
CENNIK 2020

PL



www.uzdrowisko-konstancin.pl2 www.uzdrowisko-konstancin.pl 3

EVA PARK LIFE & SPA

W bezpośrednim sąsiedztwie tężni solankowej, w samym sercu Parku Zdrojowego w przepięknym Konstanci-
nie-Jeziornie, stworzyliśmy wyjątkową ostoję spokoju. Kameralny kompleks hotelowo-restauracyjny ofe-
ruje komfortowe zakwaterowanie w pokojach 1 i 2-osobowych oraz apartamentach o wysokim standardzie  
(w sumie 49 miejsc noclegowych). Dzięki wykorzystaniu naturalnych surowców oraz nowoczesnej technologii, 
stworzyliśmy szeroką ofertę zabiegów z zakresu fizjoterapii, uzdrawiania balneologiczno-klimatycznego oraz 
odnowy biologicznej. Niewątpliwym atutem obiektu jest Strefa Wellness z basenem solankowym, kompleksem 
jacuzzi i saun. W obiekcie znajduje się także restauracja EVA Park, lobby bar i cztery sale konferencyjne.

ul. Sienkiewicza 2, tel. +48 22 484 28 88

SZPITAL REHABILITACYJNY

Nowoczesny Szpital przy ul. Sue Ryder oferuje diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób z chorobami układu 
krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego i narządu ruchu, jak również wiele zabiegów leczniczych z zakresu 
kinezyterapii i fizykoterapii, m.in. ćwiczenia indywidualne, grupowe, masaże, magnetoterapie, krioterapie, kąpiele 
wirowe, perełkowe i wiele innych. W szpitalu prowadzone jest również leczenie ambulatoryjne, z wykorzystaniem 
badań diagnostycznych. Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce, nasze Centrum oferuje możliwość korzystania 
z rehabilitacji z wykorzystaniem egzoszkieletu. Ogromnym atutem jest położenie Szpitala – otoczenie lasów, które 
korzystnie wpływa na przebieg rehabilitacji. W obiekcie znajduje się 213 miejsc noclegowych.

ul. Sue Ryder 1, tel. +48 22 484 28 63 lub 64 

HOTEL KONSTANCJA ul. Źródlana 6A, +48 667 771 148

Hotel Uzdrowiskowy Konstancja położony jest w odległości 20 km od centrum Warszawy. To kameralny obiekt, 
który oferuje pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienkami, TV i dostępem do wi-fi (w sumie 49 miejsc noclegowych).  
W hotelu znajduje się również jadalnia i przestronna sala konferencyjna. Jego dodatkowym atutem jest bliskie 
sąsiedztwo Parku Zdrojowego oraz tężni solankowej (150 m), co sprzyja zdrowiu i komfortowemu wypoczynkowi.

BIAŁY DOM

Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów w zakresie schorzeń 
narządu ruchu, neurologii, reumatologii i chorób dróg oddechowych. Naszą ofertę kierujemy do pacjentów, 
którzy poszukują zarówno tradycyjnych zabiegów leczniczych, jak i nowoczesnych metod terapeutycznych  
z wykorzystaniem najwyższej klasy wyposażenia. W obiekcie znajduje się 30 miejsc noclegowych, w tym 
komfortowe pokoje 1 i 2-osobowe, duża sala gimnastyczna, baza zabiegowa i stołówka.

ul. Mostowa 5, tel. +48 22 484 28 30, +48 22 484 28 35
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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:

• 7 noclegów lub ich wielokrotność, 
• 3 posiłki dziennie,
• wstępne badanie lekarskie wraz z ustaleniem zabiegów,
• 15 zabiegów fizjoterapeutycznych realizowanych  

od poniedziałku do piątku,
• 1 x 75 min. wstęp do Strefy Wellness w EVA Park Life & SPA  

(basen solankowy, sauna sucha i parowa, jacuzzi solankowe  
i dwa z wodą słodką) oraz 50 % zniżki na kolejne wejścia,

• 7 x inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do tężni solankowej 
(zgodnie z terminami otwarcia tężni),

• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA,
• bezpłatne wypożyczenie kijków do nordic walking, *
• nieograniczony dostęp do Strefy Wellness, *
• nieograniczony dostęp do Strefy Fitness w Białym Domu, *
• dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej.

Pokój rodzinny dla 2 osób **

Pokój rodzinny dla 3 / 4 osób **

Pokój 1-osobowy

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby

Pokój 3-osobowy

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

SEZON B
01.01-31.03 i 01.11-31.12

Objekt

Szpital Rehabilitacyjny,  
Biały Dom,  
Konstancja

EVA Park Life & SPA

1889 

1764

1610

1260

1715

1260

1995

1862

1760

1399

1875

1330

2585

1955

2999

2795

2025

3145

* Dotyczy pobytu w EVA Park Life & SPA.

** Dotyczy tylko Hotelu Konstancja.

Uzdrowiskowy pobyt leczniczy w Konstancinie-Jeziornie to dobry wybór 
dla osób, które chcą poprawić ogólną kondycję fizyczną, sprawność 
ruchową i złagodzić dolegliwości bólowe dzięki intensywnej fizjoterapii, 
a jednocześnie pragną odpocząć, korzystając z mikroklimatu tężni 
solankowej i Parku Zdrojowego.

W CENIE PAKIETU:

• 5 noclegów w wybranym obiekcie (pobyt rozpoczyna się  
w niedzielę od kolacji i kończy obiadem w piątek),

• 3 posiłki dziennie serwowane lub formie bufetu  
(Hotel Konstancja lub EVA Park Life & SPA  
- uzależnione od sezonu),

• wstępne badanie lekarskie wraz z ustaleniem zabiegów,
• 10 zabiegów fizjoterapeutycznych realizowanych  

w Białym Domu (od poniedziałku do piątku),
• 15% rabatu na dodatkowe zabiegi,
• 1 x 75 min. wstęp do Strefy Wellness w EVA Park Life & SPA  

(basen solankowy, sauna sucha i parowa, jacuzzi solankowe  
i dwa z wodą słodką) oraz 50% zniżki na kolejne wejścia,

• 5 x inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do tężni solankowej 
(zgodnie z terminami otwarcia tężni) - dot. sezonu A,

• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA,
• 2 x bezpłatne wypożyczenie kijków do nordic walking,
• dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej w Szpitalu 

Rehabilitacyjnym (nie uwzględnia kosztów zużytych leków, 
wyrobów medycznych i kosztów dojazdu).

