, z bogatymi tradycjami, o specyficznym klimacie
górsko – morskim uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, którego gościem bywali m.in.: Wincenty Pol,
Aleksander Fredro, Władysław Bełza, Stanisław Kierbedź, Lucyna Ćwierciakiewicz, Adam
Didur, Jan Kiepura, Hanka Ordonówna, Mieczysława Ćwiklińska, Stanisław Studencki, Halina
Czerny-Stefańska, Wojciech Żukrowski, Miron Białoszewski i inni.

Z A P R A S Z A M Y!

