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b) dwóch osób (cena zawiera zakwaterowanie,
wyżywienie i leczenie 2 osób), trzecia osoba
i następne za zakwaterowanie, wyżywienie
i zabiegi płacą za 1 osobodzień 140 zł 

b) dwóch osób (cena zawiera zakwaterowanie,
wyżywienie i leczenie 2 osób), trzecia osoba
i następne za zakwaterowanie, wyżywienie
i zabiegi płacą za 1 osobodzień 120 zł 

Pokój 2 os. o podwyższonym standardzie do
dyspozycji:
- jednej osoby (cena zawiera zakwaterowanie,
wyżywienie i leczenie jednej osoby)

Pokój 2 os. o podwyższonym standardzie do
dyspozycji:
- jednej osoby (cena zawiera zakwaterowanie,
wyżywienie i leczenie jednej osoby)

Apartament do dyspozycji:
a) jednej osoby (cena zawiera zakwaterowanie,
wyżywienie i leczenie 1 osoby)

Apartament do dyspozycji:
a) jednej osoby (cena zawiera zakwaterowanie,
wyżywienie i leczenie 1 osoby)
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Za dzień od osoby
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Pokój 1 osobowy z łazienką

Pokój 1 osobowy z łazienką Pokój 1 osobowy z łazienką

Miejsce w pokoju 2 os. z łazienką o podw. stand.

Miejsce w pokoju 2 os. z łazienką

Miejsce w pokoju 2 os. z łazienką Miejsce w pokoju 2 os. z łazienką

Miejsce w pokoju wieloosobowym z łazienką

Pokój 1 osobowy z łazienką o podw. stand.

Apartament Prezydencki „H. Marconi” dla 2 osób Apartament Prezydencki „H. Marconi” dla 2 osób

Pokój 2 os. z łazienką do dyspozycji jednej osoby Pokój 2 os. z łazienką do dyspozycji jednej osoby

A. W sezonie (15.04-14.10)

C. Pobyt rekreacyjny w sezonie

B.

A. Po sezonie (15.10-14.04)

C. Pobyt rekreacyjny po sezonie

B.

REZERWACJA POBYTÓW PEŁNOPŁATNYCH: tel. 41 370 38 00, kom. 785 005 500
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Pokój 1 osobowy z łazienką

Miejsce w pokoju 2 os. z łazienką o podw. stand.

Miejsce w pokoju 2 os. z łazienką

Miejsce w pokoju wieloosobowym z łazienką

Pokój 1 osobowy z łazienką o podw. stand.1A
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Określenie pokoju
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Recepcja Sanatorium MARCONI: tel. 41 370 30 00
Recepcja Sanatorium KRYSTYNA: tel. 41 370 32 00

e-mail: rezerwacja@ubz.pl
www.uzdrowiskobusko.pl

facebook.com/ubzpl

Za dzień od osoby
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    - Pobyt leczniczy - obejmuje następujące usługi: zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie - bez kolacji w ostatnim dniu pobytu na turnusie, istnieje możliwość 
dopłaty do podwyższonego standardu wyżywienia), opiekę lekarską, pielęgniarską, 4 rodzaje zabiegów dziennie. Zabiegi wydawane są od poniedziałku do soboty. Za 
każdy dzień świąteczny pacjent otrzymuje 4 zabiegi z puli zabiegów dodatkowych.
   Przy pobycie co najmniej 13 dniowym pacjent otrzymuje dodatkowo 5 zabiegów promocyjnych w tygodniu z puli zabiegów:  muzykoterapia ,  inhalacje  solankowe 
indywidualne, platforma wibracyjna, ćwiczenia na rowerze treningowym, ćwiczenia na bieżni treningowej, masaż z podczerwienią, tlenoterapia.

- Pobyt rekreacyjny - obejmuje następujące usługi: zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie - bez kolacji w ostatnim dniu turnusu, istnieje możliwość dopłaty do 
podwyższonego standardu wyżywienia), 2 rodzaje zabiegów dziennie z grupy: muzykoterapia, bieżnia treningowa, inhalacje solankowe, tlenoterapia, stoły reco-alter.  
Zabiegi wydawane są od poniedziałku do piątku.

