CIECHOCINEK

SU „ŁAZIENKI II RESORT MEDICAL AND SPA”

SU „Pałac Łazienki II” położone jest w centrum miasta, w odległości ok. 200m od deptaka i dywanów
kwiatowych. Zabytkowy budynek 2-piętrowy dla 200 osób z własną jadalnią i bazą zabiegową. Pokoje 1 i 2osobowe z łazienką i TV o zróżnicowanym standardzie. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, grillowy
ogród (w okresie letnim), sale konferencyjne, SPA, sala zabaw dla dzieci, bezprzewodowy Internet. Obiekt
posiada windę.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, schorzenia
układu krążenia, kobiety po mastektomii, schorzenia neurologiczne, schorzenia układu oddechowego, choroby
przemiany materii, schorzenia reumatyczne.
Baza zabiegowa: masaż leczniczy, inhalacje solankowe, inhalacje z lekiem, okłady borowinowe, kąpiel
perełkowa, bicze szkockie, natrysk płaszczowy, kapsuła Float Rest, jonoforeza borowinowa, jonoforeza z lekiem,
galwanizacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, prądy Tens’a, prądy Kotz’a, prądy
Trabert’a, ultradźwięki, lampa sollux, krioterapia miejscowa, laser punktowy, ćwiczenia na przyrządach,
gimnastyka zbiorowa, ćwiczenia samowspomagane kończyn górnych, siłowania-atlas.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN
17.01-31.01
31.01-14.02
14.02-28.02
11.04-25.04
25.04-09.05
09.05-23.05
23.05-06.06
06.06-20.06
20.06-04.07
04.07-18.07
10.10-24.10
24.10-07.11
07.11-21.11

miejsce w pok. 2-os.
Comfort
Superior

Attic

Pok.1-os.
Attic

28.02-14.03
14.03-28.03

2030 zł

2366 zł

2646 zł

2170 zł

18.07-01.08
01.08-15.08
15.08-29.08
29.08-12.09
12.09-26.09
26.09-10.10

2366 zł

2786 zł

2968 zł

2646 zł

21.11-05.12
05.12-19.12

2030 zł

2366 zł

2646 zł

2170 zł

 Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 400 zł od ceny skierowania w każdym terminie
Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet: lekkostrawna i cukrzycowa
lub za dopłatą 140 zł/os./turnus – dieta bezglutenowa, bezlaktozowa i wegetariańska), zakwaterowanie, badanie
lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg
wskazań lekarza (3 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku), zajęcia indywidualne i grupowe.

CIECHOCINEK

Dom Zdrowia „LILA”

DZ „Lila” położony jest w cichej i zielonej części Ciechocinka, w odległości ok. 1000 m od centrum Uzdrowiska.
Jest to kompleks 2 budynków połączonych łącznikiem dla 140 osób, z własną restauracją i bazą zabiegową.
Pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką i TV o zróżnicowanym standardzie. Obiekt posiada windę w części lux.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu krążenia, kobiety po mastektomii, schorzenia
neurologiczne, schorzenia układu oddechowego, choroby przemiany materii, schorzenia reumatyczne.
Baza zabiegowa: masaż ręczny częściowy, drenaż limfatyczny BOA, masaż na łóżku wodnym. masaż
wibracyjny, fotel masujący, inhalacje solankowe, inhalacje z olejkami, inhalacje z witaminami A + E, gimnastyka
indywidualna
i zbiorowa, ćwiczenia na przyrządach, prądy Tens’a, prądy Kotz’a, jonoforeza, jonoforeza z lekiem ampułkowym,

laser, ultradźwięki, diadynamik, lampa solaris, lampa sollux, krioterapia punktowa, magnetoterapia, galwanizacja,
hydromasaż, kąpiel kwasowęglowa, okłady borowinowe.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy obiadem w dniu wyjazdu.

TERMIN
16.05-30.05
18.07-01.08
15.08-29.08
15.10-29.10

Standard
miejsce
Pok. 1-os.
w pok. 2-os.

