Tlenoterapia hiperbaryczna HBOT

Imperiall Resort & MediSpa to jedyne miejsce nad morzem, gdzie oferujemy pobyty wypoczynkowe – wspomagające leczenie
m.in. nagła głuchota, stopa cukrzycowa, autyzm, ADHD, Zespół Aspergera.
Żaden inny zabieg nie jest w stanie tak znaczącym pobudzać pracy układu nerwowego jak tlenoterapia hiperbaryczna,
podczas której tlen dociera do niedotlenionych obszarów mózgu, ożywia i pobudza do życia uśpione od dawna komórki,
przywraca prawidłowe funkcjonowanie komórek.
OBIEKT POSIADA WPISY:
DO REJESTRU OŚRODKÓW NR OD/32/0036/18 ważny do 12.10.2021 r.
DO REJESTRÓW ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH NR OR/32/0009/18 ważny do 06.04.2021 r.

Oferta obejmuje:




















8 dni (7 Noclegów) według wybranego rodzaju
zakwaterowania
Wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego oraz napoje
(śniadanie + obiadokolacja)
Konsultacja lekarska
Zabiegi Rehabilitacyjne:
 5 x Seans w komorze hiperbarycznej 1,5 ATA – NOWOŚĆ
(60 min.)
Szlafrok w pokoju (osoba dorosła)
Ręcznik Basenowy
(wydawany na podstawie Vouchera / 1 x pobyt 8 dni)
Voucher rabatowy 50% do Lounge Bar (Pokój / Apartament)
10% rabatu na pozostałe zabiegi w MediSpa*
*Promocje nie łączą się.
Nielimitowany relaks na basenie krytym
(tor pływacki 12.5 m, basen rekreacyjny, wydzielona strefa
dla dzieci, zjeżdżalnia, Jacuzzi)
Strefa Wellness (Sauna sucha, Łaźnia Parowa, Tężnia
solankowa, Jacuzzi)
Korzystanie z zespołu basenów zewnętrznych z podgrzewaną
wodą (od czerwca do września)
Jacuzzi zewnętrzne (od czerwca do września)
Korzystanie z Sali Fitness Cardio ( Siłownia )
Korzystanie z Outdoor Fitness Park ( Siłownia zewnętrzna )
Korzystanie z Boiska Wielofunkcyjnego (piłka nożna,
koszykówka, siatkówka, tenis )
Bezpłatny dostęp do WiFi

Atrakcje dla dzieci:





Powitalna Niespodzianka od Imperiall
Serwowany lunch + napoje dla dzieci (od 3 do 12 lat)
Nielimitowany wstęp do przestronnej Sali Zabaw
Joonglaland a w niej terrarium (legwany TRALA i LALA) oraz
akwarium
NOWOŚĆ wstęp do Sali Zabaw Interaktywnych: Podłoga
interaktywna FUNFLOOR, X-Box Kinect na dużym ekranie,
szachy giganty, piłkarzyki



Akcesoria dziecięce do Pokoi: wanienki, podnóżki, maty
antypoślizgowe, zabezpieczenia do kontaktu, nakładki na
toaletę (na życzenie)



Akcesoria dziecięce w Restauracji: krzesełka, podgrzewacz
do butelek, mikrofalówka, zastawa dla dzieci, śliniaki



Inne*: łóżeczko dziecięce z pościelą, wózek spacerowy, sanki
(*opcja dodatkowo płatna)

Dodatkowo w obiekcie:










Lounge Bar z kartą Menu, dużym ekranem TV, dyskoteką
MediSpa ( m.in. komora tlenowa, masaże, zabiegi na twarz i
ciało, zabiegi rehabilitacyjne)
Sala gimnastyczna/sala taneczna
Sala Kinowa
Mini Salon gier
Bilard
Wypożyczalnia rowerów, przyczepek oraz kijków do nordic
walking
Stół do tenisa stołowego
Miejsce na ognisko

Cennik: podane ceny dotyczą 1 osoby dorosłej/1 dziecka (3-12 lat) za pakiet pobytowy 8 dni (7 noclegów)
SEZON B
05.05.2019-22.06.2019
31.08.2019-28.09.2019

SEZON C
28.09.2019-26.10.2019
30.03.2019-19.04.2019

SEZON D
01.01.2019-11.01.2019
24.02.2019-30.03.2019
26.10.2019-01.12.2019

Pokój Standard (2, 3 os)

Osoba dorosła
1790 zł

Osoba dorosła
1690 zł

Osoba dorosła
1590 zł

Pokój Standard Plus (2, 3 os)

