
 

ILOŚĆ OSÓB W POKOJU STANDARD POKOJU 

POBYT LECZNICZY                                                    
cena za dobę od osoby 

POBYT HOTELOWY                                                   
cena za dobę od osoby 

Pobyt poza sezonem Pobyt w sezonie Pobyt poza sezonem Pobyt w sezonie 

4 os. B5  100 110 110 120 

3 os. C 120 140 60 70 

3 os. Standard 130 150 120 130 

3 os. B2 140 160 130 140 

2 os. C 130 150 70 80 

2 os. Standard 140 160 130 140 

2 os. Standard-Mały 130 150 125 135 

2 os. Z 130 150 130 140 

2 os. B2 160 170 160 170 

2 os. B5 130 150 130 140 

1 os. 313 120 140 110 120 

1 os. F3 150 170 150 160 

1 os. Studio 150 170 140 150 

1 os. B1 170 180 180 190 
 

• Ceny podano w PLN, zawierają podatek VAT. 

• Ceny nie zawierają opłaty uzdrowiskowej, którą określa Uchwała Rady Miasta Inowrocławia. 

• W przypadku rezerwacji pokoju wieloosobowego „na wyłączność”- do ceny pobytu należy doliczyć 40% ceny pobytu w tym pokoju. 

• Pobyt w sezonie to pobyt:  od 01.04 do 31.10 

• Pobyt poza sezonem to pobyt: od 01.01 do 31.03 oraz od 01.11 do 31.12 

• Pobyt rozpoczyna się od godz: 13:00 pierwszego dnia pobytu, kończy się o godz: 10:00 ostatniego dnia pobytu.  

(opuszczenie pokoju po godz: 10:00 skutkować będzie naliczeniem opłaty za kolejną dobę). 

• Pobyt rozpoczyna się obiadem, kończy się śniadaniem. Pobyt leczniczy to minimum 5 dób. W przypadku skrócenia pobytu w dniu 

przyjazdu lub w trakcie jego trwania płatności nie podlegają zwrotowi. 

 
Pakiet usług  w ramach: POBYTU LECZNICZEGO   

• zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),  

• wizyta lekarska z ordynacją zabiegów, 3 zabiegi dziennie*, 

• zabiegi od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych), pierwszy i ostatni dzień pobytu są dniami bez 
zabiegów,  

• całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska. 
*wszystkie zabiegi lecznicze z wyjątkiem: kriokomory, masażu całkowitego i kąpieli kwasowęglowej suchej (te zabiegi są tylko pełnopłatne). 

 
Pakiet usług w ramach: POBYTU HOTELOWEGO  

• zakwaterowanie, śniadanie. 
WYPOSAŻENIE POKOI: 
1 os. B1………… łazienka, TV, lodówka, czajnik elektryczny. 
1 os. Studio…..  2 pokoje jednoosobowe połączone wspólnym przedpokojem i ze wspólną łazienką, TV, czajnik elektryczny.  
1 os. 313……….  TV, czajnik elektryczny, umywalka w pokoju, łazienka na korytarzu na wyłączność tylko tego pokoju.  
1 os. F3…………  mały pokój, zamiast szafy jest wieszak naścienny, łazienka, TV, czajnik elektryczny, blisko pokoju pielęgniarek. 
2 os. Standard i Standard-Mały….. łazienka, TV, czajnik elektryczny. 
2 os. Z……… łazienka, TV, czajnik elektryczny, lodówka, dostęp do Internetu za pośrednictwem WiFi, osobne wejście schodami - bez windy 
2 os. B2………..  2 pokoje (dzienny i sypialnia), łazienka, TV, lodówka, czajnik elektryczny. 
2 os B5…………  łazienka na korytarzu, TV, czajnik elektryczny. 
3 os. i 2 os. C… łazienka, TV, czajnik elektryczny, schody-bez windy. 
4 os. B5………… łazienka, TV, czajnik elektryczny.  
Na terenie ośrodka można korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu poprzez WiFi. 
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KONTAKT I INFORMACJE: 
 Recepcja tel. (52) 353 57 00 

rezerwacja@san-energetyk.com.pl 
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Uzdrowiskowy 
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www.san-energetyk.com.pl 

 

CENNIK POBYTÓW PEŁNOPŁATNYCH 2022 

 

Cennik obowiązuje od dnia: 01.01.2022 

Oferty LAST MINUTE i PROMOCYJNE ukazują się na bieżąco, na naszej stronie internetowej www.san-energetyk.com.pl 


