
Zgoda firm uczestniczących w Programie Nowosądecka Karta Seniora na
honorowanie programu „Chorzów 60+”.

(stan na 12.07.2017 r)

Podmiot Oferta rabatowa

1.

INTER-OPTICA S.C. Przychodnia 
Specjalistyczna
33-300 Nowy Sącz,
ul. Kochanowskiego 2
Telefon: 18 448 83 72
Fax: 18 447 62 05
E-mail: optica@op.pl

 Okulistyka – 10%
 Laryngologia – 10%
 Analityka – 5-10%
 Usługi optyczne – 10%
 Szkła korekcyjne – 10%

2.

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej
Specjalistyczna Prywatna 
Poradnia MEDICO-DENT
33-300 Nowy Sącz,
ul. Pl. Dąbrowskiego 1
Telefon: 547-49-79

 Dermatologia – 10%
 Psychiatria – 10%
 Neurologia – metoda leczenia bólu akupunkturą

– 10%
 Okulistyka – 10%
 Stomatologia ogólna – 10%
 Protetyka stomatologiczna – 10%

3.

OPTIMEDIC Wojciech Podolak
(Salon Optyczny)
33-300 Nowy Sącz,
ul. Żółkiewskiego 21A
E-mail: wojtek.podolak@onet.pl
www.optimedic.pl

 10% -Okulista
 25%-optometrysta
 10%-oprawy korekcyjne
 10%-usługi optyczne

4.

Activmed Spa Beskid
33-300 Nowy Sącz,
ul. Limanowskiego 1
Telefon: 500-164-520

 20% zniżki na zabiegi kosmetyczne
 10% zniżki na godzinne masaże całego ciała
 po okazaniu karty masaż leczniczy w cenie 25zł

(30 min.)
 po okazaniu  karty:  zabieg  z  elektroterapii  5  zł,

ultradźwięk  5  zł,  laseroterapia  10  zł,
magnetoterapia 10 zł

5.

Sanatorium Ustroń
Ośrodek Magnolia
ul. Szpitalna 15
43-450 Ustroń
Telefon: 33/ 854-36-90
www.hotel-magnolia.pl
www.sanatorium-ustron.pl

 10% rabatu na pobyty sanatoryjne klasyczne
 10%  rabatu  na  pobyty  sanatoryjne  z  kuracją

ziołami Ojca Grzegorza Sroki

6. Sanatorium Ustroń
Ośrodek Tulipan
ul. Szpitalna 21
43-450 Ustroń
Telefon: 33/ 854-37-80

 10% rabatu na pobyty sanatoryjne klasyczne
 10%  rabatu  na  pobyty  sanatoryjne  z  kuracją

ziołami Ojca Grzegorza Sroki

http://www.optimedic.pl/


www.hotel-tulipan.pl
www.sanatorium-ustron.pl

7.

Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz,
Al. Wolności 23
Telefon: 18 443-89-59
E-mail: mok@mok.nowysacz.pl

 10% rabatu na bilety wstępu na wybrane przez
organizatora  spektakle  i  koncerty  w wykonaniu
zespołów artystycznych MOK.
Zniżka  nie  obejmuje  spektakli  i  koncertów
gościnnych oraz spektakli  w ramach Jesiennego
Festiwalu Teatralnego

8.

Wincenty Żygadło 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe „JOWIT”
33-300 Nowy Sącz,
ul. Wałowa 2
Telefon: 18 442-13-70

 zniżka  w  wysokości  10%  ceny  na  wszystkie
wyroby własne w „Cocktail Bar” przy ul. Wałowej
2 w Nowym Sączu,

 zniżka  w  wysokości  10%  ceny  na  wszystkie
wyroby  własne  w  „Cocktail  Bar”  przy
ul. Lwowskiej 4 w Nowym Sączu,

 zniżka  w  wysokości  10%  ceny  na  wszystkie
wyroby  własne  w  „Klitka  u  Witka”  przy
ul. Kazimierza Wielkiego 3 w Nowym Sączu.

9.

Kawiarnia Prowincjonalna
33-300 Nowy Sącz,
ul. Piastowska 3
Telefon: 608-499-585

 20% rabatu w godzinach 9-17 (od poniedziałku
do  piątku)  na  konsumpcję  i napoje
bezalkoholowe

10.

