
 

                                                                                                                                 ERMA "SŁOWACKI" RESORT MEDICAL  SPA 

28-100 Busko-Zdrój, ul. Grotta 35 

tel.  +48 41 370 80 95 
  +48 41 310 89 11 

         +48795513180 

 email: terma@slowacki.busko.pl 
http://termaslowacki.pl 

                                           CENNIK Obowiązuje od 01.01.2021 

PAKIETY TERMA SŁOWACKI  
Pokój  

  1- osobowy 
(ceny zawierają podatek VAT) 

 

Pokój  
2 -osobowy  

(cena za os./ dobę za pokój) 
(ceny zawierają podatek VAT) 

APARTAMENT 
Cena za 1 lub 2 osoby 

(ceny zawierają 

podatek VAT) 

Uzdrowiskowo-Leczniczy 
min. 14 noclegów 

Cena zawiera: nocleg, śniadanie, obiadokolacja, wizyta 
lekarska,4 zabiegi lecznicze/doba/os. 

 340 265 (530) 650 

Uzdrowiskowo-Leczniczy 
min. 7-13 noclegów 

Cena zawiera: nocleg, śniadanie, obiadokolacja ,wizyta 
lekarska,4 zabiegi lecznicze/doba/os.  

 360 275 (550) 
680                 

 

ZDROWY KRĘGOSŁUP 
7 noclegów 

Cena zawiera:  nocleg,śniadanie, obiadokolacja, wizyta  
lekarska, 28 zabiegów leczniczychw tym 4 terapie manualne. 

 
380 300 (600) 714 

Cena pakietu:2660 
os. 

Cena pakietu: 
2100os. 

Cena pakietu:  
4998 1 lub 2 os. 

Rehabilitacyjny – ORTO PLUS/lub/ SPORT ACTIV 
regeneracja/kondycja/leczenie kontuzji i urazów 

min.5 noclegów 
Cena zawiera: nocleg, śniadanie, obiadokolacja,specjalistyczna 

wizyta ortopedyczna, 4 zabiegi lecznicze/doba/os.  
w tym 2 wybrane zabiegi z metod specjalnych fizjoterapii 

Oferta 
Premium 

400 330 (660) 714 

 
Pobyt dla uczestników programu badawczego  

min.14 noclegów 
Cena zawiera: nocleg, śniadanie, obiadokolacja, 

(konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne, 56 zabiegów 
leczniczych– pokrywane ze środków UE) 

 
250 

 
180 (360) 

 
550 

Regeneracyjny dla  ozdrowieńców 
po zakażeniu COVID-19 

min.5 noclegów 
Cena zawiera:  nocleg, śniadanie, obiadokolacja, 

wizyta lekarska,3 zabiegi lecznicze/doba/os. 

Nowość 330 245 (490) 650 

Regeneracyjny 
min.2 noclegi 

Cena zawiera:  nocleg, śniadanie, obiadokolacja  
Wizyta lekarska lub fizjoterapeutyczna 2 zabiegi 

lecznicze/doba/os. 

 320 238 (476) 650 

Wypoczynkowy 

min. 2 noclegi 
Cena zawiera: nocleg, śniadanie, obiadokolacja 

 

Oferta 
specjalna 310 

245(490) 

190(380) 
690 

Pobyt hotelowy  
Cena zawiera: nocleg, śniadanie 

 290 340 600 

We wszystkich pakietach  
Basen termalno-mineralny z 26 atrakcjami wodnymi, basen zewnętrzny,  sauny, jacuzzi, tężnia solankowa, balie siarczkowe. 

 

Doba hotelowa: od 16.00 w dniu przyjazdu do 11.00  w dniu wyjazdu 
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA STAŁYCH KLIENTÓW rabat - 10%*.Dostawka/ Pobyt dzieci 3-12 lat – 120 zł/dobę (3 posiłki).Pobyt dzieci 0-3 lat – bezpłatny. 
Dopłata do pokoju w standardzie DELUX 20 zł/doba/pokój. Wszystkie pokoje z Wi-Fi, klimatyzacją i balkonami.Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

*Stały klient - osoba, która przebywała na pobycie uzdrowiskowo-leczniczym pełnopłatnym co najmniej 14 dób. Program lojalnościowy obejmuje pakiet uzdrowiskowo-leczniczy i nie 

łączy się z innymi promocjami. Parking dodatkowo płatny. W powyższe ceny pobytów nie jest wliczona opłata uzdrowiskowa. Obiekt zastrzega sobie prawo braku dostępności, do 

niektórych świadczonych usług z niezależnych przyczyn technicznych. 

mailto:terma@slowacki.busko.pl
http://termaslowacki.pl/


 

 
 

ZABIEGI WYKONYWANE W ZAKŁADZIE PRZYRODOLECZNICZYM TERMA SŁOWACKI 
DOSTĘPNEW PAKIETACH TERMA SŁOWACKIKąpiele siarczkowe 7 dni w tygodniu! 

