


TERMY PAŁACOWE

Do dyspozycji gości oddanych zostało 138 miejsc noclegowych,  
w komfortowo urządzonych pokojach. Wszystkie są klimatyzowane  
i wyposażone w czajnik elektryczny oraz telewizor. Posiadamy również 
pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, apartamenty oraz 
pokoje VIP. Ośrodek oferuje szeroki wachlarz zabiegów SPA. Na jego 
terenie znajduje się 7 gabinetów kosmetycznych Clarins, 11 gabinetów 
zabiegowych odnowy biologicznej, salon fryzjerski Matrix oraz basen 
ze stanowiskami do aquaaerobicu. Termy Pałacowe to także idealne 
miejsce na zorganizowanie konferencji i imprez integracyjnych.

ul. Paderewskiego 1a, tel. +48 81 50 14 456

PAWILON ANGIELSKI

W Pawilonie znajduje się 60 miejsc noclegowych, z których każde 
wyposażone jest w czajnik, lodówkę, telefon oraz telewizor. Obiekt 
przygotowany jest również na przyjęcie Gości na wózkach inwalidzkich.  
W Pawilonie Angielskim funkcjonuje jadalnia oraz sala do wypoczynku.  
Na miejscu znajduje się również kompleks zabiegowy, gdzie wykonywane 
są masaże wodne i suche, kąpiele oraz fango.

Al. Małachowskiego 1, tel. +48 81 50 14 356 wew. 0308

SANATORIUM KSIĄŻE JÓZEF

Sanatorium Książe Józef to zabytkowy budynek, z odrestaurowanymi 
wnętrzami, zlokalizowany w centrum Parku Zdrojowego. Do dyspozycji 
gości oddano 131 miejsc noclegowych w pokojach jedno i dwuosobowych 
oraz apartament z tarasem. Każdy z pokoi wyposażony jest w telewizor, 
telefon i czajnik bezprzewodowy. Ponadto na miejscu znajduje się sala 
do ćwiczeń, jadalnia, laboratorium analityczne oraz kriokomora.

Al. Kasztanowa 6, tel. +48 81 50 14 356 wew. 0400

SZPITAL KARDIOLOGICZNY

Specjalistyczny obiekt szpitalny z poradnią oraz gabinetami  
do diagnostyki kardiologicznej wyposażonymi w nowoczesny sprzęt. 
Szpital jest również przystosowany do prowadzenia rehabilitacji 
schorzeń narządu ruchu. Nad zdrowiem oraz bezpieczeństwem leczenia 
przez całą dobę, czuwa personel medyczny. W szpitalu znajduje się  
164 miejsc noclegowych.

ul. Górskiego 5, tel. +48 81 50 14 356 wew. 0200

SANATORIUM FORTUNAT

Sanatorium Fortunat położone jest w odległości 900 m od Parku 
Zdrojowego, na ogrodzonej posesji, z małym parkiem, alejami  
do spacerów, oczkiem wodnym i altaną. Większość pokoi w Fortunacie, 
to pokoje jednoosobowe z balkonami, wyposażone w telefon, telewizor  
i czajnik bezprzewodowy. Ponadto w obiekcie znajduje się przestronna 
jadalnia oraz część zabiegowa oraz sala do ćwiczeń, wyposażona w sprzęt  
do rehabilitacji. W obiekcie znajduje się 126 miejsc noclegowych.

ul. Kościuszki 7, tel. +48 81 50 14 356 wew. 0600

JESIENNA REZYDENCJA

Obiekt hotelowy usytuowany w odległości 900 m od Parku Zdrojowego, 
w sąsiedztwie sanatorium Fortunat. W Rezydencji znajdują się pokoje 
dwuosobowe z balkonami oraz dwukondygnacyjne apartamenty, 
które wyposażone są w aneks kuchenny, telewizor, telefon i czajnik.  
Na miejscu, za dopłatą, dostępne są zabiegi lecznicze, wykonywane przy 
zastosowaniu najnowszych metod rehabilitacji i odnowy biologicznej.  
W obiekcie znajduje się 115 miejsc noclegowych.

ul. Kościuszki 7, tel. +48 81 50 14 356 wew. 0600

STARE ŁAZIENKI

Stare Łazienki to kameralny i stylowy obiekt, który usytuowany jest  
w centrum Parku Zdrojowego, tuż nad stawem. W jego wnętrzu obejrzeć 
można liczne sztukaterie, kolumienki, balkony i tarasy. W 1957 roku 
obiekt wpisano do rejestru zabytków. Do dyspozycji gości są pokoje 
jedno i dwuosobowe, wyposażone w telefon oraz telewizor. Ponadto na 
parterze znajdują się gabinety, gdzie wykonywane są zabiegi wodne, 
ciepłolecznictwo oraz inhalacje. W obiekcie znajduje się 20 miejsc 
noclegowych.

WERANDKI

Werandki są jedynym, po wschodniej stronie Polski, Centrum 
Diagnostyki i Fizjoterapii, które wyposażone w najnowocześniejszy 
sprzęt kompleksowo obsługuje cztery obszary rehabilitacji medycznej: 
Strefę Kardiologii, Strefę Ortopedii, Strefę Treningu oraz Strefę 
Diagnostyki. Zaproponowany w Werandkach innowacyjny sposób 
usprawniania pracy układu krążenia, łączący dwa rodzaje terapii, 
przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i sprzętu, jest bardziej 
skuteczny i bezpieczniejszy, od tradycyjnych form rehabilitacji 
stosowanych dotychczas w kardiologii. 

ul. Małachowskiego 7, tel. +48 81 50 14 356 wew. 0782

al. Grabowa 4
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PAKIET: ZDROWIE SENIORA
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy z 3 zabiegami dziennie

Pakiet stworzony specjalnie dla osób starszych, odczuwających spadek 
sił witalnych, ze schorzeniami, które z wiekiem są coraz bardziej 
uciążliwe. Dobrane indywidualnie i zlecone przez lekarza specjalistę 
zabiegi, zregenerują i przywrócą sprawność fizyczną oraz psychiczną.  

W CENIE PAKIETU:

• 6 noclegów lub więcej w wybranym obiekcie,
• 3 posiłki dziennie,
• 3 zabiegi dziennie indywidualnie zlecone przez lekarza, 
• całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska,
• bezpłatne wejście do kompleksu wodnego Atrium (1h na dobę),
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium, 
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Sanatorium Książę Józef
Apartament 2-osobowy 205

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy dla 1 osoby

200

405 405

205 195

160 150

1-osobowy (skrzydło wschodnie)

2-osobowy (skrzydło wschodnie) 

1-osobowy (skrzydło zachodnie) 185
2-osobowy (skrzydło zachodnie)

175

135 125

135 125

260 250

3-osobowy

3-osobowy dla 1 osoby

Pawilon Angielski 1-osobowy 245
2-osobowy

210

195 180

185 155

165 135

1-osobowy

2-osobowy

Apartament 3-osobowy 125
Apartament 3-osobowy dla 1 osoby

122

210 200

210 200

155 145

2-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy

210 200

185 175

1-osobowy

2-osobowy

Sanatorium Fortunat

Jesienna Rezydencja

Szpital Kardiologiczny

Bicze wodne
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PAKIET: TYDZIEŃ DLA SERCA
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy z 3 zabiegami dziennie

Pakiet przeznaczony dla osób w każdym wieku, które mogą być 
zagrożone rozwojem chorób serca i układu krążenia. Polecany jest 
głównie osobom prowadzącym siedzący tryb życia, z nadwagą  
i otyłością pracującym w przewlekłym stresie, nałogowo palącym 
papierosy, a także tym które mają inne dolegliwości utrudniajace życie.

