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W bezpośrednim sąsiedztwie tężni solankowej w samym 
sercu Parku Zdrojowego przepięknej miejscowości Konstancin-
Jeziorna, zaledwie 20 km od centrum Warszawy, stworzyliśmy 
dla Państwa wyjątkową ostoję spokoju. Kameralny kompleks 
oferuje swoim Gościom komfortowe zakwaterowanie w pokojach 
jedno– i dwuosobowych oraz apartamentach o wysokim 
standardzie.

ABOUT US 

In the immediate vicinity of the saline graduation tower, in the 
heart of beautiful SPA Park of Konstancin-Jeziorna, just 20 km 
from the centre of Warsaw, we have created a unique sanctu-
ary of peace. Our cosy hotel and restaurant complex offers com-
fortable accommodation in single and double rooms as well 
as high standard suites.



POKOJE ACCOMODATION
Do Państwa dyspozycji oddajemy 27 eksklu-
zywnie wykończonych, komfortowo i funkcjo-
nalnie urządzonych pokoi, w tym:
· 20 pokoi dwuosobowych 
· 5 pokoi jednoosobowych 
· 2 apartamenty
Wybierając spędzenie czasu w naszym EVA 
Parku, zapewnimy Państwu wyjątkowy i kom-
fortowy wypoczynek w otoczeniu przepięknej 
zieleni.

We offer you 27 exclusive, comfortable and func-
tional rooms: 
· 20 double rooms 
· 5 single rooms 
· 2 suites
If you choose to spend time in one of our rooms 
or suites, you will experience a unique and com-
fortable stay in a beautiful greenery.

RESTAURACJA RESTAURANT
Restauracja Przedwiośnie to kuchnia prosta, 
zdrowa i inspirowana naturą. W której dominują 
potrawy oparte na produktach regionalnych, 
chociażby takich, jak miód z lokalnych pasiek, 
czy zioła, warzywa i owoce z pobliskich 
gospodarstw i sadów. To kuchnia spójna 
z filozofią uzdrowiska, a tym samym zdrowego 
stylu życia. Klimatowi restauracji nadaje 
również otoczenie Parku Zdrojowego, bliskość 
tężni solankowej oraz aura konstancińskiej 
historii oraz uzdrowiskowości.

The “Przedwiośnie” Restaurant at EVA Park 
Life & SPA serves simple, healthy and nature-
inspired food. Dominated by dishes based 
on regional products such as honey from local 
producers or herbs, vegetables and fruit grown 
on local farms, the menu is fully consistent with 
the spa philosophy and with a healthy lifestyle. 
The restaurant’s ambience is also enhanced 
by the surroundings of the SPA Park, the proximity 
of the saline graduation tower and the aura 
of the historical spa town of Konstancin.



BIZNES BUSINESS
W EVA Parku dysponujemy zapleczem konfe-
rencyjnym, umożliwiającym przeprowadzenie 
konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych 
oraz branżowych. Nasze sale konferencyjne 
zostały wyposażone w niezbędny do tego sprzęt. 
Nad realizacją Państwa spotkania czuwać 
będzie dedykowany opiekun.

In EVA Park, we have conference facilities for 
holding conferences, seminars, and business and 
trade meetings. Our conference rooms are fitted 
with the necessary equipment.Our experienced 
coordinators will help you in selecting the most 
appropriate elements of the conference.
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Sala „Szklana” o powierzchni 100 m2

Conference room No. 1 – 100 qm

Sala „Tężnia” o powierzchni 69 m2

Conference room No. 2 – 69 qm

SOLANKOWY PARK WODNY SALINE WATER PARK
Niewątpliwym atutem naszego obiektu jest 
strefa wellness z basenem solankowym, 
kompleksem jaccuzzi i saun. Woda solankowa 
regeneruje i relaksuje skórę, nadając jej młody 
wygląd, wpływając także na nasze zdrowie. 
Basen solankowy EVA Park Life & SPA to jeden 
z nielicznych basenów bezpośrednio zasilany 
z naturalnego źródła solanki, wydobywanej 
z własnego ujęcia z głębokości 1750 m.

The indisputable advantage of our complex 
is a Wellness Zone with saline swimming pool, 
jacuzzi and sauna complex. Saline water rege-
nerates and relaxes the skin, giving it a youth-
ful appearance, also positively affecting health. 
Saline pool EVA Park Life & SPA is one of the 
few pools fed directly from a natural saline 
source extracted from our own source at a depth 
of 1,750 m.



SPA
SPA — niezwykła podróż w głąb siebie
Bliskość nieskażonej przyrody oraz ekologicznie czysta okolica sprawiają, że w naszym SPA 
EVA Park panują idealne warunki do głębokiego relaksu i odnowy ciała oraz ducha w zgodzie 
z naturalnymi skarbami Konstancina-Jeziorny.