PAKIET: POBYT UZDROWISKOWY
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy z 2 zabiegami dziennie

899
699

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby 949

949
749

999

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł
Hotel Uzdrowiskowy Konstancja

SEZON B
01.01-31.03 i 01.11-31.12

SEZON A
01.04-31.10

SEZON A
01.04-31.10
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W CENIE PAKIETU:

• 7 noclegów w Hotelu Uzdrowiskowym Konstancja 
(pobyt rozpoczyna się w niedzielę od kolacji i kończy  
śniadaniem w kolejną niedzielę),

• 3 posiłki dziennie serwowane lub formie bufetu (Hotel Konstancja 
lub EVA Park Life & SPA - uzależnione od sezonu),

• wstępne badanie lekarskie wraz z ustaleniem zabiegów,
• 10 zabiegów fizjoterapeutycznych realizowanych  

w Białym Domu (od poniedziałku do piątku),
• 20% zniżki na kolejne zabiegi,
• 3 x 75 min. wstęp do Strefy Wellness w EVA Park Life & SPA  

(basen solankowy, sauna sucha i parowa, jacuzzi solankowe 
i dwa z wodą słodką) oraz 50% zniżki na kolejne wejścia,

• 7 x inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do tężni solankowej 
(zgodnie z terminami otwarcia tężni),

• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA,
• bezpłatne wypożyczenie kijków do nordic walking,
• PREZENT: 2 x 1 litr solanki, w celu przedłużenia  

solankowej kuracji w domu (tylko w sezonie jesień/zima),
• dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej w Szpitalu 

Rehabilitacyjnym (nie uwzględnia kosztów zużytych leków, 
wyrobów medycznych i kosztów dojazdu).

PAKIET: SEZONOWY POBYT UZDROWISKOWY
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy z 2 zabiegami dziennie

1791449

1391199

Pokój 1-osobowy

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby 1891549

1891349

1451049

1891399

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł
Hotel Uzdrowiskowy Konstancja

WiOSNA / lAtO DODAtkOWA DOBA

DODAtkOWA DOBAJesień / zima

Sezonowy uzdrowiskowy pobyt leczniczy – to jedna z najlepszych możliwości wykorzystania pogody oraz klimatu 
uzdrowiska, do poprawy zdrowia i swojego samopoczucia. Od zwykłego pobytu leczniczego różni się nie tylko 
liczbą noclegów. To jeszcze więcej zabiegów, które poprawią ogólną kondycję fizyczną, sprawność ruchową 
oraz pozwolą na złagodzenie dolegliwości bólowych. Sezonowy uzdrowiskowy pobyt leczniczy wzbogacony jest 
również o wyższe rabaty na dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne.

W CENIE PAKIETU:

• 6 noclegów w EVA Park Life & SPA,
• 2 posiłki dziennie w restauracji – śniadanie w formie bogatego 

bufetu i obiadokolacja przygotowane według menu Szefa Kuchni,
• Voucher o wartości 50 zł na zabiegi SPA lub relaksacyjne, 

lub Voucher o wartości 150 zł na zabiegi SPA lub relaksacyjne  
(tylko w sezonie jesień/zima),

• Nieograniczony czasowo wstęp do Strefy Wellness  
(basen solankowy, sauna sucha i parowa, jacuzzi solankowe  
i dwa z wodą słodką),

• 6 x inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do tężni solankowej 
(zgodnie z terminami otwarcia tężni),

• 1 x słodkie popołudnie,
• 20% zniżki na zabiegi fizjoterapeutyczne w Białym Domu  

(w przypadku zakupienia zabiegów za kwotę min. 150 zł  
bezpłatna konsultacja lekarska),

• PREZENT: 2 x 1 litr solanki, w celu przedłużenia solankowej  
kuracji w domu,

• lampka wina do kolacji,
• bezpłatne wypożyczenie kijków do nordic walking,
• nieograniczony dostęp do Strefy Fitness w Białym Domu,
• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA.

PAKIET: SEZONOWY POBYT UZDROWISKOWY
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy

3492199

2491699

Pokój 1-osobowy

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby 3792599

3191949

2291499

3792349

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł
EVA Park Life & SPA

WiOSNA / lAtO DODAtkOWA DOBA

DODAtkOWA DOBAJesień / zima

Sezonowy uzdrowiskowy pobyt leczniczy to propozycja dla osób poszukujących komfortowego wypoczynku  
z korzyścią dla zdrowia. Poprawę formy i samopoczucia gwarantują nie tylko zabiegi SPA i relaksacyjne oraz 
nieograniczony dostęp do Strefy Wellness, ale także możliwość aktywnego korzystania z walorów uzdrowiska  
o każdej porze roku. Pakiet wzbogacony jest również o wyższe rabaty na dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne, 
poprawiające ogólną kondycję fizyczną, sprawność ruchową łagodzące dolegliwości bólowe.
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Pokój rodzinny dla 2 osób **

Pokój rodzinny dla 3 / 4 osób **

2119

1979

1750

1419

2725

Pokój 1-osobowy

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby

Pokój 3-osobowy

1874

2115

1419

3145

2189

2049

1925

1570

2935

2045

2185

1489

3285

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

SEZON B
01.01-31.03 i 01.11-31.12

Pakiet przeznaczony jest dla wszystkich, którzy zmęczeni trudem 
codziennego życia, potrzebują szybkiej regeneracji organizmu. Zawiera 
25 zabiegów indywidualnie zleconych przez lekarza z bazy rehabilitacji 
ruchowej, fizyko- i balneoterapii. Oprócz możliwości skorzystania  
z zabiegów, kuracjusze mają dostęp do Strefy Wellness w EVA Park Life 
& SPA oraz tężni solankowej.

W CENIE PAKIETU:

• 7 noclegów lub ich wielokrotność,
• 3 posiłki dziennie,
• wstępne badanie lekarskie wraz z ustaleniem zabiegów,
• 25 zabiegów fizjoterapeutycznych realizowanych  

od poniedziałku do piątku,
• 1 x 75 min. wstęp do Strefy Wellness w EVA Park Life & SPA  

(basen solankowy, sauna sucha i parowa, jacuzzi solankowe  
i dwa z wodą słodką) oraz 50% zniżki na kolejne wejścia,

• 7 x inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do tężni solankowej 
(zgodnie z terminami otwarcia tężni),

• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA,
• 2 x bezpłatne wypożyczenie kijków do nordic walking,
• nieograniczony dostęp do Strefy Wellness, *
• nieograniczony dostęp do Strefy Fitness w Białym Domu, *
• 1 x słodka niespodzianka (kawa, ciasto), *
• dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej.

PAKIET: INTENSYWNA KURACJA
Uzdrowiskowy pobyt leczniczy - aż 5 zabiegów dziennie!

Objekt

Szpital Rehabilitacyjny,  
Biały Dom,  
Konstancja

EVA Park Life & SPA

* Dotyczy pobytu w EVA Park Life & SPA.

** Dotyczy tylko Hotelu Konstancja.

PAKIET: RELAKSACYJNY
Uzdrowiskowy pobyt profilaktyczny

Oferta pobytowa dla osób, które w krótkim czasie chcą poprawić 
swoje samopoczucie, wzmocnić siły witalne i wypocząć wykorzystując 
tradycyjne, sprawdzone atuty Uzdrowiska Konstancin-Zdrój z tężnią 
solankową i pięknym Parkiem Zdrojowym.

