
Sanatorium Uzdrowiskowe Przy Tê¿ni

INOWROC£AW                                         

"Przy Tê¿ni" jest jednym z najlepiej rozwijaj¹cych siê oœrodków rehabilitacyjnych na Kujawach. 
Nowoczesna i doskonale wyposa¿ona baza zabiegowa sprawia, ¿e zakres œwiadczonych us³ug dalece wybiega ponad 
standardowe. O dobre samopoczucie oraz poprawê stanu zdrowia goœci ka¿dego dnia dba wykwalifikowany personel przy 
udziale szerokiej gamy zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej. Atutem jest nowoczesna baza 
zabiegowa, która w ca³oœci znajduje siê w obiektach sanatoryjnych wzajemnie po³¹czonych, co daje dodatkowy komfort 
pobytu, bez potrzeby wychodzenia na zewn¹trz. Oprócz walorów leczniczych i wypoczynkowych sanatorium zapewnia 
goœciom: miejsca gara¿owe i parkingowe, basen solankowy, jacuzzi solankowe, saunê, stó³ do pingponga, bilard, sale do 
zajêæ fitness, gimnastyki oraz do gry w siatkówkê i koszykówkê.

Do dyspozycji: ok. 330 miejsc - pokoje w wysokim standardzie, brak przeszkód terenowych dla niesprawnych ruchowo, 
internet w pokojach (bez op³at), monitorowany parking na terenie oœrodka.

CENA ZAWIERA:
 

* 7 noclegów w pokoju z ³azienk¹ zgodnie z rezerwacj¹
* pe³ne wy¿ywienie (œniadanie, obiad, kolacja): œniadania i kolacje 
   w formie szwedzkiego sto³u, obiad serwowany do stolika
* 2 wizyty lekarskie - ocena stanu zdrowia, zaordynowanie 
  zabiegów (pocz¹tek i koniec pobytu)
* 3 zabiegi dziennie zgodnie z ordynacj¹ lekarza
* ca³odobow¹ opiekê medyczno - pielêgniarsk¹
* mo¿liwoœæ bezp³atnego korzystania z kompleksu basenowego 
  (40 min) i groty solnej (30 min)
* bezp³atny internet bezprzewodowy
* do dyspozycji codziennie w godzinach wieczornych: 
  sala  gimnastyczna do gry w siatkówkê, koszykówkê oraz tenisa 
  sto³owego, bilard

Zabiegi wykonywane s¹ przez 6 dni w tygodniu 
z wyj¹tkiem niedziel i œwi¹t.
Cena nie uwzglêdnia op³aty uzdrowiskowej.
Badania lekarskie wykonywane s¹ codziennie 
w wyznaczonych godzinach.
Dzieci od 3 do 10 lat - 25 z³ doba, 1/2 posi³ku, bez 
zabiegów.
Dzieci od 10 do 16 lat - 35 z³ doba, bez zabiegów.
Dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne p³atne wg cennika.
Monitorowany parking p³atny wg cennika.
Niewykorzystanie któregokolwiek elementu
wchodz¹cego w sk³ad pobytu nie powoduje 
zmniejszenia jego wartoœci.
Doba zaczyna siê o godzinie 14:00, a koñczy 
o godzinie 12:00.

Willa Solinka
Zapraszamy do luksusowej willi. "Solinka" to kompleks nowoczesnych, luksusowych apartamentów i pokoi mieszkalnych. 
Apartamenty w wysokim standardzie; obiekt dostosowany dla osób niepelnosprawnych; bezpoœrednie po³¹czenie z g³ównym 
budynkiem; sta³y dostêp do internetu.

                                                                              Pobyt w kompleksie sanatoryjnym ( min. 7dni)

                                                        Sezon jesienno - zimowy - wiosenny                            Sezon letni 
                                                                      01.01 - 30.04.2014
                                                                      01.10 - 24.12.2014                                      01.05 - 30.09.2014

rodzaj pokoju                                                                                               Cena

w pokoju 1-os.                                                      910 z³                                                            980 z³

w pokoju 2-os.                                                      770 z³                                                            840 z³

                                                                                                               Pobyt w Willi Solinka

w pokoju 1-os.                                                      910 z³                                                            980 z³

w pokoju 2-os.                                                      840 z³                                                            910 z³

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tê¿ni" im. dr Józefa Krzymiñskiego w Inowroc³awiu 
prowadzi dzia³alnoœæ od ponad 60 lat. 
Obiekt po³o¿ony jest w samym œrodku malowniczego Parku Solankowego z widokiem na 
Tê¿niê Solankow¹. Niezwykle dynamiczny rozwój sprawia, ¿e Sanatorium Uzdrowiskowe 
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