PAKIETY POBYTOWE
W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ
www.uzdrowisko-konstancin.pl

UZDROWISKO-KONSTANCIN TO UNIKALNE MIEJSCE

PAKIET RELAKSACYJNY - uzdrowiskowy pobyt profilaktyczno-relaksacyjny

Jesteśmy jedynym na Mazowszu miastem-uzdrowiskiem. Doskonała lokalizacja i wyjątkowe walory krajobrazowe stanowią bardzo dobre uzupełnienie naszej oferty. Własne ujęcie solanki i zlokalizowana na terenie
tężnia, to jedne z wielu wyróżników miejsca. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej oraz organizacji pobytów rehabilitacyjno-uzdrowiskowych. Oferujemy szeroki wybór naturalnych metod leczenia i profilaktyki zdrowotnej.

Oferta pobytowa dla osób, które w krótkim czasie chcą poprawić swoje samopoczucie, wzmocnić siły witalne
i wypocząć wykorzystując tradycyjne, sprawdzone atuty uzdrowiska Konstancin Jeziorna z Tężnią Solankową
i pięknym Parkiem Zdrojowym.

Nasze Uzdrowisko zapewnia bogate zaplecze hotelowo – restauracyjne oraz najwyższej jakości usługi SPA
i odnowy biologicznej, wyjątkowe pokoje hotelowe, zaplecze konferencyjne, baseny solankowe i cenioną
przez smakoszy, autorską kuchnię uzdrowiskową.

NASZYM KURACJUSZOM zapewniamy dostęp
do szerokiej gamy usług medycznych. Oferujemy:
• Konsultacje doświadczonych lekarzy specjalistów,
psychologów i dietetyków
• Pogłębione, kompleksowe badania diagnostyczne
i laboratoryjne
• Możliwość zakupienia uzdrowiskowych produktów
kosmetycznych
Do dyspozycji Kuracjuszy oddajemy także kompleks
Eva Park Life & Spa.

PAKIET ZAWIERA:
• Zakwaterowanie: 7 noclegów lub ich wielokrotność (14 i 21 noclegów) do wyboru w obiektach:
Biały Dom i Hotel Uzdrowiskowy Konstancja. Pokoje jednoosobowe (w miarę dostępności*,
dodatkowo płatne) i dwuosobowe. We wszystkich pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi.
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w restauracji danego obiektu.
• Całodobowa recepcja, dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej w Szpitalu Sue Ryder.
• Bezpłatny wstęp do Tężni Solankowej na inhalacje oddechowo-relaksacyjne.
• Jeden bezpłatny seans w basenie solankowym i 50 proc. zniżki na kolejne seanse solankowe.
• Parking gratis w obiektach: Biały Dom i Hotel Uzdrowiskowy Konstancja.

7 dni

14 dni

21 dni

1 os. w pokoju dwuosobowym

1 120 zł

2 170 zł

3 220 zł

1 os. w pokoju dwuosobowym dla 1 osoby
(pokój na wyłączność)

1 470 zł

2 870 zł

4 270 zł

2 osoby w pokoju dwuosobowym (oferta PREMIA)

2 030 zł

3 990 zł

5 950 zł

CENA PAKIETU RELAKSACYJNEGO WYNOSI:

Uwagi: Pobyt w ramach pakietu zaczyna się od niedzieli (kolacją) i trwa do niedzieli (ze śniadaniem).
Doba hotelowa: od 14.00 do 11.00. Dopłata do pokoju 2-os. dla 1 osoby – 50 zł

OFERTA
PREMIA!

Zachęcamy do skorzystania z OFERTY PREMIA dotyczącej zakupu jednoczesnego
pobytu dwóch osób w pokoju dwuosobowym: koszt pobytu drugiej osoby korzystającej z uzdrowiskowego turnusu profilaktyczno-wypoczynkowego Pakiet Relaksacyjny wynosi wtedy tylko 130 zł/doba/osoba, czyli odpowiednio 910 zł za 7 dni,
1820 zł za 14 dni oraz 2730 zł za 21 dni.

* w sprawie pojedynczych pokoi prosimy o bezpośredni kontakt z rezerwacją/rejestracją

ZDROWIE SENIORA - uzdrowiskowy pobyt rehabilitacyjny

PAKIET KARDIO - uzdrowiskowa rehabilitacja kardiologiczna

Uzdrowiskowy pobyt rehabilitacyjny w Konstancinie Jeziornie to dobry 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 mikroklimatu Tężni Solankowej i Parku Zdrojowego.

