
 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

POBYT:   

 7 noclegów – zakwaterowanie  w pokojach 2os. 
 lub 1 os., apartamentach 2 os., 

 pełnowartościowe wyżywienie dietetyczne o 
odpowiedniej kaloryczności  składające się z  
5 posiłków dziennie /pobyt od kolacji,  do drugiego 
śniadania/, 

 nieograniczony dostęp do strefy Spa & Wellness:             
sauna sucha, jacuzzi, grota solna, siłownia, 

 nielimitowany dostęp do wody mineralnej oraz             
herbat wspomagających proces odchudzania. 

 
 

DIAGNOSTYKA: 

 dwukrotne spotkanie z dietetykiem uwzględniające: 
określenie masy ciała, wzrostu, wyliczenie BMI, 
wykonanie analizy składu ciała /procentowej 
zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowej i wody w 
organizmie oraz poziom podstawowej przemiany 
materii/, dobór kaloryczności diety. 

 

KONTYNUACJA PROCESU ODCHUDZANIA: 

 każdy uczestnik otrzymuje plan diety na kolejne  
7 dni uwzględniający wybraną kaloryczność oraz 
zestaw ćwiczeń do wykonywania w warunkach 
domowych. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA: 

 minimum 6 x poranny rozruch tj: „przyjemny start”,  
„energia lasu”, „nad brzegiem jeziora” 

 minimum 6 x nordic walking po kaszubskich lasach, 
 minimum 6 x zajęcia fitness tj: Zumba, Fit Ball, Joga, 

Brazylijskie Pośladki, TBC, Płaski Brzuch, 
 3 x Aqua Aerobik w pobliskim ośrodku /100 m/, 
 możliwość samodzielnych ćwiczeń na  

przyrządach w siłowni, 
 do dyspozycji kijki Nordic Walking podczas  

całego pobytu. 
 

 /minimum 3 w trakcie turnusu/: WYKŁADY

 wykład dietetyczny, 
 pokaz kulinarny w wykonaniu szefowej kuchni, 
 wykład o pielęgnacji urody z Mary Kay, 
 wykład o efektywnym korzystaniu z  

Nordic Walking. 
 

ZABIEGI SPA: 

 10 % rabatu na zabiegi SPA podczas pobytu. 

 

 

 

 

Chcesz się odchudzać, ale nie wiesz od czego zacząć? Zrób pierwszy krok i przyjedź na Kaszuby  

na Wczasy Odchudzające. Pod okiem specjalistów, nauczymy Cię jak ćwiczyć, jakich produktów  

nie powinno zabraknąć w Twojej diecie, jak komponować posiłki i jak zadbać o ciało. 

U Stolema Sp. z o.o. Ostrzyce, ul. Droga Kaszubska 8A, 83-314 Somonino 

Tel. 58 684-18-77  Fax. 58 684-16-68   
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CENNIK WCZASÓW ODCHUDZAJĄCYCH /pobyt od piątku do piątku/ 

Opcja zakwaterowania 
Miesiące:  

I – IV 
IX – XII 

Miesiące:  
V – VIII 

 w pokoju 2 os. 
 * przedłużenie pobytu do niedzieli /2 doby/ 

1000 zł./os. 
* dopłata 280 zł./os. 

1300 zł./os.   
* dopłata 380 zł./os. 

 w pokoju 2 os. do pojedynczego wykorzystania 
 * przedłużenie pobytu do niedzieli /2 doby/ 

1400 zł./os. 
* dopłata 400 zł./os. 

Niedostępne 

 w pokoju 2 os. jako osoba towarzysząca osobie 
przebywającej na pakiecie odchudzającym  
/w ramach ceny otrzymuje wyżywienie porcjowane 5 posiłków 
dziennie, możliwość korzystania z strefy  Spa & Wellness,  
10 % rabat za zabiegi SPA/ 
* przedłużenie pobytu do niedzieli /2 doby/ 

 
 
 

800 zł./os. 
* dopłata 230 zł./os. 

 
 
 

1040 zł./os.   
* dopłata 300 zł./os. 

 w apartamencie 2 os. 
 * przedłużenie pobytu do niedzieli /2 doby/ 

1200 zł./os. 
* dopłata 340 zł./os. 

1560 zł./os.   
* dopłata 440 zł./os. 

 w apartamencie 2 os.  jako osoba towarzysząca  
osobie przebywającej na pakiecie odchudzającym  
/w ramach ceny otrzymuje wyżywienie porcjowane 5 posiłków 
dziennie, możliwość korzystania z strefy  Spa & Wellness,  
10 % rabat za zabiegi SPA/ 
* przedłużenie pobytu do niedzieli /2 doby/ 

 
 
 

1000 zł./os. 
* dopłata 280 zł./os. 

 
 
 

1300 zł./os.   
* dopłata 370 zł./os. 

 kontynuacja pobytu o kolejny tydzień – koszt  drugiego tygodnia zostaje pomniejszony o 10 % 

 powyższe ceny są cenami brutto 
 na miejscu obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2,00 zł./doba. 
 opłata za pobyt psa 5,00 zł./doba. 

Terminy Wczasów Odchudzających dostępne na  www.ustolema.pl/wczasy-zdrowotne. 
Zapraszamy na turnusy od piątku do piątku, 

z możliwością przedłużenia do niedzieli, bądź o kolejny tydzień. 
 

NAJBLIŻSZE TURNUSY ODBĘDĄ SIĘ: 
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