Lux
miejsce
Pok. 1-os.
w pok. 2-os.

1680 zł

2240 zł

2240 zł

2786 zł

1540 zł

-

1820 zł

2100 zł

 Cena dla opiekuna (3 zabiegi) wynosi: minus 10 % od ceny skierowania w każdym terminie
Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie, badanie
lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg
wskazań lekarza (4 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do soboty), zajęcia indywidualne i grupowe.

NAŁĘCZÓW

Sanatorium „FORTUNAT”
Sanatorium „JESIENNA REZYDENCJA”

Sanatorium „Fortunat” położone jest w zacisznej części Nałęczowa w odległości 400m od Parku Zdrojowego.
Jest to budynek 3-piętrowy dla 121 osób z własną stołówką. Baza zabiegowa znajduje się w odległości ok. 500m
od Sanatorium. Pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką, TV, czajnikiem bezprzewodowym i dostępem do sieci Internet
(WI-FI). Sanatorium posiada windę.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu krążenia, cukrzyca, schorzenia onkologiczne,
schorzenia reumatyczne.
Sanatorium „Jesienna Rezydencja” położone jest w odległości 400m od Parku Zdrojowego. Jest to budynek
2-piętrowy dla 59 osób. Stołówka znajduje się w odległości 50m od Sanatorium, a baza zabiegowa ok 500m.
Pokoje 2, 3-osobowe z łazienką, TV, czajnikiem bezprzewodowym i dostępem do sieci Internet (WI-FI).
Sanatorium posiada windę.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu krążenia, cukrzyca, schorzenia onkologiczne,
schorzenia reumatyczne.
Baza zabiegowa: fango, inhalacje lekowe, kąpiel kwasowęglowa sucha, kąpiel perełkowa, masaż wirowy
kończyn górnych i dolnych, prądy interferencyjne, bioptron, diadynamik, elektrostymulacja, fonoforeza,
galwanizacja, jonoforeza, krioterapia miejscowa, magnetoterapia, lampa sollux, tlenoterapia, ultradźwięki,
gimnastyka indywidualna i grupowa, UGUL, ćwiczenia na przyrządach.
Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN

26.04-09.05
09.05-22.05
22.05-04.06
04.06-17.06
17.06-30.06

Pok. 1-os.

2370 zł

FORTUNAT
miejsce w pok. 2-os.
Opiekun
Kuracjusz
(bez
zabiegów)

2000 zł

1760 zł

JESIENNA REZYDENCJA
miejsce w pok. 2-os.
miejsce
Opiekun
w pok. 3-os.
Kuracjusz
(bez
zabiegów)

1750 zł

1550 zł

1670 zł

30.06-13.07
13.07-26.07
26.07-08.08
08.08-21.08
21.08-03.09
03.09-16.09
16.09-29.09
29.09-12.10
12.10-25.10
25.10-07.11
07.11-20.11
20.11-03.12
03.12-16.12

2200 zł

1920 zł

1700 zł

1610 zł

1320 zł

1470 zł

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie, badanie
lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg
wskazań lekarza (3 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do soboty + 2 wyjścia na basen (po 1 h),
kurację pitną), zajęcia indywidualne i grupowe.

NAŁĘCZÓW

Sanatorium „PAWILON ANGIELSKI”
Sanatorium „KSIĄŻĘ JÓZEF”

