OFERTA VIP DLA CZŁONKÓW KRAJOWEGO SEKRETARIATU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Pragniemy poinformować, że na wszystkie oferty wypoczynkowe w tym: wypoczynek indywidualny, wczasy rodzinne, pobyty zdrowotne,
na rzecz członków KSPCH NSZZ Solidarność oferujemy stały rabat w wysokości 9%.
Podczas pobytu każdy członek KSPCH NSZZ Solidarność oraz jego najbliższa rodzina otrzymuje status Gościa VIP, który uprawnia do:
o gwarantowanego rabatu w wysokości 9% na świadczenia hotelowe, pakiety pobytowe znajdujące się na stronie www.geovita.pl
o usługi dodatkowe, znajdujące się w obiekcie
Gość ze statusem VIP otrzymuje także dodatkowe przywileje:

o
o
o
o
o
o

możliwość dokonywania rezerwacji bez zaliczek
bezpłatny parking
specjalnie oznaczony stolik w restauracji
powitalny poczęstunek w pokoju
uroczystą kolację dla 2-osób z lampką wina
opaskę identyfikacyjną na rękę

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej – www.geovita.pl
w celu wybrania Ośrodka oraz idealnej oferty pobytowej.
Serdecznie zapraszam do Sieci GEOVITA S.A.
Rafał Opaliński
Prezes Zarządu

Rabat nie dotyczy ofert specjalnych, Last Minute, Senior oraz innych ofert przecenionych, rabaty z różnych tytułów nie sumują się.
Rabat nie obejmuje usług zakupionych u pośredników (platformy Internetowe, agencje turystyczne, agenci handlowi lub inni pośrednicy).
Uprawnionym do otrzymania rabatu jest członek KSPCH NSZZ Solidarność, który złoży w wybranym Obiekcie Oświadczenie potwierdzające członkostwo w KSPCH NSZZ Solidarność oraz jego
najbliższa rodzina (współmałżonek i dzieci do 18 roku życia).

Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Uzdrowisku

DĄBKI

Miejscowość – Dąbki dzięki złożom borowinowym oraz leczniczym
źródłom wody chlorkowo-sodowej, mają status miejscowości
uzdrowiskowej. Położone między Morzem Bałtyckim, a jeziorem
Bukowo, są doskonałym miejscem dla fanów sportów wodnych
oraz pieszych i rowerowych wycieczek.
Ośrodek – całoroczny obiekt, otoczony lasem, znajduje się
zaledwie 100 m od morza i 650 m od jeziora. Zabiegi znajdującego
się na terenie Morskiego Instytutu SPA & Wellness oraz odnowy
biologicznej, pozwalają na szybką regenerację sił, odzyskanie
równowagi i spokoju ducha.
Do dyspozycji Gości:
o
o
o
o
o

Rezerwacja:
CENTRUM ZDROWIA I REKREACJI
GEOVITA W UZDROWISKU DĄBKI
ul. Letniskowa 4, 76-156 Uzdrowisko Dąbki
tel. +48 601 811 561
email: dabki.marketing@geovita.pl

o
o

198 miejsc noclegowych (pokoje 1-,2-,4-osobowe studio oraz
apartamenty)
wszystkie pokoje z łazienką, lodówką, TV sat, telefonem,
dostępem do Internetu oraz sprzętem plażowym
Morski Instytut SPA & Wellness
basen rekreacyjno-rehabilitacyjny
kort tenisowy, boisko do siatkówki, koszykówki i badmintona,
pokój i plac zabaw dla dzieci
kawiarnia, wiata grillowa
parking strzeżony

