
SŁO
W

ACJA

206

Zobacz
oferty z:

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SK

CZ

PL

położony na terenie uzdrowiska w bezpośrednim sąsiedztwie 
otwartego kąpieliska (basen termalny przeszklony), połączony 
tunelem z budynkiem bazy zabiegowej. 
Zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV, radio, 
telefon oraz apartamenty (2+1; 2+2) z możliwością dostawki. 
Wyżywienie – szwedzki stół. 
W obiekcie: restauracja, lobby bar, 2 sale konferencyjne (40 
i 50 miejsc), bar nocny, bezpośrednie wejście z hotelu na wy-
dzieloną część basenu termalnego o temp. 36 st. C. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS, 
łóżeczko dla dziecka – 19,-zł/doba.  Taksa klimatyczna płatna na 
miejscu ok. 1 Eur/ os/ dzień, parking strzeżony ok 2 Eur/ dzień. Po-
byty min. 2 noce.
W cenie pobytu: wolny wstęp na kryty basen termalny, do Ther-
mal Wellness (sauna parowa, sauna fińska - sucha, jacuzzi, fińskie 
wiadro, basen chłodzący, prysznice masażowe, solarium, relax 
zona).

SYLWESTER – 4 noce 29.12.22-02.01.23; 3 noce 29.12.22-01.01.23, 
2 posiłki, BAL sylwestrowy,
1x/dzień pobyt zabieg leczniczy dla dorosłego, wolny wstęp na 
basen termalny i wellness. 

GRAND HOTEL „STRAND” **** 
WYŻNE RUŻBACHY 

„TRAVERTIN” 
WYŻNE RUŻBACHY 

połączone ze sobą 2 budynki. 
Zakwaterowanie: Pokoje 2 os. z łazienkami niektóre z 
możliwością dostawki, TV, radio, telefonem. 
W obiekcie: sala TV, gabinet lekarski. 
Informacje dodatkowe: Wyżywienie w restauracji 
„BIAŁY DOM”. Dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS, 
łóżeczko dla dziecka – 19,-zł /doba, dzieci 4-15 lat śpią-
ce na normalnym łóżku zniżka 30% (dotyczy pakietów). 
Możliwość dokupienia obiadokolacji 60,-zł/os.dor./dzień, 
42,-zł/dzień/ dzieci <15 , obiadu 37,-zł/ os.dor./dzień, 26,-
zł/ dzień/ dzieci <15 lub w restauracji „BIAŁY DOM” obiad/ 
obiadokolacja 28,-zł/os.dor./dzień, 20,-zł/ dzień/ dzieci 
<15. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 0,50 Eur/ os/ 
dzień, opłata za parking monitorowany ok. 2 Eur/ doba. 
W cenie pobytu 1h/ dzień wstęp do Witalnego Świata 
lub na basen w budynku Balneoterapia. Pobyty min. 2 
noce 

piętrowe, kameralne budynki o zabudowie pawilonowej. 
Zakwaterowanie: Pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV 
oraz możliwością dostawki (zalecane dla dzieci). 
Apartamenty - 2 pomieszczenia - sypialnia + pokój 
dzienny - 2 osobowe z możliwością 2 dostawek. 
Informacje dodatkowe: Wyżywienie w restauracji „BIAŁY 
DOM” odległość 60 m. Dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRA-
TIS, łóżeczko dla dziecka – 19,-zł /doba, dzieci 4-15 lat śpią-
ce na normalnym łóżku zniżka 30% (dotyczy pakietów). 
Możliwość dokupienia obiadokolacji 60,-zł/os.dor./dzień, 
42,-zł/dzień/ dzieci <15 , obiadu 37,-zł/ os.dor./dzień, 26,-
zł/ dzień/ dzieci <15 lub w restauracji „BIAŁY DOM” obiad/ 
obiadokolacja 28,-zł/os.dor./dzień, 20,-zł/ dzień/ dzieci <15. 
Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 0,50 Eur/ os/ dzień. 
Opłata za parking monitorowany ok. 2 Eur/ doba. 
W cenie pobytu 1h/ dzień wstęp do Witalnego Świata lub 
na basen w budynku Balneoterapia. Pobyty min 2 noce 

„SZWAJCARSKIE DOMKI” 
WYŻNE RUŻBACHY 
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TRAVERTIN 
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29.12.22-
02.01.23 

4 noce

29.12.22-
01.01.23 

3 noce

DOR/2/2P 2354 1907
DOR/APT2/2P 2622 2086
DOR/APT3/2P 2479 1978

DOR/1/2P 2622 2086
DZ(4-15)/DOS/APT/2P 1074 805
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/wyzne-ruzbachy/strand-spa-grand-hotel--.html
http://www.karpatia.pl/wyzne-ruzbachy/travertin-.html
http://www.karpatia.pl/wyzne-ruzbachy/szwajcarskie-domki1.html
http://www.karpatia.pl/wyzne-ruzbachy/strand-spa-grand-hotel--.html
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leżą u podnóży Magury Spiskiej w odległości ok. 30 km od przejścia gra-
nicznego Piwniczna–Mniszek.
Leczy się tu: choroby onkologiczne, układu krążenia, nie gruźlicze cho-
roby dróg oddechowych, choroby narządów ruchu, choroby umysłowe, 
choroby kobiece i choroby zawodowe. Zabiegi: masaż podwodny, bicze 
szkockie, kąpiel wirowa, kąpiel hipertermiczna siedząca, basen reha-
bilitacyjny, kąpiel zmienna. Leczenie fizykalne: ultradźwięk, diatermia, 
prądy diadynamiczne, wanna galwaniczna, jonoforeza, solux, okłady 
z parafiny, inhalacje, sauna, masaż klasyczny. Gimnastyka lecznicza: 
indywidualna lub grupowa, ćwiczenia kondycyjne, rozluźniające, ćwi-
czenia kręgosłupa i ćwiczenia na stawy biodrowe. Basen termalny przy 
Grand Hotelu „STRAND”
UWAGA !!! Doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa – 8 wycią-
gów narciarskich, sztucznie śnieżone i oświetlane stoki – dobre dla po-
czątkujących i zaawansowanych narciarzy.

WYŻNE RUŻBACHY


