
BĄDŹMY W KONTAKCIE

22 322 8530
WWW.POLISHTRAVEL.COM.PL

Od 1990 roku zajmujemy się kompleksowym 
wsparciem dla biznesu, w zakresie business 
travel, organizacji wydarzeń z sektora MICE, 
w tym konferencji online, eventów hybrydo-
wych, przygotowywania systemów konferen-
cyjnych oraz projektów graficznych. 

Kim Jesteśmy?

wykorzystaj czas na dodat-
kowe szkolenie i pracę 
zdalną

może stanowić koszt uzyska-
nia przychodu

zadbaj o ich dobrą kondycję 
psychiczną w trakcie pan-
demii

ZYSKAJ zdrowy Zespół 

pomóż swoim pracownikom 
odzyskać siły po Covid-19

ZYSKAJ przeszkolony i zaan-
gażowany personel 

W ZDROWYM ciele EFEKTYWNY pracownik

PAKIETY
SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE

BIZNES DLA BIZNESU



BĄDŹMY W KONTAKCIE

22 322 8530
WWW.POLISHTRAVEL.COM.PL

*Warunkiem przyjęcia jest negatywny wynik testu 
genetycznego PCR na koronawirusa lub zaświadcze-
nie o przyjęciu 2-krotnej dawki szczepionki przeciw 
COVID-19

*Możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe usługi 
np. transport, wypożyczenie rowerów, animacja 
czasu wolnego, dodatkowe zabiegi i masaże

cena od 1593 PLN/os

pełne wyżywienie (śniadanie i kolacja w 
formie bufetu, obiad serwowany) 

dostęp do WI-FI, bezpłatny parking, 
bezpłatne wypożyczenie Kijów do Nordic 
Walking

8 dni / 7 nocy w komfortowych poko-
jach 1 lub 2 osobowych

dostęp do Strefy SPA (basen solankowy, 
jacuzzi, sauna), 10% zniżki na kolejne 
zabiegi

szkolenie „jak wzmocnić swoją efekty-
wność zawodową” (60 min. online)

badania lekarskie, 25 zabiegów na pobyt 
zgodnie z ordynacją lekarską, dyżur 
lekarsko-pilęgniarski 24h

PAKIET INTENSYWNA KURACJA UZDROWISKOWA 

ZE SZKOLENIEM ZAWIERA

KAMIEŃ POMORSKI
MIESZKO II

BIZNES DLA BIZNESU

w otoczeniu parku uzdrowiskowego. Wysoki standard 
usług hotelowych: pokoje 1- oraz 2-osobowe z wyjściem 
na taras, łazienką, dostępem do TV i WiFi. Basen z wodą 
solankową, jacuzzi, sauna. 
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*Warunkiem przyjęcia jest negatywny wynik 
testu genetycznego PCR na koronawirusa lub 
zaświadczenie o przyjęciu 2-krotnej dawki szcze-
pionki przeciw COVID-19

*Możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe 
usługi np. transport, wypożyczenie rowerów, 
animacja czasu wolnego, dodatkowe zabiegi i 
masaże

cena od 1243 PLN/os

pełne wyżywienie (śniadanie i kolacja w 
formie bufetu, obiad serwowany 

dostęp do WI-FI, bezpłatny parking, 
bezpłatne wypożyczenie Kijów do 
Nordic Walking

8 dni / 7 nocy w komfortowych poko-
jach 1 lub 2 osobowych

dostęp do Strefy SPA (basen solankowy, 
jacuzzi, sauna), 10% zniżki na kolejne 
zabiegi

szkolenie „jak wzmocnić swoją efekty-
wność zawodową” (60 min. online)

badania lekarskie, 25 zabiegów na 
pobyt zgodnie z ordynacją lekarską, 
dyżur lekarsko-pilęgniarski 24h