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA w

MRZEŻYNIE

Miejscowość – Mrzeżyno położone jest na Wybrzeżu
Trzebiatowskim u ujścia rzeki Regi, gdzie występują jedne z
najbardziej malowniczych plaż na Pomorzu Zachodnim. Czyste,
piaszczyste wybrzeże, łagodne wydmy porośnięte nadmorską
roślinnością i szeroki pas lasu sosnowego sprawiają, że Mrzeżyno
charakteryzuje się unikalnym mikroklimatem.
Ośrodek – obiekt położony nieopodal plaży, pośród dorodnego
sosnowego starodrzewu, to idealne miejsce na rodzinny
wypoczynek. Unikalny mikroklimat pomaga leczyć alergie i
choroby układu oddechowego.
Do dyspozycji Gości:
o
o

o

Rezerwacja:
CENTRUM ZDROWIA, URODY I REKREACJI
GEOVITA W MRZEŻYNIE
ul. Pocztowa 4, 72-330 Mrzeżyno
tel. +48 601 811 559
email: mrzezyno@geovita.pl

o
o
o

113 miejsc noclegowych (kompleks 4 budynków z pokojami
2-, 3- i 4-osobowymi, studio oraz apartamenty)
wszystkie pokoje z łazienką, TV, radiem, telefonem, sprzętem
plażowym oraz suszarką do
włosów w apartamentach
usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej
(hydroterapia,
fizykoterapia, termoterapia,
aerozoloterapia, masaże lecznicze, sauna sucha i parowa)
basen letni, bilard
plac zabaw dla dzieci
kawiarnia, grill

Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA w

JUGOWICACH

Miejscowość – Jugowice to niewielka miejscowość położona z
dala od miejskiego zgiełku, wśród gór i lasów, w malowniczej
dolinie Bystrzycy, pomiędzy Górami Sowimi i Wałbrzyskimi. Blisko
stąd do Środkowych i Zachodnich Sudetów, jak również i Czech.
Ośrodek – wysoki standard, przyjazna atmosfera i barwny
krajobraz, sprzyjają zarówno pracy twórczej, jak i rodzinnemu
wypoczynkowi. W odległości 3 km od ośrodka znajduje się piękne
Jezioro Bystrzyckie z wypożyczalnią sprzętu wodnego i
kąpieliskiem.
Do dyspozycji Gości:
o
o
o

Rezerwacja:
CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI
GEOVITA W JUGOWICACH
ul. Gazowa 3, 58-321 Jugowice
tel. +48 695 377 712
email: jugowice.marketing@geovita.pl

o
o
o
o

98 miejsc noclegowych (pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe, studio
oraz apartament)
wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, radiem, telefonem,
suszarką do włosów
usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej
(hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, gabinet
kosmetyczny, masaże lecznicze, sauna)
basen letni
boisko do siatkówki i koszykówki, plac zabaw dla dzieci
kawiarnia, grill, biblioteczka
parking strzeżony

Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA w

LĄDKU-ZDROJU

Miejscowość - Lądek-Zdrój jest malowniczo położony na zboczach
Gór Złotych w dolinie środkowego biegu Białej Lądeckiej.
Uzdrowisko jest jednym z najstarszych w Europie – lądeckie wody
termalne znane są już od ponad 750 lat.
Ośrodek – obiekt jest doskonałym miejscem wypoczynku dla osób
lubiących aktywnie spędzać czas. Na organizatorów szkoleń i
wyjazdów motywacyjnych czeka profesjonalny kompleks sal
konferencyjnych. Atutem obiektu jest szeroka oferta zabiegów
odnowy biologicznej oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe.
Do dyspozycji Gości:
o
o
o

Rezerwacja:
CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI
GEOVITA W LĄDKU ZDROJU
ul. Graniczna 14, 57-540 Lądek-Zdrój
tel. +48 605 300 963
email: ladek.marketing@geovita.pl

o
o
o
o

111 miejsc noclegowych (pokoje 1-, 2-osobowe oraz
apartamenty 2- i 3-osobowe)
wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, telefonem, suszarką do
włosów
usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej
(hydroterapia, fizykoterapia, aerozoloterapia, termoterapia,
kinezyterapia, masaże lecznicze, sauna)
kort tenisowy, boisko do siatkówki i koszykówki
bilard, tenis stołowy, plac i pokój zabaw dla dzieci
kawiarnia z tarasem letnim, chata grillowa (120 miejsc)
parking

