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Kim jesteśmy?
Jesteśmy jednym z wiodących, Polskich touroperatorów, którzy spełniają najbardziej „egzotyczne marzenia” Klientów. Posiadamy w swojej ofercie około 100
kierunków egzotycznych, a w naszych propozycjach
można znaleźć zarówno imprezy pobytowe, jak i objazdowe. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 1988
roku, a więc możemy się pochwalić 20-letnim doświadczeniem z zakresu organizacji imprez turystycznych na całym świecie. Dzięki stałej współpracy z renomowanymi liniami lotniczymi, zagranicznymi biurami podróży (touroperatorami), a także z wieloma
firmami związanymi z branżą turystyczną intensywnie rozszerzaliśmy wachlarz proponowanych ofert,
a to wszystko po to, aby nasi Klienci mogli spędzić
urlop w najbardziej egzotycznych miejscach świata.
Zajmujemy się również realizacją wyjazdów dla Firm
na targi, misje gospodarcze, spotkania biznesowe.
Posiadamy system rezerwacji hoteli, samochodów
oraz rejsów na całym świecie http://rezerwacje.twojepodroze.com.pl. Oznacza to, że nasza oferta jest
w stanie zadowolić nie tylko „tradycyjnych” Turystów, ale także Klientów Biznesowych.

Bilans naszej działalności.
O naszym profesjonalizmie świadczy kilkaset tysięcy
Turystów oraz wiele Firm, którzy wrócili ze swoich
podróży zadowoleni. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży imprez turystycznych spotkało się
z uznaniem Klientów, niezależnych organizacji zajmujących się oceną działalności organizatorów turystyki, a także gremium specjalistów rokrocznie oceniających najlepsze polskie firmy pod kątem jakości
i profesjonalizmu. Możemy pochwalić się takimi nagrodami jak: kilkakrotnie przyznany Hit Lata (ostatnio
w 2008 r. za ofertę wyjazdów do Izraela), Globusy
(prestiżowe nagrody Polskiej Izby Turystyki za najlepszy produkt przyjazdowy i wyjazdowy), Złoty Jaśmin
(prestiżowa nagroda Ministra Turystyki Tunezji), wielokrotne wyróżnienie GTT (za stronę internetową, katalog Egzotyka oraz w 2008 r. Wycieczkę „Odkrywamy Izrael"), zostaliśmy nominowani Liderem Turystyki w 2006 roku (w 3 kategoriach: Organizatorzy Wyjazdów do krajów egzotycznych, Najwięksi touroperatorzy, Organizatorzy Incentive Travel), a także w
Roku 2009 Zdobywca I Miejsca w rankingu Organizatora Wyjazdów Egzotycznych 2009. Ukoronowaniem naszej działalności jest prestiżowa nagroda TERAZ POLSKA, którą firma otrzymała jako jedyne biuro podróży w 17 letniej historii tego konkursu. Nagroda ta trafiła do nas na podstawie opinii specjalistów z rąk Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego.
We wrześniu 2008 r. uzyskaliśmy certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością ISO 9001, przedłużony na rok
2010, natomiast w 2009 r. przystąpiliśmy do krajowego programu „Rzetelna Firma”.
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SZANOWNI PAŃSTWO,
Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz najnowszy katalog z ofertą
pakietów pobytowych w Polsce. Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom i prośbom przygotowaliśmy pełne zestawienie obiektów, z którymi współpracujemy
w całym kraju. Mogą Państwo znaleźć tu zarówno hotele i ośrodki w polskich górach, na wybrzeżu, a także w uzdrowiskach takich jak: Nałęczów oraz Ciechocinek.
W większości naszych obiektów oferujemy nie tylko pobyty hotelowe, ale także całą gamę specjalnych promocji i pakietów okazjonalnych. W naszej ofercie nie mogło także zabraknąć pobytów kuracyjnych, leczniczych, rehabilitacyjnych, a także
ofert SPA. Wraz z obiektami przygotowaliśmy pakiety SPA przystosowane do potrzeb każdego klienta: pakiety dla Pań, Panów oraz Par.
Mamy nadzieje, że to krótkie zaproszenie zachęci Państwa do wypoczywania w kraju wraz z naszą firmą. Serdecznie zapraszamy do odkrywania z nami wszystkich zakątków Polski.
Z poważaniem
Artur Matiaszczyk, Prezes Zarządu

WYJAZDY „SZYTE NA MIARĘ”
DLA FIRM ORAZ KLIENTÓW BIZNESOWYCH
Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company sp. z o. o. posiada
ogromne doświadczenie w zakresie organizacji wyjazdów dla Firm oraz Klientów
Biznesowych na całym świecie.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani:
– wyjazdem integracyjnym, czy motywacyjnym zorganizowanym dla Waszych
Pracowników czy Strategicznych Klientów
– misją gospodarczą, udziałem w targach
– zorganizowaniem konferencji, szkolenia czy seminarium
w całej Polsce, służymy swoją radą, doświadczeniem w tym zakresie oraz wszelką
pomocą.
Zapewniamy pomoc profesjonalnego Konsultanta, który dzięki doświadczeniu
w zakresie organizacji tego typu imprez, przedstawi rozwiązania, które pomogą na
zapisanie wyjazdu na liście sukcesów Państwa Firmy.
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spa
SPA

Określenie SPA pochodzi od łacińskiej sentencji Sanitas per aquam – co oznacza: zdrowie dzięki wodzie. SPA postrzegane jest jako idealny sposób na zregenerowanie sił zarówno psychicznych, jak i fizycznych, poprawę samopoczucia, zdrowia i kondycji organizmu.
Równowaga naszego organizmu często zaburzana jest poprzez niezdrowy tryb życia, brak ruchu, stres,
akumulację substancji toksycznych oraz uwarunkowania kulturowe. Masaż ciepłymi olejami, odpowiednia dieta dostosowana do typu organizmu i stanu zdrowia pozwolą przywrócić utraconą energię.
Sprawią, że nasze ciało i umysł pozostaną w harmonii.
Wszystkich pragnących oczyścić i odświeżyć ciało i umysł zapraszamy do SPA. We współpracy z obiektami w całej Polsce przygotowaliśmy dla Państwa różnorodne pakiety, od weekendowych po kilkudniowe.
Ośrodki SPA oferują całą gamę różnorodnych zabiegów i pakietów mających na celu odstresowanie
się, pomoc w walce z nadwagą, cellulitem, starzeniem się, poprawę kondycji oraz stanu skóry, a także
odzyskanie sił witalnych, równowagi i spokoju ducha.
W naszej ofercie znajdą Pańsrwo: pakiety weekendowe, pakiety dla pań, SPA dla przyszłych mam, pakiety dla par, pobyty odchudzające oraz relaksujące.

uzdrowiska
UZDROWISKA

Uzdrowiska to miejscowości posiadające warunki klimatyczne i środowiskowe odpowiednie dla lecznictwa. Status taki jest nadawany miejscom, które posiadają odpowiednie walory przyrodnicze i zasoby naturalne, np. wody mineralne czy borowiny. Celem uzdrowisk jest leczenie oraz rehabilitacja.
W Polsce jest wiele miejscowości uzdrowiskowych, które różnią się przede wszystkim profilem leczniczym. W naszej ofercie znajdą Państwo najpopularniejsze uzdrowiska, wraz z informacjami o ich profilu oraz propozycjami obiektów, do których mogą Państwo udać się na specjalnie przygotowane pakiety kuracyjne, lecznicze i rehabilitacyjne.
Zapraszamy do uzdrowisk Dolnego Śląska, największych miejscowości leczniczych na polskim wybrzeżu, do Ustronia, Ciechocinka oraz Nałęczowa.

www.konsorcjum.com.pl
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NAD BAŁTYKIEM

gdańsk

Pełna oferta hoteli na stronie
www.konsorcjum.com.pl

Gdańsk to znane na całym świecie hanzeatyckie miasto,
które dzięki swojej ponad 1000-letniej historii,
nadmorskiemu położeniu oraz posiadanemu potencjałowi
jest znaczącym europejskim ośrodkiem nadbałtyckim.
Gdańsk to jeden z najważniejszych ośrodków
turystycznych i kulturalnych w Polsce. Liczne zabytki,
atrakcje przyrodnicze oraz możliwość aktywnego
wypoczynku nad brzegiem Morza Bałtyckiego (23
kilometry czystych plaż) sprawiają, iż co roku przyjeżdża tu
około pół miliona turystów.

VILLA ANGELA
Położenie
Obiekt noclegowy o wysokim standardzie, kameralne
miejsce z miłą atmosferą i słynną polską gościnnością.
Usytuowany jest na jednym ze wzgórz Gdańska-Suchanino. Sprawna komunikacja i dogodne położenie
Villi - 2,5 km do Starego Miasta i Centrum, pozwoli w
łatwy i przyjemny sposób dotrzeć do miejsc, które
wzbogacą Państwa wiadomości oraz pozostawią miłe
wspomnienia.

Pokoje:
Każdy z pokoi jest indywidualnie zaaranżowany, a zarazem funkcjonalny.
W ofercie znajdują się pokoje typu standard, de luxe
oraz wspaniały apartament. Wszystkie pokoje są wyposażone w radio, telefon, bezpłatne przewodowe łącze internetowe oraz funkcjonalne łazienki.
Obiekt organizuje specjalne pakiety pobytowe,
miedzy innymi nastawione na zwiedzanie Gdańska.
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NAD BAŁTYKIEM
kołobrzeg

Pełna oferta hoteli na stronie
www.konsorcjum.com.pl

Kołobrzeg jest największym polskim uzdrowiskiem o niezrównanym uroku i bogatej historii.
Do odwiedzenia Kołobrzegu zachęcają też liczne zabytki. Wśród nich są m. in.
gotycka Bazylika Mariacka czy neogotycki Ratusz. Bogata, nowoczesna baza zabiegowa jest również jednym z walorów miasta. Kuracjusze nie tylko z Polski, ale
Niemiec i Skandynawii mogą wypocząć w doskonałej klasy hotelach i pensjonatach.