Lp. Nazwa zabiegu Czas trwania 
Cena PLN poza 

pakietem leczniczym 

          ZABIEGI PODSTAWOWE                                                     

1 Kąpiel siarczkowa* 15min 25 

2 Kąpiel borowinowa* 15min 35 

3 Sucha kąpiel kwasowęglowa* 15min 20 

4 
Peloidoterapia – zawijania borowinowe małe*  
stawy rąk+ stawy nadgarstkowe lub stawy łokciowej lubstawy stóp+ stawy skokowe lub jeden 
odc. kręgosłupa lub jedenstaw np. kolano, bark 

15min 35 

5 
Peloidoterapia – zawijania borowinowe duże*  
kręgosłup lub pas barkowy+ odc. szyjny lub pas biodrowy+ odc. lędźwiowylub stawy kolanowe 

15min 50 

 HYDROTERAPIA 

1 Kąpiel wirowa kończyn górnych/dolnych* 15min 20 

2 Kąpiel solankowa jodowobromowa* 15min 35 

KINEZYTERAPIA 

1 Ćwiczenia zespołowe w basenie 30min 25 

2 Ćwiczenia indywidualne ogólnousprawniające – HUR 30min 25 

3 Kinezyterapia zespołowa  30min 25 

4 
Kinezyterapia indywidualnaz terapeutą – ćwiczenia ukierunkowane na dany problem 
pacjenta ustalane po wstępnej ocenie i badaniu pacjenta przez terapeutę**   

30min 50 

5 
Terapia NEURAC – nowoczesna metoda ćwiczeń w podwieszeniu z elementami terapii 

indywidualnej**  

30min 50 

6 HUBER – rehabilitacja funkcjonalna na platformie statyczno-dynamicznej** Nowość 20min 40 

          FIZYKOTERAPIA 

1 Laser biostymulacyjny* 8min 20 

2 Laser wysokoenergetyczny skaner* Nowość 10min 40 

3 Lampa Solmed 15min 20 

4 Galwanizacja* 15min 20 

5 Jonoforeza z własnym lekiem* 15min 20 

6 Jonoforeza borowinowa* 15min 25 

7 Prądy diadynamiczne* 12min 20 

8 Prądy interferencyjne* 15min 20 

9 Prądy Kotza* 15min 20 

10 Prądy TENS* 15min 20 

11 Prądy Traberta* 15min 20 

12 Ultradźwięki* 4min 20 

13 Fonoforeza* (ultradźwięki z lekiem) 4min 25 

14 Magnetoterapia* 15min 20 

15 EmfieldPro – głęboka stymulacja elektromagnetyczna* Nowość  15min 40 

         TERMOTERAPIA 

1 KRIOKOMORAogólnoustrojowa*  1-3min 40 

2 Krioterapia miejscowa* (jedna okolica) 2min 15 

3 Krioterapia miejscowa* (dwie okolice) 3min 25 

         MASAŻE 

1 Masaż klasyczny 15min 35 

2 Masaż wibracyjny Aquavibron  10min 30 

3 Masaż na japońskim łóżku AQUATIZER Nowość 15min 30 

4 Masaż limfatyczny (pneumatyczny)* 20min 30 

Zabieg oznaczony „ * ”  wymaga konsultacji lekarskiej,  „ ** ” wymaga konsultacji fizjoterapeutycznej. 

 

 
 



 

 

 

ZABIEGI DOSTĘPNE POZA PAKIETAMI TERMA SŁOWACKI 

Terapia Manualnato specjalistyczna forma rehabilitacji dająca spektakularne efekty lecznicze już od pierwszych zajęć. Oparta na indywidualnej pracy 
fizjoterapeuty z pacjentem przy użyciu  najnowszych metod takich jak:  -MC KENZIE,PNF, BOBATH, ACKERMANN I INNE.Metody dobierane są przez 

lekarza oraz fizjoterapeutę - adekwatnie do  potrzeb danego pacjenta w zależności od jego aktualnego stanuzdrowia. 

