
BUSKO ZDRÓj-TURNUSY REHABILITACYjNE

BUSKO ZDRÓJ - jest jednym z głównych uzdrowisk polskich. Położone w południowej części 
woj. świętokrzyskiego, w odległości 50 km na południe od Kielc i 80 km na północ od Krakowa. 
Leży na wysokości 220-250 m n.p.m. w regionie zwanym PONIDZIE i rozciąga się na zboczach 
Garbu Wójczańsko-Pińczowskiego. Bioklimat charakteryzuje się największą liczbą dni słonecznych. 
Bogactwem uzdrowiska są unikatowe wody siarczkowo-siarkowodorowe, solanki i borowiny stosowane 
w dolegliwościach reumatycznych, gośćcowych i układu krążenia. To spowodowało, że w miasteczku 
stworzono odpowiednie warunki do kuracji i relaksu. Znajdują się tu liczne domy sanatoryjne  
i pensjonaty z nowoczesną bazą zabiegową, Piękny Park Zdrojowy z alejami spacerowymi, Promenada 
z Aleją Gwiazd, w parku koncerty słynnej Buskiej Orkiestry Zdrojowej. NOWOŚĆ !!! POTĘŻNA TĘŻNIA  
(największy tego typu obiekt w Polsce), nowoczesna pijalnia wód, oranżeria i wspaniałe fontanny 
– oddane do użytku wiosną 2021 r. Ogółem buskie sanatoria dysponują ponad 2000 miejsc. 
Przyjeżdżający do Buska kuracjusze znajdują troskliwą opiekę, a wysokospecjalizowana kadra 
lekarska, pozostająca w ścisłym kontakcie z klinikami i akademiami medycznymi wielu 
uznanych ośrodków naukowych, zapewnia fachową i wszechstronną opiekę medyczną. 

HOTEL ***  GROMADA  MEDICAL SPA - położony w cichej dzielnicy uzdrowiska 
przy zabytkowym Parku Zdrojowym. Czterokondygnacyjny budynek, posiadający windę i podjazd, co 
umożliwia pobyt osobom niepełnosprawnym. W pobliżu hotelu znajdują się: hala sportowa, stadion, 
korty tenisowe oraz pływalnia miejska. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: recepcja, elegancka restauracja, 
kawiarnia, ogródek letni, room service, baza zabiegowa nowocześnie wyposażona z fachowym 
personelem, wypożyczalnia rowerów, kije do Nordic Walking, WiFi na terenie całego hotelu.

Zakwaterowanie: Pokoje 1,2-osobowe z łazienkami /umywalka, prysznic i WC/. Pokoje wyposażone 
w tapczany jednoosobowe, stolik, fotele, telewizor, czajnik bezprzewodowy.
Wyżywienie: 3  x dziennie. Śniadania i kolacje - BUFET, obiad - serwowany. Pobyt rozpoczyna się 
obiadem od godz.14.00 i kończy śniadaniem do godz.10.00.

Program:
1 DZIEŃ -  Zbiórka. Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie od 
godz.14.00. Obiad. Spotkanie informacyjne. Kolacja.
2 DZIEŃ I KOLEJNE - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie - śniadania 
i kolacje - BUFET, obiad - serwowany. PAKIET REHABILITACYJNY: konsultacja lekarska 
i ustalenie zabiegów (3 dziennie w dni robocze), inhalacje w tężni; marsze z kijami 
Nordic Walking; Zajęcia animacyjno-rozrywkowe, zajęcia integracyjne na Sali: gry 
planszowe, rozgrywki w szachy, zajęcia na Sali Fitness, korzystanie z infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, spacery po Parku Zdrojowym, udział w imprezach rozrywkowych 
organizowanych w muszli koncertowej w parku. 
OSTATNI DZIEŃ - Śniadanie. Wykwaterowanie.

Cena obejmuje:
- zakwaterowanie 6/13 noclegów
- wyżywienie: 3x dziennie
- pakiet Rehabilitacyjny: badanie lekarskie; 3 zabiegi dziennie przez 6/12 dni zabiegowych, 
  bezpłatne wypożyczenie rowerów, kijów do Nordic Walking, leżaków.
- program
- opiekę pilota/koordynatora
- ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
- obowiązkowa składka na TFG i TFP
UWAGI:
- Pobyt rozpoczyna się od godz. 14.00. obiadem i kończy śniadaniem do godz. 10.00.
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji.
- W trakcie przejazdu i pobytu opieka pilota/koordynatora.
- Prosimy zabrać ze sobą ręczniki i zapas leków.
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX, dodatkowa opłata w zależności od miejsca wyjazdu.

UWAGA: możliwość innych terminów.


