Uzdrowiska Polskie

W wyniku procesu prywatyzacyjnego w grudniu 2011 roku,
właścicielem uzdrowisk:
„Uzdrowisko Iwonicz” S.A.,
„Uzdrowisko Kamień Pomorski” Sp. z o.o., „Uzdrowisko
Konstancin” Sp. z o.o. oraz Zakład Leczniczy „Uzdrowisko
Nałęczów” S.A. został Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych utworzony przez Bank Polskiej
Spółdzielczości S.A.. Grupa oferuje szeroki zakres usług
uzdrowiskowych (sanatoryjnych i szpitalnych), SPA & Wallness
oraz produktów leczniczych i
kosmetycznych opartych na
unikalnych surowcach leczniczych.
„Uzdrowisko Iwonicz” S.A. jest jednym z
najstarszych, o ponad 430-letniej
tradycji, uzdrowiskiem polskim, które
oprócz uznanej renomy, słynie z
unikalnego, leczniczego mikroklimatu
oraz ekologicznie czystego środowiska naturalnego. Znajduje
się tam nowoczesna baza sanatoryjna i zabiegowa, bardzo dobre
warunki lokalowe, znakomite wyżywienie, kompetentny i miły
personel. Największym bogactwem Iwonicza Zdroju są lecznicze
wody mineralne, które służą do inhalacji, kuracji pitnych i
kąpielowych oraz do produkcji iwonickiej soli leczniczej i
kosmetyków ze znakiem „Iwoniczanka”, których walory
potwierdzone zostały szeregiem nagród i wyróżnień w
ogólnopolskich
i
regionalnych
http://www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl

konkursach.

Uzdrowisko Kamień Pomorski – ponad
pięćdziesięcioletnia praktyka w
zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
i rehabilitacji oraz wydobywane

niezwykle cenne surowce naturalne: solanka i borowina
zadecydowały o tym, że kamieńskie uzdrowisko stało się jedną z
najwyżej cenionych baz zabiegowych w Polsce. Ciekawa historia
miasta i malownicze położenie w rozlewisku cieśniny Dziwny –
tworzącej tutaj Zalew Kamieński – pozwalają nazwać miejsce, w
którym powstało i działa Uzdrowisko Kamień Pomorski, spokojnym
i urokliwym. Uzdrowisko Kamień Pomorski oferuje profesjonalne
leczenie, rehabilitację, szeroki wachlarz zabiegów
przyrodoleczniczych oraz aktywny wypoczynek. Bogata oferta
tworzona jest z myślą o każdym, kto ceni sobie tradycję
medycyny uzdrowiskowej, właściwości lecznicze klimatu
morskiego oraz spokój i urok małego nadmorskiego miasta.
http://www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

Uzdrowisko Konstancin zostało założone
w 1917 roku. Położone jest na terenie
Gminy Konstancin-Jeziorna w obrębie
Kotliny Warszawskiej, ok. 20 km od
Warszawy.
Główne walory Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z
o.o. to tężnia solankowa usytuowana w Parku Zdrojowym,
doskonała lokalizacja wśród wspaniałych lasów sosnowych, od
północy i od południa szerokie pasma Lasu Kabackiego i Lasów
Chojnowskich, otoczenie starej, zabytkowej architektury, a
także pełne uroku wsie nadwiślańskie. Uzdrowisko oferuje
diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorób układu krążenia,
układu nerwowego, układu oddechowego i narządu ruchu, a także
szereg zabiegów leczniczych. Wszystkie obiekty prowadzone
przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. znajdują się na
terenie
strefy
uzdrowiskowej.
http://www.uzdrowisko-konstancin.pl

województwie

Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów”
to miejsce, gdzie tradycje uzdrowiskowe
znane są już od drugiej połowy XVIII
wieku. Miasteczko położone jest w
lubelskim
ze
specyficznym
leczniczym

mikroklimatem, który sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego, a
bogata w magnez woda znakomicie uzupełnia gospodarkę mineralną
organizmu osób narażonych na stres. Kuracje w Nałęczowie to
również możliwość leczenia chorób współistniejących np. układu
ruchu, regeneracji sił fizycznych i psychicznych w stanach
wyczerpania, szansa na profesjonalne przebadanie serca.
Uzdrowisko oferuje nowoczesną bazę zabiegową, połączoną z
przyjemnym spędzaniem wolnego czasu. Posiada wysokiej klasy
urządzenia do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej. SPA
Nałęczów oferuje nowoczesne hotele SPA z komfortowo
urządzonymi pokojami, restauracjami, salami konferencyjnymi,
gabinetami kosmetycznymi
oraz kompleks basenowy Atrium z
basenem
białej
glinki,
barem
i
kręgielnią.
http://www.spanaleczow.pl