W CENIE PAKIETU:

• 7 noclegów lub ich wielokrotność,
• 3 posiłki dziennie,
• 1 x 75 min. wstęp do Strefy Wellness w EVA Park Life & SPA  

(basen solankowy, sauna sucha i parowa, jacuzzi solankowe  
i dwa z wodą słodką) oraz 50% zniżki na kolejne wejścia,

• 7 x inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do tężni solankowej 
(zgodnie z terminami otwarcia tężni),

• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA,
• dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej.

1609

1050

1498

1505

Pokój rodzinny dla 2 osób * 

Pokój 2-osobowy

Pokój rodzinny dla 3 / 4 osób * 

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby

Pokój 1-osobowy

Pokój 3-osobowy

1400

1050

1679

1149

1568

1599

1490

1149

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł
Szpital Rehabilitacyjny, Biały Dom, Konstancja

SEZON B
01.01-31.03 i 01.11-31.12

* Dotyczy tylko Hotelu Konstancja.

SEZON A
01.04-31.10

SEZON A
01.04-31.10
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PAKIET: ENDOPROTEZA
Rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy

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. 
Dla osób po wszczepieniu endoprotezy przygotowaliśmy program 
rehabilitacji wraz z pobytem w naszej placówce. Program zapewnia 
zabiegi, przywracające siłę mięśniową i funkcję stawu oraz ma na 
celu poprawę koordynacji ruchowej, pozwalając na szybki i bezpieczny 
powrót do pełnej sprawności. Jest on kontynuacją rozpoczętej tuż po 
operacji rehabilitacji przyłóżkowej.

W CENIE PAKIETU:

• 7 noclegów lub ich wielokrotność,
• 3 posiłki dziennie,
• 2 konsultacje lekarskie – wstępna i końcowa,
• 15 zabiegów medycyny fizykalnej (5-20 min.)
• 5 terapii indywidualnych (30 min.),
• 5 masaży częściowych (20 min.),
• 7 x inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do tężni solankowej 

(zgodnie z terminami otwarcia tężni),
• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA,
• dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej.

1999

1675 

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby*

2130 

1675

2190

1745

2305

1820

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł
Biały Dom, Szpital Rehabilitacyjny 

SEZON B
01.01-31.03 i 01.11-31.12

* Dotyczy tylko obiektu Biały Dom.

Pacjentom z niezagojonymi ranami / nieusuniętymi szwami proponujemy program Wczesna Endoproteza, z zabiegami indywidualnie dostosowanymi  
do stanu funkcjonalnego i wydolnościowego pacjenta.

PAKIET: WCZESNA ENDOPROTEZA
Wstępna rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy

Wczesna Endoproteza jest programem dla osób tuż po operacji 
wszczepienia endoprotezy stawu, którym niezagojone rany 
pooperacyjne uniemożliwiają wykonywanie standardowych ćwiczeń. 
Przygotowaliśmy więc dla nich wstępny program zabiegów, skupiony 
na przyłóżkowej rehabilitacji z fizjoterapeutą. Lżejsze zabiegi, 
dostosowane do stanu pacjenta, zapobiegają powikłaniom, pozwalają 
nauczyć się kontrolować ruchy w stawie i wykonywać je w prawidłowy 
sposób. Rehabilitacja ta jest wstępem do rehabilitacji po wszczepieniu 
endoprotezy, mającej na celu powrót do pełnej lub optymalnej dla 
stanu narządu ruchu sprawności.

W CENIE PAKIETU:

• 7 noclegów lub ich wielokrotność,
• 3 posiłki dziennie,
• 2 konsultacje lekarskie – wstępna i końcowa,
• całodobowa doraźna pomoc opiekuna w codziennych czynnościach,
• zmiana opatrunków i profilaktyka przeciwzakrzepowa,
• 5 x rehabilitacja przyłóżkowa (po 30 min. pn-pt),
• usunięcie szwów,
• program rehabilitacyjny dobierany do stanu pacjenta,
• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA.

1999

1675 

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby 2130 

2190

1745

2305

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł
Szpital Rehabilitacyjny 

SEZON B
01.01-31.03 i 01.11-31.12

SEZON A
01.04-31.10

SEZON A
01.04-31.10
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PAKIET: NEURO
Rehabilitacja neurologiczna

W CENIE PAKIETU:

• 7 noclegów lub ich wielokrotność, 
• 3 posiłki dziennie z możliwością odpowiedniej diety zaleconej przez lekarza i dietetyka,
• wstępne badanie lekarza specjalisty neurologii lub rehabilitacji,
• indywidualnie dobrana rehabilitacja (3 warianty poniżej),
• całodobowa opieka pielęgniarska.

* W tym dla pacjentów z zaburzeniami językowymi – afazja.
** Terapia dla pacjentów z zaburzeniami mowy – mowa niewyraźna, bełkotliwa, zaburzenia połykania.
*** Doraźna pomoc opiekuna oddziałowego. Indywidualna opieka pielęgniarska lub pielęgnacyjna 12/24h  
      – dostępna jest za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem usług Spółki. Aktualnie: 20 zł/h.

Kwalifikacja na podstawie ankiety kwalifikacyjnej do rehabilitacji neurologicznej.

2999
3899

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla wykorzystania dla 1 osoby 

Pokój 1-osobowy 3892

19991549
24992099

24991899

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł
Szpital Rehabilitacyjny

WARIANT II WARIANT IIIWARIANT I

Dla pacjentów po udarach niedokrwiennych mózgu i tzw. „wylewach”, urazach czaszkowo-mózgowych, 
z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi, jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona i zespoły 
parkinsonowskie, z neuropatiami oraz po uszkodzeniach rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych.

     
• usprawnianie przez 6 dni w tygodniu (pon.-pt. 90 min., sob. 45 min.)
• terapia (neuro)psychologiczna (5 dni w tygodniu po 30 min.) * 

lub terapia zajęciowa (5 dni w tygodniu po 30 min.) 
lub terapia ręki (5 dni w tygodniu po 30 min.) 
lub terapia (neuro)logopedyczna (2 dni w tygodniu po 60 min.) **

     
• usprawnianie przez 6 dni w tygodniu (pon.-pt. 120 min., sob. 45 min.)
• terapia (neuro)psychologiczna 5 dni w tygodniu (30 min.) *
• terapia zajęciowa (5 dni w tygodniu po 30 min.)  

lub terapia ręki (5 dni w tygodniu po 30 min.) 
lub terapia (neuro)logopedyczna (2 dni w tygodniu po 60 min.) **

• POMOC OPIEKUNA (od. 7:00 do 19:00) (ubieranie, żywienie, transport na zabiegi) ***
     
