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Opis:
Czy na ziemi może być raj? Przyjedź, przekonaj się sam!!!
Sanatorium Uzdrowiskowe Eden w Ciechocinku jest pierwszym obiektem w kraju, spośród wszystkich
hoteli, ośrodków wypoczynkowych, sanatoriów, który posiadał i nadal posiada, jednocześnie grotę
solną z generatorem, własną mini tężnię oraz urządzenia siłowni w przepięknym, wielobarwnym
ogrodzie, 1 osobową kriokomorę, mini centrum SPA, a także rewelacyjne urządzenie do odchudzania
Body Space!!!
Jest to nowoczesny i kameralny ośrodek, położony w streﬁe uzdrowiskowej A (najlepszej), działający
od początku lat 90 w jednym z najbardziej znanym, polskim uzdrowisku – Ciechocinku. Dysponuje
profesjonalną kadrą medyczną oraz nowoczesną bazą zabiegową i hotelową o wysokim standardzie.
Oferuje 100 miejsc noclegowych w pokojach 1 i 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, które
wraz z bazą zabiegową, stołówką, grotą solną, biblioteką, siłownią, klimatyzowaną kawiarnią z
widokiem na niebo (przeszklony dach) znajdują się w jednym budynku. Wyposażony w pierwszą w
Ciechocinku windę panoramiczną. Położony w cichej, spokojnej części miasta w otoczeniu własnego,
pięknego ogrodu, z bujną i kolorową roślinnością. Oprócz tego Goście mogą skorzystać ze strzeżonego
parkingu, bezprzewodowego dostępu do Internetu, oraz imprez organizowanych m.in. wycieczek,
grilla, czy przejażdżek tramwajem konnym. Cały Ośrodek przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych. Dzięki inwestycjom obiekt staje się coraz ładniejszy i bardziej funkcjonalny. Coraz
wyższy poziom świadczonych usług zaspakaja w pełni potrzeby wymagających Kuracjuszy i Gości.
Potwierdzeniem tego jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zakończone uzyskaniem
certyﬁkatu.
Eden oferuje bogatą gamę usług: 1. usługi lecznictwa uzdrowiskowego: pobyty sanatoryjne, turnusy
rehabilitacyjne, indywidualne pobyty z lecznictwem uzdrowiskowym 2. proﬁlaktyczne programy
zdrowotne z elementami SPA i wellness: turnusy odnowy biologicznej, turnusy odchudzające, turnusy
antystresowe, turnusy dla seniorów. Podczas pobytu można skorzystać z ponad 40 zabiegów.
Ośrodek Eden, to nie tylko leczenie uzdrowiskowe, ale też wysokiej klasy obiekt oferujący wczasy,
wypoczynek o charakterze SPA i wellness. Obiekt posiada takie urządzenia jak kapsuła Alphamassage
czy łóżko masujące AquaThermoJet. Goście mogą przyjeżdżać przez cały rok na dowolną liczbę dni, a
także na zorganizowane turnusy. Oferta Ośrodka adresowana jest przede wszystkim do tych osób,
które kochają ciszę, lubią wypoczywać i jednocześnie dbać o swoje zdrowie z dala od zgiełku ulic,
hałasu dyskotek, głośnej muzyki. Tym co wyróżnia obiekt od innych dużych tego typu, to fakt że
panuje tu rodzinna atmosfera, obiekt jest niewielki, kameralny, co pozwala na indywidualnie dotarcie
do każdej wypoczywającej tutaj osoby. Miła atmosfera i profesjonalizm pracowników na co dzień
dbających o wypoczynek i zdrowie naszych Gości jest atutem Ośrodka Eden.
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Nazwa ulicy/alei/placu:
Słońska
Numer budynku:
15
Kod pocztowy:
87-720
Miejscowość:
Ciechocinek
Powiat i gmina:
aleksandrowski
Ciechocinek
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.813239 52.8806139)
Telefon:
+48 54 283 60 82
Telefon dział marketingu:
+48 54 283 60 82
Fax:
+48 54 283 64 15
E-mail:
eden@eden-ciechocinek.pl
E-mail działu marketingu:
eden@eden-ciechocinek.pl
Adres strony www:
eden-ciechocinek.pl
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
100
Pokoje jednoosobowe:
12
Pokoje dwuosobowe:
36
Pokoje wieloosobowe:
8
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Liczba miejsc:
100
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Nie
Klimatyzacja:
Nie
Światło naturalne:
Nie
Zaciemnienie sali:
Nie
E-mail osoby wypełniającej formularz:
eden@eden-ciechocinek.pl
Usługi dodatkowe:

restauracja, zewnętrzna siłownia
adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/eden-sanatorium-uzdrowiskowe
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