W CENIE PAKIETU:

• 5 noclegów w wybranym obiekcie, 
• 3 posiłki dziennie (z możliwością diety),
• wstępne badanie lekarskie,
• 3 masaże klasyczne, częściowe,
• 15 zabiegów leczniczych zleconych przez lekarza,
• badanie EKG,
• 3 badania laboratoryjne: morfologia krwi, analiza moczu i OB,
• nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium,
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium, 
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Termy Pałacowe
Apartament 2-osobowy VIP 1440

OBIEKT POKÓJ
Cena pobytu za 1 osobę w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy VIP dla 1 osoby

1390

1849 1799

1390 1338

1749 1699

Apartament 2-osobowy

Apartament 1-osobowy 

2-osobowy LUX 1338
1-osobowy LUX

1285

1649 1599

1285 1235

1539 1489

2-osobowy

1-osobowy

Pawilon Angielski 2-osobowy dla 1 osoby 1289

2-osobowy

-

1030 -

Basen w Termach Pałacowych
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PAKIET: INTENSYWNA TERAPIA
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy z 5 zabiegami dziennie

Jak nazwa wskazuje, założeniem pakietu jest intensywna kuracja, 
która szybko „stawia na nogi”. Każdemu kuracjuszowi korzystającemu  
z pakietu Intensywna Terapia Uzdrowiskowa, przysługuje aż 5 zabiegów 
na dobę, indywidualnie zleconych przez lekarza specjalistę.

W CENIE PAKIETU:

• 6 noclegów lub więcej w wybranym obiekcie,
• 3 posiłki dziennie w restauracji danego obiektu,
• 5 zabiegów na dobę indywidualnie zleconych przez lekarza,
• całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska  

(nie dot. Term Pałacowych),
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium, 
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Sanatorium Książę Józef
Apartament 2-osobowy

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy dla 1 osoby

1-osobowy (skrzydło wschodnie)

2-osobowy (skrzydło wschodnie) 

1-osobowy (skrzydło zachodnie)

2-osobowy (skrzydło zachodnie)

3-osobowy

3-osobowy dla 1 osoby

Pawilon Angielski 1-osobowy

2-osobowy

1-osobowy

2-osobowy

Apartament 3-osobowy

Apartament 3-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy

2-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy

Sanatorium Fortunat

Jesienna Rezydencja

Szpital Kardiologiczny

240 225

340 330

235 225

185 175

235 225

185 175

177 173

280 270

255 245

215 205

235 225

185 175

185 175

280 270

235 225

185 175

235 225

185 175
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Termy Pałacowe
Apartament 2-osobowy VIP

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy VIP dla 1 osoby

Apartament 2-osobowy

Apartament 1-osobowy

2-osobowy LUX

1-osobowy LUX

2-osobowy

1-osobowy

RESTAURACJA 
TERMY PAŁACOWE
tel. 81 50 14 456 wew. 0112

W Restauracji Termy Pałacowe serwowane są najczęściej 
tradycyjne polskie potrawy, ale także dania kuchni regionalnej 
i międzynarodowej. Oprócz standardowego menu dziennego, 
kuchnia serwuje również dania a’la carte. Na gości czeka także 
drink bar z bogatym wyborem trunków. Dodatkową atrakcją 
restauracji jest duży taras z widokiem na Nałęczowski Park 
Zdrojowy, gdzie w miesiącach letnich, można spożywać posiłki. 
Restauracja posiada 75 miejsc.

Posiłki dla Gości nocujących w Termach  
Pałacowych serwowane są w godzinach:
Śniadanie: ..................................   7:00 - 10:00 
Obiad: ...........................................  14:00 - 16:00
Obiadokolacja: .......................  16:00 - 17:30
Kolacja: ........................................  18:00 - 20:30

Czynna codziennie: 7:00 - 22:00

7www.uzdrowisko-naleczow.pl

420 410

520 510

370 360

470 460

320 310

420 410

215 205

285 275
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PAKIET: DBAM O SERCE
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy z badaniami

Pakiet Dbam o Serce przygotowany jest dla każdego, kto odczuwa 
dolegliwości związane z sercem i układem krwionośnym. To 
również możliwość wykonania profilaktycznie, niezbędnych badań 
kardiologicznych. Kompleksowy screening serca, pozwoli na ocenę jego 
stanu i funkcjonowania oraz pomoże ustalić przyczyny rozmaitych 
dolegliwości, które na co dzień utrudniają życie. 

W CENIE PAKIETU:

• 2 noclegi w wybranym obiekcie,
• 3 posiłki dziennie,
• wstępne badanie lekarskie,
• badania: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, echo serca, pomiar  

ciśnienia tętniczego, Holter EKG lub Holter ciśnieniowy (RR), 
zestaw badań laboratoryjnych,

• spotkanie z lekarzem - omówienie wyników,
• konsultacja fizjoterapeuty,
• konsultacja dietetyczna,
• konsultacja psychologiczna,
• całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska,
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium, 
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

OBIEKT POKÓJ
Cena pobytu za 1 osobę w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Pawilon Angielski 1-osobowy 1119
2-osobowy

-

1020 -

1040 1020

938 915

1-osobowy

2-osobowy
Szpital Kardiologiczny
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PAKIET: WCZESNA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
Uzdrowiskowy pobyt rehabilitacyjny

Wczesna rehabilitacja jest programem adresowanym do osób, które  
w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od rozpoczęcia pobytu 
przebyły zawał mięśnia sercowego, operację kardiologiczną (bypassy, 
wstawienie zastawek i inne) oraz inne zabiegi kardiochirurgiczne 
jak: wszczepienie stymulatora, koronarografię, koronaroplastykę. 
Rehabilitację prowadzimy w Szpitalu Kardiologicznym położonym na 
terenie Parku Zdrojowego.

W CENIE PAKIETU:

• nocleg w Szpitalu Kardiologicznym,
• 3 posiłki dziennie (z możliwością diet wg. wskazań medycznych),
• zindywidualizowana opieka i terapia psychologiczna,
• program zabiegów i ćwiczeń zalecanych przez lekarza  

prowadzącego,
• całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska,
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium, 
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Szpital Kardiologiczny 1-osobowy 195
2-osobowy

185

165 155
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POBYT LECZNICZY
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy z 2 zabiegami dziennie

W CENIE POBYTU:

• 3 noclegi lub więcej w wybranym obiekcie,
• 3 posiłki dziennie,
• wstępne badanie lekarskie,
• doraźna opieka lekarsko-pielęgniarska,
• 2 zabiegi dziennie,
• 10% rabatu na zabiegi SPA (realizowane od pon. do pt.),
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium, 
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Doskonały wybór dla osób, które chcą poprawić ogólną kondycję 
fizyczną, sprawność ruchową i złagodzić dolegliwości bólowe 
korzystając z intensywnej fizjoterapii, a jednocześnie pragną odpocząć 
korzystając z unikalnego mikroklimatu Nałęczowa.

