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Sanatorium „PRIESSNITZ ” ***
główny budynek uzdrowiska, w stylu secesyjnym, ze stylowymi 
wnętrzami, posiada ok. 250 miejsc w pokojach 2 os. z łazienka-
mi, TV, telefonem, minibarem i balkonem oraz apartamenty. 
Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja, ambulatorium, 
gabinet lekarski, baza zabiegowa (balneoterapia, magneto-
terapie i inne), basen z jacuzzi, przeciwprądem, bilard, jaskinia 
solna, kantor, ogród zimowy, cukiernia, bankomat, 3 jadalnie, 
bar dzienny, kawiarnia w ogrodzie zimowym, salon wellness 
i beauty. Parking – dodatkowo płatny ok. 240,-czk/tydzień, 
możliwość wynajęcia garażu. Pobyty – 7 nocy. Dzieci do 3 lat 
na dostawce, bez wyżywienia - GRATIS. Łóżeczko dla dziecka 
– GRATIS. Pobyt dzieci – bez zabiegów. Sanatorium „JAN RIPPER” ***

po remoncie, położone w centrum uzdrowiska, ok. 50 m. od bu-
dynku balneoterapii (sauna + zabiegi hydroterapeutyczne), posia-
da 87 miejsc w pokojach z łazienkami, TV, telefonem, mini barem; 
jadalnię, całodobową recepcję. Do dyspozycji gości na terenie 
uzdrowiska: basen z jacuzzi, przeciwprądem, solarium, salon ko-
smetyczny, fitness, baza zabiegowa, bilard, jaskinia solna, kantor, 
ogród zimowy, cukiernia, kawiarnia, bankomat (San. Priessnitz), 
parking – dodatkowo płatny ok. 240,- czk/ tydzień, możliwość wy-
najęcia garażu. Pobyty – 7 nocy. Dzieci do 3 lat na dostawce, bez 
wyżywienia - GRATIS. Łóżeczko dla dziecka – GRATIS. Pobyt dzieci 
– bez zabiegów.  

uzdrowisko położone na stokach najbardziej wysuniętej na wschód 
części Gór Rychlebskich, ok. 2 km od miasta Jesenik, odznacza się 
wyjątkowymi warunkami klimatycznymi. Nazwa uzdrowiska „Pries-
snitz” pochodzi od nazwiska założyciela, lekarza - propagatora wo-
dolecznictwa. Leczy się tutaj głównie choroby dróg oddechowych, 
układu krwionośnego, systemu nerwowego, skórne, kobiece, zabu-
rzenia psychiczne. W okolicach uzdrowiska bije ok. 60 źródeł wód 
mineralnych, które wykorzystywane są do zabiegów leczniczych. 
Kompleks uzdrowiskowy jest umiejętnie rozplanowany i wkompono-
wany w piękny krajobraz, góruje nad miastem. Na terenie komplek-
su znajdują się restauracje, kawiarnie, biblioteka oraz muzeum (dom 
rodzinny Preissnitz’a) oraz kryty basen w San. ”PRIESSNITZ”. 
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Czasookres/  - osoba/ 
pakiet Ilość 

nocy
Ilość po-

siłków Ilość zabiegów

Ilość 
wizyt 
lekar-
skich

DODATKOWE 
INFORMACJE

01.05-02.10 02.10-11.12

LECZNICZY
PRIESSNITZ

1- os 2080 1815

7 2

1x terapia korekcyjna, 1 x masaż ogólny, 
1 x masaż miodowy, 1 x  pólkąpiel PRIES-
SNITZA, 1 x kąpiel ziołowa perełkowa, 1 x 

kąpiel z olejkiem aromatycznym, 2 x basen 
rehabilitacyjny, 1 x ćwieczenia zbiorowe, 2 x 

