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Zregeneruj siły fizyczne  
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Zapraszamy do skorzystania z pozostałych 
usług CKR:

  konsultacje specjalistyczne,
  diagnostyka obrazowa (RTG, rezonans 
magnetyczny, USG),

  rehabilitacja neurologiczna, po operacjach 
narządu ruchu, urazach i przeciążeniach,

  zabiegi uzdrowiskowe i odnowy biologicznej,
  kriokomora.

PODNOSIMY JAKOŚĆ
TWOJEGO ŻYCIA

www.ckr.pl

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ 
Infolinia CKR (22) 703 08 88 

JASKINIA SOLNO-JODOWA  
RELAKSUJE I WSPOMAGA 
LECZENIE WIELU CHORÓB

Naturalna sól morska, z której zbudowana jest ja-
skinia zawiera wszystkie mikro i makroelementy 
potrzebne do stworzenia unikalnego mikroklimatu 
morskiego.

Seans w jaskini solno-jodowej wspomaga leczenie 
chorób układu oddechowego (astma, przewlekłe 
zapalenie płuc), chorób reumatycznych, układu krą-
żenia (choroba wieńcowa, niewydolność serca), ob-
niżonej odporności, niedoczynności tarczycy, stanów 
przemęczenia. 

Poza tym,  relaks na leżaku przy spokojnej muzyce 
w  otoczeniu gamy kolorowych kryształów oraz wy-
czuwalne bryłki soli pod stopami to kojący odpoczy-
nek dla Ciebie i zabawa dla dzieci.

Przeciwwskazaniem do odbycia zabiegu jest nad-
czynność tarczycy oraz uczulenie na jod. 

Wszystkich, którzy odczuli korzystny wpływ groty 
solnej, zachęcamy do korzystania z dobroczynnych 
właściwości soli w warunkach domowych oraz zakup 
dostępnych w Centrum produktów z soli morskiej. 

ogólnodostępna w godzinach:  
pon.-pt. 7:00-11:15 i 17:15-22:00 
sob.-niedz. 9:00-21:00  
w wakacje przez cały dzień

(22) 703 03 35

czynna codziennie: 
dla dorosłych: 10:00, 12:00, 13:00, 16:00
dla dzieci: 11:00, 14:00, 15:00, 17:00

JASKINIA SOLNO-JODOWA 

ul. Gąsiorowskiego 12/14
Konstancin-Jeziorna

Bilet normalny         15 zł

Bilet ulgowy         10 zł

Karnet normalny    10 wejść*         130 zł

Karnet ulgowy        10 wejść*           90 zł

Rezerwacja jaskini na wyłączność  100 zł

*Karnet jest ważny 3 mies. od dnia zakupu

Wejście do jaskini solno-jodowej możliwe jest tylko 
o pełnej godzinie. Seans trwa 45 minut.

ZAPRASZAMY DO CENTRUM 
ODNOWY BIOLOGICZNEJ

PŁYWALNIA
JASKINIA SOLNA

AQUA AEROBIK 
ŁAŹNIA PAROWA 

SAUNA 



BILET JEDNORAZOWY NA PŁYWALNIĘ*ZRELAKSUJ SIĘ, POPRAW 
ZDROWIE I KONDYCJĘ

Nie potrzebujesz specjalnej okazji, aby sprawić 
sobie radość w ośrodku położonym w miejscowo-
ści, która posiada klimat o potwierdzonych właści-
wościach leczniczych. 

Na terenie naszego Centrum znajduje się strefa 
odnowy biologicznej, gdzie w komfortowych wa-
runkach można skorzystać z pływalni, sauny fi ń-
skiej, łaźni parowej i jacuzzi.

W ofercie znajduje się także grota solno-jodowa, 
gdzie w trakcie 45-min seansu wchłaniamy dawkę 
jodu porównywalną do 3-dniowego pobytu nad 
morzem. Nasza pływalnia ma wymiary 12x25  m 
i  głębokość od 1,2 do 1,8 m. Wyposażona jest 
w gejzery, bicze wodne i przeciwprądy. Woda jest 
ozonowana, a jej temperatura wynosi 28 °C.

Dla tych, którzy pragną poprawić sprawność fi -
zyczną, zwiększyć ruchomość stawów, poprawić 
przemianę materii, wysmuklić sylwetkę, czy też 
ujędrnić ciało w  warunkach, które nie obciążają 
układu kostno-stawowego, oferujemy zajęcia gim-
nastyki leczniczej w wodzie i aqua aerobik. Można 
także nauczyć się pływać lub doskonalić style pły-
wackie pod okiem instruktora.

Cena za 60 min w strefi e 
płatnej

Dopłata za 
przekroczenie 

pobytu w 
strefi e płatnej

w godz.: 
7:00–16:00

w godz.: 
16:00-22:00

Normalny 15 zł 18 zł 0,30 zł / min

Ulgowy 10 zł 12 zł 0,20 zł / min

Grupowy 
(min. 3 
osoby)

12 zł / os. 14 zł / os. 0,20 zł / min

KARNETY NA PŁYWALNIĘ*  **
Cena karnetu Kwota do wykorzystania

Karnet     50 zł 55 zł

Karnet   100 zł 115 zł

Karnet   150 zł 180 zł

Karnet   200 zł 240 zł

Karnet   300 zł 375 zł

Karnet   500 zł 650 zł

Karnet 1000 zł 1 400 zł

 Karta plastikowa 10 zł
Kwota doliczona 
do abonamentu

INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA

Zajęcia trwają 30 min, pobyt w strefi e płatnej 60 min

Nauka pływania dla 1 / 2 osób 60/100 zł

Nauka pływania dla 3 i więcej osób 40 zł/os.

AQUA AEROBIK

Zajęcia trwają 30 min, pobyt w strefi e płatnej 60 min

Bilet jednorazowy 30 zł

Karnet miesięczny 2 x tyg. 25 zł / 1 wejście

Dopłata za przekroczenie pobytu w strefi e płatnej wg cennika

* Bilet jednorazowy i karnet upoważnia do korzystania 
z pływalni, sauny suchej, łaźni parowej i jacuzzi
** Karnet ważny 1 rok od dnia zakupu

Honorujemy karty: Benefi t Systems, FitProfi t, OK System


