Regeneračný pobyt pre pracovníkov v zdravotníctve
TÝŽDEŇ V TATRÁCH (Január - Apríl 2022)

Doprajte sebe i tým, ktorí Vás v náročných časoch podporovali, pobyt zameraný na regeneráciu psychického
i fyzického zdravia. Doprajte si oddych v náručí Vysokých Tatier a využite našu výnimočnú ponuku, ktorú sme
pripravili pre našich kolegov pracujúcich v zdravotníctve. Ponúkame Vám komfortné ubytovanie, blahodarné
procedúry a polpenziu vyskladané tak, aby ste si mohli vychutnať kvalitu našich služieb a krásu našich veľhôr.
Teší sa na Vás tím Sanatória Dr. Guhra, n. o. v Tatranskej Polianke.

Ponuka Horáreň SOSNA, Tatranská Polianka za 340,00 €/os.

Pobyt začína v nedeľu popoludní a končí nasledujúcou sobotou dopoludnia
6 x Ubytovanie v penzióne Horáreň Sosna v izbe s vlastným sociálnym zariadením
6 x Polpenzia (raňajky a večera v sanatóriu)
5 x procedúra v Sanatóriu Dr. Guhra (1 x denne od pondelka do piatka)
6 x pobytová taxa
Kontakt pre rezerváciu pobytu: Silvia Svoreňová. Tel.: 0918263585
Poznámka: Vybavenie izieb a sociálnych zariadení sa líši, nemusí byť totožné s izbou na fotografii.

Ponuka GERLACH, Tatranská Polianka za 310,00 €/os.

Pobyt začína v nedeľu popoludní a končí nasledujúcou sobotou dopoludnia
6 x Ubytovanie v liečebnom dome Gerlach (Sanatórium Dr. Guhra. n. o.) v izbe s vlastným sociálnym zariadením
6 x Polpenzia (raňajky, večera)
5 x procedúra v Sanatóriu Dr. Guhra (1 x denne od pondelka do piatka)
6 x pobytová taxa
Kontakt pre rezerváciu pobytu: Recepcia sanatória, tel.:052/4422651
Poznámka: Vybavenie izieb a sociálnych zariadení sa líši, nemusí byť totožné s izbou na fotografii.

Ponuka HOREC Plus, Tatranská Polianka za 340,00 €/os.

Pobyt začína v nedeľu popoludní a končí nasledujúcou sobotou dopoludnia
6 x Ubytovanie v 2-lôžkovom štúdiu s vlastným sociálnym zariadením a vlastnou kuchynkou v turistickej ubytovni
Horec
6 x Polpenzia (raňajky, večera v sanatóriu)
5 x procedúra v Sanatóriu Dr. Guhra (1 x denne od pondelka do piatka)
6 x pobytová taxa
Kontakt pre rezerváciu pobytu: Barbora Ivanová, tel.:0944913446
Poznámka: Vybavenie izby je identické s fotografiou.

Ponuka HOREC, Tatranská Polianka za 280,00 €/os.

Pobyt začína v nedeľu popoludní a končí nasledujúcou sobotou dopoludnia
6 x Ubytovanie v turistickej ubytovni s vlastnou kuchynkou a spoločným sociálnym zariadením.
6 x Polpenzia (raňajky, večera v sanatóriu)
5 x procedúra v Sanatóriu Dr. Guhra (1 x denne od pondelka do piatka)
6 x pobytová taxa
Kontakt pre rezerváciu pobytu: Barbora Ivanová, tel.:0944913446
Poznámka: Vybavenie izieb a sociálnych zariadení sa líši, nemusí byť totožné s izbou na fotografii.
Upozornenie:
Uvedená cena balíčka platí pri pobyte, ktorý bude zakúpený a zrealizovaný do konca apríla 2022.
Uvedená cenová ponuka platí len za podmienky, že ubytovaný klient, alebo minimálne jeden z ubytovaných
v skupine je zamestnanec v zdravotníctve a vie to preukázať .
Cena a zloženie pobytového balíčka je pevné, nie je možné ponuku meniť a kombinovať.
Cena platí pre dospelú osobu a dieťa od 10 r.
Pobyt s dieťaťom mladším ako 10 r. je možný len v Horci alebo Sosne, po predošlej konzultácii.
Vzhľadom k tomu, že služby sa viažu s poskytovaním starostlivosti v zdravotníckom zariadení, pred ubytovaním je
potrebné pretestovať ubytovaných klientov antigénovým testom – testovanie je zahrnuté v cene, realizuje sa
v budove sanatória.
Možnosť zakúpiť procedúry navyše.