HOTEL ARKA MEDICAL SPA
Położenie
Nowoczesny kompleks hotelowy Arka Medical SPA w Kołobrzegu położny jest 50 m od morza, w otoczeniu Ekoparku.

Pokoje:
Hotel oferuje 800 miejsc noclegowych w komfortowo
i funkcjonalnie wyposażonych pokojach 1- i 2-osobowych
oraz ekskluzywnych apartamentach. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem, telefon, telewizor, radio, lodówkę. Pokoje KOMFORT+, STUDIO I APARTAMENT LUX
posiadają klimatyzację. Z okien większości pokoi rozciąga się
widok na Morze oraz przepiękny pas zieleni.

Do dyspozycji gości:
Restauracja Baltica i Impresja, Lobby Bar, Wellness oraz kawiarnia Eleven Club z modułem obrotowym i panoramicznym widokiem na morze Arka Medical SPA, baseny, sale
rehabilitacyjne, salon gier, klub, miejsce na ognisko, parking dozorowany, Centrum Odnowy Biologicznej (profesjonalne zabiegi z zakresu fizykoterapii, elektroterapii, światłolecznictwa i balneoterapii z kriokomorą i grotą solną).

HOTEL LEDA SPA
Położenie
Nowoczesny hotel LEDA SPA znajduje się w stolicy
polskiego wybrzeża - Kołobrzegu i położony jest zaledwie 200 metrów od morza.

Pokoje:
Obiekt oferuje gościom 152 pokoje. Wszystkie jednostki mieszkalne wyposażone są w klimatyzację, telewizję z opcją PAY TV, telefon, bezprzewodowe łącze
internetowe, łazienki z kabiną prysznicową, suszarki
do włosów, rozkładaną sofę, mini bar, balkon, sejf.

Do dyspozycji gości:
Restauracja, kawiarnia, 5 sal konferencyjnych, 15 gabinetów SPA, grota solna, basen, jacuzzi, sauna.Obiekt zachęca gości specjalnie przygotowanymi
pakietami SPA.

www.konsorcjum.com.pl
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NAD BAŁTYKIEM

dziwnówek

Pełna oferta hoteli na stronie
www.konsorcjum.com.pl

Dziwnówek jest małą
miejscowością letniskową
usytuowaną między morzem
a Zalewem Kamieńskim.
Niezwykle atrakcyjna, czysta
i szeroka plaża, oraz ciepłe
wody Bałtyku powodują, że
Dziwnówek jest dziś
popularnym i lubianym
letniskiem. Dziwnówek
położony wśród sosnowych
lasów posiada status
uzdrowiska – leczy się tutaj
schorzenia układu
oddechowego.

OŚRODEK SEDYKO
Położenie
Ośrodek położony w sosnowym lesie, 50 metrów od
morza

Pokoje:
Ośrodek oferuje miejsca noclegowe w pensjonacie
oraz domkach letniskowych, pokoje z łazienkami,
w pokojach: TV-SAT, wyposażenie kuchenne. W ośrodku są apartamenty z łazienkami, telewizorem i aneksem kuchennym wyposażonym w lodówkę, szafki i naczynia kuchenne, czajnik elektryczny. Ponadto pokoje
2-osobowe oraz studia 4-osobowe (2+2) i 6-osobowe
(4+2) a także domki letniskowe 3-, lub 4-osobowe
z pełnym węzłem sanitarnym (prysznic, umywalka,
wc), aneksem kuchennym, lodówką i telewizorem.

Do dyspozycji gości:
Na terenie ogrodzonego ośrodka są: jadalnia, sala
sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki, sprzęt do tenisa stołowego, wypożyczalnia rowerów górskich, wypożyczalnia
sprzętu plażowego, zagospodarowane miejsce do grilla, plac zabaw dla dzieci, parking niestrzeżony.
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NAD BAŁTYKIEM
łazy

Pełna oferta hoteli na stronie
www.konsorcjum.com.pl

Łazy to niewielka nadmorska miejscowość położona na mierzei pomiędzy brzegiem
morza, a jeziorem Jamno. Czysta, szeroka plaża, sąsiedztwo rozległych sosnowych
lasów oraz jezior umożliwiających wędkowanie (Jamno i Bukowo), stwarzają wspaniałe warunki do wypoczynku. Łazy posiadają swoisty mikroklimat szczególnie
wskazany dla dzieci i osób z schorzeniami górnych dróg oddechowych. Łazy to
świetna baza wypadowa dla wycieczek samochodowych, między innymi do oddalonego o 7 km Mielna, jak również do Kołobrzegu, Darłowa i do latarni morskiej w
Gąskach.

PENSJONAT I OŚRODEK WCZASOWY SOLARIS
Położenie
Nowoczesny i komfortowy ośrodek usytuowany w
nadmorskiej miejscowości Łazy, zaledwie 200 m. od
plaży, w otoczeniu rozległych lasów sosnowych z doskonałym mikroklimatem, oraz malowniczych wydm
morskich.

Pokoje:
Pensjonat oferuje gościom 52 miejsca noclegowe w
komfortowych apartamentach oraz pokojach 1-, 2oraz 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
Wszystkie pokoje są wyposażone w telewizję kablową,
Internet, lodówkę, sejf, kącik kawowy, sprzęt plażowy
i telefon.

Do dyspozycji gości:
Basen kryty z gejzerem powietrznym, jaccuzi, sauny,
SPA, wypożyczalnia rowerów oraz quadów, boisko do
siatkówki i koszykówki, korty tenisowe, plac zabaw dla
dzieci, parking, grill

Ośrodek Wypoczynkowy Solaris
Pokoje:
Ośrodek Wczasowy dysponuje natomiast 200 miejscami w dwupoziomowych studiach i 7-osobowych
apartamentach z kominkiem. Wszystkie pokoje są wyposażone w telewizję kablową, Internet, lodówkę,
sejf, kącik kawowy, sprzęt plażowy i telefon.

Do dyspozycji gości:
Basen kryty z gejzerem powietrznym, jaccuzi, sauny,
SPA, wypożyczalnia rowerów oraz quadów, boisko do
siatkówki i koszykówki, korty tenisowe, plac zabaw dla
dzieci, parking, grill, rehabilitacja ruchowa, winda,
płatny parking

www.konsorcjum.com.pl
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NAD BAŁTYKIEM

rewal

Pełna oferta hoteli na stronie
www.konsorcjum.com.pl

Rewal to jedna
z najpopularniejszych nadmorskich
miejscowości województwa
zachodniopomorskiego. Położony
na wysokim brzegu klifowym,
z szeroką, piaszczystą plażą
i wspaniałym mikroklimatem,
przyciąga co roku wielu turystów.
Historia Rewala jako osady
rybackiej sięga II połowy XV
wieku. Pierwsi letnicy pojawili się
w 1830 r., a z biegiem lat powstał
tu park zdrojowy i zakład
kąpielowy. W Rewalu znajdziemy
wiele atrakcji takich jak wesołe
miasteczko, ciuchcia Retro-Expres,
smażalnie ryb, puby i kafejki.

OŚRODEK ALFA
Położenie
Ośrodek wypoczynkowy „ALFA” w Rewalu znajduje
się 80 metrów od morza.

Pokoje:
Ośrodek posiada 130 miejsc wypoczynkowych w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych z łazienkami.

Do dyspozycji gości:
Ośrodek składa się z dwóch domów. W obiekcie
znajduje się jadalnia na 80 osób.
Dodatkowe atrakcje: plac na ognisko, parking, namiot
rekreacyjny – ping-pong

10
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NAD BAŁTYKIEM
świnoujście

Pełna oferta hoteli na stronie
www.konsorcjum.com.pl

Świnoujście, jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, położone jest na północno-zachodnim
krańcu Polski. Jest jedynym miastem w Polsce leżącym
na kilkudziesięciu wyspach. Trzy najważniejsze, na których położone jest miasto Świnoujście wraz z przyległymi
miejscowościami to Uznam, Wolin i Karsibór.
Miasto słynie pięknem najszerszej bałtyckiej plaży,
ozdobną architekturą dzielnicy uzdrowiskowej, wspaniałą przyrodą parków i zieleńców, najciekawszym zespołem fortecznym Europy, malowniczymi portami: handlowym, rybackim, pasażersko – samochodowym oraz licznymi statkami wycieczkowymi. Niewątpliwą atrakcją są
promy miejskie oraz najwyższa latarnia morska naszego
kontynentu.

HOTEL OTTAVIANO
Położenie
Nowoczesny hotel zlokalizowany w centrum Świnoujścia.

Pokoje:
Hotel oferuje gościom nocleg w pokojach - jednoosobowych, dwuosobowych, trzyosobowych, de luxe, rodzinnym i apartamentach. Wszystkie pokoje z łazienkami, wyposażone w TV i bezpłatny internet

Do dyspozycji gości:
Restauracja, parking, sauna, gabinet masażu, sala
konferencyjna.

VILLA HERKULES
Położenie
Willa „Herkules” usytuowana jest przy promenadzie,
w dzielnicy nadmorskiej miasta Świnoujścia. Tylko 200
metrów dzieli ją od najszerszej i najpiękniejszej plaży
na polskim wybrzeżu.

