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     WCZASY LECZNICZE z ZABIEGAMI  

    UZDROWISKO - KURORT CIECHOCINEK  
        SANATORIUM z  DOJAZDEM AUTOKAREM      
 

SANATORIUM UZDROWISKOWE ZNP  
Sanatorium położone jest w cichej, zielonej i spokojnej dzielnicy Ciechocinka w odległości 
około 5 minut spaceru do Parku Sosnowego i 10 minut spaceru do Parku Zdrojowego  
w którym znajdują się m.in. Muszla Koncertowa, Fontanna Jaś i Małgosia oraz kawiarnie.  
Na terenie obiektu znajduje się ogród z oczkiem wodnym  i ławeczkami, tężnią solankową 
oraz ścieżka zdrowia z siłownią na wolnym powietrzu.  
Sanatorium posiada własną bazę zabiegową ukierunkowaną na leczenie stawów  
i kręgosłupa, układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego oraz zabiegów dla 
skóry. W budynku znajduje się kryty basen solankowy w którym organizowany jest Aqua - 
Aerobic. Łącznie oferowanych jest blisko 50 zabiegów pomagających odzyskać zdrowie.  
 

ZAKWATEROWANIE: w pokojach 1- osobowych lub 2 – osobowych, wszystkie z łazienkami 
(prysznic, WC), TV, radio, ręcznikami. Na terenie obiektu dostęp do bezpłatnego Wi-Fi. 
Doba hotelowa od godz. 16:00  do godz. 10:00. 
 

WYŻYWIENIE: 

3 x dziennie: śniadanie (dania ciepłe do wyboru) ; obiad ; kolacja (dania ciepłe do wyboru). Pierwszym posiłkiem jest 
kolacja w dniu przyjazdu a ostatnim posiłkiem jest obiad w dniu wyjazdu.   
 

PLAN IMPREZY:   

1 dzień 

wyjazdy z miast: KRAKÓW godz. 06:00, KATOWICE godz. 07:00, CZESTOCHOWA godz. 08:15, ŁÓDŹ godz. 10:30.  
Planowany przyjazd do Sanatorium ZNP w Ciechocinku około godz. 12:30 – 13:00. Czas wolny na spacery (bagaże można 
zdeponować w pokoju bagażowym w budynku Sanatorium). Przydział pokoi i zakwaterowanie od godz. 16:00. 
Wieczorem kolacja, nocleg.                                                                                                                  
2 dzień – 14 dzień    
Wypoczynek połączony z zabiegami leczniczymi (3 x dziennie). W trakcie pobytu trzy posiłki dziennie.  
15 dzień 

Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi do godz. 10:00, zdeponowanie bagaży w pokoju bagażowym. Czas wolny na spacery. 
Obiad, odbiór bagaży i wyjazd z Sanatorium o godz. 14:00. Planowane powroty do miast wyjazdowych (podane godziny 
są orientacyjne i mogą ulec zmianie): Łódź 16:20 ; Częstochowa 18:40 ; Katowice 20:10 ; Kraków 21:30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚWIADCZENIA W CENIE:            

• przejazd autokarem z klimatyzacją do Sanatorium w obie strony 
• opłaty autostradowe,  
• 14 noclegów w pokojach 1 lub -2 osobowych z łazienkami 

• 14 śniadań i kolacji (możliwość wyboru dań ciepłych): 
• 14 obiadów  
• trzy zabiegi dziennie (piątek-sobota z wyjątkiem dni świątecznych) 
• całodobowa opieka pielęgniarsko-lekarska 
• ubezpieczenie NNW do 5000 zł 
• opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
• opłata na turystyczny Fundusz Pomocowy 

•  podatek VAT   
 

WAŻNE INFORMACJE:  

• Obowiązkowa opłata uzdrowiskowa płatna na miejscu: 2,50 zł/doba/osoba  (wysokość opłaty może ulec zmianie). 
• Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

Terminy  2022 
14 nocy / 15 dni 

DOJAZD  AUTOKAREM DOJAZD  WŁASNY 
Miejsce  

w pokoju  2 - os 
Miejsce   

w  pokoju  1 - os 
Miejsce   

w pokoju  2 - os 
Miejsce 

w  pokoju 1 - os 

I   /  24.07 – 07.08 2920 zł 3250 zł 2870 zł 3200 zł 

II  /  07.08 – 21.08 2990 zł 3320 zł 2940 zł 3270 zł 

III /  21.08 – 04.09 2960 zł 3290 zł 2910 zł 2860 zł 

IV /  18.09 – 02.10. 2590 zł 2990 zł 2540 zł 2940 zł 

 ceny zawierają 3 zabiegi dziennie (piątek-sobota z wyjątkiem dni świątecznych) 