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne GEOVITA w

ZAKOPANEM

Miejscowość – Zakopanem jest najwyżej położonym miastem w
Polsce, usytuowanym pomiędzy Tatrami a Podgórzem
Gubałowskim. W okolicy znajdują się tereny, które zachwycają
każdego. To również zimowa stolica Polskich Tatr, która przez cały
rok oferuje idealne warunki do wypoczynku.
Ośrodek – obiekt położony jest na zacisznym południowym stoku
Antałówki, jednocześnie w niewielkiej odległości od Krupówek. Z
jego okien rozciąga się malowniczy widok na Giewont, panoramę
Tatr i Gubałówkę.
Do dyspozycji Gości:
o
o

Rezerwacja:
CENTRUM KONFERENCYJO-REKREACYJNE
GEOVITA W ZAKOPANEM
ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane
tel. +48 782 600 149
email: zakopane.marketing@geovita.pl

o
o
o
o
o

124 miejsca noclegowe (pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe,
pokoje studio oraz apartamenty)
wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, radiem, telefonem i
suszarką do włosów, pokoje w większości z balkonem i
widokiem na Tatry
sauna sucha
bilard, tenis stołowy
plac i pokój zabaw dla dzieci
drink bar / kawiarnia, chata grillowa
parking monitorowany oraz na życzenie garaże

Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w

ZŁOCKIEM

Miejscowość – Złockie, cicha i spokojna miejscowość, leży w
dolinie potoków Szczawinka i Jasieńczyka, osłonięta od północy
pasmem Kotliczego Wierchu i Jaworzyny. Panuje łagodny klimat
górski, a w powietrzu unosi się zapach naturalnych olejków
eterycznych.
Ośrodek – obiekt położony w malowniczej części uzdrowiska
Muszyna-Złockie jest idealnym miejscem do aktywnego
wypoczynku. W pobliżu znajdują się doskonałe tereny do
uprawiania turystyki pieszej, konnej i rowerowej, liczne parki z
outdoor fitness, a także nowoczesny kompleks narciarski.
Do dyspozycji Gości:
o
o
o

Rezerwacja:
CENTRUM ZDROWIA I REKREACJI
GEOVITA W ZŁOCKIEM
Złockie 80, 33-370 Muszyna
tel. +48 697 077 799
email: zlockie.marketing@geovita.pl

o
o
o
o

110 miejsc noclegowych (pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, pokoje
studio oraz apartamenty)
wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, telefonem, leżakami i
suszaką do włosów,
usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej
(hydroterapia, fizykoterapia, aerozoloterapia, termoterapia,
kinezyterapia, krenoterapia, masaże lecznicze, sauna)
basen rekreacyjno-rehabilitacyjny
dwa korty tenisowe, boisko do siatkówki i koszykówki
kawiarnia, chata grillowa (70 miejsc)
parking monitorowany

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA w

KRYNICY
ZDROJU

Miejscowość – Krynica-Zdrój położona jest w Beskidzie Sądeckim
na wysokości 560 – 620 m n.p.m w malowniczej dolinie
Kryniczanki i określana jest mianem „Perły Polskich Uzdrowisk”.
To nie tylko uzdrowisko, to także prężnie rozwijające się centrum
sportowe, turystyczne, rekreacyjne kongresowe i kulturalne.
Ośrodek – obiekt leży w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i Parku
Zdrojowego, jest idealnym miejscem na wypoczynek i relaks W
ekskluzywnych wnętrzach Instytutu SPA & Wellnes można
odzyskać spokój i wewnętrzną harmonię.
Do dyspozycji Gości:
o
o
o
o

Rezerwacja:
CENTRUM ZDROWIA, URODY I REKREACJI
GEOVITA W KRYNICY ZDROJU
ul. Leśna 15, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. +48 695 377 719
email: krynica.marketing@geovita.pl

o
o
o

128 miejsc noclegowych (pokoje 1-, 2-, 3-osobowe oraz
apartamenty)
wszystkie pokoje z łazienką, TV kablową, radiem, telefonem,
lodówką, leżakami, pokoje do III p. z balkonami
Instytut SPA & Wellness
usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej
(hydroterapia, fizykoterapia, aerozoloterapia, termoterapia,
kinezyterapia, masaże lecznicze, sauna)
basen rekreacyjny
sala bilardowa, sala fitness, pokój zabaw dla dzieci
kawiarnia, sala kominkowa

Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA w

PILEPŁOTKACH

Miejscowość – Krynica-Zdrój położona jest w Beskidzie Sądeckim
na wysokości 560 – 620 m n.p.m w malowniczej dolinie
Kryniczanki i określana jest mianem „Perły Polskich Uzdrowisk”.
To nie tylko uzdrowisko, to także prężnie rozwijające się centrum
sportowe, turystyczne, rekreacyjne kongresowe i kulturalne.
Ośrodek – obiekt leży w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i Parku
Zdrojowego, jest idealnym miejscem na wypoczynek i relaks W
ekskluzywnych wnętrzach Instytutu SPA & Wellnes można
odzyskać spokój i wewnętrzną harmonię.
Do dyspozycji Gości:
o
o
o
o

Rezerwacja:
CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI
GEOVITA W PILE-PŁOTKACH
Piła-Płotki, 64-920 Piła
tel. +48 695 377 711
email: plotki.marketing@geovita.pl

o
o
o

128 miejsc noclegowych (pokoje 1-, 2-, 3-osobowe oraz
apartamenty)
wszystkie pokoje z łazienką, TV kablową, radiem, telefonem,
lodówką, leżakami, pokoje do III p. z balkonami
Instytut SPA & Wellness
usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej
(hydroterapia, fizykoterapia, aerozoloterapia, termoterapia,
kinezyterapia, masaże lecznicze, sauna)
basen rekreacyjny
sala bilardowa, sala fitness, pokój zabaw dla dzieci
kawiarnia, sala kominkowa

Centrum Szkoleń i Konferencji GEOVITA w

JADWISINIE

Miejscowość – atrakcyjne położenie podwarszawskiego
Jadwisina, pomiędzy Puszczą Kampinoską a Pojezierzem
Mazurskim, zapewnia małej i niewątpliwie uroczej miejscowości
czyste powietrze, które swobodnie dopływa z dorzeczy Narwi.
Doskonały mikroklimat, sprzyjający wypoczynkowi i rekreacji,
powstał dzięki rozległym terenom rezerwatów leśnych.
Ośrodek – obiekt położony na malowniczym brzegu Jeziora
Zegrzyńskiego, zaledwie 35 km od centrum Warszawy, w
zacisznym przyrodniczym zakątku, gdzie spotykają się liczne szlaki
turystyczne.
Do dyspozycji Gości:
o
o

Rezerwacja:
CENTRUM SZKOLEŃ I KONFERENCJI
GEOVITA W JADWISINIE
ul. Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin gm. Serock
tel. +48 601 811 557
email: jadwisin@geovita.pl

o
o
o
o
o
o

106 miejsc noclegowych (pokoje 1-, 2-, 3-osobowe oraz
pokoje studio)
wszystkie pokoje z tarasem, łazienką, TV sat, radiem,
telefonem, lodówką, suszarką do włosów
Karczma Zalipiańska (wnętrze karczmy ręcznie zdobione)
sauna z kabiną do hydromasażu, siłownia
wypożyczalnia rowerów oraz kijów do Nordic Walking
bilard
kawiarnia, chata grillowa
parking monitorowany

HOTEL
PERŁA
BIESZCZADÓW

Miejscowość – Czarna to jedna z najpiękniejszych miejscowości
w Bieszczadach Zachodnich. Położona w pobliżu doliny górnego
Sanu i wód Zalewu Solińskiego pośród lasów pierwotnej
karpackiej głuszy. Bliskość i różnorodność tras zadowoli
miłośników wycieczek pieszych oraz rowerowych.
Ośrodek – elegancki, komfortowy hotel, profesjonalna obsługa i
niezwykły krajobraz sprzyjają zarówno wypoczynkowi, jak i
twórczej pracy. Dzięki najwyższej klasy sprzętowi SPA, w
połączeniu z naturalnymi kosmetykami, można w pełni poczuć
zadowolenie i zadbać o swój wygląd.
Do dyspozycji Gości:
o
o
o
o
o
o