Pokoje:
Do dyspozycji gości obiekt posiada 40 komfortowo
urządzonych pokoi i apartamentów o oryginalnej
stylistyce wnętrz. Pokoje wyposażone są w toaletę
z prysznicem, telewizję satelitarną, telefon, dostęp do
internetu oraz balkon, na którym dla Państwa wygody
umieszczone zostały krzesła.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, kawiarnia, baza zabiegowa, grota solna.

www.konsorcjum.com.pl
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DOLNY ŚLĄSK

cieplice śląskie zdroj

Cieplice Śląskie Zdrój – najstarsze polskie uzdrowisko położone
u stóp Karkonoszy, znane przede wszystkim z najcieplejszych wód
termalnych w kraju, leczy schorzenia narządów ruchu, reumatyczne,
ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, dróg moczowych
i nerek, oraz oczu czym wyróżnia się w skali Polski. Uzdrowisko
oferuje swoim pacjentom kąpiele mineralne w basenach i wannach,
masaże podwodne, bicze, kąpiele i okłady borowinowe, w tym
również na gałki oczne i przyzębie. Pacjenci również mogą korzystać
z kinezyterapii, masaży klasycznych, okładów parafinowych, i wielu
innych zabiegów leczniczych. Dawne miasteczko, a obecnie dzielnica
Jeleniej Góry oferuje nie tylko liczne walory uzdrowiskowe, ale także
piękną scenerię dla spacerów i wypoczynku. Warto odwiedzić: Pałac
Schaffgotschów, Dom Zdrojowy, zabytkowy zespół poklasztorny
z XVI wieku, Długi Dom, Park Zdrojowy i Norweski.

HOTEL BIS
Położenie
Komfortowo odrestaurowany i urokliwy hotel zlokalizowany jest w sercu jednego z najstarszych polskich
uzdrowisk, w bliskiej odległości Centrum Uzdrowiska
oraz Parku Zdrojowego

Pokoje:
Hotel dysponuje 23 pokojami 1-, 2- i 3-osobowymi,
których wystrój został zaprojektowany z myślą o wygodzie gości. Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny, telefon, telewizję satelitarną oraz
możliwość dostępu do sieci Internet.

Do dyspozycji gości:
Restauracja, Drink Bar, sala konferencyjna na 40 osób,
parking strzeżony

HOTEL CASPAR
Położenie
Urokliwy hotel położony w samym sercu kurortu, przy
promenadzie, w bezpośredniej bliskości Domu Uzdrowiskowego. Architektura obiektu pozwala na odczucie prawdziwej zdrojowej atmosfery jednego z najstarszych uzdrowisk w Polsce.

Pokoje:
Do dyspozycji gości hotel posiada wygodne, nowo
wyremontowane pokoje 1-, 2-, 3-osobowe z łazienkami, wyposażone w TV i telefon. Dla bardziej wymagających przygotowane zostały dwa apartamenty składające się z holu, salonika, sypialni i łazienki.

Do dyspozycji gości:
Restauracja, sala konferencyjna
Obiekt oferuje pobyty hotelowe, jak i wyjątkowe pakiety specjalne.
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świerardów zdrój
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Świerardów Zdroj. Podgórski klimat, wody mineralne i radonowe
oraz złoża borowiny od XVII wieku
przyciągają kuracjuszy do Świeradowa. Leczone są tu przede wszystkim schorzenia: narządu ruchu, reumatologiczne, neurologiczne, ginekologiczne, miażdżyca tętnic obwodowych, nadciśnienia tętniczego,
osteoporoza. Dzielnicą Świeradowa
jest obecnie uzdrowisko Czerniawa
Zdrój, do którego przyjeżdżają ludzie ze schorzeniami: górnych dróg
oddechowych, astmą oraz alergiami wziewnymi i pyłkowymi.

BIAŁY KAMIEŃ
Położenie
Jeden z najwyżej położonych obiektów w Świeradowie Zdroju zapewniający swoim gościom niesamowitą górską panoramę z każdego pokoju i apartamentu.

Pokoje:
Nowo wybudowany obiekt posiada 35 pokoi dwuosobowych oraz 4 ekskluzywne apartamenty. Wysoki
standard wyposażenia każdego z pokoi gwarantuje
komfortowy i udany wypoczynek.

Medi-Spa:
Do dyspozycji gości:
sauna, jacuzzi, gabinety odnowy biologicznej
(Medi-SPA), restauracja, bar&cafe z kominkiem,
winda osobowa, narciarnia z suszeniem butów
narciarskich, możliwość wypożyczenia sprzętu
narciarskiego oraz kijków do nordic walking, wyciąg orczykowy 20 m od hotelu, Kolej Gondolowa
ok. 1 km, parking monitorowany systemem telewizji przemysłowej oraz dozorowany fizycznie
24h, chata grillowa, kaskada wodna, plac zabaw
dla dzieci, wyznaczone miejsce na ognisko. Obiekt
jest przystosowany do obsługi gości niepełnosprawnych.

Nowoczesne centrum odnowy biologicznej i rehabilitacji (Medi-SPA)
daje możliwość przywrócenia naturalnych sił witalnych, zapewnia pielęgnację ducha i ciała. Pod opieką profesjonalnego zespołu specjalistów
i lekarzy pomagamy naszym gościom zgodnie z ideą „powrotu do natury” odzyskać pełnię zdrowia i radości z życia.
Dzięki unikalnemu położeniu obiektu, we wszystkich wodnych zabiegach wykorzystywane są mineralne Wody Radonowe o właściwościach
przyrodoleczniczych. Każdy dzień spędzony w Świeradowie Zdroju
wpływa wzmacniająco na cały organizm, a ciekawostką jest fakt znacznego zwiększenia libido zarówno u kobiet jak i mężczyzn, o czym można przeczytać w niemieckich historycznych tekstach źródłowych.
Hotel oferuje pobyty hotelowe i duży wybór pakietów SPA i okazjonalnych.
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świerardów zdrój
CENTRUM REHABILITACJI CZERNIAWA ZDRÓJ
Położenie
Centrum Rehabilitacji „Czerniawa Zdrój” oraz „Klinika
Młodości” Medical SPA „Kleopatra” to nowoczesny kompleks położony w urokliwej i bogato zalesionej części
Świeradowa Zdroju, na słonecznym zboczu Gór Izerskich
ok. 2 km od przejścia granicznego z Republiką Czeską.

Pokoje:
Obiekt ma do dyspozycji gości miejsca noclegowe
w komfortowych pokojach 1- i 2-osobowych o wysokim
standardzie. Wszystkie pokoje są wyposażone w wygodne i komfortowe meble, TV, telefon oraz łazienkę.
Profil leczniczy: Choroby narządu ruchu, schorzenia
reumatyczne, schorzenia układu krążenia, schorzenia
górnych dróg oddechowych, osteoporoza

Do dyspozycji gości:
Restauracja, bar, parking, baza zabiegowa, kompleks
SPA, gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski, basen, fitness studio, sauna, oranżeria.

HOTEL LEŚNY GRÓD
Położenie
Urokliwy hotel położony w malowniczym parku leśnym oddalonym od centrum miasta zaledwie 500
metrów.

Pokoje:
Hotel ma do dyspozycji gości pokoje 1- i 2-osobowe
o wysokim standardzie oraz komfortowe pokoje typu
Studio. Wszystkie pokoje są wyposażone w wygodne
i komfortowe meble, TV oraz łazienkę.

Do dyspozycji gości:
Restauracja, parking, basen zewnętrzny podgrzewany, baza zabiegowa.

HOTEL ŚWIERADÓW
Położenie
Komfortowy i odrestaurowany hotel ulokowany
w jednym z najstarszych budynków w urokliwym i zacisznym Świeradowie.

Pokoje:
Hotel ma do dyspozycji gości pokoje 1-, 2- i 3-osobowe o wysokim standardzie. Wszystkie pokoje są wyposażone w wygodne i komfortowe meble, TV, telefon
oraz łazienkę z prysznicem i toaletą.

Do dyspozycji gości:
Restauracja, grill, baza zabiegowa.
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Szklarska Poręba położona jest u zbiegu Karkonoszy i Gór Izerskich, u podnóża góry Szrenica, w dolinie rzeki Kamiennej. Jako jedna z niewielu sudeckich miejscowości otoczona jest niemal w całości
lasami – będącymi charakterystycznym elementem
górskiego regionu. Dzięki sprzyjającemu położeniu
idealnie nadaje się do rozpoczęcia górskiej przygody. Do zabytków architektury na terenie miasta
należy między innymi Dom Geharta i Carla Hauptmannów, zbudowany pod koniec XIX wieku, obec-

nie mieszczący Karkonoskie Muzeum. Miasto położone jest w Karkonoszach – i to właśnie one zasługują na największą uwagę. Dzięki wyśmienicie rozwiniętej infrastrukturze turystycznej miejscowe góry są doskonałym miejscem na wypoczynek- zarówno zimą – dzięki malowniczym stokom narciarskim, jak i latem, kiedy wędrówki górskie są najprzyjemniejsze. Okolice tę cenią sobie również rowerzyści – szczególnie górscy.

HOTEL SASANKA
Położenie
Hotel Sasanka, którego komfort jest wynikiem połączenia europejskiej nowoczesności i dolnośląskiej tradycji położony jest blisko centrum Szklarskiej Poręby.
Rustykalny klimat wnętrz hotelu podkreślony jest kamiennymi posadzkami i drewnianymi balami sufitowymi, a specjalnie dobrany ciepły, przytulny wystrój
pokoi sprawia, że goście czują sie tu jak w domu.

Pokoje:
Cały kompleks składa sie z 38 pokoi 2-osobowych,
5 pokoi 1-osobowych oraz 5 pokoi studio (wszystkie
z TV Sat, telefonem oraz pełnym węzłem sanitarnym).

Do dyspozycji gości:
Restauracja, góralska chata, pub, centrum odnowy
biologicznej i SPA – Thalassoterapia (basen, jacuzzi
z tysiącami bąbelków, sauna, która niebiańsko rozgrzewa oraz szereg morskich zabiegów firmy Thalgo
i wiele więcej).
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Karpacz. Najbardziej znana miejscowość
turystyczno-wypoczynkowa Sudetów, położona u podnóża najwyższego szczytu
Karkonoszy – Śnieżki. Położenie oraz znakomite warunki klimatyczne powodują, iż
jest to idealny cel wyjazdów zarówno latem, jak i zimą. Karpacz słynie z wielu
atrakcji turystycznych, zwłaszcza z Świątyni Wang oraz jest bazą wypadową do
Karkonoskiego Parku Narodowego i na
pobliskie trasy narciarskie.

