Cennik pakietów leczniczych na rok 2018 Hotel***Adam&Spa
OFERTA LECZNICZA - Pakiet 8 dniowy z obiadokolacją

Sezon wysoki
28.03-30.09
ferie zimowe

Sezon niski
4.01-27.03
1.10-22.12

1700 zł

1600 zł

1350 zł

1250 zł

1700 zł

1600 zł

Pokój jednoosobowy
Pokój dwuosobowy – cena za osobę
Apartament dwuosobowy – cena za osobę
Pakiet zawiera:

oraz możliwość bezpłatnego korzystania z:










7 x nocleg
7 x śniadanie w formie bufetu
7 x obiadokolacja
15 zabiegów (po 3 zabiegi w dni robocze)
1 x wizyta lekarska
szlafrok








basenu rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi min.
bicze wodne, gejzer
łóżek do hydromasażu
jacuzzi
łaźni parowej
Sali Relaksu
bezprzewodowego dostępu do internetu
parkingu hotelowego

Hotel*** ADAM & SPA ul. Lubelska 1a 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 42 46
e-mail: recepcja@adamspa.pl
fax. 0048 74 866 42 33
www.adamspa.pl

OFERTA LECZNICZA - Pakiet 8 dniowy z trzema posiłkami
Sezon wysoki
28.03-30.09
ferie zimowe

Sezon niski
4.01-27.03
1.10-22.12

1900zł

1800 zł

1550 zł

1500 zł

1900zł

1800 zł

Pokój jednoosobowy
Pokój dwuosobowy – cena za osobę
Apartament dwuosobowy – cena za osobę
Pakiet zawiera:








oraz możliwość bezpłatnego korzystania z:

7 x nocleg
7 x śniadanie w formie bufetu
7 x serwowany obiad
7 x kolacja
15 zabiegów (po 3 zabiegi w dni robocze)
1 x wizyta lekarska
szlafrok









basenu rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi min.
bicze wodne, gejzer
łóżek do hydromasażu
jacuzzi
łaźni parowej
Sali Relaksu
bezprzewodowego dostępu do internetu
parkingu hotelowego

Hotel*** ADAM & SPA ul. Lubelska 1a 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 42 46
e-mail: recepcja@adamspa.pl
fax. 0048 74 866 42 33
www.adamspa.pl

Cennik pakietów leczniczych na rok 2018 Hotel***Adam&Spa
OFERTA LECZNICZA - Pakiet 15-dniowy z obiadokolacją

Sezon wysoki
28.03-30.09
ferie zimowe

Sezon niski
4.01-27.03
1.10-22.12

3200 zł

3000 zł

2470 zł

2400 zł

Pokój jednoosobowy
Pokój dwuosobowy – cena za osobę
Apartament dwuosobowy – cena za osobę
3200 zł
3050 zł
oraz możliwość bezpłatnego korzystania z:
Pakiet zawiera:








14 x nocleg
14 x śniadanie w formie bufetu
14 x serwowana obiadokolacja
30 zabiegów (po 3 zabiegi w dni robocze)
1 x wizyta lekarska
szlafrok








basenu rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi min.
bicze wodne, gejzer
łóżek do hydromasażu
jacuzzi
łaźni parowej
Sali Relaksu
bezprzewodowego dostępu do internetu
parkingu hotelowego

Hotel*** ADAM & SPA ul. Lubelska 1a 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 42 46
e-mail: recepcja@adamspa.pl
fax. 0048 74 866 42 33
www.adamspa.pl

OFERTA LECZNICZA - Pakiet 15-dniowy z trzema posiłkami
Sezon wysoki
28.03-30.09
ferie zimowe

Sezon niski
4.01-27.03
1.10-22.12

3450 zł

3180 zł

2900 zł

2700 zł

Pokój jednoosobowy
Pokój dwuosobowy – cena za osobę
Apartament dwuosobowy – cena za osobę
3500 zł
3300 zł
oraz możliwość bezpłatnego korzystania z:

Pakiet zawiera:










14 x nocleg
14 x śniadanie w formie bufetu
14 x serwowany obiad
14 x kolacja
30 zabiegów (po 3 zabiegi w dni robocze)
1 x wizyta lekarska
szlafrok








basen u rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi min.
bicze wodne, gejzer
łóżek do hydromasażu
jacuzzi
łaźni parowej
Sali Relaksu
bezprzewodowego dostępu do internetu
parkingu hotelowego

Hotel*** ADAM & SPA ul. Lubelska 1a 57-350 Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 42 46
e-mail: recepcja@adamspa.pl
fax. 0048 74 866 42 33
www.adamspa.pl

