
ALMA TOUR. Biuro Turystyki. T umaczenia . EDUCATION .
Wynajem autokarów – busy  ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg
 Tel/fax 15 823 57 65 , e-mail; Alma@tbg.net.pl

Sanatoryjno – wypoczynkowy „Budowlani to najpi kniejszy architektonicznie obiekt 

wypoczynkowy Pienin, po o ony w centrum uzdrowiskowej cz ci Szczawnicy na

s onecznym po udniowym stoku góry Bryjarka, ze wspania ym widokiem na ca

Szczawnic oraz Pieniny. Kompleks sk ada si  z o rodka sanatoryjnego oraz nowo 

otwartego skrzyd a hotelowego o standardzie***. O rodek dysponuje pokojami 1,2,3- 

osobowymi, wszystkie pokoje z pe nym w z em higieniczno –sanitarnym, wyposa one

s  w: TV SAT, radio, telefon. Mo liwo  skorzystania z odnowy biologicznej SPA oraz z

zabiegów: Inhalacje: celkowe, bullinga; Fizykoterapia: lampa solux, biotron,

kwarcowa, bio-v, magnetotera pia, interdyn, diadynamik, terapuls, jonoforeza, 

ultrad wi ki, tens, pr dy kotza, jonoforeza, ó ko magnetyczne, laseroterapia, krioterapia

punktowa, sucha k piel w dwutlenku w gla, sucha k piel w ozonie. Kinezyterapia:

gimnastyka zbiorowa, gimnastyka w basenie. Masa e mechaniczne: hydro jet, ceragen, 

hhp, mata masuj ca.

Zabiegi za dodatkow  odp atno ci : k piel pere kowa, borowinowa, czterokomorowa,

ok ady borowinowe, hydromasa , masa  wirowy, natrysk szkocki, masa  suchy r czny.

Us ugi dodatkowe za odp atno ci : solarium, sauny sucha i parowa, jacuzzi, salon SPA, 

salon fryzjerski.

Zapewniamy:
10 noclegów (od obiadu w dniu przyjazdu do niadania w dniu wyjazdu), wy ywienie 3 x dziennie, 2 rodzaje 
zabiegów dziennie wed ug wskaza , ca odobowa opieka medyczna,  badanie diagnostyczne,  diagnostyka 
sk adu cia a, wizyta lekarska z zaordynowaniem zabiegów, dost p do basenu krytego. Przejazd autokarem
w 2 strony, Ubezpieczenie NNW. /7000PLN/.

Cena z dojazdem 1.690z  / os.  01.10. – 10.10.2012r. 

Uwaga: Obowi zuje kolejno  zg osze . Wp aty:  I zaliczka 500 z . przy zapisie ,
14 dni   przed wyjazdem  898 z .  na numer konta ALMA TOUR   PKO BP O/Tarnobrzeg
38 1020 4913 0000 9702 0095 0709.


