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OFERTA CENOWA:
MIEJSCOWOŚD: Lądek Zdrój - Jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce i
Europie. Od ponad 500-set lat wykorzystuje się tu wody termalne w celach
leczniczych. Uzdrowisko to położone jest we wschodnie części Ziemi
kłodzkiej, w dolinie rzeki Białej Lądeckiej, u podnóża Gór Złotych na
wysokości 420-500 m n.p.m. Łagodny klimat i źródła lecznicze, których
cudowne właściwości znane i wykorzystywane są już od wieków, czynią
Lądek atrakcyjnym dla turystów i kuracjuszy. Źródła Lądka Zdroju – wody lecznicze, słabo
mineralizowane termalne, radoczynne, siarczkowe, fluorkowe.
OŚRODEK: Złoty Łan - Ośrodek rehabilitacyjny położony jest na stoku wzgórza,
u brzegu lasu ok. 500m od centrum zabytkowego uzdrowiska, jednego z
najpiękniejszych w Polsce, leżącego pośród gór, lasów, pełnego pięknej
architektury. Do Paostwa dyspozycji oddajemy: jadalnię, kawiarnię, drink bar,
salę TV, salę gier, salę gimnastyczną, salę konferencyjną, taras spacerowy,
miejsce na grilla/ognisko.
POLECANE DLA OSÓB ZE SCHORZENIAMI:
z chorobami neurologicznymi, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą
psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami układu
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.
ZABIEGI REHABILITACYJNE:
kąpiele perełkowe, kąpiele ozonowe, borowinowe i solankowe, hydromasaż, aquavibron, masaż
wibracyjny, fotel do masażu, bioptron, Sollux, inhalacje, termokompresy, masaż klasyczny, diadynamik,
UGUL, materac wibracyjny, solarium, ultradźwięki, megatronik, kąpiel wirowa stóp.

TERMIN

Pokój

Pokój 3 os. lub

2 osobowy

4 os. typu studio

9.03 – 23.03

1040 zł

970 zł

24.03 – 07.04
10.04 – 24.04 (Wielkanoc)

1100 zł
1100 zł

1030 zł
1030 zł

26.04 – 10.05
11.05 – 25.05
29.05 – 12.06
13.06 – 27.06
29.06 – 13.07
19.07 – 02.08
03.08 – 17.08
18.08 – 01.09
02.09 – 16.09
17.09 – 01.10
02.10 – 16.10
17.10 – 31.10
03.11 – 17.11

1240 zł
1240 zł
1330 zł
1330 zł
1440 zł
1440 zł
1440 zł
1440 zł
1410 zł
1330 zł
1250 zł
1200 zł
1030 zł

1150 zł
1150 zł
1260 zł
1260 zł
1370 zł
1370 zł
1370 zł
1370 zł
1340 zł
1250 zł
1160 zł
1130 zł
950 zł

18.11 – 02.12
04.12 – 18.12
20.12 – 03.01

1030 zł
1030 zł
1600 zł

950 zł
950 zł
1530 z

Pakiet skierowania zawiera: zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i TV,
wyżywienie 3 razy dziennie z możliwością korzystania z diet, 20 zabiegów rehabilitacyjnych,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, opiekę lekarską i pielęgniarską, program K.O.( wycieczki,
wieczorki taneczne, spacery).

