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Pobyt wypoczynkowy* 2 osobowy 275,0 247,5 233,8 329,0 296,1 279,7

Pobyt leczniczy** 2 osobowy 405,0 364,5 344,3 470,0 423,0 399,5

Pobyt wypoczynkowy* 2 osobowy 275,0 247,5 233,8 329,0 296,1 279,7

Pobyt leczniczy** 2 osobowy 405,0 364,5 344,3 470,0 423,0 399,5

2-osobowy 270,0 243,0 229,5 329,0 296,1 279,7

3 osobowy 355,0 319,5 301,8 427,0 384,3 363,0

4-osobowy 420,0 378,0 357,0 497,0 447,3 422,5

35,0 35,0 35,0 43,0 43,0 43,0

20,0 20,0 20,0 32,0 32,0 32,0

"Jolanta" Pobyt  hotelowy***

Cennik apartamentów - 2022 rok

Obiekt Rodzaj pobytu

Pobyt poza sezonem

 (01.10 - 30.04)
Pobyt w sezonie 

(01.05 - 30.09)

Rabat

"Gołąbek", 

"Opatrzność"

"Maria"

* Pobyt wypoczynkowy: 

> cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie), zabieg inhalacji (6 dni w tygodniu)

> rezygnacja z wyżywienia obniża cenę podstawową o 25 zł za osobę

> zabiegi lecznicze podlegają rabatowaniu (zgodnie  z rabatem określonym dla pobytów)

*** Pobyt hotelowy: 

> cena obejmuje nocleg w apartamencie z aneksem kuchennym

> możliwość skorzystania z wyżywienia - 25 zł dziennie za 1 osobę.

Informacje dodatkowe:

> w cenę pobytów komercyjnych  wliczone są: TV i WI-FI

> niewykorzystanie  jakiegokolwiek świadczenia wliczonego w pakiet nie skutkuje obniżeniem ceny

> cena za pobyt nie zawiera opłaty uzdrowiskowej, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie wynosi 4 PLN za dobę

** Pobyt leczniczy: 

> cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie), opiekę pielęgniarsko- lekarską, 4 zabiegi dziennie, w tym zabieg inhalacji solankowej (6 dni w 

tygodniu), 

>  cena podstawowa pobytu leczniczego niższa o 10 zł za każde dziecko do lat 14

> pobyt z leczeniem- minimum 7 dni

> rezygnacja z wyżywienia obniża cenę podstawową o 25 zł za osobę

> zabiegi lecznicze ponad limit  podlegają rabatowaniu (zgodnie  z rabatem określonym dla pobytów)

Cena za nocleg dla członków rodziny od 4 lat 

(bez dodatkowego łóżka)
Cena za nocleg dla dziecka do lat 3 (bez dodatkowego łóżka)


