SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szanowni Państwo,
Oferta obejmuje 14 dniowy turnus rehabilitacyjny z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w wybranym
terminie. Zakwaterowanie odbędzie się w komfortowych pokojach z łazienkami oraz dostępem do TV i
WiFi. Oferta obejmuje noclegi, wyżywienie, poranną gimnastykę, opiekę medyczną oraz zabiegi
lecznicze wg. wskazań lekarza z zakresu hydroterapii, balneoterapii, hydroterapii, inhalacji i rehabilitacji
ruchowej w basenie. Obiekt położony jest w miejscowości uzdrowiskowej wśród zieleni gdzie panuje
atmosfera ciszy i spokoju, a pobyt umila śpiew ptaków.
Ponadto informujemy o możliwości korzystania z usług leczniczych w ośrodku sanatoryjnowypoczynkowym „Wiktor” Cechini w Żegiestowie Zdroju, którego tradycje w leczeniu uzdrowiskowym
sięgają już ponad 150 lat. Uzdrowisko Żegiestów położone jest wśród gór i lasów Beskidu Sądeckiego, w
sercu malowniczego Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Ośrodek opasa rzeka Poprad, wypływająca ze
słowackich Tatr. Żegiestów Zdrój i okoliczne miejscowości to raj dla wędkarzy, grzybiarzy, narciarzy, a
przede wszystkim osób walczących z wieloma chorobami, spowodowanymi codziennymi stresami, ciężką
pracą i szybkim tempem życia. Diamentem naszej miejscowości są liczne źródła wód mineralnych takich
jak: „Zofia II”, „ Anna”, „Andrzej”, „Żegiestów II” oraz bogactwo okolicznej fauny i flory. Ośrodek
sanatoryjno-wypoczynkowy „WIKTOR” Cechini doskonale łączy w sobie tradycje lecznictwa
uzdrowiskowego z nowymi formami relaksu.
Ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy „Wiktor” Cechini posiada 150 miejsc w komfortowo wyposażonych
pokojach jedno i dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz rodzinnych pokojach typu studio.
Obiekt jest dostosowany również dla osób niepełnosprawnych( posiada windy i podjazdy). Na terenie
ośrodka znajduje się pełna baza zabiegowa. Oferujemy zabiegi z zakresu: hydroterapii, balneoterapii,
fizykoterapii, inhalacji i rehabilitacji ruchowej.
Na terenie naszego Ośrodka funkcjonuje również bogata baza SPA & Wellness z basenem
uzdrowiskowym i kompleksem saun, pijalnia wód mineralnych oraz przestronna kawiarnia. Do dyspozycji
naszych gości oddajemy również: miejsca parkingowe, ogród, tarasy widokowe, miejsce na grilla, windy,
Internet WiFi i bogaty program wycieczek. Wykorzystując naturalne walory lecznicze naszego Uzdrowiska
można poprawić zdrowie i doskonale odpocząć.

Ponadto przez cały rok organizujemy pobyty:
usprawniająco – rekreacyjne
Uprawnieni jesteśmy do przyjmowania osób:
z chorobami układu pokarmowego
z chorobami układu moczowo – płciowego
z chorobami układu oddechowego
ze schorzeniami układu krążenia
z chorobami neurologicznymi
z dysfunkcją narządu ruchu w tym osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich
 z dysfunkcją narządu słuchu
 z dysfunkcją narządu wzroku
 z upośledzeniem umysłowym
 z chorobą psychiczną, padaczką
 z alergią, cukrzycą, epilepsją
 ze schorzeniami dermatologicznymi
 z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego
 z mózgowym porażeniem dziecięcym
 ze schorzeniami kręgosłupa
 ze skoliozą, z wadami postawy
 ze schorzeniami laryngologicznymi
 z przewlekłymi chorobami wątroby
 z przewlekłym zapaleniem trzustki
 z zaburzeniami głosu i mowy
 z zaburzeniami psycho-ruchowymi (ADHD)
osób starszych z ogólnego stanu zdrowia







Leczymy naturalnymi tworzywami takimi jak:
 wody mineralne : „Zofia”, „Jan”, „Zuber”,
„Stanisław”, „Józef”
 borowiny i sole

KURACJA ZDROJAMI
„Zofia” – leczy:
 Nieżyt żołądka
 Choroby dróg oddechowych
 Niedokrwistość
„Jan”