Możliwe również przyjęcie pacjentów leżących, wymagających pełnej opieki, jednak współpracujących,  
nie przejawiających zaburzeń świadomości i/lub zachowania, oraz bez cech zaawansowanego zespołu otępiennego.
• usprawnianie przez 6 dni w tygodniu (pon.-pt. 120 min., sob. 45 min.)
• terapia (neuro)psychologiczna (5 dni w tygodniu po 30 min.) *
• terapia zajęciowa (5 dni w tygodniu po 30 min.)  

lub terapia ręki (5 dni w tygodniu po 30 min.) 
lub terapia (neuro)logopedyczna (2 dni w tygodniu po 60 min.) **

• POMOC OPIEKUNA (24h) (pomoc w zaspokajaniu codziennych czynności życiowych  
i czynnościach pielęgnacyjnych) ***
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I
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PAKIET: ORTOPEDYCZNY
Rehabilitacja ortopedyczna

Pakiet ten jest dedykowany osobom z dolegliwościami bólowymi 
oraz urazami stawów barkowych, nadgarstkowych, łokciowych, 
kolanowych, skokowych itp. Proponowany przez nas program zabiegów 
oraz rehabilitacji z fizjoterapeutą (30 min. dziennie) jest zawsze 
indywidualny - dostosowany do konkretnej dolegliwości oraz do wieku, 
stanu ogólnego pacjenta i jego wydolności fizycznej.

W CENIE PAKIETU:

• 7 noclegów lub ich wielokrotność,
• 3 posiłki dziennie,
• wstępna konsultacja lekarza specjalisty,
• 20 zabiegów/tydzień indywidualnie zleconych przez lekarza 

specjalistę z bazy zabiegów rehabilitacji ruchowej, fizyko  
i balneoterapii realizowanych od poniedziałku do piątku,

• 5 x terapia indywidualna z fizjoterapeutą (po 30 min.),
• 7 x inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do tężni solankowej 

(zgodnie z terminami otwarcia tężni),
• 1 x 75 min. wstęp do Strefy Wellness w EVA Park Life & SPA  

(basen solankowy, sauna sucha i parowa, jacuzzi solankowe  
i dwa z wodą słodką) oraz 50% zniżki na kolejne wejścia,

• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA,
• dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej.

1869

1530

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby 1980

2079

1699

2199

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł
Szpital Rehabilitacyjny, Biały Dom, Konstancja

SEZON B
01.01-31.03 i 01.11-31.12

SEZON A
01.04-31.10
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PAKIET: ZDROWE SERCE
Diagnostyka i profilaktyka kardiologiczna

Wiek jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. 
By jednak cieszyć się dobrą kondycją serca seniora - warto wcześniej 
rozpocząć działania profilaktyczne. Przede wszystkim, przeprowadzić 
odpowiednią diagnostykę, a na podstawie wyników badań, od razu 
podjąć działania, które wydłużą dobry stan zdrowia serca i naczyń 
krwionośnych. W przestawieniu organizmu na zdrowe tory, pomoże 
– opracowany przez doświadczonych kardiologów i fizjoterapeutów – 
pakiet Zdrowe Serce. Pakiet dedykowany dla osób dotąd nieleczących 
się z powodów kardiologicznych. Sugerowany czas pobytu: 2 tygodnie.

W CENIE PAKIETU:

• 7 noclegów lub ich wielokrotność,
• 3 posiłki dziennie z możliwością odpowiedniej diety  

zaleconej przez lekarza i dietetyka,
• wstępne badanie lekarza specjalisty kardiologa,
• badania diagnostyczne: badanie EKG spoczynkowe, codzienny 

pomiar ciśnienia tętniczego oraz echo serca lub próba wysiłkowa 
lub holter (EKG/RR) - dwa badania do wyboru w zależności  
od wskazań lekarskich,

• badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, 
lipidogram, kwas moczowy, glukoza, TSH,

• indywidualnie dobrana rehabilitacja – 17 zabiegów z bazy zabiegów 
rehabilitacji ruchowej, fizyko i balneoterapii (od poniedziałku  
do piątku 3 zabiegi dziennie oraz 2 zabiegi w sobotę),

• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA,
• całodobowa opieka pielęgniarska.

1925

1575

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby 2030

2099

1730

2200

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

SEZON B
01.01-31.03 i 01.11-31.12

Szpital Rehabilitacyjny

PAKIET: KARDIO
Uzdrowiskowa rehabilitacja kardiologiczna

Dedykowany dla osób po zawale serca, po angioplastykach naczyń 
wieńcowych, po CABG (by-passach), po wymianie zastawki. 

Sugerowany czas pobytu: 2-3 tygodnie.

W CENIE PAKIETU:

• 7 noclegów lub ich wielokrotność,
• 3 posiłki dziennie z możliwością odpowiedniej diety  

zaleconej przez lekarza i dietetyka,
• wstępne badanie lekarza specjalisty kardiologa,
• badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, codzienny pomiar 

ciśnienia tętniczego oraz echo serca lub próba wysiłkowa  
lub holter (ekg/RR) - w zależności od wskazań lekarskich,

• badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, 
lipidogram, kwas moczowy,

• indywidualnie dobrana rehabilitacja – 17 zabiegów z bazy zabiegów 
rehabilitacji ruchowej, fizyko i balneoterapii (od poniedziałku  
do piątku 3 zabiegi dziennie oraz 2 zabiegi w sobotę),

• 1 x 75 min. wstęp do Strefy Wellness w EVA Park Life & SPA  
(basen solankowy, sauna sucha i parowa, jacuzzi solankowe  
i dwa z wodą słodką) oraz 50% zniżki na kolejne wejścia  
- dojazd we własnym zakresie,

• 7 x inhalacje oddechowe: bezpłatny wstęp do tężni solankowej  
(zgodnie z terminami otwarcia tężni) - dojazd we własnym zakresie,

• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA,
• całodobowa opieka pielęgniarska.

1820

1470

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby 1925

1980

1620

2099

Cena za pobyt / 1 osobę / w zł
Szpital Rehabilitacyjny

SEZON B
01.01-31.03 i 01.11-31.12

KWALIFIKACJA: po przesłaniu wypisów ze szpitali z ostatniego półrocza lub wcześniejszych  
(jeśli w ostatnich 6 miesiącach takowych nie było).

SEZON A
01.04-31.10

SEZON A
01.04-31.10
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Przedłuż pobyt uzdrowiskowy 
solankową kuracją domową

Woda lecznicza mineralna, swoista, 7,5% chlorkowo-sodowa (solanka),  
żelazista, jodkowa, hipotermalna z otworu Warszawa IG o głębokości 
1750 m, zlokalizowanego na obszarze górniczym Konstancin-Jeziorna. Wła-
ściwości lecznicze potwierdzone Świadectwem PZH nr HU-1/-WL-1/2008.