Małgorzata Kręgielska – Ruchała
Firma Handlowo – Usługowa 
„KRĘGIELSKA”
33-300 Nowy Sącz,
(Piotra Skargi 4);
Planty Miejskie,
ul. Rynek 13
Telefon: 18 444-40-00

 10% rabatu na konsumpcje i  napoje w lokalach
CAFE  KAWKA,  BOHEMA  oraz  w ogródkach  na
Płycie Rynku

11.

Akademia Tańca BAILADANCE 
Wojciech Adamowicz
33-300 Nowy Sącz
ul. Axentowicza 45
tel. 660 897 695
www.bailadance.pl

 ZNIŻKA: 30% – obowiązuje cały czas na dowolne
zajęcia

 ZNIŻKA:  70% – na  wybrane  kursy  dedykowane
(np. kurs Andrzejkowy)

12.

Uzdrowisko Kraków Swoszowice
Sp. z o. o.
ul. Kąpielowa 70,
30-698 Kraków
Tel.: +48 12 254 78 13
Fax: +48 12 650 47 45 
http://www.uzdrowisko.krakow.pl

 10%  na pobyty w uzdrowisku (rabaty nie łączą
się  z innymi  promocjami,  klient  wybiera  dla
siebie korzystniejszą ofertę )

13. „Uzdrowisko Wysowa” S.A.
38-316 Wysowa – Zdrój 149
Sekretariat:
tel./fax: +48 18 353-24-47

 10% rabatu  na  wczasy  lecznicze  dla  emerytów
i rencistów, turnusy rehabilitacyjne full

 20%  rabatu  na  oferty  „S.O.S.  dla  kręgosłupa”,
„W harmonii ciała i ducha”

http://www.uzdrowisko.krakow.pl/
http://www.bailadance.pl/


tel.: +48 18 353-22 20
e-mail: sekretariat@uzdrowisko-
wysowa.pl
http://www.uzdrowisko-
wysowa.pl/
Centrala:
tel.: +48 18 353-24-00
Ośrodek, w którym będzie 
świadczona usługa: 
Ośrodek Uzdrowiskowy 
„Biawena”
 Wysowa-Zdrój 107

tel: +48 18 353-20-96
tel: +48 18  353-24-83
kom.:+48 882 070 103
e-mail:biawena@uzdrowisko-
wysowa.pl

 10% rabatu na dodatkowe zabiegi
 Aqua Kosmetyk z  „Uzdrowiska  Wysowa” S.A.  –

1szt za pełny tydzień pobytu.
Powyższe  rabaty  nie  łączą  się  z  innymi  rabatami,
promocjami, ofertami last minute. Klient wybiera ofertę
korzystniejszą dla siebie.

14.

„Uzdrowisko Wysowa” S.A.
38-316 Wysowa – Zdrój 149
Sekretariat:
tel./fax: +48 18 353-24-47
tel.: +48 18 353-22 20
e-mail: sekretariat@uzdrowisko-
wysowa.pl
http://www.uzdrowisko-
wysowa.pl/
Centrala:
tel.: +48 18 353-24-00
Ośrodek, w którym będzie 
świadczona usługa: 
Ośrodek Uzdrowiskowy “Beskid”
Wysowa-Zdrój 98
tel./fax: +48 18 353-20-27
tel.: +48 18 353-24-87
kom.:+48 882 070 104
beskid.adm@uzdrowisko-
wysowa.pl

 10% rabatu  na  wczasy  lecznicze  dla  emerytów
i rencistów, turnusy rehabilitacyjne full

 20%  rabatu  na  oferty  „S.O.S.  dla  kręgosłupa”,
„W harmonii ciała i ducha”

 10% rabatu na dodatkowe zabiegi
 Aqua Kosmetyk z  “Uzdrowiska  Wysowa” S.A.  –

1szt za pełny tydzień pobytu.
Powyższe  rabaty  nie  łączą  się  z  innymi  rabatami,
promocjami, ofertami last minute. Klient wybiera ofertę
korzystniejszą dla siebie.

15. Dom Seniora Beata /Hotel 
Beata***
Adres: Złockie 103
33-370 Muszyna,
Tel. +48 18 471 49 17
e-mail: 
biuro@domseniorabeata.pl

 5% od pakietów hotelowych
 10% od pakietu senior
 5% bar hotelowy
 10% karta restauracyjne
 5% na masaże
 W cenie każdego pobytu wejście do Strefy Spa

(sauna sucha, fala termiczna, natrysk wrażeń)

http://www.uzdrowisko-wysowa.pl/
http://www.uzdrowisko-wysowa.pl/
mailto:sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl
mailto:sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl
mailto:biawena@uzdrowisko-wysowa.pl
mailto:biawena@uzdrowisko-wysowa.pl
http://www.uzdrowisko-wysowa.pl/
http://www.uzdrowisko-wysowa.pl/
mailto:sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl
mailto:sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl


sekretariat@domseniorabeata.pl
strona www: domseniorabeata.pl
Opis działalności:
Hotel Beata *** / Dom Seniora 
Beata zajmuję się organizacją 
pobytów dla osób starszych 
w komfortowych warunkach wraz 
z wyżywieniem.
Zapraszamy osoby chcące spędzić 
kilka dni, tygodni, miesięcy lub 
zostać u nas na stałe.