– leczy:
Kamicę nerkową
Cukrzycę
Miażdżycę

„Zuber” – leczy:
 Chorobę wrzodową żołądka
 Chorobę wrzodową dwunastnicy
 Chorobę wątroby
 Choroby dróg żółciowych
„Stanisław” – leczy:
 Chroniczne schorzenia i infekcje dróg
moczowych
 Uzupełnia niedobory wapnia i magnezu
 Działa wspomagająco przy biegunkach, a
także w stanach zapalnych przewodu
pokarmowego i przy leczeniu antybiotykami
„Józef” – leczy:
 Reguluje procesy trawienia
 Pomaga w nadkwaśności
 Wspomaga układ sercowy, nerkowy,
mięśniowy, zalecana alergikom, wzmacnia
kości, zęby, oczyszcza organizm z toksyn


W Ośrodku „Wiktor” Cechini świadczymy
zabiegi lecznicze typu:










Balneoterapia: kąpiel mineralna,
borowinowa, solankowa, okłady
borowinowe.
Masaże lecznicze: klasyczny, limfatyczny,
mechaniczny, na łóżkach rekondycyjnych.
Hydroterapia: bicz szkocki, masaż
podwodny, natrysk płaszczowy, kąpiel
perełkowa, masaż wirowy kończyn górnych,
masaż wirowy kończyn dolnych, hydromasaż
w basenie.
Fizykoterapia: laser, magnetronic,
ultradźwięki, jonoforeza, lampa sollux, lampa
kwarcowa, lampa BIO-V, lampa Solaris,
diadynamik, diatermia krótkofalowa,
terapuls, Prądy Tens, Traberta i Kotz’a,
inhalacje olejkowe, solankowe, lekowe,
krioterapia miejscowa.
Kinezyterapia: gimnastyka indywidualna,
gimnastyka zbiorowa, gimnastyka w
basenie, uniwersalny gabinet usprawniania
leczniczego „ugul”, atlas, fotel śląski,
cykloergometr, rotor kończyn dolnych, rotor
kończyn górnych, wiosła, stepper, platforma
wibracyjna.
Dodatkowo: grota solna, sala
rekondycyjna.

W naszym SPA można korzystać z:





basenu uzdrowiskowego z hydromasażem,
łóżka wodnego,
jacuzzi, groty solnej
sauny suchej, łaźni parowej, kabiny na
podczerwień,

Jesteśmy położeni w strategicznym punkcie
Beskidu Sądeckiego. Pobliskie miejscowości
zaznajamiają nas z kulturą łemkowską i
uzupełniają naszą ofertę turystyczną o atrakcje
takie jak:






Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe,
Wyciągi narciarskie,
Jazda konna i psie zaprzęgi,
Baseny i zjeżdżalnie,
Pijalnie wód mineralnych,

Dla naszych Gości organizujemy:











wycieczki regionalne (szlakiem
architektury drewnianej i św. Kingi,
Pieniny, Centrum Apiterapii, przejazd
gondolą na Jaworzynę Krynicką),
wycieczki zagraniczne (Słowacja: Tatry,
Pieniny, jaskinie, źródła termalne,
baseny i zjeżdżalnie wodne, spływ
Dunajcem oraz Węgry ),
spływy rzeką Poprad,
wieczorki taneczne,
biesiady przy ognisku z muzyką góralską
na żywo,
przejażdżki wozami konnymi,
kuligi,
Nordic Walking.

14-DNIOWY TURNUS REHABILITACYJNY
Cena już od 1540zł

Cena zawiera:
- 14 Noclegów w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
- Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
- Opiekę lekarsko-pielęgniarską,
- 2 zabiegi lecznicze dziennie wg wskazań lekarza z zakresu hydroterapii,
balneoterapii, fizykoterapii, inhalacji i rehabilitacji ruchowej w basenie
- basen z hydromasażem, sauna fińska, łaźnia parowa, kabina na podczerwień,
grota solna, stoły do ćwiczeń SHAPEMASTRER w godz. 18:00-20:30
- Korzystanie z pijalni wód mineralnych „Wiktor”,
- gimnastykę(pn-pt) pod kierunkiem specjalisty ds. rehabilitacji ruchowej.
Cena nie zawiera:
- Opłaty klimatycznej płatnej 3,40zł/doba w recepcji,
- Wycieczek fakultatywnych

Szczegółowych informacji udzieli Państwu
Recepcja Wiktor Cechini
Tel. 18 471 72 68
Fax 18 471 72 51
e-mail: rezerwacja@cechini.pl

www.wiktor.cechini.pl
www.facebook.com/Wiktor.Zegiestow

Wiktor Cechini Medical&Spa Łopata Polska 24, 33-370 Żegiestów-Zdrój Tel. 18 471 72 68
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