Rezerwacja:
HOTEL PERŁA BIESZCZADÓW***
CENTRUM KONFERENCYJO-REKREACYJNE
38-710 Czarna, k.Ustrzyk Dolnych
tel. +48 691 901 562
email: perla.marketing@geovita.pl

o
o

173 miejsca noclegowe (pokoje 1-, 2-osobowe,
apartamenty, całoroczne domki i pokoje leśne)
wszystkie pokoje z łazienką, TV, telefonem, lodówką,
radiem, suszarką do włosów i klimatyzacją w hotelu.
Czarna Perła Wellness & SPA
basen kryty z jacuzzi i saunami
zespół basenów zewnętrznych
korty tenisowe, boiska sportowe (siatkówka, koszykówka,
piłka nożna), plac zabaw dla dzieci
stok z wyciągiem narciarskim, łowisko pstrąga
parking

HOTEL
BUKOWY DWOREK

Miejscowość – hotel położony jest przy trasie Świecko-Poznań w
otoczeniu lasów i jezior znajdujących się na terenie gminy Łagów,
która jest sercem pięknej Ziemi Lubuskiej. Na wielbicieli sportów
wodnych czekają dwa jeziora: Trześniowskie o Łagowskie. Na
terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego wytyczone są szlaki
rowerowe i piesze, dzięki czemu każdy może spędzić czas w
bliskim kontakcie z naturą.
Ośrodek – trzygwiazdkowy hotel Bukowy Dworek jest idealnym
miejscem wypoczynku dla osób lubiących aktywny styl życia, jak i
tych preferujących relaks w ciszy.
Do dyspozycji Gości:
o
o
o
o

Rezerwacja:
HOTEL BUKOWY DWOREK***
Łagów Lubuski, Gronów 23, 66-220 Łagów Lubuski
tel. +48 691 517 223
email: marketing.bukowy@geovita.pl

o
o
o
o

118 miejsc noclegowych (pokoje 1-, 2-, 3-osobowe,
apartamenty 2-osobowe, całoroczne 2-, 4-osobowe domki)
wszystkie pokoje i domki wyposażone są w: telefon, TV sat,
łazienkę, suszarkę do włosów
kryty basen rekreacyjny, sauna, jacuzzi
2 korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, koszykówki,
siatkówki
pokój i plac zabaw dla dzieci
namiot plenerowy (200 miejsc)
ogród letni oraz całoroczny dom grillowy (80 miejsc)
parking monitorowany

HOTEL
ORIENT

Miejscowość – Kraków to unikalne miasto z bogatą historią,
które przyciąga turystów z całego świata i jest najchętniej
odwiedzanym miastem w Polsce. Wspaniałe zabytki, bogaty
kalendarz imprez i przede wszystkim niepowtarzalna uroda
miasta, gwarantują wspaniałe, niezapomniane wrażenia.
Ośrodek – czterogwiazdkowy Hotel Orient jest komfortowym i
nowoczesnym obiektem. Niewątpliwą zaletą hotelu jest wysoki
standard oraz bogate zaplecze rekreacyjne. Położony z dala od
ruchliwych ulic miasta, hotel tworzy swoistą enklawę spokoju, z
której łatwo się dostać do turystycznych atrakcji Krakowa.
Do dyspozycji Gości:
o

Rezerwacja:
HOTEL ORIENT****
ul. Sołtysowska 25b,
31-589 Kraków
tel. +48 695 377 725
email: orient.marketing@geovita.pl

o
o
o
o
o
o
o

119 miejsc noclegowych (pokoje 1-, 2-osobowe,
apartamenty oraz pokój studio dopasowany dla osób
niepełnosprawnych)
wszystkie pokoje klimatyzowane z łazienką, TV i telefonem
basen wewnętrzny
sauna fińska
jacuzzi
klimatyzowana sala fitness
ogród grillowy
parking

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Geovita S.A.
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

Rafał Chmielnicki
Dyrektor ds. sprzedaży
tel: (+48) 885 880 121
rafal.chmielnicki@geovita.pl