 5%  na  jednorazowy  bilet  do  Aqaparku  (basen
wyposażony  w  zestaw  armatek  wodnych  do
hydromasażu,  gejzer  i przeciwprądy,  zjeżdżalnia
wodna, bezpieczne brodziki,  tryskający grzybek,
płaszcz  wodny,  kaskada,  jacuzzi,  sauna  fińska,
sauna parowa, aromaterapia)

16.

Przychodnia Weterynaryjna 
GORVET
Witold Górka
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 
Niedźwiadka 5 33-300 Nowy Sącz
tel: 607-259-980
Przychodnia zajmuje się 
diagnostyką, profilaktyką oraz 
leczeniem chorób zwierząt 
towarzyszących.

Karta  seniora  uprawnia  do  20%  ulgi  na  usługi
weterynaryjne świadczone w przychodni.

17.

Geers Akustyka Słuchu Sp. z o.o
ul. Narutowicza 130
90-146 Łódź 
Branża medyczna- aparaty 
słuchowe.
Adres miejsca świadczenia:
ul. Hoffmanowej 3,
33-300 Nowy Sącz

Proponowane  ulgi  i  świadczenia  w  ramach  Programu
(bezterminowo):

 Baterie 25%
 Środki pielęgnacyjne 25%
 Wężyki 25%
 Rożki 25%
 Filtry 25%
 Kopułki 25%

18. REMAT MED Sp. z o.o.
Adres:
Długosza 11, 42-580 Wojkowice,
tel. 32 769 65 70, fax 32 769 66 
80
e-mail: nateen@nateen.pl, 
www.nateen.pl
Remat Med Sp. z o.o. jest 
profesjonalną firmą, zajmującą się
zakupem sprzętu medycznego i 
produktów higienicznych. Jej 
zadaniem jest dostarczyć na rynek
produkty o najwyższej jakości i 
najlepszych cenach. Istniejemy na
rynku od 2012 roku. Od tego 
czasu gromadziliśmy wiedzę i 

 ZNIŻKA  5%  dla  wszystkich  seniorów
posiadających kartę seniora, na zakup wyrobów
medycznych

Firma proponuje takie produkty jak:
 pieluchomajtki na dzień i na noc
 podkłady higieniczne
 śliniaki do karmienia
 elastyczne majtki siatkowe
 wkładki urologiczne
 pieluchy anatomiczne
 majtki chłonne
 rękawice myjące

Każdy  senior  logujący  się  do  sklepu  internetowego
www.nateen.sklep.pl otrzyma  kupon  rabatowy  na
wszystkie zakupy w sklepie z 5% zniżką.
Zniżka  zostanie  naliczona po  wpisaniu  w miejsce  kodu

http://www.nateen.sklep.pl/
http://www.nateen.pl/
mailto:nateen@nateen.pl


doświadczenie w temacie 
oferowania pacjentom 
odpowiednich produktów 
rozwiązujących problem 
nietrzymania moczu. Więcej na 
naszej stronie internetowej 
www.nateen.pl

rabatowego hasła „Senior NKS” 

19.

Ośrodek Wczasowy “TRZY 
KORONY”
Adres obiektu:
ul. Tow. Przyjaciół Dzieci 13
84-104 Jastrzębia Góra
tel. 733 95 95 96
www.wczasydlaseniora.com

 10% rabatu na turnusy PAKIET SENIOR
 10% rabatu na TURNUSY ŚWIĄTECZNE

WCZASY DLA SENIORA – PAKIET SENIOR 7 DNI już od 
390zł/pobyt

Wczasy nad morzem w bardzo przystępnych cenach.
Co zawiera cena:

 zakwaterowanie w pokojach z łazienkami oraz TV
(budynek z 2012 roku )

 wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie i kolacja 
bufet szwedzki, obiad podawany do stolika)

 wieczorek z muzyką na żywo połączony z 
bankietem

 wieczór kaszubski – występ kapeli kaszubskiej
 ognisko z pieczeniem kiełbasek
 niektóre  turnusy  mają  wliczoną  w  cenę

wycieczkę fakult

20.

