KRĘGOSŁUP JAK NOWY 2019
Odnowa kręgosłupa– tylko w Mazowsze Medi SPA
FIRST MINUTE - 15% rabatu przy rezerwacji i wpłacie 40% zadatku do 20.12.2018.*

Styl życia, jaki wymusza na nas współczesność - ogrom obowiązków i spraw do
załatwienia na wczoraj, zawrotne tempo i wielogodzinna praca zaburzają
funkcjonowanie naszego organizmu. Bezpośrednim rezultatem są bóle kręgosłupa.
W odpowiedzi na potrzebę jego regeneracji przygotowaliśmy dla Państwa specjalne pakiety
w dwóch wersjach – basic i prestige każdy znajdzie coś dla siebie.

Podczas każdego turnusu:









początkowe badanie lekarskie
bezpłatna konsultacja z Kosmetologiem oraz Fizjoterapeutą
„dlaczego boli kręgosłup” – konsultacja z Fizjoterapeutą na temat ergonomii pracy kręgosłupa
profesjonalna analiza składu ciała – początkowa i końcowa (m.in. skład % wody, tkanki tłuszczowej i
mięśniowej, BMI, BMR)
gimnastyka grupowa (poniedziałek – piątek)
wieczorek powitalny przy lampce wina oraz wieczorek taneczny z DJ
dodatkowe atrakcje oferowane przez obiekt w danym okresie
możliwość skorzystania z diety wegetariańskiej, strukturalnej 1200 kcal, owocowo-warzywnej (dieta
strukturalna i owocowo-warzywna - dodatkowo płatna, w wyznaczonych terminach)

 w pokoju: szlafrok
 Wi-Fi, parking

Piąty pobyt na turnusie – 5% rabatu
Dziesiąty pobyt– pakiet BASIC GRATIS!
Przyjeżdżając do Mazowsze Medi Spa na pakiet
kręgosłupa po raz drugi,
zabierz ze sobą koleżankę, kolegę, którzy nie byli
jeszcze u nas na wczasach
– a otrzymasz rabat w wysokości 10%
Zabierz ze sobą dwie osoby, które nie były jeszcze
u nas,
a otrzymasz rabat w wysokości 20%!

recepcja@mazowszemedispa.com
www.mazowszemedispa.com

Mazowsze Medi SPA
ul. Stroma 6, 43-450 Ustroń

tel. (33) 857 72 71
fax.: (33) 854 46 56

KRĘGOSŁUP JAK NOWY 2019
Odnowa kręgosłupa– tylko w Mazowsze Medi SPA
FIRST MINUTE - 15% rabatu przy rezerwacji i wpłacie 40% zadatku do 20.12.2018.*

Pakiet BASIC

Pakiet PRESTIGE

 7 x nocleg z pełnym wyżywieniem (śniadanie
w formie bufetu szwedzkiego, obiad
serwowany, kolacja w formie bufetu
szwedzkiego z serwowanym daniem gorącym)
 pakiet 15 specjalistycznych zabiegów w tym:
12 x zabieg fizykalny, 3 x terapia
indywidualna lub masaż kręgosłupa
 2 x spacer z instruktorem nordic walking
 2 x aqua aerobik
Strefa Aqua:
 basen z krystalicznie czystą wodą (technologia
Grandera)
 sauna [sucha; infrared], łaźnia parowa
 jacuzzi wewnętrzne: SIENNA
Cena za osobę w pokoju typu Standard 1 680 zł
Cena za osobę w pokoju typu Comfort 1 960 zł
Cena za osobę w APT typu Comfort 2 380 zł

 7 x nocleg z pełnym wyżywieniem (śniadanie
w formie bufetu szwedzkiego, obiad
serwowany, kolacja w formie bufetu
szwedzkiego z serwowanym daniem gorącym)
 pakiet 15 specjalistycznych zabiegów w tym:
9 x zabieg fizykalny, 3 x terapia
indywidualna i 3 x masaż kręgosłupa
 2 x spacer z instruktorem nordic walking
 2 x aqua aerobik
Strefa Aqua:
 basen z krystalicznie czystą wodą (technologia
Grandera)
 sauna [sucha; infrared], łaźnia parowa
 jacuzzi wewnętrzne: SIENNA
 jacuzzi wewnętrzne VIRGINIA
 jacuzzi zewnętrzne HOTSPRING
Cena za osobę w pokoju typu Standard 1 799 zł
Cena za osobę w pokoju typu Comfort 2 079 zł
Cena za osobę w APT typu Comfort 2 499zł

Pakiet dwutygodniowy (15 dni - 14 noclegów) to koszt turnusu tygodniowego x 2 – 10% rabatu
Dodatkowe informacje:










Pokój do pojedynczego wykorzystania dopłata: 7 noclegów + 483 zł / osoby, 14 noclegów + 826 zł / osoby
Pobyt trzeciej Osoby na dostawce rabat – 20%
Dodatkowo pobierana jest opłata uzdrowiskowa na rzecz Urzędu Miasta w Ustroniu
Pobyt pupila (tylko psy, małych ras) w wybranych pokojach: + 50 zł / doba
Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu
Doba hotelowa od 14:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu
Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 40% wartości usługi
na nasze konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI O/USTROŃ 03 1050 1096 1000 0001 0490 2879
* Cena FIRST MINUTE nie łączy się z innymi rabatami i promocjami
Oferta pakietowa- rezygnacja z poszczególnych usług nie stanowi podstawy do obniżenia ceny
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