HOTEL VIVALDI
Położenie
Urokliwy hotel malowniczo usytuowany u podnóża
Karkonoszy. Od centrum miasta dzieli go zaledwie 15minutowy spacer.

Pokoje:
Hotel ma do dyspozycji gości 27 1- i 2-osobowych pokoi o wysokim standardzie oraz dwupoziomowy apartament. Wszystkie pokoje są wyposażone w wygodne
i komfortowe meble, TV, telefon, dostęp do Internetu
oraz łazienkę

Do dyspozycji gości:
Restauracja, bar, Grill Chata, parking, 2 sale konferencyjne na 90 i 25 osób, basen z hydromasażem, 2 rodzaje sauny, wanna Hotspring, gabinet masażu
Hotel oferuje pobyty hotelowe, pakiety SPA oraz pakiety okolicznościowe.
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Sokolec. Turystyczne Serce Gór
Sowich. Wieś położona jest malowniczo miedzy Wzgórzami Wyrębińskimi a Górami Sowimi, w obniżeniu doliny Sowiego Potoku. Na terenie miejscowości znajduje się
kilka wyciągów narciarskich. Dzisiaj
miejscowość jest popularnym
ośrodkiem narciarskim. Najcenniejszym zabytkiem Sokolca jest kościół
św. Marcina z 1786 roku. Miejsce to
jest także bazą wypadową na licznie przebiegające tędy szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i samochodowe.

PENSJONAT SOKOLEC
Położenie
Pensjonat „SOKOLEC” znajduje się w Górach Sowich
w pięknej dolinie na zboczu Wielkiej Sowy, największego szczytu tych okolic. W Sokolcu jest stadnina koni, a 10 km dalej w Bielawie kryty basen kąpielowy.
Pensjonat położony jest na terenie górskim. W skład
Pensjonatu wchodzą budynek murowany wraz z jadalnią, salą telewizyjną, salami przeznaczonymi do
gier i pokojami mieszkalnymi.

Pokoje:
Ośrodek oferuje zakwaterowanie w jednym budynku
murowanym, trzykondygnacyjnym w pokojach 2-, 3-,
4-, 6-osobowych. Każdy pokój posiada oddzielną łazienkę (umywalka z ciepłą i zimną wodą, toaleta,
prysznic). W pokojach znajdują się szafki nocne dla
każdego łóżka oraz obszerne szafy ubraniowe. Na
ostatnim piętrze pensjonatu znajdują się dwa duże
pokoje oddzielone od siebie przedpokojem, które doskonale nadają się na spotkania grupy.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, zaplecze rekreacyjno-sportowe w skład którego wchodzą: boisko sportowe wielofunkcyjne (ko-

szykówka, siatkówka, tenis) w okresie zimowym lodowisko, bilard, gry
zręcznościowe, stoły do tenisa stołowego, przygotowany plac na ognisko, wypożyczalnia rowerów górskich, wypożyczalnia nart, łyżew i sanek, sauna.
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Kłodzko. Stolica Kotliny Kłodzkiej położona na terenach o ogromnych walorach turystycznych, w sąsiedztwie znanych uzdrowisk, wyróżnia się niepowtarzalnym charakterem, który zawdzięcza
burzliwej i fascynującej ponad 1000-letniej historii. W Kłodzku odnaleźć możemy liczne zabytki architektury oraz dziedzictwo kulturalne dawnych mieszkańców. Miasto jest także doskonałą bazą
wypadową dla turystów przemierzających pobliskie szlaki górskie.

HOTEL MARHABA
Położenie
Hotel usytuowany jest w centrum Kłodzka, przy trasie
do drogowych przejść granicznych. Dogodna lokalizacja czyni z obiektu świetną bazę wypadową do zwiedzania atrakcji Kotliny Kłodzkiej

Pokoje:
Hotel ma do dyspozycji gości 1-, 2- i 3-osobowe pokoje z łazienką bądź natryskiem, a także apartamenty.
W większości pokoje wyposażone są w telewizor oraz
radio.

Do dyspozycji gości:
Restauracja Śnieżnik, kawiarnia z drink-barem, płatny
parking strzeżony.
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Polanica Zdrój to malownicze miasteczko dzięki swojemu położeniu
na obszarze o łagodnym klimacie
podgórskim, gdzie występują liczne
wody mineralne, stało się miejscem
wypoczynku kuracjuszy leczących
dolegliwości spowodowane przepracowaniem oraz zmęczeniem.
Profil leczniczy Polanicy ukierunkowany jest przede wszystkim na leczenie schorzeń kardiologicznych
oraz gastrologicznych. Ponadto
miejscowość stanowi centrum turystyczne w regionie, w którym swój
początek bierze wiele szlaków turystycznych oraz, które stanowi bazę
wypadową do zwiedzania okolicznych atrakcji.

www.konsorcjum.com.pl
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polanica zdrój
HOTEL NASZ DOM
Położenie
Hotel Nasz Dom w Polanicy Zdrój to komfortowy, ekologicznie ogrzewany obiekt, położony 150 m od Parku Zdrojowego. Obiekt oferuje 197 miejsc noclegowych w 84 pokojach.

Pokoje:
Hotel posiada 1-, 2-, 3-osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym oraz apartamenty. Wszystkie pokoje
są wyposażone w telefon, TV-SAT, radio, część pokoi
posiada lodówki.

Do dyspozycji gości:
Restauracja, drink bar, sala kominkowa, kawiarnia,
3 sale konferencyjne, sala gimnastyczna, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów

SANATORIUM CARMEN
Położenie
Komfortowy obiekt usytuowany w uzdrowiskowej
części Polanicy Zdrój, nieopodal Parku Zdrojowego,
120 m. od Pijalni Wód Mineralnych

Profil leczniczy:
kardiologia, gastrologia oraz schorzenia narządu ruchu.

Pokoje:
Sanatorium posiada 53 miejsca noclegowe w apartamentach oraz pokojach 1-, 2- i 3-osobowych o wysokim standardzie, z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażonych w TV-Sat, telefon oraz instalację przyzywową.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarska, parking.

SANATORIUM KORAB
Położenie
Sanatorium usytuowane w zacisznym zakątku uzdrowiskowej części Polanicy Zdrój w odległości 120 m. od
Pijalni Wód Mineralnych oraz Zakładu Przyrodoleczniczego.

Profil leczniczy:
kardiologia, gastrologia, schorzenia narządu ruchu,
organizacja pobytu dla osób dializowanych.

Pokoje:
Do dyspozycji gości 77 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i wyposażonych w telefon.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, dwie sale TV-Sat, gabinet lekarski, dyżurka
pielęgniarska.

20

www.twojepodroze.com.pl

polska1.qxd

2010-10-20

22:38

Page 21

DOLNY ŚLĄSK

polanica zdrój

Pełna oferta hoteli na stronie
www.konsorcjum.com.pl

SANATORIUM SZAROTKA
Położenie
Nowoczesny obiekt położony w Parku Zdrojowym w
odległości 100 m od Pijalni Wód Mineralnych oraz Zakładu Przyrodoleczniczego.

Profil leczniczy:
Kardiologia, gastrologia oraz schorzenia narządu ruchu.

Pokoje:
Do dyspozycji gości obiekt posiada 52 miejsca noclegowe w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych o wysokim
standardzie, wyposażonych w pełny węzeł sanitarny,
TV-Sat, telefon, instalację przyzywową.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarska, parking.

SANATORIUM WIELKA PIENIAWA
Położenie
Luksusowe sanatorium ze stuletnią tradycją, usytuowane w centrum Polanicy Zdrój, w samym sercu Parku Zdrojowego, 30 m. od Pijalni Wód Mineralnych.

Profil leczniczy:
kardiologia, gastrologia oraz schorzenia narządu ruchu.

Pokoje:
Do dyspozycji gości sanatorium posiada 287 miejsc
noclegowych w komfortowych apartamentach oraz
pokojach 1-, 2- i 3-osobowych o wysokim standardzie. Każdy pokój wyposażony jest w pełen węzeł sanitarny, TV, telefon oraz instalację przyzywową.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarska, sala
intensywnego nadzoru, gabinety odnowy biologicznej, nowoczesny basen rehabilitacyjny, parking strzeżony.

SANATORIUM ZDROWIE
Położenie
Zmodernizowany obiekt usytuowany na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w odległości 1000 m. od
Pijalni Wód Mineralnych oraz 50 m. od Zakładu Przyrodoleczniczego.

Profil leczniczy:
Kardiologia

Pokoje:
Do dyspozycji gości 88 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Każdy pokój wyposażony jest w instalację przyzywową

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, sala TV-Sat, gabinet EKG, sala intensywnego
nadzoru kardiologicznego, gabinet lekarski, dyżurka
pielęgniarska, sala ćwiczeń, sale zabiegowe.
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Duszniki Zdrój. Jedno z najbardziej znanych i najpiękniejszych uzdrowisk w Polsce swoją sławę zawdzięcza
bogactwu leczniczych wód mineralnych. Leczone są
tu schorzenia: kardiologiczne (choroba niedokrwienna serca, stany po zawale serca, miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych), gastrologiczne (choroba
wrzodowa żołądka i dwunastnicy, schorzenia wątroby i jelit), pulmonologiczne (chroniczne i alergiczne
schorzenia dróg oddechowych), ginekologiczne (niepłodność, zapalenia przydatków), narządu ruchu,
osteoporozę. Ponadto oferowane są tu różnorodne
zabiegi przyrodolecznicze oraz inhalacje solankowo-jodowe. Duszniki oferują nie tylko atrakcje dla ciała,
ale również dla duszy: każdego roku w sierpniu odbywa się tu festiwal chopinowski, turyści mogą odwiedzić jedyne w Polsce Muzeum Papiernictwa,
a wszystko to w otoczeniu masywów górskich rozciągających się na horyzoncie Kotliny Kłodzkiej.