Sanatorium Książę Józef
Apartament 2-osobowy

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy dla 1 osoby

1-osobowy (skrzydło wschodnie)

2-osobowy (skrzydło wschodnie) 

1-osobowy (skrzydło zachodnie)

2-osobowy (skrzydło zachodnie)

3-osobowy

3-osobowy dla 1 osoby

Pawilon Angielski 1-osobowy

2-osobowy

1-osobowy

2-osobowy

Apartament 3-osobowy

Apartament 3-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy

2-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy

Sanatorium Fortunat

Jesienna Rezydencja

Szpital Kardiologiczny

193 188

395 390

195 185

145 135

170 160

120 110

120 110

245 235

220 -

180 -

170 140

150 120

110 107

190 180

195 185

140 130

195 185

170 160
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PAKIET: MAGIA ZDROWIA
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy z 3 zabiegami dziennie

Pobyt leczniczy to dobry wybór dla osób, które chcą poprawić kondycję 
fizyczną, sprawność ruchową, a poprzez intensywną fizjoterapię 
złagodzić dolegliwości bólowe. Jest to świetna propozycja dla ceniących 
sobie komfort podczas pobytu.

W CENIE PAKIETU:

• 3 noclegi lub więcej w Termach Pałacowych,
• 3 posiłki dziennie w hotelowej restauracji,
• wstępne badanie lekarskie,
• 3 zabiegi dziennie,
• 10% rabatu na zabiegi SPA (realizowane od pon. do pt.),
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium,
• nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium,
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Termy Pałacowe
Apartament 2-osobowy VIP

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy VIP dla 1 osoby 

Apartament 2-osobowy

Apartament 1-osobowy

2-osobowy LUX

1-osobowy LUX

2-osobowy

1-osobowy

438 433

490 480

385 380

435 425

335 330

385 375

283 278

335 325



TURNUS REHABILITACYJNY (PFRON)
Turnusy rehabilitacyjne dla osób z dofinansowaniem ze środków PFRON

Organizujemy i realizujemy turnusy usprawniająco- 
rekreacyjne dla osób:
• z dysfunkcją narządu ruchu,
• ze schorzeniami układu krążenia,
• z cukrzycą,
• ze schorzeniami onkologicznymi i reumatologicznymi.

W CENIE POBYTU:

• 13 noclegów w pokoju posiadającym pełen węzeł  
sanitarny, telewizor, czajnik, telefon, WI-FI  
(w miejscach ogólnodostępnych),

• 3 posiłki dziennie z uwzględnieniem diet,
• wstępne badanie lekarskie,
• 3 zabiegi dziennie indywidualnie zlecone przez lekarza  

zgodnie ze schorzeniem z puli zabiegów standardowych  
(oprócz niedzieli i świąt),

• edukacja zdrowotna,
• całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska,
• konsultacja lekarska,
• 2 x wstęp na basen Atrium (po 1 h),
• 2 x całodzienne wypożyczenie kiji do nordic walking,
• nieograniczony dostęp do kuracji pitnych wodami leczniczymi.

PULA ZABIEGÓW STANDARDOWYCH WYKONYWANYCH NA POBYCIE PfRON:

• basen, kąpiel CO
2
, inhalacje, masaż wirowy kończyn dolnych i górnych,

• fango, kąpiel perełkowa, interdyn, interferencje, magnetoterapia,
• jonoforeza, galwanizacja, diadynamik, izodynamik, ultradżwięki,
• fonoforeza, diatermia, teraplus, bioptron, stymulacja,
• solux, tlenoterapia, gimnastyka / ćwiczenia na przyrządach.

CENNIK 2019
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TURNUS REHABILITACYJNY (PFRON)
Harmonogram i cennik turnusów rehabilitacyjnych na 2019 rok

Sanatorium Fortunat Sanatorium Książę JózefJesienna Rezydencja Pawilon Angielski

•  07.05 – 20.05 •  08.05 – 21.05
•  20.05 – 02.06  •  21.05 – 03.06
•  02.06 – 15.06  •  03.06 – 16.06
•  15.06 – 28.06  •  16.06 – 29.06
•  28.06 – 11.07  •  29.06 – 12.07
•  11.07 – 24.07 •  12.07 – 25.07
•  24.07 – 06.08  •  25.07 – 07.08
•  06.08 – 19.08 •  07.08 – 20.08
•  19.08 – 01.09 •  20.08 – 02.09
•  01.09 – 14.09 •  02.09 – 15.09
•  14.09 – 27.09 •  15.09 – 28.09
 •  28.09 – 11.10
 •  11.10 – 24.10

Sanatorium Fortunat

Jesienna Rezydencja

Sanatorium Książę Józef

Pawilon Angielski

OBIEKT Cena za pobyt w pok. 1-os. / w zł Cena za pobyt w pok. 2-os. / w zł

SEZON A
01.06-15.09

SEZON A
01.06-15.09

SEZON B
do 31.05 i od 16.09

SEZON B
do 25.05 i od 16.09

SEZON B
do 31.05 i od 16.09

SEZON A
26.05-15.09

Osoba rehabilitowana

Osoba rehabilitowana

Osoba rehabilitowana

Osoba rehabilitowana

Opiekun z zabiegami

Opiekun z zabiegami

Opiekun z zabiegami

Opiekun z zabiegami

Opiekun bez zabiegów

Opiekun bez zabiegów

Opiekun bez zabiegów

Opiekun bez zabiegów

1750

1410

1680

2070

1535

1680

1680

1265

1535

1810

1930

1390

1535

1950

1750

1410

1680

-

1535

1680

1680

1265

1535

1810

-

1390

1535

1950

1535

1360

1500

-

1360

1500

1460

1120

1360

1540

-

1120

1360

1685

12 13

•  14.04 – 27.04  •  17.04 – 30.04
•  27.04 – 10.05  •  05.05 – 18.05
•  10.05 – 23.05  •  12.06 – 25.06
•  23.05 – 05.06  •  24.06 – 07.07
•  05.06 – 18.06  •  25.06 – 08.07
•  18.06 – 01.07  •  21.07 – 03.08
•  01.07 – 14.07  •  03.08 – 16.08
•  14.07 – 27.07  •  16.08 – 29.08
•  27.07 – 09.08  •  29.08 – 11.09
•  09.08 – 22.08  •  11.09 – 24.09
•  22.08 – 04.09 
•  04.09 – 17.09 
•  17.09 – 30.09
•  30.09 – 13.10
•  13.10 – 26.10
•  26.10 – 08.11



Strefa kardiologii

Strefa ortopedii Strefa diagnostyki

Strefa treningu

CENNIK 2019

www.werandki.pl

Głównym celem działalności Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” jest prowadzenie kompleksowych 
turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji doraźnej. 

Ponadto wykonujemy diagnostykę kardiologiczną i ortopedyczną oraz realizujemy pakiety profesjonalnych badań 
wydolnościowych. Filozofią naszego ośrodka jest pełne monitorowanie procesu rehabilitacji z wykorzystaniem 
najnowocześniejszego sprzętu diagnostyczno-fizjoterapeutycznego. 

Mottem naszych programów jest „bezpieczeństwo, doświadczenie, wiedza, innowacja”. 

Strefa przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, u których występują 
czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz zagrożonych rozwo-
jem chorób sercowo-naczyniowych. Najczęściej są to osoby prowadzące 
siedzący tryb życia, pracujące w przewlekłym stresie, z nadwagą i oty-
łością, chorobą nadciśnieniową, nałogowi palacze oraz osoby z zaburze-
niami lipidowymi – wysokim poziomem cholesterolu, chorzy na cukrzycę, 
leczeni dietą lub lekami doustnymi, a także pacjenci po interwencjach na 
tętnicach wieńcowych. Planowana diagnostyka i rehabilitacja obejmuje 
m.in. próby wysiłkowe, a także indywidualnie dobrane przez fizjotera-
peutów treningi przy użyciu dostosowanych do możliwości pacjenta 
urządzeń.

