Dom Zdrowia Lila
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Opis:
Dom Zdrowia Lila *** to nowoczesne sanatorium i pensjonat. Oferujemy piękne, stylowo urządzone
pokoje, przyjazną atmosferę, doskonałą obsługę i wyborną kuchnię. Obiekt pozostaje w ścisłej
współpracy z 22 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym (oddalonym o ok. 40m.) w
zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych.
Oferujemy:
- 140 miejsc w pokojach jedno-, dwu-, trzyosobowych oraz stylowych apartamentach z zachowaniem
najwyższych standardów usług (Wi-Fi, lodówki, telefony, obsługa kart płatniczych)
- 2 sale konferencyjne, kompleksowo wyposażone z profesjonalną obsługą w zakresie przygotowań
zjazdów, konferencji i szkoleń
- stylową restaurację
- bazę rehabilitacyjną wyposażoną w specjalistyczny sprzęt
- windę
- parking strzeżony płatny, na terenie 22 WSzUR - oddalony ok 40 m
Naszym Gościom zapewniamy relaks i wypoczynek w komfortowych warunkach, leczenie
rehabilitacyjne oraz opiekę medyczną, zabiegi z zakresu ﬁzykoterapii, balneoterapii, kinezyterapii,
hydroterapii, masaży oraz SPA, możliwość zorganizowania wycieczek, smaczne wyżywienie z
zastosowaniem odpowiednich diet (min. bezglutenowa *, cukrzycowa, lekkostrawna, wątrobowa). Nasi
Goście mają możliwość korzystania z promocyjnych cen biletów do nowoczesnego kompleksu
basenowego przy 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym (40 metrów od Domu
Zdrowia Lila).
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Konopnickiej
Numer budynku:
37
Kod pocztowy:
87-720
Miejscowość:
Ciechocinek
Powiat i gmina:
aleksandrowski
Ciechocinek
Region turystyczny:

Kujawy
Współrzędne geograﬁczne:
POINT (18.8067667 52.8790021)
Telefon:
+48 54 283 32 34
Telefon dział marketingu:
+48 533 100 440
Fax:
+48 54 283 62 44
E-mail:
recepcja@domzdrowialila.pl
E-mail działu marketingu:
marketing@domzdrowialila.pl
Adres strony www:
www.domzdrowialila.pl
Rodzaj obiektu:
pensjonat
Kategoria:
g3
Dostępność:
całoroczna
Liczba miejsc noclegowych:
140
Pokoje jednoosobowe:
3
Pokoje dwuosobowe:
55
Pokoje wieloosobowe:
8
Apartamenty:
2
Zaplecze gastronomiczne:
Tak
Zaplecze konferencyjne i szkoleniowe:
Tak
Liczba miejsc w układzie szkolnym:
50
Liczba miejsc w układzie podkowy:
40
Klimatyzacja:
Nie
Światło naturalne:
Tak
Zaciemnienie sali:
Tak
Opis sali:
Wyposażenie sal konferencyjnych: rzutnik multimedialny, ekran, mikrofon bezprzewodowy, ﬂipchart +
markery, Internet WiFi, własny system nagłośnieniowy.
Istnieje możliwość przygotowania bufetu z ciepłymi i zimnymi napojami oraz przekąskami.

Położenie obiektu:
poza centrum miasta
Obsługa w językach:
angielski
Udogodnienia:
ﬁtness
parking
parking strzeżony
płatność kartą
przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
TV/SAT
usługi biznesowe (faks, ksero, itp)
Wellness & SPA
wi-ﬁ
zwierzęta mile widziane
E-mail osoby wypełniającej formularz:
marketing@domzdrowialila.pl
Usługi dodatkowe:
restauracja
adres strony: http://rejestracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/dom-zdrowia-lila-0
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