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„MAZOWSZE MEDI SPA”
USTROŃ

kameralny i luksusowy obiekt położony w samym centrum Beskidu Śląskiego.
Zakwaterowanie: 42 pokoje 2 os. standard i comfort (o podwyższonym 
standardzie, na zapytanie za dopłatą) oraz apartamenty z TV SAT, telefo-
nem, łazienką z prysznicem, dostępem do Internetu bezprzewodowego.
Do dyspozycji Gości: basen, strefa wellness and Spa, jacuzzi wew-
netzrne SIENNA oraz VIRGINIA, jacuzzi zewnętrzne HOTSPRING, sau-
na sucha oraz infared, łaźnia parowa, grota solna, siłownia, Centrum 
Rehabilitacji i Fizjoterapii Mazowsze Medi -SPA, 2 sale konferencyjne, 
bilard, konsola Vbox, miejsce ogniskowe, boisko, sala zabaw, parking. 
W cenie kadego pobytu: basen kryty i salka fitness – siłownia. 
W cenie pakietu REGENERACYJNEGO: 3 posiłki dziennie (śnia-
danie – bufet, obiad – serwowany, kolacja – bufet z serwowanych 
daniem gorącym), 5 zabiegów fizykalnych, 5 zajęć z gimnastyki w 
basenie, 5 x poranna gimnastyka grupowa, bezpłatna konsultacja 
z fizjoterapeutą i kosmetologiem, powitalna lampka wina, wieczór 
przy muzyce, strefa Wellness - nowoczesny basen kryty, grota solna, 
jacuzzi wewnętrzne, sauny sucha i infrared, łaźnia parowa, siłownia, 
salka fitness. Pobyty – 7 nocy. Pobyt zaczyna się kolacją, a kończy 
śniadaniem.
Informacje dodatkowe: Dzieci do 3 lat bez świadczeń – GRATIS. 
Możliwość zabrania psa (tylko małych ras, tylko do wybranych po-
koi, konieczna wcześniejsza rezerwacja) – 60,-zł/noc, łóżeczko dla 
dziecka – 15 zł/doba. Możliwość dopłaty do diety bezglutenowej ok. 
10 zł/doba. Zabiegi oraz gimnastyka w dni robocze (od poniedziałku 
do piątku).
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ 
AKTUALNĄ CENĘ *

POLMAZ

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
MAZOWSZE 

MEDI SPA

MAZOWSZE 
MEDI SPA 

PAKIET 
REGENERACYJNY 
CENA ZA 1 NOC

24.01-30.06.23 
7 nocy

DOR/2STAN/3P 336

DOR/2COMF/3P 380

DOR, DZ/DOS/3P 306
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/ustron/mazowsze-medi-spa1.html
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uzdrowisko typu podgórskiego (340–450 m npm.) z 200–letnią tradycją.
Podstawowymi wskazaniami leczniczymi są: choroby reumatyczne i re-
habilitacja narządu ruchu, choroby dróg oddechowych, choroby ukła-
du krążenia.
Ustroń jest doskonałym miejscem do uprawiania różnych form turystyki 
i dyscyplin sportowych. Jedną z głównych atrakcji jest kolej linowa krze-
sełkowa na Czantorię. Nieopodal szczytu wzdłuż granicy z Czechami 
wyznaczono przejście graniczne do Czech.
Atrakcje regionu: Leśny Park Niespodzianek, Exterme Park Równica Ba-
tuty, ścianka wspinaczkowa, kino 4D, planetarium, szlaki spacerowe, 
Muzeum Ustrońskie, Muzeum Regionalne „Stara Zagroda”.

USTROŃ


