
 

CENNIKI PEŁNOPŁATNYCH POBYTÓW  
LECZNICZYCH NA 2023 ROK 
POBYTY UZDROWISKOWE 

 
   

   

Sezon Pobyt od  /do Cena (za dobę od osoby) 

NISKI  

01.01 – 30.04 180,00 zł – 1 osobowy 
170,00 zł – 2 osobowy 
140,00 zł – 3 osobowy 01.10 – 23.12 

WYSOKI 30.04 – 01.10 

 
190,00 zł – 1 osobowy 
180,00 zł – 2 osobowy 
160,00 zł – 3 osobowy 

 

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

*Cennik za pobyt do 7 osobodni. 
*Sanatorium zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. 

 

KONTAKT W CELU REZERWACJI :  

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

 

SKORZYSTAJ – WYBIERZ SOBIE ZABIEGI SAM! 

  

 
 
 

                                                               WARUNKI REZERWACJI 
 

Rezerwacja i warunki płatności: 

Zawarcie umowy o świadczenie usług na pobyt uzdrowiskowy sanatoryjny pełnopłatny następuje po dokonaniu 
rezerwacji. Kwotę za pobyt należy uiścić najpóźniej w dniu przyjazdu w recepcji. Brak wpłaty upoważnia Sanatorium do 
odmowy przyjęcia kuracjusza. 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:recepcja@modrzew.biz.pl


W cenie zawiera się : 
     

 

• całodobowa opieka medyczna (pielęgniarka w obiekcie) 

• trzy sanatoryjne posiłki dziennie – (dieta podstawowa lub lekkostrawna) 

• pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 

• doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 10:00. 

• ZABIEGI: 
Dni zabiegowe – od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dnia przyjazdu, wyjazdu, niedzieli i dni 
świątecznych 
Wybór i zaplanowanie zabiegów przy udziale fizjoterapeuty wraz z oceną przeciwskazań do odbierania 
zabiegów, 
Zabiegi dodatkowo płatne wg cennika pobytów krótkoterminowych. 

• cena zawiera opłatę za korzystanie z TV, 

• monitorowany parking (dodatkowa opłata) 
 
 
 

ZABIEGI DOSTĘPNE W RAMACH POBYTU KRÓTKOTERMINOWEGO: 
 

L.p. Nazwa Cena 

1. Aquavibron 20,00 zł  

2. Basen solankowy 10,00 zł 

3. Bioptron 10,00 zł 

4. Borowina  20,00 zł 

5. Fangoparafina  20,00 zł 

6. Gimn. indywidual. 15,00 zł 

7. Gimn. zbiorowa 10,00 zł 

8. Gimnastyka oddechowa 10,00 zł 

9. Hydromasaż wielostrumieniowy 20,00 zł 

10. Inhalacje 10,00 zł 

11. Interdyn 10,00 zł 

12. Intervac 10,00 zł 

13. Kąpiel solankowa 15,00 zł 

14. Kąpiel solankowa częściowa- kkg 10,00 zł 

15. Kąpiel solankowa częściowa-stopy 10,00 zł 

16. Krioterapia 10,00 zł 

17. Laser 10,00 zł 

18. Laser prysznicowy 10,00 zł 

19. Masaż podwodny 20,00 zł 

20. Masaż suchy (jako "relaks kręgosłupa")  20,00 zł 

21. Masaż wirowy kkd 15,00 zł 

22. Masaż wirowy kkg 10,00 zł 

23. Natryski biczowe 15,00 zł 

24. Sollux niebieski  10,00 zł 

25. Suchy hydromasaż 20,00 zł 

26. TENS 15,00 zł 
 


