
Cena obejmuje:
- Wyżywienie: 3 x dziennie z możliwością doboru diety za niewielką dopłatą
- Pobyt rozpoczyna się kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.
   plus suchy prowiant na drogę.
- Pakiet kuracyjny
- Ubezpieczenie NNW 20 000 zł.
- Podczas podróży i pobytu opieka pilota/koordynatora
UWAGI:
- Opłata uzdrowiskowa płatna gotówką w recepcji
- Pokój 1-osobowy za dopłatą ok.75 zł/doba
- Wypożyczenie szlafroka specjalna cena 20 zł/pobyt
- Badanie Covid-19 opłata 60 zł/osoba
- Oferta dla grupy 5-40 osób.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata od 150 do 250 zł od osoby 
   w zależności od miejsca wyjazdu

Dla każdego uczestnika
upominek niespodzianka

Na deptaku w Ciechocinku...
CIECHOCINEK-TURNUSY REHABILITACYJNE

Program:
1 DZIEŃ - Zbiórka. Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie 
od godz.14.00. Kolacja. Spotkanie informacyjne.
KOLEJNE DNI - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3 x dziennie, PAKIET KURACYJNY:  
2 konsultacje lekarskie na początku i na końcu turnusu, 3 zabiegi lecznicze dziennie  
w dni zabiegowe, wstęp na basen solankowy, saunę, łaźnię lub jacuzzi w godz.14.30.-19.30.  
Spacer po uzdrowisku z przewodnikiem, inhalacje przy GRZYBKU i tężniach, udział  
w spotkaniach w Cafe Rustykalna, wyjścia do pijalni, wędrówki  po uzdrowisku, wieczorki 
taneczne w kawiarni jeśli będzie możliwe.
OSTATNI DZIEŃ - Pożegnanie z uzdrowiskiem. Śniadanie, odbiór suchego prowiantu. 
Wykwaterowanie. Wyjazd.

SANATORIUM ŁĄCZNOŚĆ - Położone jest w ścisłym centrum uzdrowiska w bezpośrednim 
sąsiedztwie Parku Zdrojowego. Obiekt w 2013 roku został całkowicie odnowiony i zmodernizowany. 
Składa się z dwóch budynków: głównego i eleganckiej WILLI RUSTYKALNEJ. DO DYSPOCZYCJI GOŚCI: 
całodobowa recepcja, restauracja, Kawiarnia Rustykalna, w której odbywają się recitale i koncerty 
oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, Baza Zabiegowa – kinezyterapia, masaże, fizykoterapia, 
hydroterapia, inhalacje, balneologia, basen solankowy, sauna sucha, łaźnia fińska i jacuzzi, WiFi, parking.
Zakwaterowanie: WILLA RUSTYKALNA - przestronne pokoje  2, 3-osobowe funkcjonalnie urządzone 
i  wyposażone. W każdym pokoju: łazienka z prysznicem, ręczniki, TV, telefon, WiFi.
Wyżywienie: 3 x dziennie w budynku głównym. Śniadanie, obiad, kolacja – serwowane do stolika. 
Pobyt rozpoczyna się kolacją i kończy śniadaniem plus suchy prowiant na drogę. 

CIECHOCINEK - MIASTO UZDROWISKO w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Dzięki bogactwu 
naturalnemu Ciechocinek stał się jedną z bardziej znanych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce  
i Europie. Podstawą rozwoju uzdrowiska są wody lecznicze: chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, 
żelaziste, borowe, które pochodzą z licznych na tym terenie źródeł solankowych. Leczy się tutaj choroby 
narządów ruchu, reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, kobiece, układu oddechowego, nerwowego  
i krążenia. W tym celu stosuje się wiele zabiegów m.in. kąpiele solankowe, jodobromowe, siarkowe, 
zawijania borowinowe, balneoterapie, fizykoterapia, inhalacje, klimatoterapia. W Ciechocinku nie ma 
przemysłu, znajdują się tu zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady przyrodolecznicze, sanatoria 
z własną bazą zabiegową, ośrodki wypoczynkowe wczasowo-turystyczne, pijalnie wód mineralnych. 
ATRAKCJE: Park Zdrojowy z pijalnią wód, muszlą koncertową gdzie odbywają się często imprezy 
rozrywkowe, fontanny, Tężnie I, II, III z początku XIXw, DEPTAK, fontanna GRZYBEK – naturalne 
inhalatorium, Zespół Łazienek, pływalnia solankowo-termalna, Dworek Prezydenta RP, warzelnia 
soli, tramwaje konne, przystań pasażerska nad Wisłą, dywany kwiatowe, klomby, zieleńce i inne.


