Sanatorium Uzdrowiskowe "AZALIA" zaprasza na pobyty hotelowe wg poniższego cennika:
Sanatorium Uzdrowiskowe "AZALIA"
Pokój 1-osobowy
Pokój 2-osobowy
Pokój 3-osobowy

Z łazienką
110.00 zł
90.00 zł
70.00 zł

Ceny ze śniadaniem
Studio
95.00 zł
80.00 zł
60.00 zł

Z umywalką
80.00 zł
70.00 zł
-

Pobyt hotelowy obejmuje:
zakwaterowanie,
śniadanie.

Pozostałe warunki sprzedaży:
cena za wyżywienie:
śniadanie - 12.00 zł
obiad - 20.00 zł
kolacja - 14.00 zł
obiadokolacja - 24.00 zł (dla grupy zorganizowanej powyżej 10 osób)
dzieci do lat 3 przyjmowane są bez pobierania odpłatności
za dzieci od 3 do 10 roku życia włącznie, pobiera się odpłatność na każdą usługę zgodnie z cennikiem pomniejszoną o 40%
cena nie zawiera opłaty uzdrowiskowej

Rabaty:
pobyt leczniczy, hotelowy obejmujący co najmniej 14 noclegów - rabat 5%, pobyt obejmujący co najmniej 21 noclegów - rabat 10%
kuracjusz który wykupił w naszych sanatoriach w sumie 21 osobodni pobytu ma prawo do 5% rabatu przy zakupie następnych usług. Wspomniany rabat dotyczy
wszystkich usług oferowanych w sanatorium,
kuracjusz który wykupił w naszych sanatoriach w sumie 42 osobodni pobytu ma prawo do 10% rabatu przy zakupie następnych usług. Wspomniany rabat dotyczy
wszystkich usług oferowanych w sanatorium,
suma rabatów z tytułu długości pobytu, dla stałych klientów oraz innych (np. wrocławska karta seniora) nie może przekroczyć 25% wartości zakupionej usługi.

W okolicy:
trasy spacerowe i wycieczkowe,
muzea,
puby,
restauracje,
lokale taneczne,
korty tenisowe,
Jaskinia Solno-Jodowa,
stadnina koni,
plac zabaw dla dzieci,
wycieczki krajowe i zagraniczne.
ciekawe atrakcje turystyczne,
aqua-zdrój w Wałbrzychu,
aqua-park w Świebodzicach.
» Warunki rezygnacji

Dodatkowe Informacje:

w Sanatorium istnieje możliwość skorzystania z wizyty lekarskiej w cenie 40 zł,
istnieje możliwość wykupienia miejsca na parkingu (4 zł/doba),
doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy się o godz. 10.00,
chętnym proponujemy skorzystanie z szerokiego wachlarza zabiegów zdowotnych i odnowy biologicznej,
rezerwacji dokonujemy telefonicznie lub pisemnie (fax-em lub e-mail-em),
Kuracjusze proszeni są o wniesienie po przyjeździe w dziale marketingu opłaty uzdrowiskowej pobieranej przez Urząd Miejski Szczawna-Zdroju w wysokości ustalonej
Uchwałą Rady Miejskiej - 4,33 PLN/doba. Podstawa prawna: art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 Nr 121, poz.844 ze
zm).
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