PAKIET RELAKSACYJNO-MEDYCZNY 

ZE SZKOLENIEM  ZAWIERA

KAMIEŃ POMORSKI
MIESZKO II

BIZNES DLA BIZNESU

w otoczeniu parku uzdrowiskowego. Wysoki standard 
usług hotelowych: pokoje 1- oraz 2-osobowe z wyjściem 
na taras, łazienką, dostępem do TV i WiFi. Basen z wodą 
solankową, jacuzzi, sauna. 
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* Warunkiem przyjęcia do Hotelu Konstancja lub Białego 
Domu jest negatywny wynik testu na koronawirusa lub 
zaświadczenie o przyjęciu 2-krotnej dawki szczepionki 
przeciw COVID-19
* Możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe usługi np. 
transport

cena od 949 PLN/os

pełne wyżywienie (śniadanie i kolacja w 
formie bufetu, obiad serwowany) 

2 x bezpłatne wypożyczenie kijków do 
nordic walking , dostęp do całodobowej 
opieki pielęgniarskiej w Szpitalu Reha-
bilitacyjnym,

5 nocy do wyboru w obiektach: Szpital 
Rehabilitacyjny, Biały Dom, Hotel Uzdrow-
iskowy Konstancja. 

1 x 75 min. wstęp do Strefy Wellness w EVA 
Park Life & SPA ( 50% zniżki na kolejne 
wejścia, 5 x wstęp do tężni solankowej 
zgodnie z terminami otwarcia tężni

szkolenie „jak wzmocnić swoją efekty-
wność zawodową” (60 min. online)

wstępne badanie lekarskie wraz z ustaleniem 
zabiegów, 10 zabiegów fizjoterapeutycznych, 
realizowanych w Białym Domu (od poniedziałku 
do piątku),   15% zniżki na dodatkowe zabiegi,

PAKIET UZDROWISKOWY 

ZE SZKOLENIEM  ZAWIERA

KONSTANCIN
BIAŁY DOM LUB
KONSTANCJA

BIZNES DLA BIZNESU

Uzdrowiskowy pobyt leczniczy w Kon-
stancinie Jeziornie to dobry wybór dla 
osób, które chcą poprawić ogólną kon-
dycję fizyczną, sprawność ruchową i 
złagodzić dolegliwości bólowe korzysta-
jąc z intensywnej fizjoterapii, a jedno-
cześnie pragną odpocząć korzystając z 
mikroklimatu Tężni Solankowej i Parku 
Zdrojowego. Pobyt od niedzieli do 
piątku
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* Warunkiem przyjęcia do Hotelu Konstancja lub Białego 
Domu jest negatywny wynik testu na koronawirusa lub 
zaświadczenie o przyjęciu 2-krotnej dawki szczepionki 
przeciw COVID-19
* Możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe usługi np. 
transport

cena od 1689 PLN/os

pełne wyżywienie (śniadanie i kolacja w 
formie bufetu, obiad serwowany) 

2 x bezpłatne wypożyczenie kijków do 
nordic walking , 10% zniżki na zabiegi, 
usługi SPA w EVA Park Life & SPA 
(dojazd we własnym zakresie).

7 nocy do wyboru w obiektach: Szpital 
Rehabilitacyjny, Biały Dom, Hotel Uzdrow-
iskowy Konstancja. 

1 x 75 min. wstęp do Strefy Wellness w EVA 
Park Life & SPA (50% zniżki na kolejne 
wejścia, 7 x wstęp do tężni solankowej 
zgodnie z terminami otwarcia tężni

szkolenie „jak wzmocnić swoją efekty-
wność zawodową” (60 min. online)

wstępne badanie lekarskie, 25 zabiegów z bazy 
zabiegów rehabilitacji ruchowej, fizyko- i balneo-
terapii * realizowanych w Białym Domu od 
poniedziałku do piątku

