
 

              Busko-Zdrój jest znanym kurortem na całym świecie. Posiada świetne warunki ekologiczne, 
specyficzny mikroklimat i najlepsze pokłady leczniczej siarki w Europie. Położenie Hotelu Gromada***  
przy zabytkowym Parku Zdrojowym, w pobliżu zakładów przyrodoleczniczych sprawia, że Goście chętnie 
korzystają z bogatej gamy dobroczynnych zabiegów leczniczych. 

 

Położenie                              
Hotel*** Gromada usytuowany jest przy starym Parku Zdrojowym, obok 
urokliwego nowego parku z licznymi alejkami i piękną roślinnością, w pobliżu 
zakładów przyrodoleczniczych sprawia, że Goście chętnie korzystają z bogatej 
gamy dobroczynnych zabiegów leczniczych. 
 

Noclegi i wyżywienie                             
Hotel *** Gromada oddaje do dyspozycji Gości  50 pokoi, w  tym:  pokoje   
1 - osobowe,  2 - osobowe  i 3 apartamenty.       Wszystkie posiadają łazienkę  
z prysznicem /wanna tylko w apartamentach/, TV, telefon, czajnik, dostęp  
do bezpłatnego Internetu. Część pokoi posiada balkony. Oferujemy dostęp  
do restauracji, kawiarni, sali konferencyjnej. 
Restauracja proponuje bogaty wybór dań kuchni polskiej.  
 
Wyszczególnienie -  

(6 nocy) 
-  

(9 nocy) 
-  

(13 nocy) 
Pokój 1 - osobowy 480 zł 720 zł 1.040 zł 
Pokój 2 – osobowy 
(cena za 2 osoby)  

960 zł 1.440 zł 2.080 zł 

Cena zawiera nocleg i całodzienne wyżywienie (3 posiłki dzienne serwowane) 
 

Zabiegi lecznicze                     

Istnieje możliwośc wykupienia zabiegów w pobliskim Sanatorium Zbyszko 
 – 300 m od hotelu. 
Profil leczniczy Buska-Zdroju: choroby zapalne stawów, choroby 
zwyrodnieniowe stawów, osteopenia i osteoporoza, zmiany pourazowe  
i kontuzje stawów, ścięgien, wiązadeł i mięśni, schorzenia laryngologiczne, 
zaburzenia krążenia obwodowego,  choroby  przemiany materii. 

Cennik przykładowych pakietów:  
2 zabiegi dziennie: turnus 7 - dniowy: pakiet 6 – dni zabiegowych  - 285 zł 
3 zabiegi dziennie: turnus 7 - dniowy: pakiet 6 – dni zabiegowych 375 zł  
 
Udogodnienia                         
 
Hotel posiada windę i podjazd, co umożliwia pobyt osobom niepełnosprawnym.  
Na naszym terenie znajduje się duży, ogrodzony bezpłatny parking dla 
Państwa samochodów. 
Dodatkowe udogodnienia: kawiarnia, sala konferencyjna, wypożyczalnia 
rowerów, wypożyczalnia kijków do Nordic Walkingu, bezpłatny Internet na 
terenie całego obiektu. 
 

Oferta ważna od 1 października do 20 grudnia 2017r. 
 

Hotel *** Gromada w Busku Zdroju 

ul. Waryńskiego 10 

28-100 Busko Zdrój 
Tel/Fax: (041) 378 30 01 

e-mail: buskohotel@gromada.pl    www.buskozdroj.gromada.pl 

Wczasy z wypoczynkiem jesień  2017 

      w Hotelu *** Gromada w Busku - Zdroju 
  
 


