
                                                              

CENNIK  SANATORIUM ''RAFAŁ"
Obowiązuje od 07.09.2021r.

PAKIETY SANATORIUM „RAFAŁ” STANDARD
POKOJU

Pokój 
1-osobowy 

 

Pokój
 2-osobowy

cena za 1 osobę/dobę 
(cena za dobę za pokój)

UZDROWISKOWO-LECZNICZY
7 - 14 noclegów

Cena zawiera : nocleg, pełne wyżywienie,
wizyta lekarska

4 zabiegi lecznicze /doba/os.

STANDARD 230 210(420)

PODWYŻSZONY
STANDARD 250 230(460)

ZDROWY KRĘGOSŁUP
7 noclegów

Cena zawiera:  nocleg, pełne wyżywienie,
     wizyta lekarska

                         6 x kąpiel siarczkowa
                         3 x terapia manualna

           3 x ćwiczenia  indywidualne
      5 x ćwiczenia zespołowe

         lub ćwiczenia UGUL

                         3 x masaż klasyczny
                         3 x masaż  Hydro-Jet
                         5 x kriosauna

                   lub krioterapia miejscowa

STANDARD 2010*
             pakiet

1870*/3740
1 osoba/2 osoby

pakiet

PROFILAKTYCZNY
min. 2 noclegi

Cena zawiera:  nocleg, pełne wyżywienie,
1 zabieg leczniczy/doba/os. z listy zabiegów

niewymagających wizyty lekarskiej 
i konsultacji fizjoterapeuty

STANDARD 200       180(360)

PODWYŻSZONY
STANDARD 220       200(400)

Doba hotelowa: od 17.00 w dniu przyjazdu do 11.00 w dniu wyjazdu
Śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego. Obiady serwowane do stolika

Pobyt dzieci 3-12 lat – 100zł doba (3 posiłki), 80zł (śniadanie), dzieci 0-3 lat- BEZPŁATNIE
POBYT HOTELOWY: nocleg, śniadanie 150/1os., 240/2 os.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA STAŁYCH KLIENTÓW
Od 29 doby pobytu rabat - 5%   Od 71 doby pobytu rabat - 10%

SANATORIUM „RAFAŁ”
28-100  Busko-Zdrój, ul. Topolowa 2

tel. +48 41 378 39 68
                         +48 41 378 21 62

e-mail: rafal@busko.com.pl
http://www.rafal.busko.pl

mailto:rafal@busko.co


*dopłata do pokoju o podwyższonym standardzie 20zł/doba/pokój
  dopłata do balkonu w pokojach standard 10zł/doba/os. 
  pokoje  2 os standard I piętro są objęte dodatkowym rabatem -5%  doba/os.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z BASENU W  SANATORIUM ”SŁOWACKI”

z saunami i  hydromasażem solankowym jodowo-bromowym (jacuzzi) 
oraz

BASENÓW TERMALNO-MINERALNYCH W „TERMA SŁOWACKI”
z 26 atrakcjami wodnymi, basenu zewnętrznego, saun, jacuzzi, tężni solankowej 

oraz balii siarczkowych

Sanatorium „Rafał” to kameralny ośrodek sanatoryjny z wieloletnią tradycją
w leczeniu schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych i neurologicznych.
Leczymy min. zespoły bólowe kręgosłupa, stawów i mięśni, dyskopatie i zespoły 
korzeniowe, poprzeciążeniowe zespoły tkanek okołostawowych /zespół 
bolesnego barku, łokieć tenisisty i golfisty i inne/stany po urazach narządu ruchu, 
stany po operacjach ortopedycznych i neurologicznych, osteoporoza.

OFERUJEMY:

NOWOCZESNY ZAKŁAD PRZYRODOLCZNICZY

 50 zabiegów fizjoterapeutycznych, indywidualne programy i

nowoczesne

metody rehabilitacji

WŁASNY KOMPLEKS OGRODOWY

PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA SANATORIUM „RAFAŁ”

WIZYTA LEKARSKA kwalifikująca do zabiegów  - 50 zł.



 Kawiarnię z muzyką na żywo i grillem w okresie letnim

STUDIO MASAŻU LECZNICZEGO

 Metody specjalistyczne fizjoterapii

GABINETY KOSMETYCZNE

 W TERMA SŁOWACKI RESORT, MEDICAL, SPA

…Serdecznie zapraszamy!

* Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
* Program lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami
* Parking - dodatkowo płatny
* W powyższe ceny pobytów nie jest wliczona opłata uzdrowiskowa.
*Obiekt zastrzega sobie prawo braku dostępności do niektórych oferowanych świadczeń i urządzeń z niezależnych przyczyn technicznych