Strefa dedykowana jest osobom w każdym wieku, które mają pro-
blemy z narządem ruchu. Poprzez odpowiednio dobrany zestaw 
ćwiczeń na innowacyjnych urządzeniach, możliwa jest rehabilitacja  
w przypadkach urazów: kręgosłupa (m.in. zmian zwyrodnieniowych, bó-
lów, dyskopatii szyjnej i lędźwiowej, rehabilitacji pooperacyjnej), barku 
(m.in. zespołu zamrożonego barku-PHS, chorób zwyrodnieniowych), łok-
cia (m.in. urazów stawu łokciowego „łokcia tenisisty” i „golfisty”, ucisków 
na nerw łokciowy w tzw. „kanale łokciowym”), ręki (m.in. bólu nadgarstka  
i ręki – zespół cieśni nadgarstka, przykurczu Dupuytrena), biodra (m.in. 
zmian zwyrodnieniowych, zmian po kontuzjach – entezopatie, przerwa-
nia, rehabilitacji pooperacyjnej), kolana (m.in. chorób i urazów na tle 
zmian zwyrodnieniowych, po urazach i kontuzjach – naderwania, nacią-
gnięcia mięśni), stawu skokowego (m.in. chorób i urazów stawu skokowe-
go, rehabilitacji pooperacyjnej).

Tu pacjent dokona niezbędnych badań diagnostycznych takich, 
jak np. badanie wydolności, dzięki któremu można uzyskać bez-
pośredni maksymalny pułap tlenowy VO2 max, szczytowe pochła-
nianie tlenu (VO2peak), wysiłkową odpowiedź wentylacyjną (VE/
VCO2slope), wskaźnik wymiany oddechowej podczas wysiłku (RE-
R=VCO2/VO2). Parametr użyteczny w ocenie stopnia wykorzystania 
przemian beztlenowych podczas wysiłku oraz wyznaczenie pułapu 
tlenowego, określanie poziomu wysiłku (tętno lub moc) optymal-
nego do spalania tkanki tłuszczowej. Badanie siły mięśniowej  
na dynamometrze pomoże z kolei ocenić siłę i trening nerwowo-
-mięśniowy, z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych  
do analizy statystycznej.

Strefa Treningu to idealne miejsce dla każdego – od wyczyno-
wych sportowców, przez początkujących, aż po osoby starsze, czy 
też osoby z nadwagą. Korzystający ze Strefy Treningu mogą nie 
tylko zadbać o lepszy wynik sportowy, ale również o profilakty-
kę urazów, zmniejszyć masę ciała lub po prostu, poprawić jakość  
i komfort wykonywania codziennych czynności. Niezależnie od 
oczekiwań, podstawą jest indywidualnie dobrany trening, ułożony 
na podstawie przeprowadzanej wstępnie oceny funkcjonalnej.

CENNIK 2019

www.werandki.pl

Wizyta diagnostyczna 60 min. 130 zł

Sesja rehabilitacji (standardowa) 60 min. 70 zł

Sesja rehabilitacji (indywidualna) 60 min. 110 zł

Pakiet „Zdrowy Kręgosłup” 60 min. 110 zł

Badanie wydolności 300 zł

Próba wysiłkowa 120 zł

Badanie siły mięśniowej 110 zł

Diagnostyka kompleksowa 440 zł

Wizyta diagnostyczna 60 min. 130 zł

Sesja rehabilitacji (podstawowa)

1 wejscie 45 zł
5 wejść 200 zł
10 wejść 380 zł
20 wejść 710 zł

Sesja rehabilitacji (kompleksowa)

1 wejscie 70 zł
5 wejść 310 zł
10 wejść 590 zł
20 wejść 1100 zł

Wizyta diagnostyczna 60 min. 130 zł

Trening indywidualny

1 wejscie 110 zł
5 wejść 490 zł
10 wejść 930 zł
20 wejść 1750 zł

Trening obwodowy

1 wejscie 60 zł
5 wejść 270 zł
10 wejść 510 zł
20 wejść 970 zł

USŁUGI AMBULATORYJNE W WERANDKACH

Badanie dystrybucji obciążeń 15 min. 15 zł

Badanie środka ciężkości 15 min. 15 zł

Badanie balansu 15 min. 15 zł

Ćwiczenia obciążeń 20 min. 20 zł

Ćwiczenia kręgosłupa 20 min. 20 zł

Ćwiczenia wzmacniające 20 min. 20 zł

Trakcja 15 min. 15 zł

Próba IPN 15 min. 20 zł

Trening monitorowany kardiologiczny 20 min. 20 zł

Analiza składu ciała 15 min. 25 zł

Korekta wad postawy 45 min. 40 zł

Rodzaj usługi Czas Cena

STREfA KARDIOLOGII STREfA TRENINGU

STREFA ORTOPEDII STREfA DIAGNOSTYKI
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PAKIET: ZDROWY KRĘGOSŁUP

W CENIE PAKIETU:

• 6 noclegów z pełnym wyżywieniem,
• 4 x ćwiczenia poranne na zewnątrz lub w basenie (30 min.),
• 6 x masaż (20 min.),
• 10 h w Strefie Ortopedii,
• badanie wstępne i końcowe fizjoterapeutyczne,
• nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium,
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Pakiet dedykowany jest osobom z zespołami przeciążeniowymi, 
dolegliwościami bólowymi, osobom ze zmianami zwyrodnieniowymi 
kręgosłupa oraz prowadzącym siedzący tryb życia.

OBIEKT POKÓJ Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

Termy Pałacowe  
lub Pawilon Angielski

1-osobowy

2-osobowy

2999

2499

PAKIET: NOWOCZESNA ORTOPEDIA

W CENIE PAKIETU:

• 6 noclegów z pełnym wyżywieniem,
• 4 x ćwiczenia poranne na zewnątrz lub w basenie (30 min.),
• 6 x masaż (20 min.),
• 2 x ocena siły mięśniowej,
• 10 h w Strefie Ortopedii,
• badanie wstępne i końcowe fizjoterapeutyczne,
• nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium,
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Pakiet dedykowany jest osobom z dolegliwościami bólowymi stawów 
oraz zmianami statycznymi, jak i dynamicznymi ciała. To również idealna 
propozycja dla osób przygotowujących się do zabiegów operacyjnych 
oraz dla tych, u których przeprowadzono zabieg operacyjny stawu 
biodrowego, kolanowego, barkowego.

OBIEKT POKÓJ Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

Termy Pałacowe  
lub Pawilon Angielski

1-osobowy

2-osobowy

2999

2499

CENNIK 2019
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PAKIET: INNOWACYJNA KARDIOLOGIA

W CENIE PAKIETU:

• 6 noclegów z pełnym wyżywieniem,
• 1 x badanie lekarskie,
• 4 x ćwiczenia poranne na zewnątrz lub w basenie,
• 2 x test IPN,
• 1 x próba wysiłkowa,
• 10 h w Strefie Kardio,
• 4 x nordic walking (60 min.),
• 1 x pogadanka o czynnikach ryzyka,
• nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium,
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Pakiet dedykowany osobom cierpiącym z powodu choroby 
niedokrwiennej serca, zagrożonym chorobami układu krążenia, 
prowadzącym siedzący tryb życia, pracującym w przewlekłym stresie, 
z chorobą nadciśnieniową, z zaburzeniami lipidowymi oraz osobom, po 
interwencjach na tętnicach wieńcowych (plastyka, stenty, bypassy).