VITAL & SPA RESORT SZAROTKA
Położenie
Vital & Spa Resort Szarotka jest nowoczesnym obiektem hotelowym, który realizuje filozofię wypoczynku
aktywnego, w oparciu o naturalne walory Zieleńca.

Pokoje:
Do dyspozycji gości hotel posiada pokoje w dwóch
standardach – superior i prima, oraz apartamenty i pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Goście mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu. Każdy pokój wyposażony jest w pełen węzeł sanitarny i TV, w apartamentach znajduję się
także lodówka i prywatny sejf, suszarka.

Do dyspozycji gości:
2 restauracje, klub muzyczny, nowocześnie wyposażona sala konferencyjna, kompleks SPA, kompleks basenowy, sala zabaw dla dzieci.
Obiekt oferuje pobyty hotelowe, pakiety SPA i okazjonalne.
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SANATORIUM JAN KAZIMIERZ
Położenie
Komfortowy obiekt położony w samym centrum Parku Zdrojowego nieopodal Pijalni Wód Mineralnych
i Dworku Chopina. Szpital Uzdrowiskowy połączony
jest z nowoczesnym Zakładem Przyrodoleczniczym.

Profil leczniczy:
gastrologia, pulmonologia, ginekologia, osteoporoza
oraz schorzenia narządu ruchu.

Pokoje:
Do dyspozycji gości jest 141 miejsc noclegowych
w apartamentach, pokojach 1-, 2- i 3-osobowych
o wysokim standardzie. Każdy pokój wyposażony jest
w pełen węzeł sanitarny, TV, telefon.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, sala TV-Sat, gabinety lekarskie i dyżurki pielęgniarskie, sala intensywnego nadzoru medycznego,
płatny parking. Obiekt przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych.

SANATORIUM MONIUSZKO
Położenie
Nowoczesny obiekt odrestaurowany w 2010 roku
usytuowany jest w uzdrowiskowej części miejscowości
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego,
150 m. od Pijalni Wód Mineralnych

Profil leczniczy:
gastrologia, pulmonologia, ginekologia, osteoporoza
oraz schorzenia narządu ruchu

Pokoje:
Sanatorium posiada 56 miejsc noclegowych w pokojach 1 i 2 osobowych o wysokim standardzie. Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny,
TV-Sat, telefon, instalację przyzywową.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, gabinet lekarski i dyżurka pielęgniarska, parking.

HOTEL JARZĘBINA
Położenie
Nowoczesny hotel o wysokim standardzie usytuowany w uzdrowiskowej części miejscowości, w pobliżu
Parku Zdrojowego oraz Pijalni Wód Mineralnych.

Pokoje:
Hotel ma do dyspozycji gości 41 1- i 2-osobowych pokoi oraz 2 apartamenty. Wszystkie pokoje wyposażone są w pełen węzeł sanitarny, telewizor, telefon, lodówkę i dostęp do Internetu. Dodatkowo w apartamentach znajduje się aneks kuchenny, zastawa stołowa i szklana oraz prysznic z hydromasażem.

Do dyspozycji gości:
Restauracja, Drink bar, grill, room-service, 4 sale konferencyjne z nowoczesnym wyposażeniem, Centrum
Odnowy Biologicznej: solarium, sauna z hydromasażem, siłownia, gabinet masażu; sala bilardowa.

www.konsorcjum.com.pl
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Kudowa Zdrój dzięki swojemu położeniu w szerokiej dolinie uznawana jest za uzdrowisko klimatyczne, którego
atutem leczniczym są również do dziś eksploatowane
szczawy. Centrum miejscowości stanowi duży park
zdrojowy z trzema zakładami przyrodoleczniczymi. Leczone są tu schorzenia układu krążenia, nadciśnienie
oraz choroby kardiologiczne i ortopedyczno-reumatyczne. Uzdrowisko specjalizuje się ponadto w chorobach
dziecięcych, zwłaszcza układu trawienia, takich jak celiakia. Jako miejscowość turystyczna Kudowa Zdrój jest
świetną bazą wypadową do pobliskiego Parku Narodowego Gór Stołowych.

WILLA ALFA
Położenie
Ośrodek sanatoryjno-wczasowy „Willa Alfa”
usytuowany jest w samym sercu Kudowy Zdrój, 200
metrów od Parku Zdrojowego oraz Aquaparku. „Willa ALFA” stanowi świetną bazę wypadową na szlaki
turystyczne Kotliny Kłodzkiej oraz do Czech.

Pokoje:
„Willa ALFA” posiada 60 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z łazienkami, część pokoi
z balkonami.

Do dyspozycji gości:
Na zewnątrz: boisko do piłki siatkowej, plac na ognisko, parking, SPA: jacuzzi, wanna perełkowa, fotel relaksujący, aquavibron, siłownia, sala gimnastyczna,
lampa sollux.
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HOTEL UZDROWISKOWY ST. GEORGE
Położenie
Położony w Kudowie Zdroju w otoczeniu Parku Narodowego Gór Stołowych na wysokości 590 m. n. p. m.,
blisko od centrum miasta (ok. 4 km).

Pokoje:
70 miejsc noclegowych w apartamentach i luksusowych
pokojach z widokiem na malowniczy krajobraz górski. Pokoje wyposażone są w: TV, telefon, mini bar, dostęp do internetu, program security obsługiwany kartą magnetyczną,

Do dyspozycji gości:
Restauracja, dwie kawiarnie widokowe, drink bar, sala
kinowa wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny i audiowizualny, sala VIP na 16 osób wyposażona w stanowiska komputerowe z internetem, Centrum
Kongresowe. Goście mają też możliwość skorzystania z:
kompleksu basenowo-rekreacyjnego (zabiegi hydroterapeutyczne z całą gamą masaży podwodnych, jacuzzi,
sauna sucha, sauna parowa, bicze wodne, rowery, stepery, wiosła, solarium), kliniki zdrowia i urody, gabinetu
medycyny estetycznej, salonu kosmetycznego.

SANATORIUM ZAMECZEK
Położenie
Zameczek to nowoczesny, zmodernizowany obiekt
położony na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego,
spełniający wszelkie standardy jakościowe.

Profil leczniczy:
kardiologia, pulmonologia, endokrynologia oraz niedokrwistość

Pokoje:
Do dyspozycji gości sanatorium posiada 149 miejsc
noclegowych w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Każdy pokój wyposażony
jest w TV, telefon oraz instalację przyzywową.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarska.
Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

SANATORIUM ZACISZE
Położenie
„Zacisze” to kameralny obiekt położony w otoczeniu
zieleni. Ośrodek oddalony jest od centrum miasta, jednak wystarczy 5-minutowy spacer malowniczą ścieżką, aby znaleźć się w samym centrum kurortu. Z tarasu „Zacisza” rozciąga się wspaniały widok na Kudowę-Zdrój, a także na Góry Stołowe. Obiekt otacza ogród,
w którym znajduje się oczko wodne i domek grillowy.

Profil leczniczy:
Kardiologia, otyłość, schorzenia narządu ruchu, pulmonologia, endokrynologia, gastrologia oraz niedokrwistość.

Pokoje:
Do dyspozycji gości jest 66 miejsc noclegowych
w apartamentach, pokojach 1-, 2- i 3-osobowych
o wysokim standardzie. Każdy pokój wyposażony jest
w pełen węzeł sanitarny, TV, telefon.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarska, kawiarnia, sala konferencyjna, sala bilardowa, parking.

www.konsorcjum.com.pl
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SANATORIUM POLONIA
Położenie
Sanatorium usytuowane w centrum Kudowy Zdrój 50
m. od Pijalni Wód Mineralnych i 30 m. od Aquaparku.

Profil leczniczy:
kardiologia, otyłość, schorzenia narządu ruchu, pulmonologia, endokrynologia, gastrologia oraz niedokrwistość.

Pokoje:
Do dyspozycji gości 194 miejsca noclegowe w apartamentach, pokojach 1-, 2- i 3-osobowych o wysokim
standardzie. Każdy pokój wyposażony jest w pełen
węzeł sanitarny, TV, telefon.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarska, bilard, sala teatralna i konferencyjna, sale gimnastyczne
wyposażone w sprzęt do ćwiczeń, gabinety zabiegowe.

SANATORIUM KOGA
Położenie
Sanatorium usytuowane w cichym zakątku Kudowy
Zdrój w odległości 300 m. od Pijalni Wód Mineralnych
oraz Zakładu Przyrodoleczniczego.

Profil leczniczy:
kardiologia, otyłość, schorzenia narządu ruchu, pulmonologia, endokrynologia, gastrologia oraz niedokrwistość.

Pokoje:
Sanatorium posiada 69 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażonych w instalację przyzywową.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, gabinet lekarski, dyżurka pielęgniarska, gabinety zabiegowe, sala telewizyjna, parking.

