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Klinika Uzdrowiskowa „POD TĘŻNIAMI”
CIECHOCINEK
położona w centrum uzdrowiska przy słynnych tężniach. 
Zakwaterowanie: 270 funkcjonalnie wyposażonych pokoi i aparta-
mentów. Wszystkie posiadają łazienki z prysznicem. W każdym z nich 
znajduje się: TV-SAT LCD, radio, telefon, lodówka (w pokojach typu 
LUDWIK), dostęp do Internetu, zestaw naczyń i sztućców, komplet 
ręczników, szlafrok, powitalny zestaw kosmetyków. Apartamenty 
oraz pokoje typu studio na zapytanie za dopłatą. W części A - pokoje 
1 i 2 os. typu Standard, 2 os. typu Ludwik, pokoje STUDIO oraz Apar-
tamenty. W części B - pokoje STUDIO (sypialnia + pokój dzienny), luk-
susowe Apartamenty. W części C - pokoje 1 os. typu Ludwik. W części 
D - nowoczesny Kompleks Balneologiczny, pokoje 1, 2 i 3 os., w tym 
pokoje z widokiem na Tężnie – na zapytanie za dopłatą . Część E - 
dwupoziomowy, wolno stojący budynek – Hotelik (ok. 150 metrów 
od budynku głównego) - pokoje 1 i 2 os. oraz pokoje STUDIO, możli-
wość zakwaterowania ze zwierzętami. 
Do dyspozycji gości: pełna baza zabiegowa, siłownia, basen kryty i 
zewnętrzny, sauna, łaźnia parowa, masaże, restauracja, parking.
W cenie pobytu LECZNICZEGO: 2 badania lekarskie /wizyta wstęp-
na i końcowa/, Platforma Schumanna 3D – zabieg raz w trakcie po-
bytu, możliwość korzystania z Fit Parku bez ograniczeń, wstęp do 
basenów rehabilitacyjnych (basen zewnętrzny oraz wewnętrzny z 
atrakcjami wodnymi) oraz do zespołu saun i łaźni do 90 min. dzien-
nie, seans (inhalacja) w Kryształowej Komnacie Solnej z minitężnią 45 
min. - co trzeci dzień, wstęp na imperezy kulturowo – rozrywkowe 
organizowane przez Klinikę, 15 zabiegów na 7 noclegowy pobyt /z 
grupy zabiegów - kinezyterapia, masaże mechaniczne, fizykoterapia, 
hydroterapia oraz termoterapia/. Decyzję co do wyboru zabiegów 
podejmuje lekarz na wstępnym badaniu lekarskim. Pobyt rozpoczy-
na się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Informacje dodatkowe: parking dodatkowo płatny – ok. 20,-zł/
doba. Obiekt akceptuje zwierzęta ok. 50 – 100 zł/doba (w zależności 
do wielkości zwierzęcia).

POLPODT

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

POD TĘŻNIAMI

„POD TĘŻNIAMI” 
CENA ZA 1 NOC

21.01-06.04.23, 
11-30.04.23 

7 nocy

30.04-01.10.23 
7 nocy

01.10-20.12.23 
7 nocy

DOR/2/3P – stand. 279 370 322
DOR/2/3P – Ludwik 306 403 352
DOR/1/3P – stand. 325 427 373

DOR/1/3P – Ludwik 352 492 406
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/ciechocinek/pod-tezniami-klinika-uzdrowiskowa-.html
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jedno z największych uzdrowisk, położone na tzw. „Białych Kujawach”, 
pośrodku Niziny Ciechocińskiej, między Toruniem a Włocławkiem.
Kurort ma łagodny klimat, charakteryzujący się właściwościami zbliżo-
nymi do klimatu morskiego, posiadający walory lecznicze.
W Ciechocinku występują źródła solankowe. Uzdrowisko przyciąga ku-
racjuszy i wczasowiczów nie tylko swymi walorami leczniczymi, lecz tak-
że malowniczym położeniem, zielenią licznych skwerów i parków, miłym 
i przytulnym klimatem kawiarenek, szumem fontann, powagą tężni, 
urokiem wielu miejsc spacerowych.
Leczy się tu choroby narządu ruchu, reumatyczne, układu oddechowego, 
układu krążenia i układu nerwowego.

CIECHOCINEK


