
SEZON NISKI   17 wrzesień - 03 grudzień 2017

HOTEL I APARTAMENTY

1 osoba w pokoju           
2-osobowym 

jedynka +

cena za 1 osobę w 
pokoju  2-osobowym

Cena za 1 osobę w  
pokoju typ Studio

Apartament 
Skandynawski                 

(cena za 2 osoby)

7 
noclegów

14 
noclegów 
taniej o 

5%

7 
noclegów

14 
noclegów 
taniej o 

5%

7 
noclegów

14 
noclegów 
taniej o 

5%

7 
noclegów

14  
noclegów 
taniej o    

5%

Cena z pakietem 
STANDARD 1 460 zł 2 794 zł 1 180 zł 2 262 zł 1 320 zł 2 528 zł 2 360 zł 4 524 zł

Cena z pakietem 
PREMIUM 1540 zł 2954 zł 1260 zł 2422 zł 1400 zł 2688 zł 2520 zł 4844 zł

Promocja bezpłatny 
parking TAK TAK TAK TAK

SEZON ŚREDNI  3 wrzesień - 17 wrzesień 2017

HOTEL I APARTMENTY

1 osoba w pokoju           
2-osobowym  

jedynka +
cena za 1 osobę w 

pokoju  2-osobowym
Cena za 1 osoba w  
pokoju typ Studio

Apartament 
Skandynawski                 

(cena za 2 osoby)

7 
noclegów

14 
noclegów 

taniej o 5%

7 
noclegów

14 
noclegów 
taniej o 

5%

7 
noclegów

14 
noclegów 
taniej o 

5%

7 
noclegów

14 
noclegów 
taniej o   

5%

Cena z pakietem 
STANDARD 1670 zł 3193 zł 1390 zł 2661 zł 1600 zł 3060 zł 2780 zł 5322 zł

Cena z pakietem 
PREMIUM 1750 zł 3353 zł 1470 zł 2821 zł 1680 zł 3220 zł 2940 zł 5642 zł

Promocja bezpłatny 
parking  TAK TAK TAK TAK

Wczasy Aktywne + Dieta 1000-1200 kcal - Cennik 2017

DUŻY BASEN Z KOMPLEKSEM SPA

NAD SAMYM MORZEM

BAZA ZABIEGOWA

PAKIET AKTYWNY STANDARD - 3 ZAJĘCIA 

3 POSIŁKI DIETA 1000-1200 kcal PAKIET AKTYWNY PREMIUM 3 ZAJĘCIA +100 zł na ZABIEGI!*2 X DZIENNIE ŚWIEŻY SOK 

SZLAFROK I PAKIET BASENOWY DUŻY BASEN+KOMPLEKS SPA ZABIEGI

ZDROWE ŚWIEŻE POSIŁKI * zabiegi wskazane w szczegółowej ofercie
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TERMINARZ TURNUSÓW

Sezon średni Sezon niski Sezon niski
Wrzesień Wzresień 

Pażdziernik
Listopad

17-24.09.17

03-10.09.17 24.09-01.10.17 05.11-12.11.17

10-17.09.17 01-08.10.17 12-19.11.17

08-15.10.17 19-26.11.17

15-22.10.17

Super 
Promocja!

22-29.10.17 26.11-03.12.17

PAKIETY USŁUG

PREMIUM STANDARD

POBYT W POK.2 OS. POBYT W POK.2 OS.

