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w B usko Zdrój

„NIDA ZDRÓJ ”
Sanatorium Uzdrowiskowe "Nida-Zdrój" to obiekt bez barier architektonicznych
usytuowany w centrum uzdrowiska na terenie wáasnego, trzy hektarowego parku
rekreacyjno-wypoczynkowego. Zasadniczy profil leczenia naszego Sanatorium to: choroby narządu ruchu; choroby
reumatyczne; choroby ukáadu nerwowego; choroby naczyĔ obwodowych; choroby skóry. Sanatorium "Nida-Zdrój"
prowadzi równieĪ leczenie i rehabilitacje osób z duĪą dysfunkcją narządu ruchu, ludzi niepeánosprawnych.
Na terenie naszego kompleksu sanatoryjnego znajduje siĊ Zakáad Przyrodoleczniczy. Oferuje szeroki zakres zabiegów, w tym m.in.:
kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe; okáady borowinowe; masaĪ klasyczny; kąpiele pereákowe; kąpiel borowinowa; kąpiel
jodobromowa; masaĪ wirowy; masaĪ wibracyjny; kąpiele 4-komorowe; natryski; masaĪ podwodny; galwanizacja; jontoforeza
(z wodnego wyciągu borowiny); diadynamik; interdyn; ultradĨwiĊki; magnetronie; pulsatronik; sollux; lampa kwarcowa;
gimnastyka; indywidualna; gimnastyka zbiorowa; krioterapia; laserotronic; kabina infrared (podczerwieĔ); hydro-JET; lampy
Bioptron, Bio-V; lampyQ. light 200; lampy przeciwdepresyjne; gimnastyka lecznicza w basenie.
Pacjenci w czasie kuracji pozostają pod staáą opieką lekarzy specjalistów. Ordynowane przez nich zabiegi mają na celu: zmniejszyü
ból; dziaáaü rozluĨniająco i poprawiü ukrwienie tkanek; zwiĊkszyü ruchomoĞü stawów i krĊgosáupa co w efekcie ma przynieĞü
poprawĊ sprawnoĞci fizycznej chorego.
Leczenie; choroby narządu ruchu, choroby reumatyczne, choroby ukáadu nerwowego,; choroby naczyĔ obwodowych,
choroby skóry.
Uzupeánieniem nowoczesnej bazy leczniczej jest równie nowoczesna baza hotelowa naszego Sanatorium: 4-kondygnacyjny po
generalnym remoncie obiekt wyposaĪony w automatyczne windy; pokoje w wiĊkszoĞci 1 i 2-osobowe z balkonem, peánym wĊzáem
sanitarnym, telefonem, TV; klubokawiarnia z wieczorkami tanecznymi.
Obiekt posiada rozwiązania architektoniczne oraz infrastrukturĊ pozwalającą na samodzielny pobyt osób niepeánosprawnych zdolnych do samoobsáugi. Na terenie Sanatorium znajduje siĊ parking samochodowy. Wáasna kuchnia przygotowuje smaczne
posiáki. Oferuje równieĪ diety wáaĞciwe dla danego schorzenia.

Zapewniamy: Zakwaterowanie 12 noclegów, wyĪywienie 3x dziennie, caáodobowa opieka medyczna,
badania diagnostyczne, 2 rodzaje zabiegów dziennie, wstĊp na ogólnodostĊpne imprezy kulturalne
z organizatorem. Przejazd autokarem w obydwie strony.

Terminy grupowe: 06.II. – 18.II.2012r.
Cena. /1osobĊ 1640 zá.

18.II. – 01.III.2012r.

/Wpáaty dowolne na 3 raty /

Uwaga: IloĞü miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejnoĞü zgáoszeĔ.
Inne terminy caáoroczne wg. potrzeb indywidualnych.
ZAPRASZAMY !!!!

