Oferta obowiązuje od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Pobyt 7-dniowy (6 noclegów)

2 104 zł / os.
✓

✓
✓
✓

✓
✓

Cena zawiera:
nocleg w pokojach 2-osobowych standard z łazienkami z prysznicem
* dopłata do pokoju 1-osobowego 14 zł / doba
* dopłata do pokoju 1-osobowego LUX 45 zł / doba
* dopłata do 2-osobowego pokoju de LUXE 14 zł / osoba / doba
* dopłata do Apartamentu 50 zł / osoba / doba
3 odżywcze posiłki w ciągu dnia (śniadanie, obiad, kolacja)
konsultacja lekarska
codziennie 5 zabiegów (przez 5 dni zabiegowych):
• 2 zabiegi podstawowe indywidualnie dobrane przez lekarza*
• 2 zabiegi uzupełniające*
• ćwiczenia na sali cardio pod okiem fizjoterapeuty
bezpłatna wypożyczalnia rowerów, kijków do Nordic Walking, leżaków
Internet światłowodowy na terenie Hotelu

❖ podane ceny mogą ulec zmianie na skutek zmiany cen surowców, wahań kursów walut,
jak również wszelkich innych okoliczności niezależnych od Hotelu

Cena nie zawiera:
opłaty uzdrowiskowej – 4,00 zł za dzień/osoba (cena z 2022 r.)
* zabiegi podstawowe: (kąpiel siarczkowa, fasony siarczkowe, kąpiel borowinowa, kąpiel jodowo-bromowa,
ćwiczenia z terapeutą, masaż klasyczny 15’, hydrojet)
zabiegi uzupełniające: (kąpiel ozonowa sucha, kąpiel kwasowęglowa sucha, plastry borowinowe (wybrana okolica),
masaż wirowy kończyn dolnych, masaż wirowy kończyn górnych, masaż wirowy kończyn dolnych z solanką, masaż
wirowy kończyn górnych z solanką, gimnastyka na przyrządach, gimnasatyka w UGUL, magnetronik, jonoforeza,
prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy Traberta, tens, galwanizacja, ultradźwięki, fonoforeza,
krioterapia miejscowa, laseroterapia (laser wysokoenergetyczny), masaż limfatyczny uciskowy, aquavibron)

Zabiegi wykonywane są na miejscu
w Zakładzie Leczniczym w Hotelu***Gromada Medical SPA w Busku-Zdroju

1 sierpnia 2021 r. na miejscu w Hotelu został uruchomiony Zakład Leczniczy z nowoczesnym, najwyższej
generacji sprzętem medycznym. Wykwalifikowana kadra fizjoterapeutów zatrudniona w Zakładzie to wysokiej
klasy specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie fizjoterapii i profesjonalnego treningu
zgodne z najnowszymi standardami. W oparciu o najnowsze dokonania naukowe i indywidualne podejście do
Pacjenta, z pewnością pomogą osiągnąć zamierzone rezultaty i pomogą poprawić sprawność.
W zakładzie Leczniczym znajduje się 16 gabinetów zabiegowych oraz sala do wypoczynku. Bogata oferta
zabiegów z zakresu balneoterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masaży oraz kinezyterapii pomoże przy
schorzeniach narządu ruchu, problemach ortopedycznych, kostnych, reumatycznych oraz skórnych.
Wody siarczkowe wykorzystywane w Polsce to szczególny rodzaj
wód podziemnych, które stosuje się do celów leczniczych, głównie
balneoterapii.
Siarka to „złote bogactwo” Buska-Zdroju, które ma zbawienny wpływ
na nasz organizm, bowiem wchodzi w skład wszystkich tkanek.
Substancje w nim zawarte wspomagają terapię wielu schorzeń:
ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, kardiologicznych,
neurologicznych, dermatologicznych.

Atrakcje dostępne za dodatkową opłatą:
✓ Przejażdżka „Słonecznym Ekspresem” – ekologicznym pojazdem o napędzie elektrycznym po
Busku-Zdroju i Ponidziu
✓ Wycieczka do Olejarni Zagłoby w Mikułowicach na tłoczenie olejów metodą naturalną
✓ Wycieczka do Winnicy Zbrodzice z degustacją wielu gatunków wina
✓ Wyjazdy organizowane po najbliższej okolicy, m.in.: Wiślica, Pińczów, Chęciny, Jaskinia Raj,
Sandomierz, Kraków, Ogród na Rozstajach w Młodzawach, baseny mineralne w Solcu-Zdroju
i wiele innych
✓ Kompleks #Tężnia Busko w nowym Parku Zdrojowym w odległości 80 m od Hotelu

HOTEL*** GROMADA MEDICAL SPA
ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel/fax: 41 378-30-01 (do 04)
e-mail: buskohotel@gromada.pl, https://www.gromada.pl/hotel-busko-zdroj