PAKIET: EGZOREHABILITACJA
Rehabilitacja z wykorzystaniem egzoszkieletu

Rehabilitacja z wykorzystaniem egzoszkieletu skierowana jest 
do pacjentów ze zmniejszoną sprawnością kończyn dolnych, osób 
sparaliżowanych lub z niedowładem, spowodowanym schorzeniami 
neurologicznymi i urazami. 

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby

Pokój 2-osobowy (pacjent wraz z opiekunem)

598299

349349

399–

–990

Szpital Rehabilitacyjny

Dodatkowe 10 sesji z EGZOSZKIELETEM

W CENIE PAKIETU:

• 7 noclegów lub ich wielokrotność,
• 3 posiłki dziennie z możliwością odpowiedniej diety zaleconej 

przez lekarza i dietetyka,
• kwalifikacja wstępna do terapii z EGZOszkieletem,
• badanie lekarza specjalisty neurologii lub ortopedii  

albo rehabilitacji z ustaleniem planu leczenia,
• usprawnianie przez 5 dni w tygodniu,
• rehabilitacja z zastosowaniem systemu EGZOszkielet,  

jedna sesja dziennie, czas trwania do 60 min.,
• 60 min. ćwiczeń i zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniem 

lekarza (w tym 30 min. terapii indywidualnej z fizjoterapeutą),
• terapia dodatkowa (30 min. dziennie) 

– jedna z poniższych, wg potrzeb pacjenta: terapia  
(neuro)psychologiczna lub terapia zajęciowa albo terapia ręki,

• 10% zniżki na zabiegi SPA w EVA Park Life & SPA,
• całodobowa opieka pielęgniarska.

Tężnia  
SOLANKOWA

Tężnia solankowa jest obiektem leczniczym – inhalatorium 
zewnętrznym. Została zbudowana w 1978 r. i jest zasilana solanką 
wydobywaną z położonego nieopodal odwiertu, która dzięki 
stężeniu zawartych w niej minerałów - 7,5%, posiada właściwości 
lecznicze. Powietrze wokół tężni, w wyniku parowania solanki, 
tworzy swoisty mikroklimat zbliżony do klimatu nadmorskiego. 
Minerały w nim zawarte, wspomagają odbudowę i regenerację 
błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Działają także 
stymulująco na pracę układu odpornościowego. Szczególnie 
istotne dla zdrowia są pierwiastki jod, brom, wapń oraz magnez.

Bilet normalny .................................... 
   (w okresie zimowym)
Bilet ulgowy ......................................... 
   (w okresie zimowym)
Bilet wycieczkowy (od 11 osób) ..
   (w okresie zimowym)
Bilet rodzinny (2 + 1) .......................
   (w okresie zimowym)
Bilet rodzinny (2 + 2) .......................
   (w okresie zimowym)

W
st
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: 12 zł

10 zł
7 zł
6 zł
 7 zł
6 zł

25 zł
20 zł
30 zł
25 zł

Cena za dobę / 1 os. / w zł Cena za dobę / pokój / w zł



CENNIK 2020

www.uzdrowisko-konstancin.pl18 www.uzdrowisko-konstancin.pl

CENNIK 2020

19

USłUgi meDyczne

EGZOREHABILITACJA

Wstępna konsultacja – prekwalifikacja

Kwalifikacja do terapii (konsultacja lekarska i fizjoterapeutyczna, badanie lekarskie ok. 60 min., 
dostosowanie robota do wymogów fizycznych pacjenta, wstępna sesja terapeutyczna ok. 30-60 min.) 
– dotyczy pacjentów, którzy uzyskali pozytywny wynik prekwalifikacji.

Sesja egzo z terapeutą (pojedyncza sesja)

Blok 5 sesji egzo

Blok 10 sesji egzo

bezpłatna

180

150

700

1200

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE

Iniekcje dożylne

Podłączenie kroplowego wlewu dożylnego

Iniekcje domięśniowe

Iniekcje śródskórne

Iniekcje podskórne

Pobieranie krwi na badania laboratoryjne

Okłady, Kompresy

Opatrunki – małe (palec)

Opatrunki – średnie (dłoń, stopa, twarz)

Opatrunki – duże (kończyna górna, kończyna dolna, tułów)

Pomiar temperatury

Pomiar masy ciała, wzrostu, określanie BMI

Założenie opatrunku unieruchamiającego

Pomiar cukru – gleukometrem

Podawanie leków / doraźne / wg wykazu

Toaleta całego ciała

Pielęgnacja włosów

Lewatywa

Zakraplanie kropli do oka, ucha

Cewnikowanie

Oklepywanie klatki piersiowej

Mierzenie ciśnienia i tętna

Badanie elektrokardiograficzne EKG

21

32

16

16

16

16

9

6

11

16

2

11

16

6

6

27

11

6

6

27

6

6

16

USłUgi meDyczne

KONSULTACJE LEKARSKIE I DIAGNOSTYKA

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA - INNE USŁUGI

Konsultacja funkcjonalna fizjoterapeuty 

Konsultacja psychologiczna / neuropsychologiczna / neurologopedyczna – do 45 min.

Diagnoza neuropsychologiczna / neurologopedyczna (z opisem i zaleceniami)

Opinia neuropsychologiczna dla potrzeb ZUS, towarzystw ubezpieczeniowych

Terapia neuropsychologiczna / neurologopedyczna (w tym terapia afazji) – 30-45 min.

Konsultacja neuropsychologiczna / neurologopedyczna + 5 sesji terapeutycznych po 30-45 min.

Trening relaksacyjny (grupa minimum 5 osób) – 25 min.

100

125

250

180

100

400

21

Konsultacja kardiologiczna + badanie EKG

Konsultacja kardiologiczna

Konsultacja neurologiczna

Konsultacja internistyczna

Konsultacja ortopedyczna

Konsultacja rehabilitacyjna

Konsultacja psychiatryczna 

Konsultacja - porada dietetyka 

Konsultacja - porada psychologa 

Psychoterapia indywidualna (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) – do 50 min.

Psychoterapia dla par – do 60 min.

Psychoterapia rodzinna – do 60 min.

Konsultacja psychoterapeutyczna dla rodziców – do 60 min.

Badanie echokardiograficzne przezklatkowe

Test wysiłkowy

Holter EKG - 3 odprowadzeniowy

Holter EKG - 12 odprowadzeniowy

Holter ciśnieniowy (ABPM)

Holter EKG (24 godz.) + Holter ciśnieniowy

EKG bez opisu

EKG z opisem

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

Badanie INR + ustalenie dawki leku przeciwzakrzepowego przez lekarza

135

125

125

125

125

125

125

125

125

135

190

210

150

125

135

125

165

125

210

21

40

100

40
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FIZYKOTERAPIA

Lampa BIO-V

Sollux

Mata magnetyczna

Magnetronik

Elektrostymulacja

Prądy interferencyjne

Prądy Tens

Prądy Kotza

Prądy DD

Prądy Trauberta

Terapuls

Tonoliza

Galwanizacja

Jonoforeza

Laser skanerowy

Laser kontaktowy

Ultradźwięki

Fonoforeza (ultradźwięki z lekiem)

Krioterapia miejscowa

Masaż wodny wirowy (kąpiel perełkowa) – kończyny górne / dolne

Masaż wodny wirowy (kąpiel perełkowa) – całościowy – 20 min.