3 POSIŁKI  ŚN/OB/KOL 3 POSIŁKI ( ŚN/OB/KOL

2 X ŚWIEŻY SOK 2 X ŚWIEŻY SOK 

ZAJĘCIA NA SALI ZAJĘCIA NA SALI 

ZAJĘCIA NA BASENIE ZAJĘCIA NA BASENIE

PORANNY ROZRUCH PORANNY ROZRUCH

BASEN + KOMPLEKS SPA BASEN + KOMPLEKS SPA

SZLAFROK SZLAFROK 

PAKIET BASENOWY

KWOTA 100 zł na ZABIEGI*

* zabiegi wskazane w szczegółowej ofercie

Nasze PAKIETY AKTYWNE to doskonała 
oferta dla osób, które:

• Chcą zmienić tryb życia i spróbować optymalnego wysiłku 
fizycznego 

• Uprawiają różne formy aktywności fizycznej i nie chcą 
rezygnować z ruchu podczas urlopu 

• Chcą zrobić coś dla swojego zdrowia i sylwetki 
• Chcą w zdrowy sposób zrzucić kilka kilogramów i 

centymetrów w obwodach 
• Potrzebują impulsu i profesjonalnego wsparcia – aby 

zacząć! 

WYŻYWIENIE… 

Domyślnie dla tego pobytu zalecamy Państwu wyżywienie 
lekkostrawne o obniżonej kaloryczności (3 podstawowe posiłki). 
Wszystkie nasze potrawy przygotowywane są w oparciu o 
świeże i zdrowe produkty, gotowane w dużej części na parze i 
odpowiednio pieczone, tak aby uzyskać jak najlepsze walory 
smakowe i odżywcze. Zbilansowana, lekkostrawna dieta o 
obniżonej kaloryczności to 3-5 posiłków dziennie. Kuchnia 
serwuje dodatkowe przekąski w postaci soków warzywno-
owocowych, sałat itp.  Wszystkie posiłki dietetyczne serwowane 
są w skalkulowanych porcjach. Dzięki porcjowanym zestawom, 
mają Państwo zapewnioną skalkulowaną ilość kalorii, z 
jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej struktury składników 
żywieniowych. Życzymy smacznego! 
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* zabiegi wskazane w szczegółowej ofercie

Na czym polega korzystanie z PAKIETÓW 
AKTYWNYCH?
Wykupienie wybranego pakietu pozwala Państwu na wzbogacenie 
standardowej oferty wypoczynkowej zawierającej noclegi w wybranym pokoju, 
wyżywienie i relaks w basenie i spa o szereg dodatkowych usług, które 
zawierają pakiety. Są one tak zbudowane, aby spełnić różne potrzeby i 
oczekiwania Gości: od niewielkiego zakresu zajęć grupowych fitness z 
instruktorami po pakiety rozbudowane o zabiegi i inne przydatne świadczenia, 
dzięki którym pobyt staje się jeszcze bardziej komfortowy. 
Każdorazowo pobyt rozpoczyna się obiadem w niedzielę przyjazdową.

Ilu dni dotyczą pakiety?
Pakiety dostosowane są do 7-noclegowych pobytów, ale 
najlepsze efekty uzyskuje się korzystając z 14-dniowego 
wypoczynku, przeznaczając odpowiedni czas na zajęcia oraz 
odpoczynek i regenerację po kilku dniach zajęć. Tak więc 14 
dni pobytu to okres pozwalający na uzyskanie pożądanych i 
widocznych efektów. 

ZDROWIE… 
Pakiety aktywne przeznaczone są dla zdrowych, 
pełnoletnich osób, które korzystają z programu 
na własną odpowiedzialność, mając świadomość 
indywidualnych możliwości, swojego stanu zdrowia 
oraz ewentualnych przeciwwskazań do udziału w 
zajęciach i/lub zabiegach. 

Wszystkie zajęcia, które organizujemy w Ośrodku Leczniczo-
Wypoczynkowym EDEN prowadzone są przez wykwalifikowanych, 
doświadczonych i przede wszystkim bardzo zaangażowanych w 
swoją pracę trenerów. 
Nasi instruktorzy są specjalistami w swoich dziedzinach, pasjonatami 
aktywności fizycznej, ale też  jednocześnie stanowią zespół 
sympatycznych, ciepłych osób, dla których między innymi tak bardzo lubią 
Państwo do nas wracać! 

ZAPRASZAMY TEJ  JESIENI! 
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