
W terminie 
od 7. 11. - 13. 12. 2010 i od 10. 1. -  22. 4. 2011
5 dniowy pobyt (4 noce) obejmuje:

Zakwaterowanie
w pokoju 2-osobowym z łazienką, 
w domach zdrojowych Priessnitz***, Bezruč*** i Jan Ripper

Wyżywienie
śniadanie w formie stołów szwedzkich

Zabiegi sanatoryjne
1x masaż aromatyczny - z wykorzystaniem
olejków aromatycznych: lawanda, pomarańcza
czerwona, ylang-ylang oraz rozmaryn
1x wanna z hydromasażem - masaż
całego ciała za pomocą 130 natrysków
do masażu
1x Świat Saun - kompleks z sauną
aromatyczną, fińską oraz parową,
chodnik Priessnitza, jacuzzi
1x basen z wirami, prądem wodnym
i wodospadem

Karnet narciarski
3x karnet narciarski na 4 godziny
z posiłkami w SKI centrum Miroslav,
kompleksach narciarskich Kaste Pet-
říkov i Neubauer Ramzová

Taksa uzdrowiskowa

Zniżki
100% zniżki dla dziecka do 3 lat zakwaterowanego 
na dostawce lub łóżeczku dziecięcym, bez wyżywienia.
20% zniżki dla dziecka do 12 lat, zniżka obejmuje też zakwaterowanie z wyżywieniem.
10% zniżki na szkółkę narciarską SUN Ski w kompleksach narciarskich Ramzová i Miroslav.

Pobyt 
na nartach

Cena całego pakietu

4 635 CZK
za osobę / pobyt

Pobyt sportowo-

relaksacyjny z możliwością

skorzystania z zabiegów 

i usług leczniczych



• nowoczesne centrum balneologiczne

• Świat Saun NOWOŚĆ

• unikatowy park balneologiczny z zabiegami 
pod otwartym niebem NOWOŚĆ

• basen z wirami, wodospadem i prądami wodnymi

• centrum fitness

• sztuczne lodowisko czynne również wieczorem

• oświetlony stok narciarski 

• utrzymywane trasy biegowe

• wypożyczalnia sprzętu sportowego, 
serwis smarowania nart

• solna jaskinia z mikroklimatem

• imprezy firmowe i organizacja kongresów

Cała oferta zabiegów sanatoryjnych 
dostępna pod adresem www.priessnitz.cz. 
Zamówienie zabiegów poprze adres emailowy: 
procedury@priessnitz.cz
tel. +420 584 491 135 (462, 521)

Aktualnych informacji o usługach, imprezach 
kulturalnych oraz możliwościach sportowych 
w uzdrowisku chętnie udzielimy przez 
telefon: +420 584 491 470 lub przez 
e-mail: infocentrum@priessnitz.cz

Na Państwa prośbę chętnie bezpłatnie 
wyślemy materiały informacyjne i promocyjne.

Uzdrowisko Priessnitz
Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník, Republika Czeska
tel.: +420 584 491 268 (648, 265), fax: +420 584 411 412
e-mail: rezervace@priessnitz.cz, www.priessnitz.cz

Oferta 
Uzdrowiska 

Priessnitz Jeseník


