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TURNUSY ODCHUDZAJĄCO – KONDYCYJNE 2018 
 
 
 

TURNUS  
7 - DNIOWY 

CENA 
miejsce  

w pokoju 
 2-osobowym 

CENA 
pokój 2-osobowy 
do pojedynczego 

wykorzystania 

TURNUS  
14 - DNIOWY 

CENA 
miejsce  

w pokoju 
 2-osobowym 

CENA 
pokój 2-osobowy 
do pojedynczego 

wykorzystania 

08 – 15.04.2018 1.675,00 2.200,00 08 – 22.04.2018 3.120,00 4.170,00 

15 – 22.04.2018 1.675,00 2.200,00    

13 – 20.05.2018 1.675,00 2.200,00 13 – 27.05.2018 3.120,00 4.170,00 

20 – 27.05.2018 1.675,00 2.200,00    

10 – 17.06.2018 1.675,00 2.200,00 10 – 24.06.2018 3.120,00 4.170,00 

17 – 24.06.2018 1.675,00 2.200,00    

08 – 15.07.2018 1.675,00 2.200,00 08 – 22.07.2018 3.120,00 4.170,00 

15 – 22.07.2018 1.675,00 2.200,00    

12 – 19.08.2018 1.675,00 2.200,00 12 – 26.08.2018 3.120,00 4.170,00 

19 – 26.08.2018 1.675,00 2.200,00    

09 – 16.09.2018 1.675,00 2.200,00 09 – 23.09.2018 3.120,00 4.170,00 

16 – 23.09.2018 1.675,00 2.200,00    

07 – 14.10.2018 1.675,00 2.200,00 07 - 21.10.2018 3.120,00 4.170,00 

14 – 21.10.2018 1.675,00 2.200,00    
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W cenie turnusu: 

- noclegi 

- 5 zbilansowanych posiłków dziennie (dieta 1200 kcal) 

- poranny rozruch z instruktorem – w zależności od pogody w terenie lub na sali 

- zajęcia na basenie z instruktorem - aquaaerobik 

- zajęcia na sali z instruktorem (piłki, step, aerobik, taśmy – w zależności od dnia)  

- piesze wycieczki górskie z instruktorem  

- dostęp do basenu, ścieżki zdrowia, boiska do siatkówki, salki gimnastycznej 

- sauna sucha wieczorem, 4 x w tygodniu po 1 h (grupowo) 

- 3 masaże mechaniczne na 7 dni 

- 10% rabatu na zabiegi kosmetyczne w Salonie Spa 

- pomiar obwodów ciała, ciężaru ciała, określenie BMI 

 

 

 

Turnus trwa od niedzieli do niedzieli; zaczyna się obiadem a kończy śniadaniem.  

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty. 

Doba hotelowa od godz. 14:00 do 10:00. 

 

 

 

WAŻNE: 

- na turnus prosimy o zabranie ze sobą obuwia na salę gimnastyczną oraz na wycieczki górskie 

oraz wygodnego ubrania do ćwiczeń (najlepiej dres), 

- na basenie obowiązkowy czepek, strój kąpielowy oraz klapki, 

- należy pamiętać o przyjmowaniu dużej ilości płynów niegazowanych, 

- turnus odchudzająco – kondycyjny jest skierowany do osób zdrowych. 

 

 

 

Dodatkowe opłaty: opłata parkingowa: 5,00 zł/doba; opłata uzdrowiskowa: 3,00 zł/doba/os. 

 

 

 

Rezerwacje i szczegółowe informacje: tel. 18 262 01 75, email: recepcja@spabudowlani.pl 

www.spabudowlani.pl 


