5 nocí/10 procedúr od 239 Eur/os
(nástupný deň piatok)
Kontakt: info@floradudince.sk
Tel.: +421 45 558 31 32, +421 910 955 070

Pobyt Dr. Medik
6 dní / 5 nocí (nástup v piatok)
Termín od 01.02.2019 do 16.12.2019
Pobyt zahŕňa:




Ubytovanie v izbe s balkónom
Stravovanie - podľa zvoleného variantu plná penzia (v deň nástupu večera, v
deň odchodu raňajky) alebo polpenzia
Konzultácia s odborným lekárom + 10 liečebno-rehabilitačných procedúr
o 1x elektroliečba 15 min.
o 1 x UZV 10 min.
o 1 x magnetoterapia
o 2 x klasická masáž chrbta a šije 20 min.
o 2 x tepelná terapia – rašelinový zábal 20 min.
o 1 x SM systém (cvičenie) 15 min.
o 1 x CERAGEM 35 min
o 1 x vírivka 15 min.

Bonus:







1x Kinesio taping grátis
neobmedzený vstup do hotelového bazéna v prevádzkovom čase 9:30 21:00
neobmedzený vstup do sedacieho bazéna s teplotou vody 36°C
každý piatok alebo sobotu tanečná zábava pri živej hudbe
1x do týždňa večera podávaná formou grilovačky - v prípade priaznivého
počasia
10% zľava na dokúpené procedúry

Cena:
polpenzia: 239 € / osoba
plná penzia: 249 € / osoba
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Parkovanie: možnosť bezplatného parkovania v blízkosti hotela alebo parkovanie na
stráženom poistenom parkovisku za 2,50 € / noc
V cene nie je zahrnutý kúpeľný poplatok (platí sa pri nástupe na pobyt) 1 € /os./deň.
Pobyt sa začína večerou v deň nástupu a končí raňajkami v deň odchodu. Nástup na
pobyt je po 14:00 hod. a odchod z izby je do 10:00 hod.

Tešíme sa na vašu návštevu!
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