terapia ruchowa PRIESSNITZA

2
taksa klima-

tyczna w 
cenie

2- os 1815 1630

JAN 
RIPPER

1- os 1860 1699

2- os 1720 1510

NIE TYLKO 
DLA 

SENIORÓW

PRIESSNITZ
1- os 1910 1680

7 2

1 x masaż szyi i pleców, 2 x stymulacyjna ką-
piel stóp, 2 x kąpiel ziołowa, 2 x basen reha-
bilitacyjny, 1 x tlenoterapia, 3 x parafina, 1 
x kąpiel ze środkiem leczniczym HERBADEN, 
1 x masaż aromatyczny, 1 x kąpiel wirowa 

kończyn górnych i dolnych

1
taksa klima-

tyczna w 
cenie

2- os 1680 1490

JAN 
RIPPER

1- os 1690 1550

2- os 1590 1380

AKTYWNY 
URLOP

PRIESSNITZ
1- os 1695 1460

7 1

1 x masaż szyi i pleców, 1 x kąpiel zioło-
wa perełkowa, 1 x kąpiel z solą z Morza 

Martwego, 1 x masaż miodowy, 2 x terapia 
ruchowa Priessnitza, 1 x basen

1
taksa klima-

tyczna w 
cenie

2- os 1460 1295

JAN 
RIPPER

1- os 1495 1330
2- os 1360 1150

AKTYWNY 
URLOP MINI

PRIESSNITZ
1- os 499 420

2 1 1 x masaż szyi i pleców, 1 x kąpiel ziołowa 
perełkowa -

taksa klima-
tyczna w 

cenie

2- os 420 370

JAN 
RIPPER

1- os 440 390
2- os 399 330

DLA PAŃ
PRIESSNITZ

1- os 1180 1070

3 2

1x kąpiel wirowa z torfem, 1x masaż aromatyczny, 1x 
masaż energetyczny głowy, 1x okłady na całe ciało 
(wg wyboru), 1x naturalna kosmetyka (rozluźnienie 
karku, maseczka oczyszczająca, stymulacja limfa-

tyczna, kuracja dla cery, masaż dekoltu, porady dot.
codziennej pielęgnacji cery)

1

analiza 
cery, taksa 
klimatyczna 

w cenie

2- os 1070 990

JAN 
RIPPER

1- os 1095 999
2- os 1030 960

ŻEBY PLECY 
NIE BOLAŁY

PRIESSNITZ
1- os 2860 2640

6 2

5 x ćwiczenia z fizjoterapeutą, 2 x terapia 
korekcyjna, 4 x technika masażu, 5 x ćwicze-
nie w basenie, 5 x grupowe ćwiczenia reh., 
3 x wirowa kąpiel borowinowa, 3 x okłady 

borowinowe

2
taksa klima-

tyczna w 
cenie

2- os 2640 2480

JAN 
RIPPER

1- os 2670 2540
2- os 2560 2380

ODCHUDZA-
NIE

PRIESSNITZ
1- os 6370 5880

13 3

2 x analiza składu ciała, terapia ruchowa, 
2 x ultradźwiękowa fala udarowa, 10 x 

miostymulacja, 2 x manualny limfodrenaż, 8 
x elektroniczny limfodrenaż

2

wyżywienie - 
dieta reduk-
cyjna, taksa 
klimatyczna

2- os 5880 5540

JAN 
RIPPER

1- os 5960 5660
2- os 5720 5320

ANTY-
CELLULIT

PRIESSNITZ
1- os 2480 2250

6 2
1 x fala ultradźwiękowa, 3 x miostymulacja, 
1 x manualny limfodrenaż, 4 x elektroniczny 

limfodrenaż, 1 x okład antycellulitowy
2

taksa klima-
tyczna w 

cenie

2- os 2250 2090

JAN 
RIPPER

1- os 2280 2150
2- os 2170 1990

PIĘKNA BEZ 
ZMARSZCZEK

PRIESSNITZ
1- os 2590 2370

6 2

6 x pielęgnacja twarzy (efekt liftingu lub ko-
rekcja zmarszczek), 1 x masaż pleców oraz 
szyi, 1 x kąpiel z solą z Morza Martwego, 1 x 

aromamasaż, 3 x basen

2
taksa klima-

tyczna w 
cenie

2- os 2370 2210

JAN 
RIPPER

1- os 2390 2260
2- os 2290 2100
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