OFERTA NA ROK 2019
pełnopłatnych pobytów sanatoryjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym „MODRZEW”

dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych

SEZON

Cena za dobę
w pokoju
1 - osobowym

Cena za dobę za miejsce
w pokoju
2 - osobowym

od 01.04.19 do 30.10.19

od 145 do 150

od 135 do 140

POZA SEZONEM

Cena za dobę
w pokoju
1 - osobowym

Cena za dobę za miejsce
w pokoju
2 - osobowym

od 02.01.19 do 31.03.19
od 01.11.19 do 31.12.19

od 125 do 130

od 115 do 120

Pobyt leczniczy minimum 10 osobodni
Sanatorium zastrzega sobie zmianę cen

Wysokość ceny uzależniona jest od standardu pokoju
WARUNKI REZERWACJI:
Rezerwacja i warunki płatności:
Zawarcie umowy o świadczenie usług na pobyt sanatoryjny pełnopłatny następuje po dokonaniu rezerwacji a
następnie jej potwierdzeniu poprzez terminową wpłatę zadatku w wysokości 50 % wartości pobytu od osoby
w terminie 14 dni od dnia dokonania rezerwacji. Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem bankowym na
konto: Bank PKO BP 64 1020 1462 0000 7102 0329 2687, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie
Sanatorium. Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej w dniu przyjazdu w recepcji. Brak wpłaty upoważnia
Sanatorium do odmowy przyjęcia kuracjusza.
W cenie zawiera się:
-

nocleg zgodnie z rezerwacją

−

początkowa i końcowa wizyta lekarska

−

całodobowa opieka medyczna (pielęgniarka w obiekcie)

−

trzy posiłki dziennie – porcjowane

trzy zabiegi dziennie od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dnia przyjazdu, wyjazdu, niedziel i dni
świątecznych wg wskazań lekarza (za dzień świąteczny przypadający od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dnia
przyjazdu i wyjazdu przysługujące trzy zabiegi wydane będą w inne dni zabiegowe w trakcie pobytu.
−

−

możliwość dokupienia dodatkowych zabiegów

w miarę posiadanych miejsc istnieje możliwość wykupienia dodatkowego noclegu (po wcześniejszym
uzgodnieniu z recepcją) przez rozpoczęciem leczenia sanatoryjnego i po jego zakończeniu w cenie 80,00 złotych
ze śniadaniem.
−

REZERWACJA MIEJSC:
MODRZEW Sp. z o.o.
ul. Wierzbińskiego 50 a
88-100 Inowrocław
tel.

52 357 30 84 wew 500

tel. kom. 668 882 802
e-mail: recepcja@modrzew.biz.pl