Okłady borowinowe

Indywidualne inhalacje ultradźwiękowe solanką z filtrem dedykowanym – 5 zabiegów x 10 min.

Indywidualne inhalacje ultradźwiękowe solanką z filtrem dedykowanym – 10 zabiegów x 10 min.

Indywidualne inhalacje witaminowe – 5 zabiegów x 10 min.

Indywidualne inhalacje witaminowe – 10 zabiegów x 10 min.

ZABIEGI LECZNICZE

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

17

15

17

15

17

15

17

28

17

75

125

75

125

KINEZYTERAPIA

Terapia indywidualna – 60 min. / 30 min.

Masaż częściowy – 15 min.

Masaż całkowity – 45 min.

Masaż pneumatyczny 

Ćwiczenia grupowe oddechowe, izometryczne, izotoniczne, ogólnokondycyjne, równoważne – około 30 min.

Ćwiczenia w systemie bloczkowo-ciężarkowym (kończyny górne) – 15 min.

Ćwiczenia w systemie bloczkowo-ciężarkowym (kończyny dolne) – 30 min.

Mechanoterapia: ćwiczenia czynne na przyrządach (bieżnia, stepper, rower, platformy równowagi) – 30 min.

Ćwiczenia sprawności manualnej – 30 min.

100 / 60

100

35

19

16

26

21

21

Ćwiczenia oddechowe – butelka – 20 min.

Indywidualny instruktaż ćwiczeń dla poszczególnych jednostek chorobowych – 30 min.

Kinesiotaping – aplikacja mała

50

16

20

Masaż częściowy – 10 x 15 min. 350

Kinesiotaping – aplikacja duża

Pakiet 10 zabiegów 

5% rabatu
Pakiet 20 zabiegów 

10% rabatu
Pakiet 30 zabiegów 

15% rabatu

ZABIEGI LECZNICZE

40

40
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PAKIET: WeeKenD W SOLanKOWym KLimacie
Pobyt SPA

W CENIE PAKIETU:

• 2 noclegi,
• śniadania i obiadokolacje,
• okład parafinowy na dłonie,
• nielimitowany dostęp do Solankowego Parku Wodnego,
• bezpłatny wstęp do tężni solankowej (w okresie funkcjonowania). 

EVA Park Life & SPA

POKÓJ
Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

SEZON A
01.04-31.10

SEZON B
01.01-31.03
01.11-31.12

499 479

649 629

2-osobowy

1-osobowy

PAKIET: PROFILAKTYCZNIE PO ZDROWIE
Pobyt SPA

W CENIE PAKIETU:

• 2 noclegi,
• śniadania i obiadokolacje,
• masaż częściowy lub drenaż limfatyczny w kombinezonie,
• okład parafinowy na dłonie,
• nielimitowany dostęp do Solankowego Parku Wodnego,
• bezpłatny wstęp do tężni solankowej (w okresie funkcjonowania). 

EVA Park Life & SPA

POKÓJ
Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

SEZON A
01.04-31.10

SEZON B
01.01-31.03
01.11-31.12

664 644

809 789

2-osobowy

1-osobowy

W CENIE PAKIETU:

• 2 noclegi,
• śniadania i obiadokolacje,
• bon o wartości 100 zł do SPA,
• nielimitowany dostęp do Solankowego Parku Wodnego,
• bezpłatny wstęp do tężni solankowej (w okresie funkcjonowania). 

EVA Park Life & SPA

POKÓJ
Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

SEZON A
01.04-31.10

SEZON B
01.01-31.03
01.11-31.12

549 529

699 679

2-osobowy

1-osobowy

PAKIET: SPA A LA CARTE
Pobyt SPA

PAKIET: PRZYSTANEK RELAKSU
Pobyt SPA

W CENIE PAKIETU:

• 2 noclegi,
• śniadania i obiadokolacje,
• aromatyczny peeling solny całego ciała  

zakończony wmasowaniem balsamu, 
• zabieg pielęgnacyjny twarzy indywidualnie dobierany  

do potrzeb skóry,
• nielimitowany dostęp do Solankowego Parku Wodnego,
• bezpłatny wstęp do tężni solankowej (w okresie funkcjonowania). 

EVA Park Life & SPA

POKÓJ
Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

SEZON A
01.04-31.10

SEZON B
01.01-31.03
01.11-31.12

1039 1019

1179 1159

2-osobowy

1-osobowy
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PAKIET: PAKIET SOLNY 
Pobyt SPA

W CENIE PAKIETU:

• 1 nocleg,
• śniadanie i obiadokolacja,
• okład parafinowy na dłonie,
• masaż częściowy lub drenaż limfatyczny w kombinezonie,
• aromatyczny peeling,
• nielimitowany dostęp do Solankowego Parku Wodnego,
• bezpłatny wstęp do tężni solankowej (w okresie funkcjonowania). 

EVA Park Life & SPA

POKÓJ
Cena za pobyt / 1 osobę / w zł

SEZON A
01.04-31.10

SEZON B
01.01-31.03
01.11-31.12

475 465

549 539

2-osobowy

1-osobowy

POBYT HOTELOWY

EVA Park Life & SPA
699

OBIEKT

OBIEKT

POKÓJ

POKÓJ

Cena za 1 dobę / pokój / w zł

Cena za 1 dobę / pokój / w zł

SEZON A
01.04-31.10

SEZON A
01.04-31.10

SEZON B
01.01-31.03
01.11-31.12

SEZON B
01.01-31.03
01.11-31.12

599

699 599

299 279

399 379

Apartament 2-osobowy

2-osobowy dla 1 osoby 349

Apartament 2-osobowy dla 1-osoby

329

150 130

2-osobowy

1-osobowy

Dodatkowo płatne – śniadanie w formie bufetu: 40 zł, obiadokolacja w formie bufetu: 65 zł, obiad: 50 zł, kolacja 40 zł.
Dostawka dla dziecka do 12 lat – 99 zł/doba.

Dodatkowo płatne – śniadanie: 25 zł, obiad: 37 zł, kolacja: 25 zł, obiadokolacja 55 zł.
Dostawka dla dziecka do 12 lat – 89 zł/doba ( w obu sezonach).
Dostawka dla osoby powyżej 12 lat – 100% ceny.
* Dotyczy tylko obiektu Konstancja.

