"Solanki" Uzdrowisko Inowrocław
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Opis:
Sięgające swoją tradycją do 1875 roku "SOLANKI" Uzdrowisko Inowrocław znajduje się w nazywanej
"miastem na soli", historycznej stolicy Kujaw Zachodnich. Dzięki dogodnemu usytuowaniu w
uzdrowiskowej części miasta, nasze obiekty są prawdziwą oazą spokoju, wymarzonym miejscem do
wypoczynku i odzyskiwania zdrowia. To miejsce szczególne, które łączy w sobie wysokie standardy
świadczonych usług i fachowość personelu z tradycyjną polską gościnnością i troską o potrzeby
kuracjuszy, czego dowodem może być chociażby duża liczba powracających do nas rokrocznie
zadowolonych gości.
Naturalnym sprzymierzeńcem ciała, duszy i umysłu odwiedzających "SOLANKI" jest 80-hektarowy
PARK SOLANKOWY. Spacery po tym ponad stuletnim parku są ulubioną przez kuracjuszy i bardzo
zdrową formą spędzania wolnego czasu. Uzdrowisko, jako jedno z trzech w Polsce, posiada jeszcze
dodatkową atrakcję - TĘŻNIĘ SOLANKOWĄ. Tężnia to naturalne inhalatorium wytwarzające
mikroklimat wykorzystywany w leczeniu i proﬁlaktyce wielu schorzeń. Uzdrowisko oferuje pełną gamę
zabiegów z zakresu hydroterapii, ﬁzykoterapii, ciepłolecznictwa, krioterapii, kinezyterapii i
balneoterapii, wykonywanych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych - solanki i
borowiny.
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Solankowa
Numer budynku:
77
Kod pocztowy:
88-100
Miejscowość:
Inowrocław
Powiat i gmina:
inowrocławski
Inowrocław
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.2417469 52.794089)
Telefon:
+48 52 356 35 00
Telefon dział marketingu:
+48 52 356 32 83

Fax:
+48 52 356 32 33
E-mail:
sekretariat@solanki.pl
E-mail działu marketingu:
marketing@solanki.pl
Adres strony www:
www.solanki.pl
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
822
Pokoje jednoosobowe:
51
Pokoje dwuosobowe:
317
Pokoje wieloosobowe:
38
Apartamenty:
2
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Liczba miejsc w największej sali:
108
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
56
Liczba miejsc w układzie teatralnym:
100
Liczba miejsc w układzie podkowy:
80
Klimatyzacja:
Tak
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Wyposażenie: projektor multimedialny, odtwarzacz DVD, ekran (2×3 m), nagłośnienie, 2 mikrofony
bezprzewodowe, ﬂipchart, Internet (Wi-Fi), klimatyzacja.
Galeria:
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E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing@solanki.pl
Usługi dodatkowe:
wypożyczalnia rowerów

adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/solanki-uzdrowisko-inowroclaw-sp-z-oo-0
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