Sanatorium „Pawilon Angielski” położone jest na terenie Parku Zdrojowego obok Pałacu Małachowskich. Jest
to budynek 2-piętrowy dla 60 osób z własną stołówką. Baza zabiegowa znajduje się w odległości ok. 150m od
Sanatorium. Na miejscu kompleks zabiegowy: masaże wodne i suche, kąpiele, elektrostymulacja. Pokoje 2osobowe z łazienką, TV, czajnikiem bezprzewodowym i dostępem do Internetu (WI-FI). Sanatorium posiada
windę.
Sanatorium „Książę Józef” położone jest nad stawem, w centrum Parku Zdrojowego. Jest to budynek
2-piętrowy dla 131 osób z własną stołówką i salą do rehabilitacji ruchowej. Baza zabiegowa znajduje się w
odległości ok. 100-250m od Sanatorium. Pokoje 2-osobowe z łazienką, TV, czajnikiem bezprzewodowym i
dostępem do Internetu (WI-FI). Sanatorium posiada windę.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu krążenia, schorzenia onkologiczne, schorzenia
reumatyczne, cukrzyca.
Baza zabiegowa: fango, inhalacje lekowe, kąpiel kwasowęglowa sucha, kąpiel perełkowa, masaż wirowy
kończyn górnych i dolnych, prądy interferencyjne, bioptron, diadynamik, elektrostymulacja, fonoforeza,
galwanizacja, jonoforeza, krioterapia miejscowa, magnetoterapia, lampa sollux, tlenoterapia, ultradźwięki,
gimnastyka indywidualna i grupowa, UGUL, ćwiczenia na przyrządach.
Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN

26.03-08.04
19.04-02.05
02.05-15.05
15.05-28.05
28.05-10.06
10.06-23.06

PAWILON ANGIELSKI
miejsce w pok. 2-os.
Opiekun
Kuracjusz
(bez
zabiegów)

KSIĄŻĘ JÓZEF
miejsce w pok. 2, 3-os.
Pok. 1-os.
Opiekun
Kuracjusz
(bez
zabiegów)

2060 zł

1760 zł

1760 zł

1560 zł

1970 zł

2220 zł

1930 zł

1920 zł

1720 zł

2170 zł

23.06-06.07
06.07-19.07
19.07-01.08
01.08-14.08
14.08-27.08
27.08-09.09
09.09-22.09
22.09-05.10
05.10-18.10
18.10-31.10
31.10-13.11
13.11-26.11
26.11-09.12

2060 zł

1760 zł

1760 zł

1560 zł

1970 zł

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie, badanie
lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg
wskazań lekarza (3 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do soboty + 2 wyjścia na basen (po 1 h),
kurację pitną), zajęcia indywidualne i grupowe.

BUSKO-ZDRÓJ

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „GROMADA”

Ośrodek „Gromada” położony jest w spokojnej dzielnicy, w pobliżu Parku Zdrojowego. Jest to budynek
3-piętrowy dla 90 osób z własną jadalnią i bazą zabiegową. Pokoje 2-os. z łazienką, TV i czajnikiem. Do
dyspozycji gości: wypożyczalnia rowerów, kijków do Nordic Walking oraz bezpłatny Internet WI-FI i parking.
Ośrodek posiada windę.
Profil leczenia: choroby neurologiczne, choroba psychiczna, padaczka, upośledzenie umysłowe, schorzenia
układu krążenia.
Baza zabiegowa: kąpiel siarczkowa, fasony siarczkowe, kąpiel borowinowa, okłady borowinowe, kąpiel ozonowa
sucha, kąpiel kwasowęglowa sucha, kąpiel jodowo-bromowa, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych,
gimnastyka na przyrządach, ćwiczenia w odciążeniu UGUL, laseroterapia, magnetronik, jonoforeza, prądy
diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy Tens’a, galwanizacja, ultradźwięki, masaż klasyczny częściowy,
masaż wibracyjny, hydrojet, krioterapia miejscowa.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy obiadem w dniu wyjazdu.

TERMIN

miejsce
w pok. 2-os.

04.07-18.07
17.10-31.10

2842 zł

07.11-21.11
Cena turnusu obejmuje:

całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie, badanie
lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską
i pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg
wskazań lekarza (40 zabiegów w turnusie, w tym 12 zabiegów podstawowych z działu balneoterapii + 7 masaży
klasycznych częściowych + 21 zabiegów uzupełniających, w dni robocze od poniedziałku do soboty), zajęcia
indywidualne i grupowe.