W czasie uzdrowiskowej rehabilitacji kardiologicznej skutecznie poprawisz kondycję serca i wydolność układu krążeniowego dzięki zabiegom oraz ćwiczeniom ruchowym dostosowanym do możliwości Twojego organizmu. Nad
bezpieczeństwem i skutecznością rehabilitacji będą czuwać doświadczeni specjaliści kardiolodzy oraz fizjoterapeuci.

PAKIET ZAWIERA:

PAKIET ZAWIERA:

• Zakwaterowanie: 7 noclegów lub ich wielokrotność (14 i 21 noclegów) do wyboru w obiektach: Szpital Sue
Ryder, Biały Dom, Hotel Uzdrowiskowy Konstancja. Pokoje jednoosobowe (w miarę dostępności*,
dodatkowo płatne) i dwuosobowe. We wszystkich pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi.
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w restauracji danego obiektu.
• Konsultacja lekarza specjalisty.
• Zabiegi: 15 zabiegów indywidualnie zleconych przez lekarza z bazy zabiegów rehabilitacji ruchowej,
fizyko i balneoterapii. Wykonywane w Szpitalu Sue Ryder lub Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały
Dom w zależności od miejsca zakwaterowania Kuracjusza, realizowane przez 5 dni w tygodniu
(w przypadku przypadających świąt zabiegi podlegają przeplanowaniu na dni robocze).
• Całodobowa recepcja, dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej w Szpitalu Sue Ryder.
• Inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do Tężni Solankowej.
• Jeden bezpłatny seans w basenie solankowym i 50 proc. zniżki na kolejne seanse solankowe.
• Parking gratis w obiektach: Biały Dom i Hotel Uzdrowiskowy Konstancja.

• Zakwaterowanie: 7 noclegów lub ich wielokrotność (14 i 21 noclegów) w Szpitalu Sue Ryder.
Pokoje jednoosobowe (w miarę dostępności*, dodatkowo płatne) i dwuosobowe. We wszystkich
pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi.
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie z możliwością odpowiedniej diety zaleconej przez lekarza i dietetyka.
• Konsultacja lekarza specjalisty kardiologa.
• Badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, próba wysiłkowa, codzienny pomiar ciśnienia.
• Zabiegi: 15 zabiegów indywidualnie zleconych przez lekarza z bazy zabiegów rehabilitacji ruchowej,
fizyko i balneoterapii. Zabiegi są realizowane przez 5 dni w tygodniu (w przypadku przypadających
świąt zabiegi podlegają przeplanowaniu na dni robocze).
• Całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska.
• Inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do Tężni Solankowej.
• Jeden bezpłatny seans w basenie solankowym i 50 proc. zniżki na kolejne seanse solankowe.

7 dni

14 dni

21 dni

CENA PAKIETU KARDIO WYNOSI:

1 os. w pokoju dwuosobowym

1 330 zł

2 450 zł

3 570 zł

1 os. w pokoju dwuosobowym dla 1 osoby
(pokój na wyłączność)

1 680 zł

3 150 zł

2 osoby w pokoju dwuosobowym (oferta PREMIA)

2 450 zł

4 690 zł

CENA PAKIETU ZDROWIE SENIORA WYNOSI:

7 dni

14 dni

21 dni

1 os. w pokoju dwuosobowym

1 540 zł

2 660 zł

3 780 zł

4 620 zł

1 os. w pokoju dwuosobowym dla 1 osoby
(pokój na wyłączność)

1 890 zł

3 360 zł

4 830 zł

6 930 zł

2 osoby w pokoju dwuosobowym (oferta PREMIA)

2 660 zł

4 900 zł

7 140 zł

Uwagi: Pobyt w ramach pakietu zaczyna się od niedzieli (kolacją) i trwa do niedzieli (ze śniadaniem).
Doba hotelowa: od 14.00 do 11.00. Dopłata do pokoju 2-os. dla 1 osoby – 50 zł

OFERTA
PREMIA!

