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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
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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, dzieci 4-15 lat śpiące na normal-
nym 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 „BIA-
ŁY DOM” obiad/ obiadokolacja 28,-zł/os.dor./dzień, 20,-zł/ dzień/ 
dzieci <15. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 0,50 Eur/ os/ 
dzień, parking strzeżony ok 2 Eur/ dzień. Pobyty min. 2 noce.
W cenie pobytu: wolny wstęp na kryty basen termalny, do 
Thermal Wellness (sauna parowa, sauna fińska - sucha, ja-
cuzzi, fińskie wiadro, basen chłodzący, prysznice masażowe, 
solarium, relax zona).

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 „BIA-
ŁY DOM”. Dzieci do lat 4 bez świadczeń – GRATIS, łóżeczko 
dla dziecka – 19,-zł /doba, dzieci 4-15 lat śpiące na normal-
nym łóżku zniżka 30% (dotyczy pakietów). Możliwość do-
kupienia 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/ obiado-
kolacja 28,-zł/os.dor./dzień, 20,-zł/ dzień/ dzieci <15. Tak-
sa 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 ba-
sen 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 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
TRAVERTIN 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

SZWAJCARSKIE
DOMKI

„STRAND” 
CENA za 1 NOC

30.06-
01.09.20

10.01-30.06.20 
01.09-15.12.20

DOR/2/1P 261 237
DOR/APT2/1P 323 299
DOR/APT3/1P 255 239

DOR/1/1P 359 310
DZ(4-15)/DOS/APT/1P 85 85

ceny podane w PLN

SLOSTR SLOTRAV1 SLOSZW

„TRAVERTIN” 
CENA  za 1 NOC 30.06-01.09.20 10.01-30.06.20 

01.09-15.12.20

DOR/2/1P 156 132
DZ(4-15)/DOS/1P 68 68
ceny podane w PLN

 „SZWAJCARSKI 
DOMEK” 

CENA za 1 NOC
30.06-01.09.20 10.01-30.06.20 

01.09-15.12.20

DOR/2/1P 156 145
DOR/1/1P 235 187

DZ(4-15)/DOS/1P 68 68
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

STRAND

„STRAND” 
ZIMA CENA za 1 noc

07.01-
31.03.20

DOR/2/3P 249
DOR/APT2/3P 299
DOR/APT3/3P 239

DOR/1/3P 249
DZ(10-15)/DOS/APT/3P 125
DZ(4-10)/DOS/APT/3P 40

„SZWAJCARSKI 
DOMEK” ZIMA 
CENA za 1 noc

01.02-31.03.20

DOR/2/3P 193
DOR/1/3P 193

DZ(10-15)/DOS/3P 97
DZ(4-10)/DOS/3P 40

ceny podane w PLN

„TRAVERTIN” 
ZIMA 

CENA za 1 noc
07.01-31.03.20

DOR/2/3P 193
DZ(10-15)/DOS/3P 97
DZ(4-10)/DOS/3P 40

ceny podane w PLN

PAKIET ZIMA (STRAND, TRAVERTIN, SZWAJCARSKIE DOMKI) – min. 2 noce w czasookresie 01.02-31.03.2020. 3 
posiłki dziennie, 30% zniżki na dodatkowe zabiegi. Dzieci do lat 4 bez łózka gratis. W cenie pobytu: wolny wstęp 
na kryty basen termalny, do Thermal Wellness (sauna parowa, sauna fińska - sucha, jacuzzi, fińskie wiadro, basen 
chłodzący, prysznice masażowe, solarium, relax zona), kryty basen Izabela

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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PAKIETY POBYTOWE WYŻNE RUŻBACHY 

PAKIET „WELLNESS WEEKEND”: Minimalnie 2 noce. 
W cenie: STRAND: 2 posiłki – bufet, całodzienny wstęp 
na hotelowy basen termalny oraz Thermal Wellness, 10 
% zniżki na zabiegi lecznicze, parking strzeżony opłata 
ok 2 Eur/ dzień; SZWAJCARSKIE DOMKI I TRAVERTINY: 2 
posiłki – bufet (Biały Dom), wolny wstęp do Witalnego 
Świata w Balneoterapia (poza czasem przeznaczonym 
na zabiegi, które odbywają się na basenach termal-
nych), 1 zabieg leczniczy na pobyt przepisany przez 
lekarza. Dzieci 4-15 lat zniżka 30% z ceny dorosłego. 
Dopłata do zakwaterowania w apartamencie w Hotelu 
STRAND 92,-zł/ apt/ noc.

PAKIET LECZNICZY SPECIAL: min 4 noce, rozpoczęcie 
turnusu w niedzielę lub w poniedziałek. W cenie: 3 posiłki 
dziennie, wstępne badanie lekarskie, 2 zabiegi lecznicze/ 
dzień przepisane przez lekarza. SZWAJCARSKIE DOMKI I 
TRAVERTINY – 2 godz./ dzień wstęp do Witalnego Świata 
w Balneoterapia (poza czasem przeznaczonym na zabie-
gi, które odbywają się na basenach termalnych), STRAND 
– wolny wstęp na hotelowy basen i wellness. Pakiet dla 
osób powyżej 18 lat. Dopłata do  zakwaterowania w apar-
tamencie w Hotelu STRAND 92,-zł/ apt/ noc.

   HOTEL 2020                                             SZWAJCARSKI DOMEK/ TRAVERTIN STRAND

DATA 02-10.01.20,  30.06-01.09.20 10.01-30.06.20,  01.09-15.12.20 02-10.01.20,  30.06-01.09.20 10.01-30.06.20,  01.09-15.12.20

POKÓJ 1-os 2-os dost dz<15 1-os 2-os dost dz<15 1 os 2 os dost dz<15 1 os 2 os dost dz<15

PAKIET CENA OD OSOBY ZA 1 noc
WELLNESS WEEKEND 215 200 120 200 182 120 354 302 158 325 272 158
LECZNICZY SPECIAL

Cena za 1 noc/ osoba 243 225 - 216 206 - 359 335 - 335 311 -

ceny podane w PLN

Dopłata do apartamentu w Hotelu STRAND - 45 PLN/osobę/ noc (+ cena w pokoju 2-osobowym)

PAKIET SENIOR 60+: Minimalnie 4 noce, rozpoczę-
cie turnusu w niedzielę lub w poniedziałek. W cenie: 
2 posiłki dziennie (śniadanie + obiadokolacja – może 
być dietetyczne po zaleceniu lekarza), wstępna kon-
sultacja lekarska, 2 zabiegu/ dzień, 24 h opieka pielę-
gniarska. SZWAJCARSKIE DOMKI I
TRAVERTINY – 2 godz./ dzień wstęp do Witalnego 
Świata w Balneoterapia (poza czasem przeznaczo-
nym na zabiegi, któreodbywają się na basenach 
termalnych), STRAND – wolny wstęp na hotelowy 
basen i wellness. Pakiet dla osób powyżej 18 lat. 
Dłuższe pobyty w promocji: 14=13; 21=19. Dopłata
do zakwaterowania w apartamencie w Hotelu 
STRAND 92,-zł/ apt/ noc.


