
 

 

   

 

 

 

Oferta turnusów i pobytów świąteczno-noworocznych  

w Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil” w Rymanowie-Zdroju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 

Oferujemy turnusy i pobyty świąteczno-noworoczne w terminach: 
 
Turnus świąteczno-noworoczny                                         
20.12.2018 r. – 02.01.2019 r.                    
       

 
Budynek A i B 

Pokoje standardowe 

Budynek C 
Pokoje o podwyższonym 

standardzie 

Pokój 1-osobowy BRAK WOLNYCH MIEJSC 2580 zł/ os. 

Pokój 2-osobowy BRAK WOLNYCH MIEJSC 2255 zł/ os. 

Pokój 3-osobowy BRAK WOLNYCH MIEJSC 2125 zł/ os. 

                                                                     

Cena obejmuje: 13 noclegów, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), do 30 zabiegów w turnusie 

zaordynowanych przez lekarza Sanatorium (zabiegi nie są wykonywane w niedziele i święta), Uroczystą 

Kolację Wigilijną oraz Bal Sylwestrowy. 

Dla pierwszych pięciu par, które dokonają opłaty za turnus oferujemy kąpiel z koloroterapią z nutą 

pomarańczy, cynamonu i goździków w cenie! 

 
Pobyt świąteczny                                        
23.12.2018 r. – 27.12.2018 r.                                                                                 
                                                                                                                              Ceny zawierają rabat do 12 %                                                                         

 
Budynek A i B 

Pokoje standardowe 

Budynek C 
Pokoje o podwyższonym 

standardzie 

Pokój 1-osobowy BRAK WOLNYCH MIEJSC 694 zł/ os. 

Pokój 2-osobowy BRAK WOLNYCH MIEJSC 650 zł/ os. 

Pokój 3-osobowy BRAK WOLNYCH MIEJSC 610 zł/ os. 

                       

Cena obejmuje: 4 noclegi, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), wejście na basen 

i jacuzzi (2razy), wyjątkowy relaksacyjny masaż strumieniem podwodnym (2 razy) oraz 

Uroczystą Kolację Wigilijną. 

 
Pobyt noworoczny                                      
28.12.2018 r. – 02.01.2019 r.                                                        
                                                                                                                                                Ceny zawierają rabat do 10%    

 
Budynek A i B 

Pokoje standardowe 

Budynek C 
Pokoje o podwyższonym 

standardzie 

Pokój 1-osobowy 895 zł/ os. 995 zł/ os. 

Pokój 2-osobowy 865 zł/ os. 940 zł/ os. 

Pokój 3-osobowy 815 zł/ os. 890 zł/ os. 



 

                                                                                                           

Cena obejmuje: 5 noclegów, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), wejście na basen 

i jacuzzi (2 razy), wyjątkowy relaksacyjny masaż strumieniem podwodnym (2 razy), inhalację 

rumiankową oraz Bal Sylwestrowy. 

Dla pierwszych pięciu par, które dokonają opłaty za pobyt oferujemy pobudzający i głęboko 

nawilżający  masaż na bazie zielonej herbaty w cenie! 

 
Bal Sylwestrowy z noclegiem                                      
31.12.2018 r. – 01.01.2019 r.   
         

 
Budynek A i B 

Pokoje standardowe 

Budynek C 
Pokoje o podwyższonym 

standardzie 

Pokój 1-osobowy 300 zł/ os. 320 zł/ os. 

Pokój 2-osobowy 300 zł/ os. 320 zł/ os. 

Pokój 3-osobowy 290 zł/ os. 310 zł/ os. 

 

 Cena obejmuje: Nocleg ze śniadaniem oraz Bal Sylwestrowy. 

 

Rezerwacja: 

Sanatorium Uzdrowiskowe „Stomil” Sp. z o.o.  
ul. Świerkowa 1  
38-481 Rymanów-Zdrój,  
tel. +48 13 43 57 327, 785 502 781,  
       +48 13 43 57 349     
e-mail: recepcja@sanatorium-stomil.com.pl 
 
Informacje dodatkowe: 

1. Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie skutkuje obniżeniem ceny. 
2. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie na miejscu pobierana jest opłata uzdrowiskowa 

3,50 zł/osoba/doba, dzieci w wieku do 15 lat i kombatanci posiadający ważną legitymację 2,00 
zł/osoba/doba na rok 2018. 

3. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu po wcześniejszym ustaleniu z recepcją dostępności 
pokoi. 

  

Serdecznie zapraszamy do Rymanowa-Zdroju, jednego z najczystszych  
ekologicznie miejsc Polski. 
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