Europejska Grupa Medyczna 
Południe Sp. z o.o.
ul. Janowskiego 13/3
41-200 Sosnowiec
 tel. /22/ 290-55-55
e-mail: 
kontakt@leczsiezagranica.pl
www.leczsiezagranica.pl

Firma  zajmuje  się  organizacją  leczenia  zaćmy  poza
granicami  Polski  w ramach dyrektywy transgranicznej  z
jednoczesną refundacją NFZ.

W ramach usługi Seniorzy otrzymują:  transport  w obie
strony(w pakiecie podstawowym transport we własnym
zakresie),  soczewki  z najwyższej  półki  (Zeiss,  Alcon,
Abbott),  obsługę  polskojęzyczna,  tłumaczenie
dokumentów,  złożenie  dokumentów  w  NFZ  w  celu
otrzymania refundacji.

Proponowane  ulgi  i  preferencje  świadczone  w ramach
Programu:

Pakiety Podstawowy Błękitny Srebrny

Wariant
podstawowy

699,00 999,00 1559,00

Po rabacie 629,10 899,10 1403,10

Wariant  z
finansowaniem

999,00 1299,00 1859,00

https://poczta.nowysacz.pl/src/compose.php?send_to=kontakt@leczsiezagranica.pl
http://www.wczasydlaseniora.com/
http://www.nateen.pl/


Po rabacie 899,00 1199,00 1759,00

21.

NOWA ZIELARNIA IZABELA 
BARTOSIK
ul. Piotra Skargi 5
33-300 Nowy Sącz
tel. 882 804 887
NIP: 734 24 30 115

Firma prowadzi  sklep  z  produktami  naturalnymi:  zioła,
przyprawy,  miody,  olejki  eteryczne,  lampy  solne,
kosmetyki naturalne, oleje i wiele innych propozycji.

 Posiadaczom  Nowosądeckiej  Karty  Seniora
firma zapewnia 10% upust na produkty.

22.

Ośrodek Wypoczynkowy OLIWIA 
ul. Spokojna 878-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 172 07
kom. 695 402 564, 669 641 009
www.oliwia.kolobrzeg.pl

Firma realizuje głównie turnusy rehabilitacyjne i pobyty
wypoczynkowe. Proponuje rabaty w wysokości 10% na
wszystkie usługi w Ośrodku.

Szczegółowe cenniki i oferta dostępne są na stronie 
internetowej www.oliwia.kolobrzeg.p

23.

Hotel Milena – P.P.H.U. E. i. W 
Białożyt ul. Dworcowa 22, 34-360 
Milówka tel. 33 8637 383
Kontakt – Sylwia Czulak 
508292942 
sylwia.czulak@milena.com.pl
e-mail; milena@milena.com.pl 
www.hotelmilena.pl

 Zniżka na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania
i obiadokolacje) – cena bez zniżki 910zł/ cena ze
zniżką  600zł  za  cały  pobyt.  Zakwaterowanie
w pokojach2  i  3  osobowych  lub  4  osobowych
apartamentach  z  dwoma  oddzielnymi
sypialniami.

 Warunki  skorzystania  ze  zniżki:  –  posiadanie
Karty  Seniora  – przyjazd w 2,  3 lub 4  osoby  –
pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę – w celu
potwierdzenia  rezerwacji  hotel  wymaga  wpłaty
ustalonej zaliczki.

 W  sezonie  letnim  i  zimowym  organizujemy  7-
dniowe  turnusy  wypoczynkowe  połączone  z
programem  fakultatywno-rozrywkowym,  na
który  składają  się  m.in.  dancingi,  wycieczki  i
spotkania z ciekawymi ludźmi.

24.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział „BESKID” Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz,
ul. Rynek 9
Telefon: 18 443-74-57
E-mail: sekretariat@beskid.pttk.pl

 10% rabatu na wycieczki  krajoznawcze i górskie
organizowane  przez  Komisje:  Komisję
Krajoznawczą i Koło Grodzkie

 

https://poczta.nowysacz.pl/src/compose.php?send_to=milena@milena.com.pl
https://poczta.nowysacz.pl/src/compose.php?send_to=sylwia.czulak@milena.com.pl
http://www.oliwia.kolobrzeg.pl/