HOTEL VERDE MONTANA
Położenie
Verde Montana to największy (ponad 400 miejsc noclegowych) i najnowocześniejszy hotel w Kotlinie
Kłodzkiej.
Hotel znajduje się w sercu XVIII wiecznego uzdrowiska
Kudowa Zdrój, położony jest u podnóża Parku Narodowego Gór Stołowych.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się bogata sieć
tras powiązanych z systemem europejskich ścieżek rowerowych EUROVELO

Pokoje:
Ponad 400 miejsc noclegowych w 122 dużych, jasnych pokojach z indywidualnie projektowanymi meblami, telefonem, dostępem do Internetu oraz eleganckimi łazienkami

Do dyspozycji gości:
Kompleks Welness & SPA, Centrum Medyczne, basen,
sauna, jacuzzi, fitness, restauracja, bar, chata grillowa,
6 sal konferencyjnych.
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HOTEL KUDOWA
Położenie
Nowoczesny hotel usytuowany w spokojnym zakątku
Kudowy Zdrój w bliskiej odległości Pijalni Wód Mineralnych oraz centrum uzdrowiska

Pokoje:
Do dyspozycji gości 52 komfortowo urządzone pokoje o wysokim standardzie, w tym pokoje typu superior
i apartamenty. Każdy pokój wyposażony jest w pełen
węzeł sanitarny, najwyższej jakości meble, telewizję
satelitarną, telefon, mini-bar, sejf elektroniczny oraz
dostęp do Internetu. Część pokoi posiada klimatyzację, a większość balkon z widokiem na Góry Stołowe

Do dyspozycji gości:
Restauracja, Bar, profesjonalnie wyposażone sale konferencyjne, Centrum Zdrowia i Urody SPA, basen, parking.
Hotel oferuje pobyty hotelowe i duży wybór pakietów
SPA, jest to także bardzo dobre miejsce do organizacji
spotkań biznesowych i niewielkich konferencji.

HOTEL AMALIA
Położenie
Nowoczesny i przytulny hotel ulokowany w historycznym domu uzdrowiskowym dla niemieckich oficerów,
dzięki swojej historii i atmosferze jest idealnym miejscem do romantycznego wypoczynku. Obiekt usytuowany jest w samym centrum uzdrowiska, w sąsiedztwie Parku Zdrojowego.

Pokoje:
Do dyspozycji gości hotel posiada 24 luksusowe
pokoje 1- i 2- osobowe, apartamenty oraz studia
o wysokim standardzie. Każdy pokój posiada łazienkę
z toaletą, TV, telefon, dostęp do Internetu oraz
minibar.

Do dyspozycji gości:
Restauracja, kawiarnia z dwupoziomowym tarasem,
parking strzeżony.

GOŚCINIEC VERDE MONTANA
Położenie
"Gościniec " jest zlokalizowany w samym sercu kurortu Kudowy Zdroju w sąsiedztwie z Hotelem Verde
Montana **** w przepięknej scenerii krajobrazu.
Obiekt znajduje się w otulinie Parku Narodowego Gór
Stołowych, na terenie którego zlokalizowana jest bogata sieć tras rowerowych oraz pieszych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Park Zdrojowy
(ok.150m).

Pokoje:
W obiekcie jest 30 miejsc noclegowych w pokojach
jedno, dwu oraz trzyosobowych

Do dyspozycji gości:
Bezpłatny Internet na terenie całego obiektu, miejsce
na monitorowanym parkingu oraz możliwość skorzystania z basenu, sauny mokrej, suchej, jacuzzi, laconium, prysznica wrażeń, fitness oraz placu zabaw dla
najmłodszych.

www.konsorcjum.com.pl
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Ustroń. Miasto malowniczo położone w dolinie rzeki Wisły, u stóp Czantorii Wielkiej i Małej, Równicy i Lipowskiego Gronia pokrytych pięknymi lasami świerkowo-bukowymi jest miejscem, które posiada doskonałe warunki
do wypoczynku. Wpływ na to ma doskonałe położenie, walory krajobrazowe oraz infrastruktura. Turystykę można uprawiać pieszo, na rowerze
i nartach. Wytyczonych jest wiele górskich szlaków turystycznych, ścieżek
spacerowych i tras rowerowych. Znajdują się tu także warunki do uprawiania biegów górskich, lotniarstwa, wędkarstwa, kąpieli wodnych oraz
wszelkich gier sportowych.
Ustroń to obecnie jedyne miasto w Beskidzie Śląskim posiadające status
uzdrowiska. Leczy się tu choroby narządu ruchu, układu krążenia, dróg
oddechowych i obwodowego układu nerwowego.

HOTEL DIAMENT
Położenie
SPA Hotel Diament w Ustroniu jest malowniczo położony w uzdrowiskowej dzielnicy Zawodzie, otoczony
kilometrami tras spacerowych, w niedalekiej odległości od centrum i licznych atrakcji Ustronia.

Pokoje:
Do dyspozycji gości jest 77 nowocześnie i przytulnie zaaranżowanych pokoi z bezpłatnym dostępem do Internetu. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV-Sat, telefon, bezpłatne łącze internetowe, łazienki. Hotel posiada pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji gości:
4 sale konferencyjne dla 200 i 130 osób, restauracja, bar,
parking oraz SPA w którym proponowane są kompleksowe programy regeneracyjne i pielęgnacyjne, masaże,
profesjonalne zabiegi na twarz i ciało. W SPA do dyspozycji jest także sauna sucha, sauna parowa oraz jacuzzi.
Hotel oferuje gościom specjalne pakiety SPA.

28

www.twojepodroze.com.pl

ustroń

polska1.qxd

2010-10-20

22:38

Page 29

BESKIDY

szczyrk

Pełna oferta hoteli na stronie
www.konsorcjum.com.pl

Szczyrk to miasto położone w Beskidzie Śląskim, w dolinie
rzeki Żylicy. Wokół rozciągają się pasma górskie Skrzycznego, Malinowskiej Skały, Magury, Klimczoka. Dawniej Szczyrk
był małą osadą pasterską, a pasące się na halach owce miały przywiązane u szyi dzwoneczki. To od ich „scyrkania” pochodzi nazwa Szczyrk, chociaż jednomyślności tu nie ma.
Szczyrk to perełka powiatu bielskiego, która jest jedną z najchętniej odwiedzanych miejscowości turystycznych w kraju,

zarówno latem jak i zimą. Szczególnie korzystne są cechy
klimatu: czyste górskie powietrze, duże nasłonecznienie,
układ temperatur oraz dobra wilgotność powietrza dobrze
wpływają na ogólne samopoczucie. Miasto, otoczone ze
wszystkich stron górami, posiada doskonałe warunki śniegowe. Śnieżna pokrywa na ogół utrzymuje się od grudnia
do początku kwietnia, najdłużej w rejonie góry Skrzyczne
(1257 m n. p. m.). Również infrastruktura narciarska należy
do najlepszych w kraju.

HOTEL META
Położenie
Hotel META znajduje się na południu Polski w przepięknie położonej miejscowości Szczyrk – perełce powiatu
bielskiego, która jest jedną z najchętniej odwiedzanych
miejscowości turystycznych w kraju. Hotel usytuowany
jest w samym centrum Szczyrku w odległości 15 metrów od całorocznego wyciągu krzesełkowego na
Skrzyczne (1257 m npm.).

Pokoje:
Hotel posiada 200 miejsc noclegowych w komfortowych pokojach o wysokim standardzie. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, telefon, dostęp do Internetu. Większa część
pokoi posiada TV-Sat

Do dyspozycji gości:
Parking strzeżony, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego, plac zabaw dla dzieci, restauracja Tarasowa i Regionalna, Sala Kominkowa, Grill
Myśliwski, sauna, jacuzzi, solarium stojące, stół bilardowy, piłkarzyki, rzutki, automaty do gier.
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Niedzica to wieś położona nad Jeziorem Czorsztyńskim i w dolinie rzeki Niedziczanki na granicy
Pienin i Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Największą atrakcją turystyczną Niedzicy jest Jezioro Czorsztyńskie, nad którym znajduje się wiele
ośrodków wodnych, wypożyczalni sprzętu pływającego, przystań, gdzie cumuje statek wycieczkowy oraz plaża. W Niedzicy znajduje się
ponadto duża stacja narciarska z trasami zjazdowymi i biegowymi. Miejscowość jest ponadto
idealną bazą wypadową na wędrówki w przepiękne Pieniny.
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ZESPÓŁ REKREACYJNY POLANA SOSNY
Położenie
Ośrodek stanowi część Zespołu Rekreacyjnego „Polana Sosny” obejmującego m.in. obiekty historyczne zachowujące tradycję i kulturę Spisza, stanowiące bazę
noclegową i gastronomiczną oraz wyciągi narciarskie.

Pokoje:
Ośrodek oferuje noclegi w dwóch regionalnych chatach:
Chata Spiska z Łapsz Niżnych zaadaptowana została na
ośrodek z pokojami z łazienkami (TV SAT, radio, telefon),
precyzyjnie łącząc wysoki standard z oryginalnymi elementami wyposażenia zachowując tradycję i kulturę Spisza. Chata z Kir posiada 30 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT, radiem, telefonem. Obiekt przystosowany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji gości:
Stylowa Restauracja Dwór, regionalna zadaszona wiata grillowa, amfiteatr do organizacji imprez plenerowych, boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci,
wypożyczalnia rowerów górskich.

DOM WYPOCZYNKOWY POD TABOREM
Położenie
Dom Wypoczynkowy położony jest u podnóża Pienin
nad Jeziorem Sromowieckim w pobliżu zapory i Zamku w Niedzicy. Miłośnicy pięknej przyrody, sportów
wodnych, narciarstwa oraz wędkarstwa znajdą tu coś
dla siebie.
W pobliżu znajduje się XIV-wieczny zamek, całodobowe przejście graniczne na Słowację, zapora oraz przystań flisacka spływu tratwami przez Przełom Dunajca.

Pokoje:
Hotel dysponuje 60 miejscami noclegowymi w pokojach 2-osobowych z łazienkami, 3-osobowych z węzłem sanitarnym na korytarzu oraz jednym pokojem
9-osobowym.

Do dyspozycji gości:
W obiekcie znajduje się kawiarnia, sala TV, jadalnia, sala do tenisa stołowego, bilard oraz kręgielnia. Obiekt
dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

HOTEL PIENINY
Położenie
Hotel położony jest u podnóża Pienin nad potokiem
Niedziczanka, z dala od ruchu ulicznego. Jest doskonałym miejscem spotkań biznesowych. Miłośnicy pięknej przyrody, sportów wodnych, narciarstwa oraz
wędkarstwa znajdą tu coś dla siebie. W pobliżu hotelu znajduje się XIV-wieczny zamek, całodobowe przejście graniczne na Słowację, zapora oraz przystań flisacka spływu tratwami przez Przełom Dunajca.