Przy jednoczesnej rezerwacji, druga osoba w pokoju dwuosobowym korzysta z OFERTY PREMIA
7 dni / osoba za 1120 zł. OFERTA PREMIA obejmuje także dłuższe jednoczesne pobyty drugiej osoby w tym
samym pokoju (14 dni za 2240 zł lub 21 dni za 3360 zł). Uzdrowiskowy pobyt rehabilitacyjny „Zdrowie Seniora”
drugiej osoby w pokoju dwuosobowym w ramach OFERTY PREMIA można też wykorzystać przy okazji rehabilitacji finansowanej w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Pobyt osoby towarzyszącej
pacjentowi skierowanemu przez NFZ do Szpitala Sue Ryder kosztuje 160 zł/dzień/osoba w pokoju dwuosobowym (w cyklach 7 dni za 1120 zł, 14 dni za 2240 zł lub 21 za 3360 zł w trakcie trwania rehabilitacji z NFZ).

* w sprawie pojedynczych pokoi prosimy o bezpośredni kontakt z rezerwacją/rejestracją

Uwagi: Pobyt w ramach pakietu zaczyna się od niedzieli (kolacją) i trwa do niedzieli (ze śniadaniem). Doba hotelowa:
od 14.00 do 11.00. Dopłata do pokoju 2-os. dla 1 osoby – 50 zł. Po konsultacji z lekarzem, istnieje możliwość zamówienia
dodatkowych, płatnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

OFERTA
PREMIA!

Zachęcamy do skorzystania z oferty PREMIA w Szpitalu Sue Ryder, dotyczącej zakupu jednoczesnego pobytu dwóch osób w pokoju dwuosobowym: koszt pobytu drugiej osoby korzystającej z uzdrowiskowej rehabilitacji kardiologicznej w Pakiecie Kardio wynosi wtedy tylko 160 zł/doba (wyłącznie
w cyklach 7/14/21 dni). Oferta PREMIA dla Pakietu Kardio dotyczy też pobytu osoby towarzyszącej w
pokoju dwuosobowym pacjentowi skierowanemu na rehabilitację w ramach świadczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

* w sprawie pojedynczych pokoi prosimy o bezpośredni kontakt z rezerwacją/rejestracją

ZDROWE SERCE - pakiet diagnostyki i profilaktyki kardiologicznej

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Wiek jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Co robić, żeby serce na starość było
w jak najlepszej kondycji? Przede wszystkim warto szybko przeprowadzić odpowiednią diagnostykę i na podstawie wyników badań od razu podjąć działania profilaktyczne. W przestawieniu organizmu na zdrowe tory
pomoże pakiet diagnostyki i profilaktyki kardiologicznej Serce Seniora opracowany przez doświadczonych specjalistów kardiologów i fizjoterapeutów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.

Pacjenci po incydentach neurologicznych (udary, wylewy), oraz Pacjenci po wszczepieniu endopretezy i pourazowi:
poszukujący profesjonalnej rehabilitacji neurologicznej wymagają rehabilitacji i profilaktyki przeciwzakrzepowej.
Nasz oferta skierowana jest m.in. do osób po udarach, z przewlekłymi chorobami wymagającymi długoterminowej
opieki i rehabilitacji.

W ramach pakietu zapewniamy sesje oddychania w Tężni Solankowej. Powietrze wokół Tężni tworzy swoisty mikroklimat zbliżony do klimatu, którym możemy cieszyć się nad morzem. Minerały w nim zawarte
wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych.

Dlaczego warto?
Przywrócenie sprawności, zdolności do normalnego, codziennego funkcjonowania, poprawa czynności poznawczych, sprawności ruchowej, zdolności samoobsługi, skrócenie czasu niezbędnego dla powrotu do aktywności zawodowej. Poprawa funkcjonowania jako członka rodziny i społeczności.