ź Pobyt pacjenta pełnopłatnego na turnusie rozpoczyna się o godzinie 7⁰⁰ w dniu rozpoczynającym turnus, a kończy się ostatniego dnia pobytu o godzinie 16⁰⁰ -  bez kolacji. 
Istnieje możliwość przyjazdu w przeddzień rozpoczęcia turnusu po godzinie 18⁰⁰. Nocleg w tym przypadku jest bezpłatny. Pacjent w tym dniu nie otrzymuje kolacji.

ź  Do leczenia uzdrowiskowego wymagane są aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich (OB, morfologia, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej oraz dotychczasową 
dokumentację medyczną).   Na leczenie uzdrowiskowe pacjent zobowiązany jest przywieźć na cały okres trwania pobytu w Uzdrowisku stale przyjmowane leki. 
Uprzejmie prosimy o posiadanie przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.

ź  Za wykonane w Uzdrowisku badania analityczno - diagnostyczne, badania i konsultacje specjalistyczne oraz za leki ponad ustaloną normę (za wyjątkiem świadczeń i badań 
koniecznych w przypadku ratowania życia) obowiązują opłaty według cen ustalonych w odrębnych cennikach.

ź  Przy sprzedaży usług w pełnym zakresie (wg tabeli A, B i C) dla kuracjuszy korzystających z leczenia pełnopłatnego w Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A. począwszy od trzeciego 
pobytu ustalono rabat w wysokości 5%, od czwartego pobytu 6%, od siódmego pobytu 7%, od dziesiątego pobytu 10%, od piętnastego pobytu 15%. Rabaty nie sumują się.

ź  Istnieje możliwość stosowania diety indywidualnej za dodatkową opłatą.
ź  Do ceny pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną ustaloną przez Gminę Busko-Zdrój.
ź W obiektach Uzdrowiska dostępny jest Internet bezprzewodowy oraz biblioteka.
ź Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami. 

F. Pobyt z możliwością kuracji i zakwaterowania
w „Willa Cyprys” i „Willa Bagatela”.

Pokój 1 osobowy
bez łazienki

Pokój 2 osobowy
bez łazienki

Apartament

E. Pobyt z możliwością kuracji i zakwaterowania w wolno stojącym domku
na terenie parku zdrojowego. Cena 250 zł brutto za dobę.

G. Pobyt z możliwością kuracji i zakwaterowania w Szpitalu GÓRKA - www.szpitalgorka.pl
Rezerwacja: Biuro Obsługi Pacjenta tel. 41 370 34 10, 41 370 34 20, e-mail: rezerwacja@szpitalgorka.pl

Ceny poszczególnych pokoi za dobę (ceny zawierają podatek VAT):

Do dyspozycji: 1 pokój dwuosobowy, 3 pokoje jednoosobowe, aneks kuchenny, 2 łazienki,
ogród, miejsce do parkowania samochodów.

Pokój 1 osobowy
z łazienką na poddaszu

Pokój 1 osobowy
na parterze

Pokój 1 osobowy na parterze
do dyspozycji 2 osób

Pokój 2 osobowy
na parterze

Pokój 2 osobowy na parterze
do dyspozycji 3 osób

z łazienką
180,00 zł

z łazienką
160,00 zł

Cena miejsca w pokoju
jednoosobowym 

Cena miejsca w pokoju
dwuosobowym 

Pokój 2 osobowy do dyspozycji 1 osoby - 260,00zł

Cena miejsca w pokoju 
wieloosobowym 

bez łazienki
155,00 zł

bez łazienki
145,00 zł

z łazienką
150,00 zł

bez łazienki
140,00 zł Przy pobycie co najmniej 20 dniowym

pacjent otrzymuje rabat w wysokości 10%
ceny za osobodzień.

40 70 200

D. Pobyt hotelowy ze śniadaniem do 3 dni (od godz. 16:00 do 10:00). Cena zawiera podatek VAT.
Określenie pokoju Określenie pokojuCena za dobę Cena za dobęLp.

Pokój 1 osobowy z łazienką

Pokój 2 osobowy z łazienką (dla jednej osoby)

(dla jednej osoby)

-

Pokój 3 osobowy z łazienką
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Źródło zdrowia 
i  wypoczynku

W tym 4 zabiegi zgodnie z ordynacją lekarską.
Za każdy dzień świąteczny pacjent otrzymuje
2 zabiegi dodatkowe.
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