Pokoje:
Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV SAT oraz telefonem (łącznie 105 miejsc noclegowych ).

Do dyspozycji gości:
W obiekcie znajduje się sauna, siłownia, solarium oraz
jacuzzi. Dla gości dostępna jest restauracja, kawiarenka internetowa, dwie sale konferencyjne (na 40 i 100
miejsc), kort tenisowy, boisko do siatkówki, wypożyczalnia rowerów górskich i nart biegowych.

www.konsorcjum.com.pl
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zakopane i okolice

Zakopane należy do najbardziej znanych miejscowości turystycznych Polski. Moda na Zakopane, zauważone w drugiej połowie XIX wieku, nie tylko nie ustaje, ale przyciąga
z roku na rok coraz to więcej turystów i wczasowiczów,
którzy wyjeżdżając spod Tatr obiecują sobie częste tu powroty. Popularność tę zawdzięcza wielu możliwościom jakie Zakopane oferuje swoim gościom. Zimą – liczne wyciągi
i doskonałe warunki uprawiania narciarstwa zarówno
przez doświadczonych narciarzy, jak i tych, którzy stawiają
pierwsze kroki. Latem – i trudne skalne wycieczki po przepaścistych szlakach Tatr Wysokich, i łatwe, dostępne dla
każdego ścieżki uroczymi dolinami lub grzbietami otaczających Zakopane wzgórz.
Miasto przyciąga też niepowtarzalnym klimatem autentycznej ludowej kultury podhalańskich górali.
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OŚRODEK TATRY
Położenie
Nowo otwarty dom wypoczynkowy położony w południowej części skalnego Podhala między Zakopanem
a Bukowiną Tatrzańską.
Piękne widoki Tatr, bliskość lasu, cisza i spokój stanowią jedną z głównych zalet obiektu.

Pokoje:
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, wszystkie z pełnym węzłem
sanitarnym, wyposażone w łóżka drewniane w stylu
góralskim, odbiornik TV, szafę z lustrem i stół z taboretami.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, sala dyskotekowa wyposażona w sprzęt grający, sala z ping-pongiem, parking, miejsce na grila
w szałasie.

PENSJONAT HALNY
Położenie
Pensjonat „Halny” to położony w centrum miasta
kompleks 2 budynków z pięknym widokiem na panoramę Tatr i Giewont.
Zlokalizowany jest przy Równi Krupowej, która jest
wspaniałym miejscem dla Gości lubiących spacery
i piękne widoki. Od Krupówek – głównej ulicy Zakopanego dzieli obiekt tylko 5 min drogi spacerem, a do
stacji kolejowej i dworca PKS można dotrzeć w 3 min.

Pokoje:
Do dyspozycji gości są komfortowo urządzone pokoje
1- i 2- osobowe, a także rodzinne pokoje 3- i 4-osobowe. Ponadto goście mogą skorzystać z 2-osobowego apartamentu. Wszystkie pokoje posiadają pełny
węzeł sanitarny oraz telewizor.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, kawiarnia, 3 sale konferencyjne, plac dla
dzieci, parking, dostęp do Internetu, salka treningowa, fotel do masażu.

SZKLANE DOMY
Apartamenty w górach to spokój, wygoda, niezależność i prywatność. Oferujemy Ci bogato wyposażone
apartamenty w Zakopanem, które zapewnią komfort
pobytu w hotelowym standardzie. Oddajemy do dyspozycji apartamenty w kompleksie budynków SZKLANE DOMY. Obiekt został oddany do użytku na początku 2010 roku i wyposażony jak ekskluzywny hotel.
Wewnątrz znajduje się kilkadziesiąt niezależnych, kompletnie wyposażonych apartamentów. Dysponujemy 15
miejscami parkingowymi naziemnymi oraz dużym parkingiem podziemnym, oba udostępniane bezpłatnie.
Każdy z apartamentów posiada łazienkę, balkon lub taras oraz wyposażony jest w aneks kuchenny. W cenę
apartamentu wliczone są zarówno pościel, ręczniki,
sprzątanie końcowe, Internet jak i podatek VAT.
Kompleks 2 budynków ŻEROMSKI i WITKACY to niebanalna zabudowa architektoniczna w zakolu Cichej
Wody, na zboczu Gubałówki z widokiem na Giewont.
Imponujące i nowoczesne budynki z licznymi przeszkleniami, rozległymi balkonami i tarasami odważnie
wpisują się w potrzebę luksusu. Doskonała lokalizacja
– zaledwie 15 minut od Krupówek.

www.konsorcjum.com.pl
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KRAKOWSKO

częstochowska
Zawiercie stanowi dogodny punkt wypadowy
na atrakcyjne jurajskie szlaki. Położenie sprzyja
aktywnemu wypoczynkowi wśród ruin jurajskich zamków, wycieczkom pieszym i rowerowym, wspinaczce skałkowej, konnym przejażdżkom. Poprzez liczne walory krajobrazowe
najbliższej okolicy oraz jej atrakcje jest to idealne miejsce dla rodzinnego wypoczynku, krótkich weekendowych wypadów oraz organizacji
różnego rodzaju przyjęć okolicznościowych.
Jura Krakowsko-Częstochowska to także mekka dla uprawiających wspinaczkę skałkową. Na
jurajskich skałach i w niezliczonych jaskiniach
zaczynali najwybitniejsi polscy alpiniści i grotołazi. Dzięki fantastycznie ukształtowanemu terenowi jest to również doskonałe miejsce do
jazdy na rowerach górskich, jazd konnych oraz
uprawiania narciarstwa biegowego.

VILLA VERDE
Położenie
Hotel „Villa Verde” Resort & SPA nazywany jest przez
Gości „Perłą” Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Obiekt to idealne połączenie funkcjonalności, wyjątkowego stylu oraz miłej atmosfery. To nowoczesne, ekskluzywne miejsce, do którego zawsze miło się wraca,
szukając chwili spokoju i relaksu. Położony jest w sercu Jury na obrzeżach miasta Zawiercie otoczonego terenami leśnymi, blisko głównych dróg krajowych, niedaleko lotnisk w Katowicach – Pyrzowicach (27 km)
oraz Krakowie – Balicach (75 km), co sprzyja wyjazdom służbowym oraz spotkaniom biznesowym. Stanowi również dogodny punkt wypadowy na atrakcyjne jurajskie szlaki. Położenie sprzyja aktywnemu wypoczynkowi wśród ruin jurajskich zamków, wycieczkom
pieszym i rowerowym, wspinaczce skałkowej oraz
konnym przejażdżkom.

Pokoje:
Wnętrza Hotelu Villa Verde zaprojektowano i wykonano, biorąc pod uwagę wymagania i gusta potencjal-
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nych Gości. Niewątpliwie wysoki standard jakościowy
jest widoczny już w aranżacji hallu recepcyjnego,
z którego przechodzi się do eleganckiej restauracji, kawiarni i pub-u. Całości dopełnia wystrój i harmonia
pokoi, dająca poczucie przytulności i komfortu. Jasne
wnętrza, gustownie dobrane wyposażenie i wygodne
meble sprawiają, że pokoje służą zarówno odpoczynkowi, jak i pracy.
Hotel Villa Verde proponuje (łącznie z dostawkami)
190 miejsc noclegowych.
Pokoje wyposażone są w: TV-SAT z radiem, telefon,
łazienkę z prysznicem, zestaw ręczników hotelowych,
jacuzzi – apartamenty.

Do dyspozycji gości:
Centrum Zdrowia i Urody: kompleks SPA, basen, łaźnia turecka, sauna fińska, fitness room, grota solna,
basen.
Hotelowa restauracja, PUB, Kawiarnia, Chata grillowa,
Rekreacja: korty tenisowe, tenis stołowy, plac zabaw,
wypożyczalnia rowerów oraz wiele innych atrakcji
Ponadto na terenie obiektu znajduje się parking.
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Nałęczów. Miasto ogród położone między wąwozami i wzgórzami Wyżyny Lubelskiej, gdzie każdy dom otoczony jest zielenią, sprawia wrażenie
sielankowego i bajkowego miejsca. Tutaj przyjeżdża się leczyć choroby
serca oraz skołatane nerwy. Walory klimatu i krajobrazu, a także tutejszej
wody docenili polscy pisarze i poeci XX wieku. Tu spędzał czas B. Prus,
H. Sienkiewicz i S. Żeromski. Nałęczów staje się także najważniejszym
ośrodkiem SPA w Polsce, chętnie odwiedzanym zarówno przez kobiety,
jak i mężczyzn.

www.konsorcjum.com.pl
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LUBELSKA
nałęczów

JESIENNA REZYDENCJA
Położenie
Jesienna Rezydencja położona jest w uzdrowiskowej
części Nałęczowa, na terenie ogrodu, który zachęca
do krótkich spacerów. Zielone miasteczko Nałęczów
od wieków jest miejscem, gdzie Goście przyjeżdżają
po zdrowie, odzyskać siły i poprawić urodę. Rozkoszując się słodkim spokojem, korzystając z leczniczych zabiegów, dobroczynnego wpływu klimatu i wody nałęczowianki, odzyskują siły oraz wiarę w siebie.

Pokoje:
Rezydencja posiada pokoje 2-osobowe i apartamenty,
jedno- i dwukondygnacyjne wyposażone w łazienkę,
WC, aneks kuchenny(naczynia, kuchenka elektryczna,
lodówka),TV-sat, telefon, dostęp do Internetu, balkon.

Do dyspozycji gości:
Kompleks zabiegowy, parking, jadalnia w sanatorium
Fortunat.