PAKIET INTENSYWNA KURACJA 

ZE SZKOLENIEM  ZAWIERA

KONSTANCIN JEZIORNA
BIAŁY DOM LUB
KONSTANCJA

BIZNES DLA BIZNESU

Uzdrowiskowy pobyt leczniczy w Kon-
stancinie Jeziornie to dobry wybór dla 
osób, które chcą poprawić ogólną kon-
dycję fizyczną, sprawność ruchową i 
złagodzić dolegliwości bólowe korzysta-
jąc z intensywnej fizjoterapii, a jedno-
cześnie pragną odpocząć korzystając z 
mikroklimatu Tężni Solankowej i Parku 
Zdrojowego. Pobyt od niedzieli do 
piątku
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* Zabiegi lecznicze realizowane są w obiektach sanatoryj-
nych, znajdujących się na terenie Parku Zdrojowego.
*Warunkiem przyjęcia jest negatywny wynik testu gene-
tycznego PCR na koronawirusa lub zaświadczenie o przyję-
ciu 2-krotnej dawki szczepionki przeciw COVID-19
*Możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe usługi np. 
transport, wypożyczenie rowerów, zwiedzanie Nałęczowa z 
przewodnikiem, dodatkowe zabiegi SPA lub kosmetyczne.
*Parking niestrzeżony przy Termach Pałacowych - 18 zł/doba 
(rezerwacja niewymagana).
*Opłata klimatyczna 4,20 zł / osoba / doba.

cena od 1300 PLN/os

pełne wyżywienie (śniadanie i kolacja w 
formie bufetu, obiad serwowany) 

nieograniczony wstęp do Kompleksu 
Wodnego Atrium, kuracja wodami 
leczniczymi w Pijalni Zdrojowej

min. 5 noclegów lub więcej w obiekcie 
Termy Pałacowe 

1 zabieg diagnostyczny w nowoczesnym 
Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii "Werand-
ki" do wyboru 

szkolenie „jak wzmocnić swoją efekty-
wność zawodową” (60 min. online)

początkowe badanie lekarskie w obiekcie 
sanatoryjnym, •3 zabiegi lecznicze dziennie (z 
wyłączeniem niedzieli i świąt),

PAKIET MAGIA ZDROWIA

ZE SZKOLENIEM  ZAWIERA

NAŁĘCZÓW
HOTEL TERMY 
PAŁACOWE 

BIZNES DLA BIZNESU
Umiejscowiony w otoczeniu malowniczego 
Parku Zdrojowego, sprzyja relaksowi na łonie 
natury, spacerom oraz wycieczkom pieszym 
i rowerowym. 
Komfortowo urządzone pokoje z klimatyza-
cją, wyposażone w sejf, czajnik elektryczny 
oraz telewizor. Ponadto ośrodek oferuje 
bardzo szeroki wachlarz zabiegów odnowy 
biologicznej z zakresu hydroterapii, zabie-
gów cieplnych i elektrycznych. 
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* Zabiegi lecznicze realizowane są w obiektach sanatoryj-
nych, znajdujących się na terenie Parku Zdrojowego.
*Warunkiem przyjęcia jest negatywny wynik testu gene-
tycznego PCR na koronawirusa lub zaświadczenie o przyję-
ciu 2-krotnej dawki szczepionki przeciw COVID-19
*Możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe usługi np. 
transport, wypożyczenie rowerów, zwiedzanie Nałęczowa z 
przewodnikiem, dodatkowe zabiegi SPA lub kosmetyczne.
*Parking niestrzeżony przy Termach Pałacowych - 18 zł/doba 
(rezerwacja niewymagana).
*Opłata klimatyczna 4,20 zł / osoba / doba.

cena od 1530 PLN/os

pełne wyżywienie (śniadanie i kolacja w 
formie bufetu, obiad serwowany) 

nieograniczony wstęp do Kompleksu 
Wodnego Atrium, kuracja wodami 
leczniczymi w Pijalni Zdrojowej

min. 5 noclegów lub więcej w obiekcie 
Termy Pałacowe 

3 masaże klasyczne częściowe, Badanie 
EKG, 5 badań laboratoryjnych: morfologia 
krwi, lipidogram, glukoza, sód, potas  

szkolenie „jak wzmocnić swoją efekty-
wność zawodową” (60 min. online)

wstępne badanie lekarskie, 15 zabiegów 
leczniczych zleconych przez lekarza z szerokiej 
bazy zabiegów leczniczych, realizowane od 
poniedziałku do soboty, 