PAKIET ZAWIERA:

PAKIET ZAWIERA:

• Zakwaterowanie: 7 noclegów lub 14 noclegów w Szpitalu Sue Ryder. Pokoje jednoosobowe (w miarę
dostępności*, dodatkowo płatne) i dwuosobowe. We wszystkich pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi.
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie z możliwością odpowiedniej diety zaleconej przez lekarza i dietetyka
• Konsultację lekarza specjalisty kardiologa.
• Badania diagnostyczne: echo serca, test wysiłkowy, badanie EKG Holtera lub całodobowy pomiar
ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy).
• Badania laboratoryjne: morfologia, Na, K, białko, mocznik, kreatynina, CRP, gospodarka lipidowa
(cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy), u kobiet badania hormonalne zgodnie z zaleceniami
lekarza.
• Zabiegi: 3 zabiegi dziennie indywidualnie zleconych przez lekarza z bazy zabiegów rehabilitacji
ruchowej, fizyko i balneoterapii. Zabiegi są realizowane przez 5 dni w tygodniu.
• Całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską.
• Inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do Tężni Solankowej.
• Jeden bezpłatny seans w basenie solankowym i 50 proc. zniżki na kolejne seanse solankowe.

7 dni

14 dni

21 dni

1 os. w pokoju dwuosobowym

1 645 zł

2 870 zł

4 096 zł

1 os. w pokoju dwuosobowym dla 1 osoby
(pokój na wyłączność)

1 995 zł

3 570 zł

5 145 zł

2 osoby w pokoju dwuosobowym (oferta PREMIA)

2 765 zł

5 110 zł

7 450 zł

CENA PAKIETU ZDROWE SERCE WYNOSI:

Uwagi: Pobyt w ramach pakietu zaczyna się od niedzieli (kolacją) i trwa do niedzieli (ze śniadaniem).
Doba hotelowa: od 14.00 do 11.00. Dopłata do pokoju 2-os. dla 1 osoby – 50 zł
* w sprawie pojedynczych pokoi prosimy o bezpośredni kontakt z rezerwacją/rejestracją

• Zakwaterowanie: 7 noclegów lub ich wielokrotność w Szpitalu Sue Ryder. Pokoje jednoosobowe (w miarę
dostępności*, dodatkowo płatne) i dwuosobowe. We wszystkich pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi.
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie z możliwością odpowiedniej diety zaleconej przez lekarza i dietetyka.
• Całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, asysta opiekuna medycznego w sytuacjach wymagających
pomocy.
• Wstępne badanie lekarza specjalisty neurologii oraz codzienna konsultacja lekarska.
• Indywidualnie dobrana rehabilitacja - zabiegi i zajęcia są realizowane poniedziałek-piątek.
• Terapia zajęciowa / terapia ręki.
• Badania diagnostyczne: badania laboratoryjne, badania obrazowe i inne niezbędne w procesie
rehabilitacji - zgodnie z zaleceniami lekarza.
• Konsultacje lekarzy specjalności rehabilitacji medycznej i kardiologii niezbędne w procesie
rehabilitacji - zgodnie z zaleceniami lekarza.
• Konsultacja psychologiczna.
CENA PAKIETU REHABILITACJA
NEUROLOGICZNA WYNOSI:

7 dni

14 dni

21 dni

28 dni

1 os. w pokoju dwuosobowym

1 785 zł

3 570 zł

5 285 zł

7 000 zł

1 os. w pokoju dwuosobowym
dla 1 osoby (pokój na wyłączność)

2 135 zł

4 270 zł

6 335 zł

8 400 zł

Uwagi: Pobyt w ramach pakietu zaczyna się od niedzieli (kolacją) i trwa do niedzieli (ze śniadaniem).
Doba hotelowa: od 14.00 do 11.00. Dopłata do pokoju 2-os. dla 1 osoby – 50 zł. Dopłata do pobytu opiekuna
w tym samym pokoju dwuosobowym – 50 proc.
* w sprawie pojedynczych pokoi prosimy o bezpośredni kontakt z rezerwacją/rejestracją

REHABILITACJA PO WSZCZEPIENIU ENDOPROTEZY STAWU

JESIENNY WEEKEND W EVA PARK LIFE & SPA

Pacjent opuszczając szpital po wszczepieniu endoprotezy wymaga rehabilitacji i profilaktyki przeciwzakrzepowej. Aby uniknąć wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, osoba po zabiegu powinna być szybko uruchamiana i wdrożone powinno być podawanie odpowiednich leków.

Zapraszamy na weekendowy relaks w Eva Park w Konstancinie – tężnia, unikalny na Mazowszu mikroklimat,
basen i jacuzzi solankowe oraz doskonale wykwalifikowana, profesjonalna kadra w naszym SPA czekają na Ciebie!

