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OFERTA PROMOCYJNA

dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Płocku

Doceniając ciężką i stresującą pracę Pielęgniarek i Położnych w ochronie zdrowia przygotowaliśmy dla
Państwa  ofertę  spędzenia  w  Ciechocinku  przyjemnego  wypoczynku  połączonego  z  rehabilitacją  i
wzbogaconą o profesjonalną kurację uzdrowiskową. 

Jesteśmy  sanatorium  o  długoletnich  tradycjach  lecznictwa  uzdrowiskowego,  znanym  z  fachowej,
profesjonalnej i  miłej obsługi oraz rodzinnej atmosfery,  bardzo istotnej i  docenianej przez naszych
Gości.

Do Państwa dyspozycji  oddajemy komfortowe i  funkcjonalne pokoje jedno i  dwuosobowe. Pokoje
wyposażone  są  w TV,  radio,  lodówkę,  czajnik  elektryczny,  suszarkę  do włosów,  ręczniki,  szlafroki.
Każdy pokój posiada balkon.
            
W trakcie pobytu oferujemy 3 zabiegi dziennie (dzień przyjazdu i wyjazdu są dniami bez zabiegów)
zlecone  przez  lekarza  balneologa,  3  posiłki  dziennie  oraz  opiekę  medyczną.  Wszystkie  usługi
zlokalizowane są w jednym budynku.

Dla  uatrakcyjnienia  pobytu  organizujemy  m.  in.  wycieczki,  występy  ciekawych  ludzi,  wieczorki
taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką, spacery z kijkami Nordic Walking, przejażdżkę
tramwajem konnym po Ciechocinku, spacery pod tężniami.

Szczegóły na stronie: www.sanatoriumkrystynka.pl 

Cennik promocyjny turnusów 14 dniowych dla Członków OIPiP w Płocku:

Termin turnusu Cena za osobę w pokoju
2 - osobowym

Cena za osobę w pokoju
1 - osobowym

16.06 – 30.06 1.860 2.280

30.06 – 14.07 1.860 2.280

14.07 – 28.07 1.860 2.280

28.07 – 11.08 1.860 2.280

11.08 – 25.08 1.860 2.280

25.08 – 08.09 1.860 2.280

08.09 – 22.09 1.860 2.280

22.09 – 06.10 1.650 2.070

http://www.sanatoriumkrystynka.pl/


06.10 – 20.10 1.650 2.070

20.10 – 03.11 1.650 2.070

03.11 – 17.11 1.250 1.670

17.11 – 01.12 1.250 1.670

01.12 – 15.12 1.250 1.670

15.12 -  29.12
Turnus Świąteczny

1.650 2.070

Aby móc skorzystać  z  oferty  prosimy  o poinformowanie,  że  jesteście  Państwo członkami OIPiP  w
Płocku.

Kontakt i rezerwacja:
Tel. 54/283 6221,  54/283 6496,  605 583 940
e-mail:  krystynka@ciechocinek.pl 

mailto:krystynka@ciechocinek.pl

	Termin turnusu
	Cena za osobę w pokoju
	1 - osobowym