Wykorzystując naturalne surowce oraz nowoczesne technologie stworzyliśmy szeroką ofertę 
zabiegów z zakresu fizjoterapii, uzdrawiania balneologiczno-klimatycznego oraz odnowy 
biologicznej, zapewniając wzrost witalności i regenerację ciała i duszy.

SPA
An extraordinary journey into yourself
The proximity of nature and ecologically clean surroundings make our SPA EVA Park an ideal 
place for deep relaxation and regeneration of body and soul in harmony with the natural treasures 
of Konstancin-Jeziorna.

Using natural materials and modern technology we, have created a wide range of treatments 
of physiotherapy, balneology-climate healing and wellness, providing our guests with an increase 
 in vitality and regeneration of body and soul.



BAZA ZABIEGOWA
Baza zabiegowa w EVA Park Life & SPA, to niewątpliwy atut tego miejsca. Cały kompleks SPA, 
strefa wellness, basen solankowy z dodatkowymi atrakcjami w postaci jacuzzi oraz strefy saun 
stanowią ogromną atrakcję dla przybywających tutaj gości. 

Nie bez znaczenia jest tu również infrastruktura zabiegowa do wykonywania takich zabiegów, 
jak drenaż limfatyczny, icoone®, czy kąpiel perełkowa. Bogatą gamę zabiegów uzupełniają 
również galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, jak również krioterapia oraz inhalacje 
solankowe, na bazie naszej własnej solanki.

TREATMENT fACILITIES
The treatment facilities of EVA Park Life & SPA are its unquestionable asset. The SPA centre, 
the wellness zone, the saline swimming pool with additional attractions in the form of whirlpools 
and saunas are a great magnet for all guests and visitors. 

Moreover, it has the equipment for lymphatic drainage, icoone® laser treatments and balneotherapy, 
e.g. pearl baths. The wide offer of treatments also includes galvanization, iontophoresis, 
electrostimulation, as well as cryotherapy and inhalations with saline water from own spring.



LOBBY BAR LOBBY BAR
Lobby EVA Park to oryginalnie zaaranżowane 
miejsce na chwilę relaksu przy filiżance 
aromatycznej kawy, różnorodnych herbat, 
a także koktajli i drinków z całego świata oraz 
deserów z hotelowej cukierni, gdzie każdy 
znajdzie coś słodkiego dla siebie. To także 
nieodłączny element konferencji, podczas 
których w ciągu dnia lobby staje się centrum 
kuluarowych rozmów.

EVA Park Lobby is an originally arranged place 
to relax with a cup of aromatic coffee, various 
teas or cocktails and drinks from around 
the world. 
You can also enjoy some delicious pasties from 
the hotel’s patisserie. It is also an integral part 
of any conference organized in the hotel, during 
which the Lobby becomes the center of unoffi-
cial conversations.

IMPREZY OKOLICZNOśCIOWE OCCASIONAL EVENTS
W EVA Park Life & SPA proponujemy Państwu 
również organizację różnego typu imprez oko-
licznościowych. Przygotujemy niezapomniane: 
• przyjęcia weselne   • chrzciny   • komunie 
• rocznice   • eventy i spotkania biznesowe 
Do Państwa dyspozycji oddajemy oryginalnie 
urządzone sale bankietowe i pokoje, a także 
oferującą wyśmienitą kuchnię salę restaura-
-cyjną. W każdej chwili gotowe na przyjęcie 
Państwa i Państwa gości.

EVA Park Life & SPA also offers organization 
of various events. We will prepare unforgettable 
events such as:
• wedding receptions     • baptism parties      
• holy communions     • anniversaries
• business events
We provide originally decorated dining and 
banquet rooms offering delicious cuisine, as well 
as tastefully appointed rooms. We are ready any 
time to welcome you and your guests.



TężNIA SOLANKOVA
OutdOOr grAduAtiON tOwer with sAliNe wAter

Tężnia solankowa, zbudowana w 1978 roku, jest obiektem leczniczym – inhalatorium  
zewnętrznym, zasilana solanką – wodą leczniczą o stężeniu minerałów 7,5%. Solanka jest 
wydobywana z ujęcia „ig-1 warszawa” o głębokości 1750 m i wtłaczana na górny poziom tężni. 
Następnie, spływając po faszynie z tarniny, odparowuje i wytwarza unikalny mikroklimat.

The graduation tower is a health facility – outdoor inhalatorium. Constructed in 1978, it is powered 
by saline – curative water containing 7.5% minerals. Saline is taken from „ig-1 warszawa” spring 
on the depth of 1,750 m and pumped into the higher level of the graduation tower. Then by flowing 
down the fascine, it evaporates and creates a unique microclimate.

Poznań 323 km / 3 godz. 30 min. / 3 h 30 min.
Łódź  144 km / 1 godz. 30 min. / 1 h 30 min.
Kraków 288 km / 3 godz. 50 min. / 3 h 50 min.

Warszawa 19 km / 30 min. / 30 min.
Wrocław 359 km / 4 godz. / 4 h
Katowice 292 km / 3 godz. / 3 h