Dla osób po wszczepieniu endoprotezy przygotowaliśmy wstępny program rehabilitacji wraz z pobytem
w naszej placówce. Program zapewnia zabiegi przywracają siłę mięśniową i funkcję stawu oraz ma na celu
poprawę koordynacji ruchowej, pozwalając na szybki i bezpieczny powrót do pełnej sprawności.

PAKIET ZAWIERA:

PAKIET ZAWIERA:
• Zakwaterowanie: 7 noclegów lub ich wielokrotność (14 i 21 noclegów) w Szpitalu Sue Ryder.
Pokoje jednoosobowe (w miarę dostępności*, dodatkowo płatne) i dwuosobowe. We wszystkich
pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi.
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie/obiad/kolacja).
• 2 konsultacje lekarskie - wstępną, podczas której lekarz ustala plan rehabilitacji, zleca zabiegi
fizykoterapeutyczne i kinezyterapie oraz końcową, indywidualnie dobrana rehabilitacja.
• 15 (5 - 20 min) zabiegów medycyny fizykalnej wg. wskazań lekarskich.
• 5 (30 min) terapii indywidualnych.
• 5 (20 min) masaży częściowych.
• Całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską.
Dodatkowo: możliwość otrzymania kontaktu do transportu (odebranie ze szpitala) /specjalnie dostosowana
taksówka dla osób niepełnosprawnych/.

7 dni

14 dni

21 dni

1 os. w pokoju dwuosobowym

1 645 zł

2 870 zł

4 095 zł

1 os. w pokoju dwuosobowym dla 1 osoby
(pokój na wyłączność)

1 995 zł

3 570 zł

4 795 zł

2 osoby w pokoju dwuosobowym (oferta PREMIA
– druga osoba z pakietem Kardio lub Zdrowie Seniora)

2 765 zł

5 110 zł

7 450 zł

CENA PAKIETU ZDROWE SERCE WYNOSI:

Nasza propozycja to pobyty w wyjątkowym miejscu, gdzie poczujesz się jak nad morzem tuż koło Warszawy.
EVA PARK life & SPA to miejsce stworzone dla wypoczynku. Przepiękny Park Zdrojowy, Tężnia – naturalne
inhalatorium, basen solankowy i nowoczesny obiekt z bogatą oferta zabiegów SPA i odnowy biologicznej.

Uwagi: Pobyt w ramach pakietu zaczyna się od niedzieli (kolacją) i trwa do niedzieli (ze śniadaniem).
Doba hotelowa: od 14.00 do 11.00. Dopłata do pokoju 2-os. dla 1 osoby – 50 zł
* w sprawie pojedynczych pokoi prosimy o bezpośredni kontakt z rezerwacją/rejestracją

• Zakwaterowanie: 2 noclegi w komfortowo wyposażonym pokoju w Eva Park Life & SPA.
We wszystkich pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi.
• Wyżywienie: 2 obiadokolacje Szefa Kuchni w doskonale zbilansowanej kuchni uzdrowiskowej.
• Okład parafinowy na dłonie.
• Karnet na codzienne wejście na Tężnię na czas pobytu.
• Nieograniczone korzystanie z Parku Solankowego, w którego skład wchodzą: basen solankowy,
jacuzzi z solanką, jacuzzi z wodą słodką, sauna sucha i łaźnia parowa.
• Pokoje wyposażone są w: WiFi, TV LCD, wodę mineralną, suszarkę do włosów, komplet
kosmetyków hotelowych.
• Dodatkowo, na Państwa życzenie dostarczymy do pokoju szlafrok.
INNE USŁUGI POZAPAKIETOWE:
W czasie pobytu do Państwa dyspozycji oddajemy Centrum Spa
& Wellness Eva Park oferujące m.in. zabiegi odnowy biologicznej,
centrum modelowania sylwetki, zabiegi pielęgnacji ciała, kąpiele perełkowe w aromatycznych solach, masaże i wiele innych.
CENA PAKIETU JESIENNY WEEKEND WYNOSI:

2 dni

2 os. w pokoju dwuosobowym

998 zł

1 os. w pokoju jednoosobowym

649 zł

DODATKOWE INFORMACJE: dzieci do 3 lat GRATIS, dzieci od 4-12 lat 50% ceny,
powyżej 12 lat 100% ceny.
Uwagi: W trosce o Państwa komfort podczas pobytu w Eva Park Life & SPA
informujemy o konieczności rezerwacji zabiegów spa z dużym wyprzedzeniem – czyli w momencie rezerwowania pobytu.

