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Happy Tour

San Vita

Ferie 2019

terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019

Termin ferii w 2019 roku

Województwa

14 stycznia - 27 stycznia

kujawsko-pomorskie
lubuskie
małopolskie
świętokrzyskie
wielkopolskie

21 stycznia - 3 lutego

podlaskie
warmińsko-mazurskie

28 stycznia - 10 lutego

dolnośląskie
mazowieckie
opolskie
zachodniopomorskie

11 lutego - 24 lutego

lubelskie
łódzkie
podkarpackie
pomorskie
śląskie

Biuro Turystyczne Happy Tour - Ferie zimowe w Rabce Zdroju

Uzdrowisko Rabka Zdrój le?y w Ma?opolsce zachodniej, w górach Karpatach, w
odleg?o?ci 50 km na po?udnie od Krakowa i 35 km na pó?noc od Zakopanego. Rabka
jest najbli?szym od Krakowa zdrojowiskiem górskim. Du?e st??enie w rabcza?skich
solankach minera?ów jodu i bromu oraz doskona?y mikroklimat wspomagaj? leczenie
schorze? uk?adu oddechowego i kr??enia, zarówno u osób doros?ych jak u dzieci.

Dzi?ki tym walorom ju? w 1864 r. powsta? w Rabce zak?ad k?pielowo - leczniczy, a kilka
lat pó?niej sanatorium dzieci?ce. Obecnie w mie?cie dzia?a wiele domów sanatoryjnych
i o?rodków wczasowych, a kuracjusze i tury?ci korzystaj? z nowoczesnej t??ni solankowej
i pijalni wód mineralnych. W Centrum miasta znajduje si? i zajmuje powierzchni? 30 ha
Park Zdrojowy. Nale?y on do najwi?kszych parków na terenie Ma?opolski.

Rabka Zdrój to jedno z najpopularniejszych polskich uzdrowisk, które od lat przyciaga turystów i
kuracjuszy z całej Europy. Liczne trasy narciarskie i rowerowe, szlaki pieszych wędrówek oraz
mozliwość wspinaczki górskiej sprawiają, że Rabka jest atrakcyjnym miejscem całorocznego
wypoczynku. Zapraszamy do spędzenia ferii zimowych w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym SanVita. Wysoki standard obsługi, wspaniałe wyżywienie i rodzinna atmosfera
oraz przepiękne zimowe góry to główne atuty, dla których warto odwiedzić nasz Ośrodek.

Terminy:

Cena pobytu:

Cena obejmuje:

Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych oraz studiach 2 + 1 z pe?nym
w?z?em sanitarnym. W pokoju TV, lodówka, czajnik bezprzewodowy, ?y?eczki,
szklanki, talerzyki, r?czniki;
wyżywienie: śniadania i obiadokolacje. Świadczenia rozpoczynają się od obiadokolacji w dniu
przyjazdu a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu;
do dyspozycji gości: Internet Wi-Fi, kawiarenka internetowa;
dyskoteki, karaoke;
inhalacje solanką rabczańską;
dla zainteresowanych pełna baza zabiegów rehabilitacyjnych.

Usługi dodatkowo płatne:

nauka jazdy na nartach lub snowboardzie z instruktorem, wynajęcie sprzętu zimowego;
kulig z ogniskiem;
wycieczki fakultatywne: do Zakopanego, Szczawnicy, Białki Tatrzańskiej;
opłata uzdrowiskowa wg obowiązujących stawek.

UWAGA!
Istnieje możliwość zorganizowania przejazdu autokarem.
Cena kalkulowana indywidualnie.

ODWIEDŹ STRONĘ OŚRODKA SAN VITA
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