PAWILON ANGIELSKI
Położenie
Nowy, elegancki obiekt położony na terenie Parku
Zdrojowego, tuż obok Pałacu Małachowskich.

Pokoje:
Kameralny Pawilon przygotowany jest na przyjęcie 60
osób w komfortowych pokojach 2 i 1-osobowych.
Wszystkie pokoje są wyposażone w komfortowe łazienki, WC, telefon, TV, radio i czajnik bezprzewodowy.

Do dyspozycji gości:
Kompleks zabiegowy – masaże wodne i suche, kąpiele, elektrostymulacja, sauny, kabiny do hydromasażu,
salon kosmetyczny Thal'ion, czytelnia jako miejsce wypoczynku lub miejsce na spotkanie małej grupy.

SANATORIUM FORTUNAT
Położenie
Nowoczesny budynek malowniczo położony w strefie
uzdrowiska w odległości 300 m od parku Zdrojowego.

Pokoje:
Sanatorium ma do dyspozycji gości pokoje 1- i 2-osobowe o wysokim standardzie. Wszystkie pokoje są wyposażone w wygodne i komfortowe łazienki, WC, telefon, radio i czajnik bezprzewodowy; możliwość wypożyczenia telewizora. Obiekt przystosowany jest dla
osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, wybrane zabiegi hydroterapii, rehabilitacja
ruchowa, winda, płatny parking.
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SANATORIUM KSIĄŻĘ JÓZEF
Położenie
Nowoczesne sanatorium malowniczo położone nad
stawem, w samym centrum Parku Zdrojowego

Pokoje:
Hotel ma do dyspozycji gości pokoje 1- i 2-osobowe
o wysokim standardzie. Wszystkie pokoje są wyposażone w wygodne i komfortowe łazienki, WC, TV, telefon, radio i czajnik bezprzewodowy

Do dyspozycji gości:
Jadalnia, laboratorium analityczne. Parking strzeżony
– 200m, Gabinety Lekarskie „LUXMED”, Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Z. Zagórskiego. Ośrodek Ortopedii
i Traumatologii „ARTHROS”.

TERMY PAŁACOWE NAŁĘCZOWIANKA
Położenie
Termy Pałacowe to elegancki ośrodek oferujący usługi
hotelowe, zabiegowe, konferencyjne i gastronomiczne położony w centrum Nałęczowa

Pokoje:
Obiekt oferuje 134 miejsca noclegowe w pokojach
standard, LUX, VIP oraz apartamentach. Wszystkie pokoje są klimatyzowane. Do dyspozycji są również pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji gości:
Restauracja Termy Pałacowe Hotel, baza zabiegowa:
hydroterapia, zabiegi cieplne i elektryczne oraz pielęgnacyjne, salon kosmetycznym, salon fryzjerski, basen,
sale konferencyjne, strzeżony parking.

WILLA UCIECHA
Położenie
Otoczony parkiem, stylowy i uroczy pensjonat, w którym czas cofnął się do dwudziestolecia międzywojennego. Wybudowana sto lat temu nałęczowska Willa w
latach pięćdziesiątych była miejscem wypoczynku między innymi Bolesława Bieruta

Pokoje:
Goście mają do dyspozycji osiem pokoików o urzekających nazwach - "Nasturcje", "Błękitne Powoje", "Zielone Winogrona", "Groszki i Róże", "Irysy, "Fiołki", "Kaczeńce" oraz "Dzika Róża". Pastelowe kolory ścian,
drewniane meble, białe płócienne zasłony i mnóstwo
świeżych, pachnących kwiatów, tworzą niezwykłą atmosferę. A do tego olbrzymie łóżka z baldachimem i
mnóstwem poduszek. Znajdziemy też taras - idealny
na leniwe, poobiednie popołudnia.

Do dyspozycji gości:
Kompleks zabiegowy, parking, jadalnia.

www.konsorcjum.com.pl
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ciechocinek
Ciechocinek. Uzdrowisko położone w centralnej Polsce słynie przede wszystkim z solanek
ciepliczych, które dzięki zawartości licznych
związków i pierwiastków posiadają wybitne
walory lecznicze. Lecznictwo uzdrowiskowe
Ciechocinka jest ukierunkowane na następujące schorzenia: choroby układu krążenia, układu
oddechowego, ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, układu nerwowego oraz kobiece. Najbardziej znaną atrakcją Ciechocinka jest dawna
warzelnia soli wraz z kompleksem tężni.

KLINIKA UZDROWISKOWA POD TĘŻNIAMI
Położenie
Klinika Uzdrowiskowa „POD TĘŻNIAMI” – położona
jest w centrum uzdrowiska przy słynnych tężniach, od
których właśnie pochodzi nazwa obiektu. Bliskość tężni solankowych oraz piękny park zapewniają atmosferę doskonale sprzyjającą rehabilitacji, regeneracji oraz
wypoczynkowi.

Pokoje:
Klinika oferuje noclegi w 270 funkcjonalnie wyposażonych pokojach i apartamentach, znajdujących się
w części A, B, C, D i E. Wszystkie pokoje posiadają łazienki z prysznicem. W każdym z nich znajduje się: TV-SAT, radio, telefon, internetowe łącze przewodowe
lub bezprzewodowe, w większości lodówka.
W części A i B do dyspozycji gości są pokoje 1 i 2-osobowe typu Standard, Ludwik oraz apartamenty.
W części C znajdują się pokoje 1 osobowe typu Ludwik. W części D w nowoczesnym Kompleksie Balneologicznym znajdują się pokoje 1, 2 i 3-osobowe,
w tym pokoje z widokiem na Tężnie.
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Część E to dwupoziomowy, wolno stojący budynek
z pokojami 1 i 2-osobowymi oraz apartamentami
W tej części istnieje możliwość zakwaterowania ze
zwierzętami.
Większość pokoi w obiekcie posiada balkon.

Do dyspozycji gości:
Siłownia, basen, sauna, łaźnia parowa, masaże, restauracja, herbaciarnia, kawiarnia, parking, wypożyczalnia rowerów, punkt ze sprzedażą pamiątek, samoobsługowa pralnia
Pełna baza zabiegowa: leczenie i rehabilitacja, Centrum Dermatologii Estetycznej, Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej, Welness & SPA
Rozrywka: stół bilardowy, tenis stołowy, piłkarzyki, tarcza do lotek, pokój przeznaczony dla Gości preferujących gry stolikowe i karciane, kręgielnia, pokój zabawa
dla dzieci.
Obiekt oferuje oprócz pobytów hotelowych, specjalne
pakiety rehabilitacyjne i lecznicze, pakiety SPA, turnusy odchudzające, pakiety diagnostyczne, a także kuracje antynikotynowe.
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PENSJONAT LILA
Położenie
Pensjonat usytuowany jest w cichej i spokojnej części
uzdrowiska. Piękny, zadbany ogród z mnóstwem kwiatów i zaciszne miejsca do odpoczynku sprawiają, że
jest to idealne miejsce dla osób pragnących wypocząć,
zrelaksować się oraz poprawić swoją kondycję fizyczną.

Pokoje:
Hotel ma do dyspozycji gości przestronne i wygodne pokoje 1- i 2-osobowe oraz apartamenty. Wszystkie pokoje
są wyposażone w łazienkę z kabiną natryskową, telewizor,
telefon, zestaw do kawy i herbaty oraz zastawę stołową.
W większości pomieszczeń znajduje się także lodówka

Do dyspozycji gości:
Restauracja, parking, sauna, pokój masażu, sprzęt treningowy, bicze wodne, rowery turystyczne, plac zabaw, zestaw zabawek dla dzieci, biblioteczka, zabiegi
lecznicze oraz SPA w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym oddalonym od Ośrodka zaledwie o 80 m, za opłatą dodatkowe zabiegi w Sanatorium JUBILAT.

HOTEL UZDROWISKOWY ST. GEORGE
Położenie
Kompleks Hotelowo-Uzdrowiskowy St. George znajduje się w strefie uzdrowiskowej „A” miasta Ciechocinka i swoim charakterem nawiązuje do świetności
polskiego dwudziestolecia międzywojennego w iście
prezydenckim, secesyjnym stylu.

Pokoje:
St. George dysponuje 140 komfortowymi miejscami
w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych oraz premium i apartamentach. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki, TV
kablową z własnymi kanałami informacyjno-reklamowymi oraz telefon z bezpośrednim numerem wewnętrznym.

Do dyspozycji gości:
Restauracja, lobby bar, grill, dostęp do Internetu, zaplecze konferencyjne.
Baza zabiegowa: kompleks basenowo-rekreacyjny
(basen kryty, sauna mokra i sucha, jacuzzi, kapiele solankowe, masaże), siłownia i fitness, Medical SPA &
Wellness – kompleks odnowy biologicznej, Klinika
zdrowia z gabinetami zabiegowymi.

HOTEL VILLA PARK
Położenie
Nowoczesny hotel wraz z Kliniką Zdrowia i Urody usytuowany jest w cichej i spokojnej części uzdrowiska, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego. Gości dzieli
zaledwie kilkuminutowy spacer od słynnych tężni.

Pokoje:
Hotel ma do dyspozycji gości 59 przestronnych i wygodnych pokoi 1- i 2-osobowych oraz apartamenty
o najwyższym standardzie. Pokoje wyposażone są
w łazienkę, telefon i telewizję satelitarną oraz dostęp
do internetu.

Do dyspozycji gości:
Restauracja, kawiarnia, 3 sale konferencyjne, parking
strzeżony.
Baza zabiegowa: Aqua Salt Park – basen solankowy
(masażery, sztuczna fala, przeciwprądy, kaskady wodne, muzyka podwodna), jacuzzi; Klinika Zdrowia i Urody: SPA & Wellness, Medical SPA, Dental SPA, Hair SPA.
Obiekt gwarantuje pobyty hotelowe, pakiety specjalne, pakiety SPA i lecznicze, turnusy odchudzające.
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