
 

INFORMACJE DODATKOWE DO CENNIKA 

I. Dodatkowe opłaty za pokój 

 W przypadku pokoju 2-osobowego w Medical SPA do dyspozycji jednej 

osoby cena pokoju przy pobycie hotelowym pomniejszona jest o wartość 

50,00zł/nocleg. 

 W przypadku pokoju 2-osobowego w Medical SPA i Willi AS do dyspozycji 

jednej osoby cena pokoju przy pobycie leczniczym pełnopłatnym ma 

wartość zgodną z obowiązującym cennikiem  + dopłata 40,00zł/ dzień. 

 W przypadku pokoju 2-osobowego w Sanatorium Kujawiak 2 (A3) do 

dyspozycji jednej osoby cena pokoju przy pobycie leczniczym  

pełnopłatnym ma wartość zgodną z obowiązującym cennikiem + dopłata 

40,00zł/ dzień. 

. 

II. Opłata za pobyt dzieci 

 Dzieci do lat 3 – 10 zł za dobę 

 Dzieci 3-8 lat – 50% rabat od cennika 

 Dzieci 8-12 lat – 25% rabat od cennika 

 Powyżej 12 lat –  jak osoba dorosła 

 

III. Zabiegi dla dzieci przy pobytach leczniczych pełnopłatnych 

 Dzieci do lat 3 – brak zabiegu 

 Dzieci 3-8 lat – 1 zabieg 

 Dzieci 8-12 lat – 2 zabiegi 

 Dzieci powyżej 12 lat – 3 zabiegi 

 

IV. Wyżywienie dzieci 

 Dzieci do lat 3 – opłata za pobyt nie uwzględnia wyżywienia 

 Dzieci 3-12 lat – zmniejszona porcja 

 Powyżej 12 lat – opłata za pobyt obejmuje wyżywienie 

 

V. Pobyty ze zwierzętami domowymi 

W obiektach panuje zakaz przyjmowania i przechowywania zwierząt domowych. 

 

VI. Doba hotelowa  

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o 

godz. 12:00 w dniu wyjazdu. 

 

VII. Na terenie obiektów należących do „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław 

obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

 

VIII. Rezerwacji dokonujemy na określony rodzaj, a nie konkretny numer pokoju 



 

 

IX. Rezerwacje: 

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji w przypadku pobytów leczniczych 

pełnopłatnych oraz dłuższych hotelowych jest wpłata zaliczki na konto 

Uzdrowiska w terminie i w kwocie podanych w potwierdzeniu rezerwacji. Wszelkie 

opłaty wynikające z wpłaty zaliczki i ewentualnego jej zwrotu leżą po stronie 

rezerwującego. 

W przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym terminie Uzdrowisko zastrzega 

sobie możliwość anulowania rezerwacji. Wszelkie zmiany związane z terminem 

przyjazdu/wyjazdu muszą być odpowiednio wcześnie ustalone osobiście lub 

telefonicznie z właściwą recepcją: 

 Recepcja Medical SPA  (czynna całodobowo) 

+48 52 35 63 101 lub 519 338 591 

 Recepcja główna KUJAWIAK  (czynna całodobowo) 

+48 52 35 63 100 lub 519 517 650 

 Recepcja Kujawianka (czynna w godz. 7:00-19:00) 

+48 52 35 63 320 lub 797 707 015 

lub w godz. 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku z Biurem Obsługi Klienta 

+48 52 35 63 287 

X. Uzdrowisko zastrzega sobie prawo zmiany cen i/lub asortymentu usług 

 

XI. Anulacje 

Odwołanie rezerwacji przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej.  W przypadku 

rezygnacji w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu Uzdrowisko zwraca 

100% zaliczki. Przy odwołaniu rezerwacji w terminie 29-15 dni przed rozpoczęciem 

pobytu Uzdrowisko zwraca 75% zaliczki. Odwołanie rezerwacji po upływie tego 

terminu powoduje utratę 50% zaliczki. 

 

XII. Zabiegi  

Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-21:30, w soboty 

w godz. 7:00-14:00. Istnieje możliwość dokupienia zabiegów w niedzielę i święta. 

Informacje i zapisy:  

Recepcja SPA „SOLANKI” Medical SPA. ul. Wilkońskiego 23,  

Tel.  + 48 52 35 63 198, recepcjamedical@solanki.pl 

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:30, w soboty w godz. 8:00-15:00 

W dni świąteczne i w niedzielę w godz. 9:00-12:00 

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej (wypis ze szpitala, zdjęcia 

RTG, EKG, USG, tomograf komputerowy itp.) stroju i obuwia sportowego. W 

przypadku braku posiadania koniecznych badań istnieje możliwość wykonania badań 

na miejscu. Koszt badań pokrywa Klient. 
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XIII. Wszystkie zabiegi nieuwzględnione w cenie pobytu, wizyty u lekarza oraz 

badania specjalistyczne są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 

XIV. Za niewykorzystanie świadczeń przysługujących w wykupionym pobycie nie 

przysługuje zwrot kosztów. 

 

XV. Obiekty przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

XVI. Do dyspozycji Klienta na terenie uzdrowiska: 

 Strefa SPA & WELLNESS, a w niej pełen zakres zabiegów z Hydroterapii i 

Balneoterapii, Gabinety Kosmetyczne, Gabinet Rytuałów SPA, Apartament 

SPA z masażami świata, Studio Masażu z gabinetem światłoterapii, salę 

fitness oraz IndoorCycling, siłownię, saunę fizjologiczną i jacuzzi 

 Basen rekreacyjny z masażami wodnymi 

 Kawiarnia Zdrojowa, Kawiarnia Dolce Vita 

 Biblioteka 

 Wypożyczalnia rowerów oraz kijków do Nordic Walking 

 Pokój zabaw dla dzieci 

 Sklep ze zdrową żywnością – Sklep Zdrojowy 

 Uzdrowiskowy sklep ortopedyczno-medyczny z naturalnymi kosmetykami oraz 

produktami leczniczymi 

 

XVII. Opłaty dodatkowe 

 Opłata uzdrowiskowa – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Inowrocław 

 Opłata parkingowa określona w osobnym cenniku. 

„SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. 

Ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław, tel. +48 52 35 63 100, + 48 52 35 63 101 

recepcja@solanki.pl; medicalspa@solanki.pl; www.solanki.pl 
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