OBIEKT POKÓJ Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

Termy Pałacowe  
lub Pawilon Angielski

1-osobowy

2-osobowy

2499

1999

Badanie wstępne: Podczas badania wstępnego wykonujemy ocenę postawy, długości mięśni, balansu mięśniowego, stabilności stawów, stabilizacji 
statycznej i dynamicznej, siły mięśni stabilizujących. Taka diagnostyka pozwala wykryć zaburzenia oraz poziom ich istotności dla danego pacjenta. 
Ukierunkowuje postępowanie terapeutyczne oraz nadaje kierunek prowadzeniu treningu.

Ocena siły mięśniowej: Biodex System 4 to zestaw do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego w warunkach: pracy izometrycznej, izotonicznej (kon-
centrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej ekscentrycznej i ruchu biernego z możliwością pełnej ar-
chiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej. Do analizy wykonanych badań lub ćwiczeń służy mobilna stacja robocza z panelem kontrolnym.

Ćwiczenia Poranne: Gimnastyka poranna to krótki 15-20 min. trening obwodowy z masą ciała, który zaprojektowany jest tak, by obudzić twój układ 
nerwowy, poprawić przepływ krwi, zwiększyć wytwarzanie hormonów, doprowadzić do organizmu zwiększoną ilość tlenu, a tym samym przełączyć 
twój mózg na tryb maksymalnej wydajności. Wykonujemy ją już kilka sekund po wyjściu z łóżka, więc będziesz siłą rzeczy ćwiczyć na czczo. To z kolei 
pobudza wydzielanie hormonu wzrostu i poprawia wrażliwość na insulinę. Ponadto, ze względu na zwięzłą formę porannej gimnastyki, jej intensyw-
ność i wymagana elastyczność, rozluźnia ciało i zwiększa produkcję endorfin, czyli hormonu szczęścia. Po zastosowaniu porannej gimnastyki, co dzień 
rano wychodzisz z domu uśmiechnięty i gotowy stawić czoła wyzwaniom całego dnia.

Próba wysiłkowa: Badanie opierające się na zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który 
powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe. U osób z niewy-
dolnością przepływu wieńcowego, powyżej pewnego wysiłku, nie może już dalej zostać pokryte to zapotrzebowanie drogą zwiększonego przepływu  
i rozwijają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

Test IPN: Badanie IPN oparte jest na submaksymalnym teście wysiłkowym (określenie indywidualnego poziomu tętna treningowego, klasyfikacja 
poziomu wytrenowania). Jest on podstawą dalszego planowania treningu. Po analizie testu wydolności krążeniowej wyniki są automatycznie prze-
kładane na zindywidualizowany plan treningowy.

Masaż: Jest to zespół zbiegów manualnych, które oddziałują mechanicznie na powierzchnię ciała: skórę, powięź, więzadła, torebki stawowe, naczynia 
włosowate w sposób bezpośredni, natomiast w sposób pośredni na układ krążenia i nerwowy, układ pokarmowy i oddechowy, układ dokrewny  
i narządy wewnętrzne.
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BONY PODARUNKOWEBONY PODARUNKOWE

ZAKRES BONÓW

Kwota/usługa

100 
złotych
3 usługi  

w pakiecie

200  
złotych 
3 usługi  

w pakiecie
+ 4 zabiegi  
do wyboru

300  
złotych 
4 usługi  

w pakiecie
+ 7 zabiegów  
do wyboru

400  
złotych 
5 usług  

w pakiecie
+ 10 zabiegów  

do wyboru

Badanie wstępne i okresowe z fizjoterapeutą

Ocena siły mięśniowej

Masaż (do 20 min.)

Próba wysiłkowa początkowa

Próba wysiłkowa końcowa

Badanie dystrybucji obciążeń (15 min.)

Badanie środka ciężkości (15 min.)

Badanie balansu (15 min.)

Ćwiczenia obciążeń (20 min.)

Ćwiczenia kręgosłupa (20 min.)

Ćwiczenia wzmacniające (20 min.)

Trakcja (15 min.)

Próba IPN (15 min.)

Trening monitorowany kardiologiczny (20 min.)

REGULAMIN BONÓW:

• Bon aktywny jest przez 6 m-cy od daty zakupu. Realizacja bonu jest możliwa od poniedziałku do piątku.
• Za każdą wykorzystaną usługę klient otrzymuje 1 pieczątkę.
• Zakres usług realizowanych w ramach kwoty bonu określa Regulamin zakupu bonów podarunkowych  

na zabiegi w „Werandkach”. Regulamin dostępny jest w Dziale Sprzedaży, w recepcji obiektu „Werandki” 
oraz na stronie www.werandki.pl

• Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
• Zabiegi niewykorzystane w terminie ważności bonu przepadają.
• Dodatkowe usługi rehabilitacyjne w „Werandkach” dla posiadaczy bonów dostępne są z 20% rabatem.
• Bon może być zrealizowany przez dowolną ilość osób.

19www.werandki.pl

Legenda:             usługi w pakiecie             usługi do wyboru



Termy Pałacowe
Apartament 2-osobowy VIP

Apartament 2-osobowy VIP dla 1 osoby 

Apartament 2-osobowy

Apartament 1-osobowy

2-osobowy LUX

1-osobowy LUX

2-osobowy

1-osobowy

235 230

470 460

210 205

420 410

180 175

280 275

155 150

220 215

Sanatorium Książę Józef
Apartament 2-osobowy

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy dla 1 osoby

1-osobowy (skrzydło wschodnie)

2-osobowy (skrzydło wschodnie) 

1-osobowy (skrzydło zachodnie)

2-osobowy (skrzydło zachodnie)

3-osobowy

3-osobowy dla 1 osoby

Pawilon Angielski 1-osobowy

2-osobowy

1-osobowy

2-osobowy

Apartament 2-osobowy

Apartament 2-osobowy dla 3 osób

Apartament 2-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy

2-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy

Sanatorium Fortunat

Jesienna Rezydencja

Szpital Kardiologiczny

120 110

205 195

110 100

110 100

100 90

90 80

85 75

155 145

195 175

145 125

110 100

110 100

110 105

100

205

93

195
140 130

85 75

110 100

110 100

CENNIK 2019
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Nocleg ze śniadaniem*

20

* W Restauracji Termy Pałacowe i Pawilon Angielski: śniadanie w formie bufetu,
 w obiektach sanatoryjnych śniadanie serwowane do stolika.

CENNIK 2019
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Termy Pałacowe **
Apartament 2-osobowy VIP

Apartament 2-osobowy VIP dla 1 osoby 

Apartament 2-osobowy

Apartament 1-osobowy

2-osobowy LUX

1-osobowy LUX

2-osobowy

1-osobowy

305 300

530 525

280 275

480 475

255 245

350 345

225 220

290 285

Sanatorium Książę Józef
Apartament 2-osobowy

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy dla 1 osoby

1-osobowy (skrzydło wschodnie)

2-osobowy (skrzydło wschodnie) 

1-osobowy (skrzydło zachodnie)

2-osobowy (skrzydło zachodnie)

3-osobowy

3-osobowy dla 1 osoby

Pawilon Angielski 1-osobowy

2-osobowy

1-osobowy

2-osobowy

Apartament 2-osobowy

Apartament 2-osobowy dla 3 osób

2-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy

2-osobowy dla 1 osoby

2-osobowy

Sanatorium Fortunat

Jesienna Rezydencja

Szpital Kardiologiczny

162 152

247 237

152 142

152 142

142 132

132 122

127 117

197 187

237 217

187 167

150 140

153 143

153 148

142 135

180 170

125 120

150 140

153 143

Nocleg z pełnym wyżywieniem*

* W  obiektach Termy Pałacowe i Pawilon Angielski: śniadanie i kolacja – bufet, obiad serwowany,
 w obiektach sanatoryjnych wszystkie posiłki są serwowane do stolika.