PAKIET TYDZIEŃ DLA SERCA

ZE SZKOLENIEM  ZAWIERA

NAŁĘCZÓW
HOTEL TERMY 
PAŁACOWE 

BIZNES DLA BIZNESU
Umiejscowiony w otoczeniu malowniczego 
Parku Zdrojowego, sprzyja relaksowi na łonie 
natury, spacerom oraz wycieczkom pieszym 
i rowerowym. 
Komfortowo urządzone pokoje z klimatyza-
cją, wyposażone w sejf, czajnik elektryczny 
oraz telewizor. Ponadto ośrodek oferuje 
bardzo szeroki wachlarz zabiegów odnowy 
biologicznej z zakresu hydroterapii, zabie-
gów cieplnych i elektrycznych. 
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*Cena nie obejmuje kosztów leczenia farmakologicznego i 
badań diagnostycznych. 
*Opłata klimatyczna 4,20 zł / osoba / doba.
* Parking dod. płatny 5,50 zł/doba
*Warunkiem przyjęcia jest negatywny wynik testu gene-
tycznego PCR na koronawirusa lub zaświadczenie o przyję-
ciu 2-krotnej dawki szczepionki przeciw COVID-19
*Możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe usługi np. 
transport, wypożyczenie rowerów, animacja czasu wolnego, 
dodatkowe zabiegi i masaże.

cena od 1278 PLN/os

pełne wyżywienie (śniadanie i kolacja w 
formie bufetu, obiad serwowany) 

WI-FI

8 dni / 7 nocy w komfortowych pokojach 1 
lub 2 osobowych

trzy zabiegi dziennie (z wyłączeniem 
niedziel i dni świątecznych) według 
ordynacji lekarskiej, w tym obligatoryjnie 
jeden zabieg z kinezyterapii. 

szkolenie „jak wzmocnić swoją efekty-
wność zawodową” (60 min. online)

wstępne badanie lekarskie, 

PAKIET LECZNICZY

ZE SZKOLENIEM  ZAWIERA

IWONICZ ZDRÓJ
SANATORIUM 
NR IV

BIZNES DLA BIZNESU

usytuowane w budynku Centrum Lecz-
nictwa Uzdrowiskowego, gdzie mieści 
się również baza zabiegowa, basen kryty, 
Gabinet Odnowy Biologicznej 
SPA&Wellness, Podkarpacki Ośrodek 
Terapii Solnej oraz wiele innych usług. 
Wszystkie pokoje z pełnym węzłem 
sanitarnym, wyposażone w TV-SAT, 
radio, telefon i dostęp do sieci Internet 
Wi-Fi. Dla gości dostępny jest parking.
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*Cena nie obejmuje kosztów leczenia farmakologicznego i 
badań diagnostycznych. 
*Opłata klimatyczna 4,20 zł / osoba / doba.
* Parking dod. płatny 5,50 zł/doba
*Warunkiem przyjęcia jest negatywny wynik testu gene-
tycznego PCR na koronawirusa lub zaświadczenie o przyję-
ciu 2-krotnej dawki szczepionki przeciw COVID-19
*Możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe usługi np. 
transport, wypożyczenie rowerów, animacja czasu wolnego, 
dodatkowe zabiegi i masaże.

cena od 1278 PLN/os

pełne wyżywienie (śniadanie i kolacja w 
formie bufetu, obiad serwowany) 

WI-FI

8 dni / 7 nocy w komfortowych pokojach 1 
lub 2 osobowych

trzy zabiegi dziennie (z wyłączeniem 
niedziel i dni świątecznych) według 
ordynacji lekarskiej, w tym obligatoryjnie 
jeden zabieg z kinezyterapii. 

szkolenie „jak wzmocnić swoją efekty-
wność zawodową” (60 min. online)

wstępne badanie lekarskie, 

PAKIET LECZNICZY

ZE SZKOLENIEM  ZAWIERA

IWONICZ ZDRÓJ
SANATORIUM 
POD JODŁĄ

BIZNES DLA BIZNESU

Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł 
sanitarny, telefon, TV-SAT i radio. Obiekt 
wyposażony jest w dostęp do sieci Internet 
Wi-Fi, posiada windę. Dla gości dostępny jest 
płatny parking. Przy obiekcie usytuowany 
jest ogród romantyczny.