SPA A LA CARTE w Eva Park Life & SPA
Nasza propozycja to SPA a la Carte w wyjątkowym miejscu, gdzie poczujesz się jak nad morzem tuż koło
Warszawy. To pakiet typu „open” z samodzielnym wyborem zabiegów (sam komponujesz swoje zabiegi!).
EVA PARK Life & SPA to miejsce stworzone dla wypoczynku. Przepiękny Park Zdrojowy, tężnia – naturalne
inhalatorium, basen solankowy i nowoczesny obiekt z bogatą oferta zabiegów SPA i odnowy biologicznej.
PAKIET ZAWIERA:
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w komfortowo wyposażonym pokoju w Eva Park Life & SPA.
We wszystkich pokojach bezpłatny dostęp do TV i WiFi.
• Wyżywienie: wykwintne śniadania bufetowe i kolacje w stylu Vitalnym.
• Kupon rabatowy na dowolne zabiegi w SPA & Wellness Eva Park (100 zł dla każdej osoby)*
• Nieograniczone korzystanie z Parku Solankowego, w którego skład wchodzą: basen solankowy,
jacuzzi z solanką, jacuzzi z wodą słodką, sauna sucha i łaźnia parowa oraz strefy sportu.
• Pokoje wyposażone są w: WiFi, TV LCD, wodę mineralną, suszarkę do włosów, komplet
kosmetyków hotelowych.
• Dodatkowo, na Państwa życzenie dostarczymy do pokoju szlafrok.
INNE USŁUGI POZAPAKIETOWE:
W czasie pobytu do Państwa dyspozycji oddajemy Centrum Spa
& Wellness Eva Park oferujące m.in. zabiegi odnowy biologicznej,
centrum modelowania sylwetki, zabiegi pielęgnacji ciała, kąpiele perełkowe w aromatycznych solach, masaże i wiele innych.
CENA PAKIETU SPA A LA CARTE WYNOSI:

INFORMACJE, REZERWACJE, SPRZEDAŻ
tel.: (22) 484 28 88; kom.: +48 667 771 148
czynne całą dobę (24h)
e-mail: rezerwacje@uzdrowisko-konstancin.pl
Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej
Szpital Rehabilitacji Neurologicznej
Szpital Uzdrowiskowy

Centrum Terapii Narządu Ruchu
Biały Dom

ul. Sue Ryder 1
05-510 Konstancin-Jeziorna

ul. Mostowa 5
05-510 Konstancin-Jeziorna

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
tel.: 22 756 40 41; 22 756 40 42

tel.: 22 484 28 35; 22 756 40 26 (rejestracja
- część zabiegowa, czynna w godz. 8.00-20.00)

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
tel.: 22 484 28 69; 22 484 28 63

tel.: 22 484 28 30 (recepcja
- część hotelowa, czynne całą dobę)

Konstancińskie Centrum Hydroterapii
EVA Park Life & SPA

Hotel Uzdrowiskowy
Konstancja

ul. Sienkiewicza 2 (wjazd od ul. Źródlanej)
05-510 Konstancin-Jeziorna

ul. Źródlana 6/8
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. 22 484 28 88, kom. 667 771 148

tel.: 22 484 28 88, kom.: 667 771 148

2 dni

2 os. w pokoju dwuosobowym

1 098 zł

1 os. w pokoju jednoosobowym

699 zł

DODATKOWE INFORMACJE: dzieci do 3 lat GRATIS, dzieci od 4-12 lat 50% ceny,
powyżej 12 lat 100% ceny.
Uwagi: W trosce o Państwa komfort podczas pobytu w Eva Park Life & SPA
informujemy o konieczności rezerwacji zabiegów spa z dużym wyprzedzeniem – czyli w momencie rezerwowania pobytu.
* - wszystkie usługi odnowy biologicznej, masaże, pielęgnację twarzy i ciała
z 10% rabatem od cen z cennika

Cennik obowiązuje do 30.11.2017 r.

Zapraszamy przez cały rok. Oferujemy pobyty hotelowe, uzdrowiskowe,
lecznicze, wczasowe i świąteczno-noworoczne z balem sylwestrowym.

www.uzdrowisko-konstancin.pl