** DODATKOWO: nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium (1 raz na pobyt).
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ZABIEGI LECZNICZE *

22 23

ZABIEGI LECZNICZE *

Trening interwałowy na cykloergometrze rowerowym

Czynne ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia ogólnousprawniające kręgosłupa (grupowe)

Ćwiczenia (Atlas)

Ćwiczenia na przyrządach

Ćwiczenia czynne wolne (UGUL)

Ćwiczenia po udarze

Gimnastyka grupowa lekka, średnia

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

20 zł

10 zł

30 zł

10 zł

Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

Gimnastyka pooperacyjna

Ćwiczenia z wykorzystaniem urządzania typu ROTOR

20 zł

10 zł

10 zł

KINEZYTERAPIA

BASEN
BIAŁEJ GLINKI
tel. 81 50 14 456 wew. 0101

Biała glinka swoje właściwości zawdzięcza dużej zawartości 
krzemianu glinu (ściąga, zabliźnia), licznych mikroelementów, takich 
jak krzem, wapń, magnez, żelazo, potas oraz sód i soli mineralnych 
(odżywia, regeneruje). Jest wykorzystywana do pielęgnacji skóry 
suchej i delikatnej. Kaolin łagodnie oczyszcza i odżywia skórę, 
a jednocześnie działa odświeżająco. Likwiduje martwe komórki  
i stymuluje regenerację tkanek.

Jedyny basen białej glinki w Polsce,
czynny jest codziennie od 9:00 do 22:00

sobota-niedziela ......................................  35 zł
poniedziałek-piątek ...............................  20 zł

Seans: 20 min

HYDROTERAPIA

Masaż wirowy kończyn dolnych

Okład FANGO

Hydromasaż

Kąpiel perełkowa

Kąpiel kwasowęglowa sucha

16 zł

15 zł

16 zł

16 zł

16 zł

Fonoforeza

Bioptron

Diadynamik

Galwanizacja

Interferencje

Jonoforeza

Krioterapia miejscowa

Laseroterapia

12 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

13 zł

12 zł

Magnetoterapia

Solux 

Tlenoterapia 

Ultradźwięki

Prądy Kotza, Traeberta

Masaż klasyczny częściowy

Stymulacja

12 zł

10 zł

10 zł

12 zł

10 zł

22 zł

12 zł

FIZYKOTERAPIA

Pakiet 1 Zabiegi fizykalne 30 dowolnie wybranych zabiegów fizykalnych suchych 250 zł

Pakiet 2 Rehabilitacja ruchowa 10 ćwiczeń na przyrządach, 10 ćwiczeń indywidualnych 200 zł

Pakiet 3 Mix 10 zabiegów fizykalnych, 10 zabiegów balneologicznych 250 zł

Pakiet 4 Masaż + fizjoterapia 10 masaży, 20 zabiegów fizjoterapeutycznych 380 zł

Pakiet 5 Masaż 10 masaży 180 zł

PAKIETY ZABIEGOWE

* Cennik obowiązujący w obiektach sanatoryjnych.

* Cennik obowiązujący w obiektach sanatoryjnych.



POBYT AMBULATORYJNY
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Sanatorium Książę Józef

125 1151-osobowySanatorium Fortunat

2-osobowy 120 110

POBYT Z OPIEKĄ MEDYCZNĄ
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy

Pobyt z opieką medyczną to pakiet obejmujący opiekę lekarską i pielęgniarską przez całą dobę. Przeznaczony 
jest dla osób, które dla podratowania zdrowia i wzmocnienia formy fizycznej, mają zaleconą zmianę klimatu  
i otoczenia. W ramach pakietu istnieje możliwość rezerwacji jednego noclegu lub więcej. 

W CENIE PAKIETU:

• nocleg / 3 posiłki dziennie / całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska.

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Sanatorium Książę Józef

1-osobowy (skrzydło zachodnie)

1-osobowy (skrzydło wschodnie)

160

170

2-osobowy (skrzydło zachodnie)

2-osobowy (skrzydło wschodnie)

150

160

160

170

150

160

160 150

160 150

1-osobowy

2-osobowy
Sanatorium Fortunat

Apartament dodatkowa osoba 100
Apartament 2-osobowy dla 1 osoby

100

200 200

Apartament 2-osobowy 150 150

Z leczenia ambulatoryjnego mogą skorzystać wszyscy ubezpieczeni pacjenci. Leczenie ambulatoryjne jest 
programem, adresowanym do pacjentów w stabilnej fazie choroby serca, bez napadowych zaburzeń rytmu serca 
w wywiadzie oraz innych przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego. 

W CENIE PAKIETU:

• nocleg / 3 posiłki dziennie / całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska.
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PAKIET: MAGIA SPA
Pobyt SPA

Pakiet najczęściej wybierany przez naszych gości. Idealny na chwilę 
oddechu od codzienności, ale także jako prezent dla ważnej dla Ciebie 
osoby. Stworzony we współpracy z naszym specjalistą. Nie czekaj  
i zrelaksuj się korzystając z naszego SPA!

W CENIE PAKIETU:

• nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju,
• 3 posiłki dziennie,
• 3 zabiegi SPA dziennie wybierane przez Ciebie w konsultacji  

z naszym specjalistą spośród: kąpiel aromatyczna, okład fango, 
elektrostymulacja, bicze szkockie, okład parafinowy na dłonie, 
masaż limfatyczny, detox foot spa, poranny aqua aerobic,

• nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium,
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium,
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Termy Pałacowe
Apartament 2-osobowy VIP 450

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy VIP dla 1 osoby 

440

500 490

395 385

450 440

Apartament 2-osobowy

Apartament 1-osobowy

2-osobowy LUX 350

1-osobowy LUX

340

400 390

300 290

350 340

2-osobowy

1-osobowy

24 25
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PAKIET: MAGIA PIĘKNA
Pobyt SPA

Regeneracja, relaks i powstrzymanie efektów starzenia. Pakiet 
Magia Piękna przywraca bowiem siły i urodę. Idealny na prezent dla 
wszystkich - na co dzień zabieganych, zafrasowanych problemami, ale 
także tych, którzy nie mają chwili dla siebie.

