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Hotel SPA & WELLNESS „WIOSNA” *** 
RABKA ZDRÓJ POLWIO

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

WIOSNA

„WIOSNA” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-
26.02.23 

min. 4 noce

26.02-07.04.23, 
11-27.04.23, 

04.05-08.06.23, 
11.06-30.06.23 

SPA 2 noce 

26.02-05.04.23, 
21.10-09.12.23 
ODCHUDZANIE 

7 nocy

12.04-23.06.23, 
01.09-21.10.23 
ODCHUDZANIE 

7 nocy

23.06-01.09.23 
ODCHUDZANIE 

7 nocy

DOR,DZ/2/3P 232 359/2P 258 276 293
DZ(3-12)/DOS/3P 117 --- --- --- ---
ceny podane w PLN

obiekt położony w cichej okolicy, kilkanaście minut spacerem od Parku 
Zdrojowego. Dodatkowym atutem jest położenie w pobliżu malowni-
czych polan Przysłop i Bania. Najbliższy wyciąg narciarski to Polczaków-
ka – ok. 3,5 km od hotelu, wyciąg narciarski U Żura – ok 7 km.
Zakwaterowanie: posiada pokoje 1,2,3 – osobowe oraz 2 rodzinne 
pokoje typu studio, wszystkie wyposażone w telewizor LCD, telefon, 
mini – lodówkę, czajnik bezprzewodowy. 
Do dyspozycji Gości: zaplecze Spa (kąpiele Spa, masaże, zabiegi na twarz 
i ciało), sauna, jacuzzi, kriokomora, sala fitness (bieżnia na podczerwień , 
platforma Vibromax, steper i rowerek), pokój zabaw dla dzieci, ogród z 
piaskownicą oraz trampoliną, miejsce na ognisko i grilla, parking, WiFi. 
W cenie każdego pobytu: parking, WiFi, biblioteczka hotelowa, 
mini salka fitness. 
W cenie pakietu FERIE: nielimitowany wstęp do sauny suchej i jacuzzi, 
biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i grzanym winem - przy 
pobycie na min. 7 nocy, nielimitowane korzystanie z profesjonalnego 
fotela do masażu, bon o wartości 50 zł do wykorzystania na dowolne 
zabiegi Spa dla każdej dorosłej osoby - przy pobycie na min 7 nocy.
W cenie pakietu ODCHUDZANIE: 3 posiłki dziennie warzywno 
owocowe, konsultacja z dietetykiem, opieka fizjoterapeutyczna, 4x 
poranna gimnastyka ogólnorozwojowa, 4x zajęcia Nordic Walking w 
terenie, 3x pillates, sauna sucha, jacuzzi, wykład dot. przygotowywa-
nia dietetycznych posiłków (min. 4 os). 
W cenie pakietu SPA: 2 noce, 2 posiłki dziennie, 1 x/ pokój - bon 
o wartości 450,-zł na zabiegi SPA (zalecana rezerwacja terminów za-
biegów jeszcze przed przyjazdem), STREFA WELLNESS - sauna fińska, 
jacuzzi – bez ograniczeń.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 – BEZPŁATNIE bez świad-
czeń. Obiekt akceptuje zwierzęta – 20 zł/doba. 
PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych 
miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŻ 
AKTUALNĄ CENĘ *

http://www.karpatia.pl/rabka-zdroj/wiosna-hotel.html
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znane w całej Polsce uzdrowisko dla dzieci i dorosłych. W uznaniu za-
sług za pracę na rzecz dzieci miejscowość otrzymała tytuł „Miasto Dzieci 
Świata”. Większość starań dorosłych skierowana jest w stronę najmłod-
szych, oprócz bazy sanatoryjno-leczniczej, przygotowano place zabaw, 
ścieżki rowerowe oraz liczne imprezy w okresie całego roku. Podstawo-
wy profil lecznictwa to choroby układu oddechowego, krążenia, nie-
dokrwistości, choroby alergiczne, astma oskrzelowa, skaza wysiękowa, 
reumatyzm, cukrzyca, choroby przemiany materii, miażdżyca i nerwi-
ce. W leczeniu wykorzystuje się silne działanie solanek występujących 
w uzdrowisku - stosowane są do kuracji kąpielowej, pitnej i wziewnej. 
Zabiegi uzupełniane są leczeniem klimatycznym. Uzdrowisko posiada 
doskonale wykształconą kadrę medyczną w zakresie balneoterapii, ki-
nezyterapii i fizykoterapii.                                                                                                                   
ZIMA - W Rabce – Zdroju znajdują się miejsca sprzyjające aktywnemu, 
zimowemu wypoczynkowi, a długość zalegania pokrywy śnieżnej sprzy-
ja uprawianiu narciarstwa biegowego i zjazdowego - w niedużej odle-
głości znajdują się wyciągi orczykowe , linowe oraz krzesełkowe.                                                                         
LATO - Rabka to dobry punkt wypadowy w Gorce, Beskid Wyspowy czy 
pobliskie Tatry. 

RABKA ZDRÓJ 


