Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa
Krzymińskiego [1]
Język Polski
[2]

[3]

Opis:
Zlokalizowane w sercu inowrocławskiego Parku Solankowego Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni"
im. dra Józefa Krzymińskiego to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się placówka lecznictwa
uzdrowiskowego, rehabilitacji i proﬁlaktyki zdrowotnej. Sanatorium dysponuje świetnym zapleczem
diagnostycznym, zaś nad zdrowiem kuracjuszy czuwa personel o wysokich kwaliﬁkacjach. W terapii
stosowane są dziesiątki zabiegów, w których wykorzystane są najnowocześniejsze metody i sprzęt.
Placówka specjalizuje się w leczeniu schorzeń: kardiologicznych, ortopedycznych, dróg oddechowych,
neurologicznych, onkologicznych w tym kobiet po mastektomii. Proponuje też pełnopłatne turnusy w
zakresie rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz wczasów leczniczych, sprzedawane w formie
zdrowotnych pakietów.
W ostatnim czasie sanatorium przeszło gruntowną modernizację i rozbudowę. Odnowiono pokoje,
dostosowując je do współczesnych standardów i oczekiwań gości, a obiekt stał się przyjazny dla osób
niepełnosprawnych. Powstała luksusowa "Willa Solinka" zaprojektowana w dawnym uzdrowiskowym
stylu pijalnia wód mineralnych a także kompleks rekreacyjno – rehabilitacyjny wraz ogrodem
zimowym, którego atrakcją jest m.in. akwarium morskie.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Przy Stawku
Numer budynku:
12
Kod pocztowy:
88-100
Miejscowość:
Inowrocław
Powiat i gmina:
inowrocławski
Inowrocław
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.2359976 52.7954559)
Telefon:
+48 507 139 786; +48 52 358 13 00
Telefon dział marketingu:
+48 52 358 13 38

Fax:
+48 52 358 13 05
E-mail:
bok@przytezni.pl
E-mail działu marketingu:
marketing@przytezni.pl
Adres strony www:
www.przytezni.pl
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
352
Pokoje jednoosobowe:
56
Pokoje dwuosobowe:
112
Pokoje wieloosobowe:
24
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
352
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Maksymalna liczba pomieszczeń po podziale:
3
Liczba miejsc w największej sali:
200
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
200
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Sala wyposażona w ekran, rzutnik, nagłośnienie, ﬂipcharty, krzesła, stoły, zaplecze kuchenne.
E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing@przytezni.pl
Usługi dodatkowe:
wypożyczalnia rowerów, night club/pub/bar, wypożyczanie kijów do Nordic Walking, gra w bule,
adres strony:
https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/sanatorium-uzdrowiskowe-przy-tezni-im-dr-jozefa-krzyminskiego-w-inowr
oclawiu-spzoz
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