W CENIE PAKIETU:

• nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju,
• 3 posiłki dziennie,
• 1 zabieg pielęgnacyjny twarzy do wyboru spośród: Promienna 

Twarz - maska rewitalizująca, maska ujędrniająca lub maska 
algowa, masaż twarzy Clarins Touch, peeling kawitacyjny,

• 1 zabieg pielęgnacyjny na ciało, do wyboru spośród: peeling ciała, 
zabieg aromaterapeutyczny w kapsule, okład algowy (mineralny), 
okład kokosowy, okład bawełniany lub trzy herbaty, strzyżenie 
z modelowaniem lub kompres na włosy, seans w basenie białej 
glinki; konsultacja kosmetyczna,

• nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium,
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium, 
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Termy Pałacowe
Apartament 2-osobowy VIP 475

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy VIP dla 1 osoby 

465

530 520

430 420

480 470

Apartament 2-osobowy

Apartament 1-osobowy

2-osobowy LUX 380

1-osobowy LUX

370

430 420

330 320

380 370

2-osobowy

1-osobowy
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PAKIET: BIERZ CO CHCESZ
Pobyt SPA

Nasi specjaliści pomogą Ci skomponować zestaw zabiegów, który najle-
piej będzie odpowiadał Twoim oczekiwaniom. Bierz co Chcesz to pakiety 
typu „open” z samodzielnym wyborem zabiegów z całej palety ponad stu 
dostępnych. 
 
W CENIE PAKIETU:

• nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju,
• śniadanie w formie bufetu w hotelowej restauracji,
• bon o wartości 50 PLN na dobe dla każdej z osób na dowolne zabiegi 

SPA wybierane przez Ciebie podczas konsultacji z naszym specjalistą,
• nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium,
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium,
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Termy Pałacowe
Apartament 2-osobowy VIP 310

OBIEKT POKÓJ
Cena za 1 dobę / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy VIP dla 1 osoby 

300

360 350

260 250

310 300

Apartament 2-osobowy

Apartament 1-osobowy

2-osobowy LUX 235

1-osobowy LUX

225

285 275

210 200

260 250

2-osobowy

1-osobowy

SALON fRYZJERSKI
MATRIX
tel. 81 50 14 456 wew. 0108

Ceny w tym pakiecie  
nie podlegają rabatom.
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Kilka dni rozpieszczania, masaży, intensywnych zabiegów 
kosmetycznych. Wszystko dla Twojej przyjemności. Konsultacje  
ze specjalistami odnowy i kosmetologii, oraz indywidualnie dobrane 
zabiegi sprawią, że będziesz czuła się piękna i wypoczęta.

W CENIE PAKIETU:

• 6 noclegów w Termach Pałacowych, 
• 3 posiłki dziennie,
• 1 masaż gorącymi kamieniami lub stemplami,
• 1 masaż głowy i karku: Głowa w Chmurach,
• 1 masaż pleców: Twoje Plecy,
• 1 masaż: Lekkie nogi,
• 1 peeling ciała: Owoce & Sól z Pudrem roślinnym lub Delikatne 

Złuszczenie,
• 1 zabieg na twarz: Powrót Równowagi z Orientu,
• 1 manicure,
• 1 pedicure,
• 1 kompres pielęgnacyjny połączony z modelowaniem w salonie 

fryzjerskim Matrix,
• 1 seans w basenie białej glinki,
• 1 zabieg pielęgnacyjny na ciało spośród: Modelowanie Sylwetki, 

Pojędrnianie lub Trwałe Nawilżenie,
• 1 zabieg na twarz spośród: Trwałe Nawilżenie, Perfekcyjne  

Zmatowienie, Maksymalne Złagodzenie,
• 10 zabiegów odnowy biologicznej z gamy zabiegów klasycznych 

spośród: elektrostymulacja, okład fango, bicze szkockie, aqua 
aerobik, okład parafinowy na dłonie, masaż limfatyczny lub kąpiel 
aromatyczna.

PAKIET: TYDZIEŃ W RAJU
Pobyt SPA

Termy Pałacowe
Apartament 2-osobowy VIP 2838

OBIEKT POKÓJ
Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy VIP dla 1 soby 

2775

2945 2885

2735 2673

2840 2780

Apartament 2-osobowy

Apartament 1-osobowy

2633 2570

2740 2680

2-osobowy LUX

1-osobowy LUX
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PAKIET: MAGICZNY DOTYK
Pobyt SPA

Pakiet Magiczny dotyk to bezpośredni kontakt z doświadczonym 
terapeutą, który indywidualnie dobierze masaż manualny-relaksujący 
lub leczniczy, stanowiący podstawę tego pakietu. Sprawdzone 
panaceum na szalone tempo życia, wszechobecny stres i brak ruchu.

W CENIE PAKIETU:

• 2 noclegi w Termach Pałacowych,
• 3 posiłki dziennie,
• 1 bicze szkockie lub 1 okład fango,
• 1 masaż klasyczny częściowy,
• 1 masaż egzotyczny do wyboru spośród: masaż gorącymi 

kamieniami, masaż banką chińską, masaż świecą  
lub aromaterapeutyczny,

• 1 zabieg pielęgnacyjny na ciało (oliwny lub kasztanowy),
• nieograniczony wstęp do kompleksu basenowego Atrium,
• 1 seans w basenie białej glinki (kompleks wodny Atrium),
• wypożyczenie kijków do nordic walking,
• słodkie popołudnie,
• wieczorki taneczne w Klubie Atrium, 
• kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej.

Termy Pałacowe
Apartament 2-osobowy VIP 1100

OBIEKT POKÓJ
Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

SEZON A
28.04-31.10

SEZON B
01.01-27.04
01.11-31.12

Apartament 2-osobowy VIP dla 1 osoby 

1080

1155 1135

1050 1030

1100 1080

Apartament 2-osobowy

Apartament 1-osobowy

2-osobowy LUX 1000

1-osobowy LUX

980

1050 1030

938 928

1000 980

2-osobowy

1-osobowy
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DAY SPA KLASYCZNY
Pobyt dzienny bez noclegu

Day SPA to specjalnie dobrane zabiegi, dzięki którym w ciągu jednego 
dnia odzyskasz dobrą formę i siły witalne. 

W CENIE PAKIETU:

• obiad w restauracji Term Pałacowych,
• 3 zabiegi z gamy zabiegów odnowy biologicznej do wyboru:  

- hydromasaż, elektrostymulacja, kąpiel perełkowa,  
okład fango, bicze szkockie, aqua aerobik, masaż limfatyczny, 
masaż klasyczny częściowy, 
- zabieg kosmetyczny na ciało: okład bawełniany  
lub okład algowy, 
- zabieg kosmetyczny Promienna Twarz: maska rewitalizująca, 
maska nawilżająca lub maska liftingująca.

DAY SPA DE LUXE
Pobyt dzienny bez noclegu

Day SPA to specjalnie dobrane zabiegi, dzięki którym w ciągu jednego 
dnia odzyskasz dobrą formę i siły witalne. 

W CENIE PAKIETU:

• obiad w restauracji Term Pałacowych,
• masaż gorącymi kamieniami, 
• zabieg kosmetyczny na twarz:  

Powrót Równowagi z Orientu (CLARINS), 
• zabieg na ciało: peeling ziołowo-solny. 

Cena: 290 zł/os.

Cena: 399 zł/os.
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DAY SPA ATRIUM
Pobyt dzienny bez noclegu

Cały dzień w kompleksie wodnym Atrium. Rozrywka i zabiegi odnowy 
biologicznej pozwolą Ci oderwać się od codzienności i nabrać sił przed 
powrotem do pracy. 

W CENIE PAKIETU:

• wstęp do kompleksu wodnego Atrium, 
• danie z menu Klubu Atrium,
• peeling ciała,
• masaż klasyczny częściowy,
• kręgle (1h).

Cena: 249 zł/rodzina (2 osoby dorosłe + max. 3 dzieci)

Cena: 135 zł/os.