 

Badania nad wykorzystaniem konopi w terapii leczenia bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa oraz stawów 
obwodowych, przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

METODY SPECJALNE FIZJOTERAPII 
Nazwa zabiegu Czas trwania Cena 

Terapia Manualna, PNF, Terapia tkanek miękkich** 30min 80 

Kinesiotaping**(plastrowanie medyczne) 1 okolica 40 

Laser wysokoenergetyczny punktowy*  10min 40 

EmFieldPro URO – terapia nietrzymania moczu*Nowość 30min 50 

TERAPIA SKOJARZONA NIETRZYMANIA MOCZU*Nowość 
EmFieldPro URO + Terapia indywidualna(ćwiczenia mięśni dna miednicy) 

60min 120 

Fala uderzeniowa skupionaPIEZOWAVE*(jedna okolica)Nowość - Tylko u Nas 10min 60 

HUBER–diagnostyka funkcjonalna na platformie**(ocena sprawności narządu ruchu)Nowość- Tylko u Nas 20min 50 

Terapia TECAR z wykorzystaniem aparatu WINBACK 3SE* Nowość - Tylko u Nas 20min 55 

Terapia Manualna + Terapia TECARz wykorzystaniem aparatu WINBACK 3SE* Nowość- Tylko u nas 30min 95 

 

KĄPIELE KONOPNE - Program Badawczy 

W ramach projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków UE realizujemy badania w zakresie rozwoju metod 
lecznictwa uzdrowiskowego wprowadzając naturalną terapie konopną. 

Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0025/18 pn.: „Poprawa jakości życia poprzez obniżenie poziomu odczuwania bólu w chorobach 
zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów obwodowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

ZABIEGI W RAMACH PROGRAMU BADAWCZEGO (56 zabiegów): 

• kąpiel w wodzie siarczkowo-siarkowodorowej z filmem z olejku konopnego 

• kąpiel konopna w ekstrakcie z kwiatostanu z konopi siewnych 

• picie 3 x dziennie wywaru z olejem konopnym 

• masaże klasyczne z olejem i olejem konopnym 

• zestaw zabiegów na urządzeniach rehabilitacyjnych, dobranych właściwie w zależności od rodzaju schorzeń i 
stopnia zaawansowania choroby (kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, zawijania borowinowe, masaże 
mechaniczne) 

Kwalifikacja do programu oraz ostateczny dobór zabiegów należy do lekarza 
Osoby niekwalifikujące się do programu: wiek poniżej 50 lat i powyżej 75 lat, choroby onkologiczne 
Zalecane: aktualne tj. nie starsze niż 6 miesięcy badania obrazowe (USG, RTG, rezonans magnetyczny) 

 



 

 

TERMA „SŁOWACKI” RESORT MEDICAL SPA 

To jedyne w swoim rodzaju miejsce gdzie doświadczony zespół specjalistów zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób w zakresie 
narządu ruchu, schorzeń reumatologicznych i neurologicznych. Nasze usługi medyczne spełniają najwyższe standardy,a wysoko 
wykwalifikowany personel medyczny zapewnia rehabilitację na najwyższym poziomie. Specjalizujemy się w rehabilitacji ortopedycznej 
przedoperacyjnej i pooperacyjnej. 

 

 
OFERUJEMY:  

 
NOWOCZESNY ZAKŁAD PRZYRODOLCZNICZY 

➢ 50 zabiegów fizjoterapeutycznych 
➢ indywidualne programy i nowoczesne metody rehabilitacji 

 

STREFA SPA – Baseny termalno-mineralne 
➢ Basen z 26 atrakcjami wodnymi: hydromasaże bicze wodne, leżanki masujące oraz dwa tory do pływania  
➢ Zewnętrzny basen z hydromasażami czynny cały rok  
➢ Balie siarczkowe z pierwszą w Polsce termalną wodą siarczkową 
➢ Jacuzzi 

 

STREFA CISZY I RELAKSU 
➢ Tężnia solankowa 
➢ Sauny – łaźnia parowa, biosauna, sauna fińska 

 

STREFA SPA & WELLNESS 
➢ Gabinety kosmetyczne zabiegi na ciało i twarz  
➢ Studio masażu z bogatą ofertą masaży leczniczych i relaksacyjnych  

 

KAWIARNIA, RESTAURACJA, LOBBY, BAR, SALA KONFERENCYJNA z pełnym wyposażeniem 

 

PORADNIA ORTOPEDII REGENERACYJNEJ 
 

➢ USG narządu ruchu 
➢ Iniekcje kwasu hialuronowego DO STAWÓW 
➢ Terapia regeneracji ścięgna mięśniowego,leczenie  entezopatii preparatem 

Orthovisc T 
➢ Terapia SANAKIN – terapia białkowa (autogenne interleukiny 

przeciwzapalne) - Nowość! 
➢ PRP – osocze bogatopłytkowe 
➢ Płynna endoproteza mazi stawowej - Nowość! 
➢ Płynny implant mazi stawowej– HappyCross – Nowość! 
➢ Terapia skojarzona PRP + HA(kwas hialuronowy) 

 

 

 

Nazwa usługi Cena 

Wizyta lekarska kwalifikująca  do zabiegów 50 

Wizyta lekarska specjalistyczna: ortopedyczna/ z USG 130/180 