Dostawka ze śniadaniem (pok. 2-os, apartament)

Pokój rodzinny dla 2 osób *

Pokój rodzinny dla 3 / 4 osób *

300
400

140

190

Pokój 1-osobowy

Pokój 2-osobowy

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby 160

320
440

160

240
190

Szpital Rehabilitacyjny,  
Biały Dom,  
Konstancja

Nocleg ze śniadaniem

Z wielką przyjemnością zapraszamy do naszej Restauracji w EVA Park Life & SPA. W nowej sali na parterze budynku nasi Goście, 
ciesząc się pięknym widokiem na Park Zdrojowy, mogą skosztować dań z doskonale skomponowanego menu. Przemyślana 
aranżacja wnętrza restauracji łączy nowoczesny charakter obiektu EVA Park z nastrojowym, intymnym klimatem, sprzyjającym 
towarzyskim spotkaniom. Oprócz głównej sali, w restauracji wydzielona jest także komfortowa strefa VIP, którą polecamy 
na spotkania biznesowe czy zorganizowane przyjęcia. Największym atutem restauracji jest jednak starannie skomponowane 
menu. Szef Kuchni, Artur Andrzejewski, czerpał inspiracje z polskiej tradycji oraz z kuchni światowych. Międzynarodowe smaki 
i aromaty, podane w wykwintnej formie, zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia.

nowa restauracja na kulinarnej mapie Konstancina-Jeziorny,
w Parku Zdrojowym, tuż obok tężni solankowej!

• 1 nocleg / śniadanie / nielimitowany dostęp do Solankowego Parku Wodnego,
• 10% rabatu na usługi SPA i na wstęp do tężni solankowej.

• 1 nocleg / śniadanie / 10% zniżki na zabiegi, usługi SPA i basen solankowy.
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PIELĘGNACJA TWARZY

PIELĘGNACJA TWARZY

250

350

450

400

1200

30-60 min.

30-60 min.

30-60 min.

30-60 min.

60-90 min.

30-60 min.

30-60 min.

USŁUGI SPA I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

ZABIEGI MODELUJĄCE SYLWETKĘ

PIELĘGNACJA DLA DWOJGA (cena za parę)

Zabieg pielęgnacyjny twarzy dobierany 
indywidualnie do potrzeb skóry 

Zabieg pielęgnacyjny twarzy zaawansowany  
dobierany indywidualnie do potrzeb skóry

Intraceuticals-kuracja silnie dotleniająco odżywcza 

Maximus – zabieg liftingujący 

Maximus – zabieg liftingujący / 4 zabiegi

Peeling Vitamin C

Peptydowy Peeling Biomimetyczny

MangoLift Collagen Therapy

Terapeutyczny Zabieg Dyniowy

Terapeutyczny Zabieg Dyniowy z czyszczeniem

Mango Peel

Azelaic Peel

Maximus ramiona lub łydki 

Maximus ramiona lub łydki / 6 zabiegów

Maximus uda, pośladki lub brzuch

Maximus uda, pośladki lub brzuch / 6 zabiegów

Icoone 

Icoone / 10 zabiegów

Karboksyterapia - mezoterapia igłowa CO
2
 

Karboksyterapia - mezoterapia igłowa CO
2
 / 6 zabiegów

Rytuały pielęgnacyjne na ciało zakończone masażem 

Relaksacyjny rytuał spa połączony z pielęgnacją twarzy

Peeling aromaterapeutyczny połączony z masażem 

Masaż relaksacyjny aromatycznym woskiem świecy 

Masaż relaksacyjny na odżywczym maśle Shea

750

850

530

380

380

130

200

200

200

400

450

220

270

MASAŻE I PIELĘGNACJA CIAŁA

USŁUGI SPA I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

ODNOWA BIOLOGICZNA

Masaż relaksacyjny częściowy 

Masaż aromaterapeutyczny

Masaż relaksacyjny na odżywczym maśle Shea 

Masaż relaksacyjny aromatycznym woskiem świecy 

Rytuały pielęgnacyjne na ciało zakończone masażem 

Relaksacyjny rytuał spa połączony z pielęgnacją twarzy

Aromaterapeutyczny peeling z wmasowaniem masła 

Peeling aromaterapeutyczny połączony z masażem

Spa dla dłoni 

Okład parafinowy na dłonie 

Aromaterapeutyczne spa dla stóp

150

1100

60

200

Icoone terapeutyczny na plecy  

Icoone terapeutyczny na plecy / 10 zabiegów

Drenaż limfatyczny 

Drenaż limfatyczny / 4 zabiegi

40 min.

20 min.

60 min.

1 zabieg

1 zabieg

1 zabieg

1 zabieg

300

350

350

300

350

300

300

350

 1800

450

 2400

350

 2000

250

 1200

50

35

130

25 min.

60 min.

60 min.

60 min.

120 min.

150 min.

60 min.

80 min. 

120 min.

150 min.

80 min.

60 min.

60 min.

25 min.

40 min.

60 min.

90 min.

60-90 min.

1 zabieg
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SALE KONFERENCYJNE Cena brutto / w zł

Przerwa kawowa standardowa całodzienna

Przerwa kawowa standardowa jednorazowa

Pakiet napojów

Lunch bufetowy standardowy

Kolacja bufetowa standardowa

Kolacja uroczysta

EVA Park Life & SPA oferuje cztery sale konferencyjne, z możliwością indywidualnej aranżacji dzięki systemowi 
ścian przesuwnych. W naszych salach konferencyjnych możliwa jest więc zarówno organizacja konferencji  
i szkoleń wieloosobowych, eventów firmowych czy warsztatów, jak i bardziej kameralnych wydarzeń, takich jak 
spotkanie menedżerskie czy posiedzenie zarządu poza siedzibą spółki.

Sale biznesowe w naszym obiekcie są w pełni wyposażone multimedialnie, z dedykowaną siecią Wi-Fi VIP. 
Doskonale przemyślana aranżacja przestrzeni pozwala dostosować je do potrzeb firmy i uczestników. Komfort 
spotkań zapewnia klimatyzacja, a także duże przeszklenia wpływające korzystnie na aktywność umysłową  
i skupienie. W razie konieczności system umożliwia całkowite zaciemnienie sali, co jest idealnym rozwiązaniem 
przy organizacji szkoleń z użyciem prezentacji multimedialnych.

Duże, przestronne foyer oraz Lobby Bar przy Recepcji Głównej stanowią dodatkową powierzchnię wykorzystywaną 
na przerwy kawowe, powierzchnie wystawiennicze, stanowić też mogą integralną część sal podczas eventów. 

Każdej grupie konferencyjnej gwarantujemy opiekę dedykowanego koordynatora.

* Cena za pakiet podstawowy – cena kształtuje się w zależności od menu.

   Wszelkie usługi dodatkowe na życzenie klienta, wyceniane są indywidualnie.