KOMPLEKS 
WODNY ATRIUM
tel. 81 50 14 456 wew. 0101

Sercem kompleksu wodnego Atrium, jest liczący 300 metrów kwa-
dratowych basen Aquatonic, gdzie do dyspozycji gości są tory do 
pływania, sztuczna rzeka, jacuzzi, sauny - sucha i mokra oraz łóżka 
bąbelkowe i ławeczki perełkowe.

Basen czynny codziennie od 9:00 do 22:00. Ceny za godzinę: 
pon.-pt. (godz. 9-15): 9 zł, pon.-pt. (godz. 15-22): 14 zł,  
sob.-ndz. i święta: 18 zł, dzieci do lat 5 - wstęp bezpłatny

Kręgielnia: 
Poniedziałek - piątek: 20-50 zł/tor/godz.
Weekendy i święta: 50 zł/tor/godz.

Klub Atrium czynny w godzinach:
pon.-czw. 14-22, pt. 14-24, sob. 11-24, 
ndz. i święta: 11–23

30 31



CENNIK 2019

www.uzdrowisko-naleczow.pl

ZABIEGI SPA

ZABIEGI KLASYCZNE

Basen gimnastyka

Bicze szkockie

Detox

Elektrostymulacja

Fango

Hydromasaż

Kąpiel aromatyczna

Kąpiel perełkowa

20 zł

25 zł

40 zł

30 zł

30 zł

30 zł

35 zł

30 zł

Parafina 30 zł

25 min.

5 min.

30 min.

15 min.

20 min.

15 min.

15 min.

15 min.

20 min.

ZABIEGI DODATKOWE

Kąpiel pudrowa z minerałami

Kąpiel z algami - wyszczuplająca

Masaż bańką - całość

Masaż bańką - częściowy

Masaż głowy i karku

Masaż kamieniami

Masaż kamieniami częściowy

Masaż klasyczny całościowy

50 zł

70 zł

150 zł 

80 zł

60 zł

170 zł

80 zł

110 zł

Masaż nóg i stóp

Masaż odchudzająco-modelujący

100 zł

120 zł

15 min.

15 min.

60 min.

30 min.

30 min.

80 min.

40 min.

50 min.

50 min.

60 min.

Masaż pleców

Masaż relaks znad Nilu

Masaż stemplami

Masaż świecami

Masaż ujędrniający

Rytuał aromaterapeutyczny częściowy

Rytuał aromaterapeutyczny całość

Zabieg aroma odprężająco-pobudzający

Masaż klasyczny częściowy

50 zł

150 zł

150 zł

110 zł

120 zł

80 zł

150 zł

80 zł

50 zł
Zabieg wyszczuplający/ujędrniający w kapsule 80 zł

20 min.

60 min.

60 min.

50 min.

50 min.

30 min.

60 min.

30 min.

20 min.
30 min.

Drenaż limfatyczny nóg i brzucha

Tlenoterapia

40 zł

15 zł

15 min.

15 min.
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ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ

Powrót równowagi z orientu

Absolutne wygładzenie

Świetliste odmłodzenie

Aktywator młodości

Perfekcyjne zmatowienie

Maksymalne złagodzenie

Trwałe nawilżenie

199 zł

299 zł

299 zł

299 zł

249 zł

249 zł

249 zł

45 min.

75 min.

75 min.

75 min.

75 min.

75 min.

75 min.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO
Pojędrnianie (zabieg trójaktywny)

Modelowanie sylwetki (zabieg trójaktywny)

Owoce & sól z pudrem roślinnym

Delikatne złuszczanie

Ciało jak jedwab

249 zł

249 zł

219 zł

199 zł

329 zł

60 min.

60 min.

45 min.

45 min.

75 min.

ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN

Energia dla ciała

Zabieg na miarę

Pojędrnianie

139 zł

199 zł

279 zł

30 min.

45 min.

75 min.

PIĘKNA OKTAWIA SPA - PIELĘGNACJA CIAŁA
Peeling ziołowo-solny

Okład algowy-wyszczuplanie

Okład ujędrniająco-modelujący

Okład bawełniane otulenie-nawilżanie

Zabieg oliwny

Zabieg kasztanowy

Zabieg czekoladowy

Zabieg czereśniowy

110 zł

110 zł

110 zł

110 zł

160 zł

160 zł

160 zł

160 zł

45 min.

45 min.

45 min.

45 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.
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ZABIEGI NA CIAŁO

ZABIEGI NA TWARZ

Lekkie nogi

Podróż w pianie

160 zł

170 zł

150 zł

100 zł

170 zł

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

Relax dla kobiet w ciąży

Zabieg dla cery  
naczynkowej

Hydro-specjal,  
rewitalizacja i ukojenie
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ZABIEGI SPA

SALON KOSMETYCZNY CLARINS 
+48 81 50 14 456 wew. 0120
planowanietp@spanaleczow.pl
Czynne codziennie: 8:00-20:00
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INfORMACJE DODATKOWE

Dzieci w Uzdrowisku Nałęczów

1. Dzieci do lat 6 nocleg z wyżywieniem GRATIS.
Nocleg jest bezpłatny, gdy dziecko nocuje w pokoju wraz z rodzicami bez dostawki, śpiąc we wspólnym łóżku z rodzicami. 
Śniadanie bezpłatne, gdy ze śniadania korzystają osoby dorosłe, z którymi dziecko mieszka w pokoju. 

2. Dzieci w wieku 6-12 lat -50% zniżki od standardowej ceny łóżka ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym. 
W tej cenie dziecko otrzymuje łóżko w formie dostawki wraz z pościelą oraz śniadaniem. 

3. Dzieci powyżej lat 12 traktujemy jak dorosłych, jeśli chodzi o ceny zakwaterowania i wyżywienia. Dla najmłodszych,  
na życzenie oferujemy łóżeczka dziecięce - w miarę posiadanych możliwości i przy wcześniejszej rezerwacji. 

Łóżeczko dla dziecka 20 zł
Dla dzieci do lat 18 nie wykonujemy zabiegów przyrodoleczniczych.

Ważne informacje dodatkowe

Doba hotelowa: 14:00 - 12:00

Opłata klimatyczna: 3.5 zł/doba/1 osoba.

 
Parkig w obiektach uzdrowiskowych:

• Termy Pałacowe - parking niestrzeżony - cena 15 zł/doba.

• Sanatorium Fortunat, Jesienna Rezydencja, Szpital Kardiologiczny, Pawilon Angielski - cena 10 zł/doba.  
Ilość miejsc ograniczona. Wymagana wcześniejsza rezerwacja.

• Sanatorium Książę Józef, Stare Łazienki - obiekty na terenie Parku Zdrojowego - brak miejsc parkingowych. 

Zabiegi lecznicze wykonywane są od poniedziałku do soboty. 

 
Możliwość pobytu zwierząt tylko w pokojach standard w Termach Pałacowych - cena 30 zł/doba/zwierzę.

Całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska nie uwzględnia kosztów diagnostyki, zużytych leków i wyrobów medycznych.
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INFORMACJE - REZERWACJE - SPRZEDAŻ

tel.: +48 81 50 16 027
e-mail: rezerwacje@zlun.pl 

Zakład Leczniczy “Uzdrowisko Nałęczów” S.A.
Al. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów 

NIP: 716-000-00-53
tel.: +48 81 50 14 275  fax.: +48 81 50 14 608

Konto bankowe:  PL 13 8733 0009 0000 1847 2000 0040

Uzdrowisko 
Nałęczów


