
Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A. to jedno z najstarszych Uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Podgórski, lekko

bodźcowy, łagodny i orzeźwiający klimat korzystnie wpływa na proces leczenia u dorosłych jak i u dzieci.

 

UNIKATOWE ŹRÓDŁA –  ZABYTKOWA ARCHITEKTURA

 

Do największych walorów miasta należą wody lecznicze, są to 

szczawy wodorowęglanowo - sodowo - wapniowo - magnezowe 

pochodzące z ujęć Mieszko, Dąbrówka, Młynarz i Marta. 

Wody lecznicze stosowane są w Uzdrowisku do kuracji pitnej, inhalacji i kąpieli.

 

PIĘKNE POŁOŻENIE – LOKALNA TURYSTYKA - ZIELONE MIASTO – AKTYWNY WYPOCZYNEK

 

Na terenie gminy Szczano-Zdrój znajduje się ponad 100 pomników przyrody.  Dwa zabytkowe parki - Park

Zdrojowy i Park Szwedzki oraz Park Leśny Wzgórze Gedymina. W Parku Zdrojowym im Henryka Wieniawskiego

znajduje się ponad 127 gatunków drzew i odmian krzewów w tym gatunki egzotyczne.

W najbliższym sąsiedztwie Domu Zdrojowego w Szczawnie Zdroju znajdują się całoroczne korty

tenisowe, stadnina koni z szeroką gama usług a w Parku Szwedzkim

ścieżki edukacyjno - ekologiczne dla dzieci i dorosłych.

 

UZDROWISKO  SZCZAWNO  -  JEDLINA  S.A.

Oferta dla
LEKARZY
ZADBAJ O SIEBIE
OFERTA  SEZONOWA  

OKRES  OBOWIĄZYWANIA  :  03.01.2020 -31.03.2020



Informacje o ofercie
zakwaterowanie w pokojach 1, 2 lub 3 osobowych 

całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) uwzględniające dietę dostosowaną

do stanu zdrowia,

rehabilitację medyczną – 3 zabiegi dziennie realizowane od poniedziałku do piątku w

godzinach przed i popołudniowych oraz w soboty w godzinach przedpołudniowych,

całodobową opiekę medyczną, 

możliwość  korzystania z siłowni i SAUNARIUM (3 rodzaje saun: sucha, parowa i na

podczerwień) w godzinach jego otwarcia* 

krenoterapia (we wszystkie dni pobytu)

Dodatkowo proponujemy kupony rabatowe na wybrane atrakcje naszych Partnerów: ZAMEK

KSIĄŻ, AQUA ZDRÓJ, KOMPLEKS – PODZIEMNE MIASTO OSÓWKA, KAWIARNIA - TARTA BUŁKA,

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU, STARA KOPALNIA, PALMIARNIA WAŁBRZYCH.

Istniej również możliwość skorzystania z dodatkowych badań i zabiegów dostępnych w ofercie

Uzdrowiska  za dodatkowa opłatą - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Szczególnie polecamy

zabiegi w KRIOKOMORZE OGÓLNOUSTROJOWEJ, badania w PORADNI

DENSYTOMETRYCZNEJ oraz szerokie spektrum BADAŃ LABORATORYJNYCH w formie

PAKIETÓW dedykowanych poszczególnym jednostkom chorobowym.

7 – dniowy turnus rehabilitacyjny zawiera:

         SAUNARIUM – 1 godzina dziennie, siłownia – bez limitu czasowego 

         * pon. – pt.: 8.30 – 16.30; sob. 7.00-14.30

 

 

CENA: 99,99 zł/os./dzień
Ilość pokoi dostępnych w Ofercie jest ograniczona – do wyczerpania miejsc.

 

Dodatkowy koszt dla uczestnika turnusu to:

opłata uzdrowiskowa - w wysokości 4,33 zł za dzień,

dostęp do TV - w wysokości 4,00 zł/ doba.

 

 

Dział  Marketingu  i  Sprzedaży  tel .  74  74  83  156   |  www.szczawno - jedlina.pl

e -mail :  marketing@szczawno - jedlina.pl


