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Sanatorium „KSIĄŻĘ JÓZEF” 
NAŁĘCZÓW
przepięknie i malowniczo położone sanatorium, w centrum Parku Zdro-
jowego, z widokiem na staw. Jest to zabytkowy budynek z odrestauro-
wanymi wnętrzami. W odległości ok. 50 m znajduje się kompleks wodny 
Atrium: basen „Aquatonic”, łóżka bąbelkowe, ławeczki perełkowe, gej-
zery, dysze masujące i łabędzia szyja, tory do pływania, a także basen 
białej glinki, która poprawia wygląd skóry i wygładza ją. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienką, wyposażone 
w telefon, TV, czajnik bezprzewodowy. 
Do dyspozycji gości: winda, część rehabilitacyjna, jadalnia oraz 
kriokomora. 
W cenie: min. 3 noce, 3 posiłki dziennie, 2 zabiegi dziennie (z wyłą-
czeniem niedziel i świąt), 1 x początkowe badanie lekarskie,  opieka 
pielęgniarsko-medyczna, codzienne wieczorki taneczne, nieograni-
czony dostęp do kuracji pitnych wodami leczniczymi, 10% rabatu na 
wszystkie zabiegi SPA w dni robocze.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

KSIĄŻE 
JÓZEF

POLKSI

„KSIĄŻE JÓZEF” 
CENA ZA 1 NOC

14.01-27.04.23, 
01.11-22.12.23 

min. 3 noce

27.04-01.11.23 
min. 3 noce

DOR/2,3/3P 199 221
DOR/1/3P 272 294

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/naleczow/ksiaze-jozef-sanatorium.html
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położony na Wyżynie Lubelskiej–212 m n.p.m., stanowi część Kazimier-
skiego Parku Krajobrazowego urzekającego polskimi plenerami, archi-
tekturą, imponującą historią.
Atrakcją tych okolic jest sieć wąwozów lessowych. Umiarkowane prze-
wietrzanie, duża wilgotność i nasłonecznienie tworzą specyficzny mi-
kroklimat Nałęczowa. Sprzyja on obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi i 
zmniejszaniu dolegliwości chorób układu krążenia (choroba wieńcowa, 
nadciśnienie tętnicze i nerwica sercowo – naczyniowa, rodzinne obcią-
żenie chorobą układu krążenia), a magnezowe wody mineralne uzupeł-
niają niedobory w organizmie spowodowane stresem.
Leczy się tu również choroby układu ruchu. Dostępny jest pełny zakres 
zabiegów hydroterapeutycznych i fizykoterapeutycznych.
Na gości przyjeżdżających do Nałęczowa czeka zabytkowy park, Pal-
miarnia, źródła wód mineralnych, SPA, kompleks basenowy ATRIUM z 
atrakcjami wodnymi (należący do Uzdrowiska Nałęczów) również bo-
gaty program kulturalny: koncerty, spotkania, wycieczki, dancingi, bi-
blioteka.

NAŁĘCZÓW