1890 zł

1790 zł

1690 zł

Rodzinny (4 os)

1790 zł

1690 zł

1590 zł

Apartament Lux (4 os)
poza budynkiem głównym

1890 zł

1790 zł

1490 zł

Bungalow (4 os)

1690 zł

1590 zł*

-

Dzieci 0-3 lata
(bez świadczeń)

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Dzieci 3-12 lat

1390 zł

1290 zł

1190 zł

Termin

*
*
*
*
*

Cena zawiera podatek VAT
Pokój Standard Jednoosobowy – kalkulacja z pokoju Standard 2 os. + 50% ceny
Pobyty w Apartamencie Lux, Bungalow dla min.2 os dorosłych pełnopłatnych.
Ceny nie dotyczą terminów okolicznościowych.
Zakwaterowanie w Bungalowach tylko w terminie: 05.05.2019-28.09.2019 r.

Cennik opłat dodatkowych:








Cennik usług dodatkowych:

Opłata miejscowa wg. stawki UG UM 2 zł/1 os. dor. ; 1 zł/1
dziecko, emeryt, rencista
Parking Monitorowany - 10 zł/doba
Pies – 100 zł/pierwsza doba, 20 zł/każda kolejna doba
(Apartament Lux, Bungalow)
Dodatkowa os. dorosła w zakwaterowaniu – 150 zł/doba
(bez zabiegów)
Dodatkowe dziecko w zakwaterowaniu – 100 zł/doba (bez
zabiegów)
Dopłata do niewykorzystanego miejsca w zakwaterowaniu –
100 zł / doba
Wcześniejszy check-in (w miarę dostępności 7:00 – 14:00) 50 zł







Lunch serwowany dla dzieci/dorosłych – 20 zł/ dzień
Łóżeczko dziecięce z pościelą – 40 zł (pobyt)
Transfer do Kołobrzegu *- 40 zł (do 4 osób)
Transfer do Koszalina* - 120 zł (do 4 osób)
Transfer na lotnisko do Goleniowa* - 260 zł (do 4 osób)
*Transfery w godzinach 7:00-20:00, w pozostałych
godzinach wycena indywidualna.

Prosimy o zabranie ze sobą pełnej dokumentacji medycznej oraz w przypadku osób trwale leczonych pisemnej zgody lekarza
prowadzącego. Prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami (https://www.imperiall.pl/tlenoterapia-hiperbaryczna)
do zabiegów w komorze hiperbarycznej.

Informacje dodatkowe:


Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00 (rozpoczęcie obiadokolacją w dniu przyjazdu, zakończenie
śniadaniem w dniu wyjazdu).

Maksymalnie dwójka dzieci do 3 roku życia pobyt bezpłatny ponad nominalny stan zakwaterowania (wiek liczony na podstawie daty z
dnia wymeldowania).

Dzieci 0-3 lat, bez świadczeń bezpłatnie, śpiące na łóżku z rodzicami, bez pościeli oraz ręcznika, bez lunchu.

Dzieci 3-12 lat, kalkulacja wg. cennika dzieci 3-12 lat, dodatkowo bezpłatny lunch serwowany.

Przy zameldowaniu Goście zobowiązani są do okazania dokumentu poświadczającego wiek dziecka.

W przypadku nie wykorzystania całości świadczeń lub występowania przeciwwskazań do pobierania zabiegów, opłata za pobyt nie
ulega zmniejszeniu.

UWAGA! Aby korzystać z bezpłatnych atrakcji na terenie ośrodka wszyscy nasi Goście są zobowiązani do noszenia opasek
identyfikacyjnych na ręku. Jednocześnie informujemy, że utrata, zgubienie lub zniszczenie, a także udostępnienie paska identyfikacyjnego
innym osobom, uniemożliwi Państwu korzystanie z naszych usług w pełnym zakresie.
Imperiall Resort & MediSpa zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również programu i składowych pakietu,
oraz zastrzega sobie prawo do zmiany numeru apartamentu/bungalowu/pokoju
przydzielonego we wstępnej karcie rezerwacji.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Imperiall Resort & MediSpa.
W celu dokonania pełnej rezerwacji należy wpłacić minimum 30% zadatku w terminie 3 dni.
Pozostała należność płatna najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 Imperiall Resort & MediSpa, Sianożęty ul. Północna 6, 78-111 Ustronie Morskie
Tel. +48 94 351 56 39  rezerwacje@imperiall.pl www.imperiall.pl
Imperiall.pl Sp. z o.o.
Nr konta 50 1020 2791 0000 7002 0122 0441

