Iwonicz-Zdrój, 2022-01-14

OFERTA „UZDROWISKA IWONICZ” S.A.
na turnus rehabilitacyjno-leczniczy dla 30 osób
chorych na szpiczaka plazmocytowego

w Sanatorium Uzdrowiskowym Nr IV w Iwoniczu-Zdroju

Termin pobytu: 17.05-06.06.2022 r.
Proponujemy zakwaterowanie w Sanatorium Uzdrowiskowym Nr IV w pokojach 2 i 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażonych w telewizory z płaskim ekranem,
radio i telefon. Sanatorium ma na miejscu stołówkę, gabinet lekarski i pielęgniarski. Obiekt
posiada dostęp do sieci Internet Wi-Fi i windę. Na miejscu jest pełna baza zabiegowa. Dla
gości dostępny jest parking przy budynku (płatny dodatkowo 6,50 zł za dobę). Sanatorium
usytuowane jest w budynku Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego. Znajduje się tam
Gabinet Odnowy Biologicznej SPA&Wellness, Podkarpacki Ośrodek Terapii Solnej oraz
basen rekreacyjno-rehabilitacyjny z jacuzzi. W bliskiej odległości od sanatorium znajduje się
Pijalnia Wód Mineralnych oraz liczne restauracje, kawiarnie i sklepy.
KALKULACJA:

Koszt pobytu: 3 740,00 zł /brutto/od osoby za 21 dni (20 noclegów).
W cenie pobytu zapewniamy:
➢ zakwaterowanie – 20 noclegów (pobyt rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia, a
kończy śniadaniem ostatniego dnia),
➢ 3 posiłki dziennie (serwowane: śniadanie, obiad, kolacja),
➢ 3 zabiegi lecznicze dziennie (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) według
zlecenia lekarskiego,
➢ doraźną opieka pielęgniarską,
➢ konsultacje lekarskie wg potrzeby - internisty, laryngologa, neurologa, ortopedy,
reumatologa, psychologa
➢ 1 seans aromaterapii z muzykoterapią – „pachnący relaks”,
➢ codzienną oczyszczającą kurację pitną wodami leczniczymi w Pijalni Wód
Mineralnych,
➢ spacer przyrodniczy po Iwoniczu Zdroju z przewodnikiem.

Informacje dodatkowe:
W Uzdrowisku pobierana jest obowiązkowa opłata uzdrowiskowa w wysokości: 4,20 zł za
każdy dzień pobytu od osoby.

Warunkiem skorzystania z pobytu komercyjnego w Uzdrowisku Iwonicz SA jest
posiadanie ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku obecności wirusa SARSCoV-2 lub pisemnego zaświadczenia o wykonanym szczepieniu.
Zapraszamy do „Uzdrowiska Iwonicz” S.A. po Zdrowie i Relaks.
„Uzdrowisko Iwonicz” S.A.
Al. Torosiewicza 2
38-440 Iwonicz - Zdrój
tel. 13 430 87 90, 13 430 85 23
fax: 13 430 88 88
e-mail: iwonicz@uisa.pl
www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl

Dla każdego Pacjenta ze szpicakiem plazmocytowym Fundacja
Centrum Leczenie Szpiczaka dopłaca w czasie turnusu kwotę 1240 zl

Zgłoszenia Pani MARTA HROMEK m_hromek@wp.pl telefon 606821726

