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Sanatorium „PAWILON AGIELSKI” 
NAŁĘCZÓW
Elegancki i kameralny obiekt położony na terenie Parku Zdrojowego, tuż 
obok Pałacu Małachowskich.
Zakwaterowanie: ok. 60 miejsc w komfortowych pokojach 2 os. z 
łazienką, TV, telefonem, czajnikiem i lodówką. Obiekt jest przygoto-
wany na przyjęcie Gości na wózkach inwalidzkich.
Do dyspozycji gości: restauracja, winda, czytelnia, część bazy za-
biegowej (masaże wodne i suche, kąpiele fango, elektrostymulacja). 
Internet Wi-Fi dostępny w znajdującej się na miejscu czytelni.
W cenie pakietu TYDZIEŃ DLA SERCA: 5 nocy, 3 posiłki dziennie, 1 
x konsultacja lekarska/ kardiolog, całodobowa opieka pielęgniarska, 
3 masaże klasyczne częściowe oraz 15 zabiegów leczniczych/ pobyt, 
wieczorki taneczne, nieograniczony dostęp do kuracji pitnych wo-
dami leczniczymi, nieograniczony dostęp do kompleksu wodnego 
Atrium, pakiet diagnostyczy (EKG, 5 badań laboratoryjnych – morfo-
logia krwi, lipidogram, glukoza, sód, potas – pozostałe badania od-
płatne. Dieta eliminacyjna lub wymagająca dodatkowych posiłków 
– dopłata 12,-zł doba.
Informacje dodatkowe: taksa klimatyczna płatna na miejscu dodat-
kowo 4,20,-zł/os./ noc. Parking odpłatny ok. 20,-zł/doba – ilość miejsc 
ograniczona. 

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

PAWILON 
ANGIELSKI

POLPAW

„PAWILON ANGIELSKI” 
TYDZIEŃ

DLA SERCA
CENA ZA 1 NOC

14.01-27.04.23, 
01.11-22.12.23 5 

nocy

27.04-01.11.23 5 
nocy

DOR/2/3P 310 335
DOR/1/3P 375 400

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/naleczow/pawilon-angielski1.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


