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nowoczesny, niewielki i kameralny ośrodek leczni-
czo-rehabilitacyjny, położony ok. 1,5 km od centrum 
uzdrowiska, w spokojnej i cichej części miasta, w oto-
czeniu własnego, pięknego ogrodu z bujną i koloro-
wą roślinnością, specjalizuje się w leczeniu uzdrowiskowym schorzeń: pourazowych, 
narządów ruchu, reumatologicznych, kardiologicznych, górnych dróg oddechowych, 
dziecięcego porażenia mózgowego, SM, otyłości i cukrzycy. Posiada ok 100 miejsc w 
pokojach 1 i 2 osobowych z łazienkami, TV, radio, telefonem i sejfem. Do dyspozycji 

gości: nowoczesna baza zabiegowa, 1 osobowa kriokomora, kapsuła Alphamassage, łóżko masujące 
AquaThermoJet, urządzenie do walki z celluilitem i odchudzania Body Space (bieżnia w podczerwieni), 
stołówka, grota solna z własnym generatorem (decydującym o właściwościach leczniczych), biblioteka, 
siłownia, klimatyzowana kawiarnia z widokiem na niebo (przeszklony dach), winda panoramiczna, strze-
żony parking, bezprzewodowy dostęp do Internetu, wypożyczalnia rowe-
rów, wypożyczalnia sprzętu do Nordic Walking. Wszyscy Goście Edenu 
mają darmowe wejścia do własnej mini tężni znajdującej się w kolorowym 
ogrodzie. Cały Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, 
o czym świadczy przyznany certyfikat „Ośrodek Przyjazny Osobom Niepeł-
nosprawnym”, a także główna nagroda w konkursie „Obiekt bez barier” w 
woj. kujawsko-pomorskim zdobyta w 2009r. 

jedno z największych uzdrowisk, położone na tzw. „Białych Kujawach”, pośrodku Niziny Ciechocińskiej, między 

Toruniem a Włocławkiem. Kurort ma łagodny klimat, charakteryzujący się właściwościami zbliżonymi do klima-

tu morskiego, posiadający walory lecznicze. W Ciechocinku występują źródła solankowe. Leczy się tu choroby 

narządu ruchu, reumatyczne, układu oddechowego, układu krążenia i układu nerwowego.

Olr „eden”

PAKIeT POKÓJ
TERMIN/ CENA ILOŚC 

NOCY
POSIŁKI 
/ ILOŚĆ ZABIeGI INFORMACJE 

dOdATKOWe04.04-26.06
04.09-30.10 26.06-04.09 30.10-23.12

LECZNICZY

1-os. 1019 1095 936

7 3 3 zabiegi dziennie w dni robocze wg. 
wskazań lekarza

całodobowa 
opieka medycz-
na, konsultacje 

lekarskie, wejście 
do własnej mini 
tężni w ogrodzie

2,3-os. 880 980 810

LECZNICZO - RE-
HABILITACYJNY

1-os. 1820 2030 1680
14 3 j.w. j.w.

2,3-os. 1540 1750 1400

LECZNICZY MAX
1-os. 1820 2030 1680

14 3 j.w.

j.w.
Cena liczona w 

promocji - dłuzej = 
taniej2,3-os. 1540 1750 1400

ANTYSTRES
1-os. 1820 2030 1680

14 3

6 x mechanoterapia (stepper, bieżnia, 
rower, atlas), 6 x kąpiel perełkowa z 
ozonem i olejkami eterycznymi, 6 x 
masaż na łóżku wodnym, 6 x seans 

w grocie solnej z muzykoterapią, 12 x 
gimnastyka zbiorowa.

całodobowa 
opieka medycz-

na, 2 x konsultacje 
lekarskie, wejście 
do własnej mini 
tężni w ogrodzie

2,3-os. 1540 1750 1400

SenIOr
1-os. 1820 2030 1680

14 3
6 x okłady borowinowe, 6 x kąpiel pe-
rełkowa z ozonem,  6 x fotel masujący, 

6 x inhalacja, 12 x gimnastyka
j.w.

2,3-os. 1540 1750 1400

ODCHUDZAJACY
1-os. 1940 2150 1800

14 3

12 x mechanoterapia (stepper, bieżnia, 
rower lub atlas), 6x kąpiel z biczami 

wodnymi albo 6x kriokomora, 6 x kapsu-
ła młodości albo 6 x Body Space

j.w.
2,3-os. 1660 1870 1520

OdnOWA 
BIOLOGICZNA

1-os. 1940 2150 1800

14 3

6 x kąpiel perełkowa z ozonem albo 6 
x kriokomora, 6 x masaż na łóżku wod-

nym, 12 x gimnastyka zbiorowa, 
6 x kapsuła młodości,  6 x seans w gro-

cie solnej z muzykoterapią

j.w.
2,3-os. 1660 1870 1520

CIECHOCINEK


