
 

 

2. Pakiet - Pobyt Solannowy 

Pokój 
01.01 - 03.05 
01.11 - 23.12 

03.05 – 20.09 20.09 – 01.11 

1 - osobowy 119,00 zł 149,00 zł 129,00 zł 

2 - osobowy 109,00 zł 139,00 zł 119,00 zł 

Cena za jedną dobę od jednej osoby w zł brutto 

Opis pobytu: 
Pakiet solannowy można uzgodnić w dowolnych kolejnych, następujących po sobie trzech dniach 
tygodnia, a nie tylko w weekend.                         
Pobyt rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godziny 14:00, pierwszym posiłkiem jest obiad. Pobyt 
kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 12:00. Ostatnim posiłkiem podczas pobytu jest śniadanie. 
Cena pobytu obejmuje: 
Zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz: 
Pierwszy dzień pobytu – wstęp na basen leczniczy - solannowy w godzinach 15:00 – 18:00 
Drugi dzień pobytu – wstęp na basen leczniczy - solannowy w godzinach 07:00 – 18:00 
Dodatkowo: 
Parking gratis, bezpłatna możliwość wypożyczenia roweru lub kijków do nordic walking, zabawa 
taneczna, możliwość udziału w zorganizowanym spacerze z przewodnikiem po Inowrocławiu. 

Oferta nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Modrzew Sp. z o.o. 

 

 

CENNIK PAKIETÓW I NOCLEGÓW HOTELOWYCH NA 2020 ROK 

1. Pakiet - Pobyt kardiologiczno - leczniczy (7 noclegów lub więcej) 

Pokój 
01.01 - 03.05 
01.11 - 23.12 

03.05 – 20.09 20.09 – 01.11 

1 - osobowy 185,00 zł 200,00 zł 190,00 zł 

2 - osobowy 160,00 zł 185,00 zł 175,00 zł 

Pokoje 2 - osobowe z przeznaczeniem dla jednej osoby – dopłata 45% ceny 

Cena za jedną dobę od jednej osoby w zł brutto 

Cena pobytu obejmuje: 
Zakwaterowanie zgodnie z rezerwacją, całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-
pielęgniarską, konsultacja z lekarzem kardiologiem oraz inhalacje solankowe w ramach 
indywidualnego i bezpłatnego wstępu na obszar okołotężniowy. 

Oferta nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Modrzew Sp. z o.o. 



3. Pobyty hotelowe 

Pobyt Cena za dobę w apartamencie 
Cena za dobę w apartamencie 

„Last Minute” 

od 1 do 3 noclegów 200,00 zł 150,00 zł 

od 4 do 7 noclegów 150,00 zł 130,00 zł 

powyżej 7 noclegów 120,00 zł 100,00 zł 

Cena za jedną dobę od jednej osoby w zł brutto 

Pokój dzienny, sypialnia, aneks kuchenny i łazienka (dla 4 osób, możliwość dostawki i 
przyjazdu ze zwierzęciem). Nocleg w formacie „Last Minute” sprzedawany jest na dzień, w 
którym pokój jest rezerwowany.  

Cena pobytu obejmuje: 
Zakwaterowanie ze śniadaniem, możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia zgodnie z 
cennikiem, możliwość wykupienia zabiegów zgodnie ze zleceniem lekarskim i cennikiem 
zabiegów. 

 

Sanatorium zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 

 

Kontakt w celu rezerwacji: 

Recepcja: 668 882 802 

recepcja@modrzew.biz.pl 

 