   Sale konferencyjne wynajmowane są w godzinach 7-19.

gaSTROnOmia*
Cena brutto  

1 os. / w zł

Cena netto / w złPowierzchnia

55,35

36,90

12,30

73,44

86,40

od 129,60

45

30

10

68

80

od 120

Cena netto  
1 os. / w zł

OFERTA DLA FIRM - KONFERENCJE I SZKOLENIA

Sala konferencyjna „Szklana” – część A

Sala konferencyjna „Szklana” – część B

Sala konferencyjna „Szklana” – część A+B

Sala konferencyjna „Szklana” – część C

Sala konferencyjna „Park”

Sala konferencyjna „Tężnia”

Sala „VIP Room”

Sala konferencyjna w Hotelu Konstancja

984

984

1476

1230

738

1230

984

1476

800

800

1200

1000

600

1000

800

1200

48 m2

52 m2

100 m2

107 m2

20 m2

69 m2

33 m2

140 m2

KOMFORTOWE SALE KONFERENCYJNE

Sala konferencyjna „Szklana A+B” 
o powierzchni 100 m2

Sala konferencyjna „Szklana C” 
o powierzchni 107 m2

90 osób 50 osób 60 osób 40 osób 100 osób 60 osób 80 osób 60 osób

Sala konferencyjna “Tężnia”
o powierzchni 69 m2

Sala konferencyjna “Park”
o powierzchni 20 m2

12 osób 8 osób60 osób 30 osób 40 osób 30 osób
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WEJŚCIE JEDNORAZOWE (czas pobytu nieograniczony)

WEJŚCIE JEDNORAZOWE (czas pobytu ograniczony czasowo)

KARNETY MIESIĘCZNE ** ZAJĘCIA Z INSTRUKTOREM AQUA FITNESS

SOLANKOWY PARK WODNY – STREFA WELLNESS

OD POnieDziałKU DO PiĄTKU: 

Wejście dla osoby dorosłej 60

Wejście ulgowe* 45

Wejście rodzinne (2 osoby dorosłe, 1-2 dzieci) 150

Każde kolejne dziecko 20

SOBOTa, nieDzieLa i Dni ŚWiĄTeczne: 

Wejście dla osoby dorosłej 100

Wejście ulgowe* 65

Wejście rodzinne (2 osoby dorosłe, 1-2 dzieci) 250

Każde kolejne dziecko 30

OD POnieDziałKU DO PiĄTKU: 

Wejście dla osoby dorosłej – 75 min. 30
(każda dodatkowa minuta) 0,50

Wejście ulgowe* – 75 min. 22
(każda dodatkowa minuta) 0,50

SOBOTa, nieDzieLa i Dni ŚWiĄTeczne: 

Wejście dla osoby dorosłej – 75 min. 45
(każda dodatkowa minuta) 1

Wejście ulgowe* – 75 min. 35
(każda dodatkowa minuta) 1

Karnet imienny 470

Karnet rodzinny (2 osoby dorosłe, 1-2 dzieci) 680

Karnet dla dużej rodziny (2 osoby dorosłe, 3-4 dzieci) 820

Karnet ulgowy 370

* Bilet / karnet ulgowy przysługuje po udokumentowaniu wieku lub uprawnień:
• dzieci do ukończonego 16 roku życia,
• uczniowie i studenci do 26 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji),
• seniorzy 60+, renciści, inwalidzi (za okazaniem ważnej legitymacji).

** Z karnetu mogą korzystać tylko te osoby,  
   które wymienione są na nim z imienia i nazwiska.

Dzieci do lat trzech gRaTiS!
Posiadaczom Karty Warszawiaka przysługuje 10% zniżki.
Ceny nie zawierają kosztów wypożyczenia ręcznika i szlafroka: 
jednorazowe wypożyczenie: ręcznika – 20 zł, szlafroka – 30 zł.
Obowiązuje kaucja za opaskę – 20 zł.

Aqua Fitness 30 min. (wejście na basen czas 50 min.)  25

Aqua Fitness karnet 8 wejść 180

Lekcja indywidualna pływania 55 min. (1 wejście) 100

Lekcja indywidualna pływania 55 min. karnet (8 wejść) 600

INFORMACJE DODATKOWE

Dzieci

Rabaty

1. Dzieci do lat 5 GRATIS. Pobyty dzieci do lat 5 realizowane są w ramach ceny pobytu prawnych opiekunów,  
(dziecku nie przysługują: zabiegi, posiłki, osobne łóżko). 
2. Dzieci w wieku 5-12 lat 50% zniżki od standardowej ceny (pół porcji żywieniowej, śpiące na łóżku z rodzicami).
3. Dzieci powyżej lat 12 traktujemy jak dorosłych, jeśli chodzi o ceny zakwaterowania i wyżywienia. 

Dostawka dla dziecka do 12 lat – 89 zł (Konstancja, Biały Dom), 99 zł (EVA Park Life & SPA).

Dla najmłodszych, na życzenie oferujemy łóżeczka dziecięce – w miarę posiadanych możliwości i przy wcześniejszej rezerwacji. 
Łóżeczko dla dziecka – 30 zł/doba.

Dla dzieci do lat 18 nie wykonujemy zabiegów przyrodoleczniczych. 

Honorujemy karty: Karta Dużej Rodziny, Ogólnopolska Karta Seniora, Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością,  
Toruńska Karta Dużej Rodziny, Toruńska Karta Seniora, Poznańska Złota karta, Konstancińska Karta Korzyści,  
Uzdrowiskowa Karta Korzyści, Karta Warszawiaka, Program Absolwent UMCS Lublin.
Do 20% – w sezonie A i B – LAST MINUTE – aktualna oferta na stronie internetowej Uzdrowiska.

Zniżki nie obejmują ofert promocyjnych. Rabaty nie sumują się.

Cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Ceny wyrażone w kwocie brutto. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany przedmiotowego cennika w trakcie roku kalendarzowego.

Doba hotelowa: 14:00 - 11:00
Całodobowa recepcja dostępna jest w obiektach: EVA Park Life & SPA, Biały Dom, Szpital Rehabilitacyjny.
 
Parking w obiektach uzdrowiskowych:
• Hotel Konstancja, Biały Dom – parking niestrzeżony – dla osób zakwaterowanych w obiekcie GRATIS.
• EVA Park Life & SPA – parking niestrzeżony – dla gości hotelowych i basenowych GRATIS.
• Szpital Rehabilitacyjny – parking niestrzeżony – płatny. Liczba miejsc ograniczona.  

Zabiegi lecznicze wykonywane są: 
• od poniedziałku do piątku z wyłączeniem niedziel i świąt – pakiet Zdrowie Seniora, Intensywna Kuracja,  

Endoproteza, Egzorehabilitacja, Wczesna Endoproteza i Ortopedyczny, 
• od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel i świąt – pakiet Neuro, Zdrowe Serce, Kardio. 

Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pacjenta w przypadku stwierdzania przeciwwskazań lub innych 
okoliczności ograniczających możliwość rehabilitacji. Dodatkowa diagnostyka, niezbędne leki i wyroby medyczne płatne  
wg poniesionych kosztów.

Ważne informacje dodatkowe
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