
ul. Bitwy pod Płowcami 62
tel. +48 58 555 19 37

Sanatorium Uzdrowiskowe  „Perła” prowadzi turnusy lecznictwa 
uzdrowiskowego wyłącznie na skierowanie z NFZ.

Spa treatment stays are only available with a referral 
from the Polish National Health Fund. 

Ośrodek Wypoczynkowy Sopot 34 oferuje zabiegi solankowe 
ze zdroju Św. Wojciecha w formie inhalacji  w zewnętrznej 
tężni solankowej oraz w jacuzzi ciepłym i zimnym. 

SANATORIUM UZDROWISKOWE LEŚNIK

The ‘Leśnik’ Sanatorium is found in a leafy glade in the Tri-city 
Landscape Park and is surrounded by a mixed forest. The sanatorium 
is located about 3km from Sopot beach. Patients are accepted for 
spa treatments. The sanatorium conducts therapeutic rehabilitation 
of musculoskeletal disorders as part of the Polish National Health 
Fund disability prevention outpatient program; stationary treatment 
as part of the early cardiac rehabilitation department and outpa-
tient treatment as part of the daily rehabilitation department.
Spa equipment:
* a Mini-Graduation Tower which has a special microclimate,
  which is characterized by a mist from the natural mineral waters
  pulled from the spring below Sopot,
* a  Salt Cave, which uses Sopot’s natural spring waters 
  in its inhalation treatments,
* a Cryogenic Chamber in which systemic cryotherapy takes place.

Sanatorium położone jest na leśnej polanie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego w otoczeniu lasów mieszanych, około 3 km 
od plaży sopockiej. Przyjmuje pacjentów na leczenie uzdrowiskowe.
Prowadzi rehabilitację leczniczą schorzeń narządu ruchu 
w ramach prewencji rentowej ZUS w systemie  ambulatoryjnym,  
leczenie stacjonarne w ramach oddziału wczesnej rehabilitacji 
kardiologicznej oraz  leczenie ambulatoryjne w ramach dziennego 
oddziału usprawniania ruchowego. 
Wyposażenie:
* minitężnia-ze specyficznym mikroklimatem, którego cechą 
  jest występowanie aerozolu powstającego z solanki sopockiej,
* grota solna-w której wykorzystywana jest solanka sopocka,
* inhalacje solankowe z wykorzystaniem solanki sopockiej, 
* kriokomora w której odbywa się zabieg krioterapii ogólnoustrojowej. 

The „Leśnik” Sanatorium

ul. 23 Marca 105
tel. + 48 58 551 72 63 
www.lesnik.sanatoria.com.pl
sekretariat@zozsopot.pl
lesnik@sanatoria.com.pl

Medical Rehabilitation 
Department
Health Clinic

Zakład Rehabilitacji Leczniczej 
Poradnia Uzdrowiskowa
ul. Grunwaldzka 1-3
tel. +48 503 803 318

 

POMORSKIE CENTRUM REUMATOLOGICZNE
im. dr JADWIGI TITZ-KOSKO W SOPOCIE

Oferuje:
* ćwiczenia w basenie rehabilitacyjnym w sodowo-jodkowo-bromkowej
  naturalnej solance ze Źródła Św. Wojciecha w Sopocie (sesja 30 min
  skierowanie od lekarza nie jest wymagane),
* hydromasaż w sopockiej solance - Wanna Vitality to nowoczesne 
  urządzenie dostosowane do indywidualnej terapii całego ciała. 
  Dysze wodne dzięki anatomicznej budowie niecki znajdują 
  się bezpośrednio przy ciele pacjenta, co zapewnia wysoką 
  skuteczność terapii.
Korzyści kąpieli solankowych:
* łagodzenie dolegliwości bólowych w chorobie zwyrodnieniowej,
* działanie rozluźniające i przeciwbólowe,
* poprawa wytrzymałości, wzmocnienie siły i rozluźnienie mięśni,
* poprawa stanu górnych dróg oddechowych,
* działanie odchudzające i relaksacyjne.

 The Dr. Jadwiga Titz-Kosko Pomeranian 
Rheumatology Centre in Sopot

Offers:
*exercises in the rehabilitation pool in soda-iodide-bromide 
  natural brine from the St. Wojciech spring in Sopot 
  (30 min session, no doctor’s referral required),
* hydromassage in Sopot mineral spa water - Vitality Bathtub is a modern
  device adapted to individual therapy of the whole body. 
  Thanks to the anatomical structure of the basin, water jets 
  are positioned around on the patient’s body, ensuring the high
  effectiveness of therapy.
Benefits of brine baths:
* pain relief from osteoarthritis,
* relaxing and analgesic effect,
* improves endurance, increases strength and muscle relaxation,
* improves the condition of the upper respiratory tract,
* slimming and relaxing effect.

 

ul. Bitwy pod Płowcami 67b
tel.: + 48 539 621 647

ul. Bitwy po Płowcami 55
wejście na plażę nr 34 
(beach entrance no 34)
tel. + 48 660 702 993

www.sportnazdrowie.org
www.terapiaisport.pl 
biuro@sportnazdrowie.org

www.orkasurf.pl
orka@orkasurf.pl

OŚRODEK TERAPII, EDUKACJI
i AKTYWIZACJI SPORTOWEJ

Ośrodek prowadzony przez Fundację Sport na Zdrowie oferuje:

* innowacyjne terapie chorób cywilizacyjnych wśród dzieci 
  (astmy, atopowego zapalenia skóry i innych chorób 
  alergicznych, otyłości, wad postawy i chorób neurologicznych) 
  oparte na sopockiej solance czerpanej ze Zdroju Św. Wojciecha,

* zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające  dla dzieci 
  na basenie solankowym, 
* rehabilitację metodą Halliwicka dla dzieci 
  na basenie solankowym, 
* możliwość odpłatnego korzystania z zajęć po wcześniejszej 
  rezerwacji terminu. Brak finansowania z NFZ.

Run by the ‘Sport na Zdrowie’ Foundation (Sport for Health)
Offers:
* innovative therapies for lifestyle disorders among children 
  (asthma, atopic dermatitis and other allergic diseases, obesity,
  posture defects and neurological diseases) based around the Sopot
  spa salt waters which originate in Sopot’s Św. Wojciech spring,
* rehabilitation and improvement classes for children 
  in the spa salt water pool,
* halliwick rehabilitation methods for children in the spa 
  salt water pool,
* possibility of paying for the classes after prior booking. 
  No funding from the National Health Fund.

The Centre for Therapy, Education 
and Sports Activation

www.sanatorium-helios.com.pl
marketing@sanatorium-helios.com.pl

 

SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE 
MSWiA W SOPOCIE

* prowadzi leczenie uzdrowiskowe sanatoryjne 
  w następujących profilach leczniczych: reumatologia, 
  neurologia, osteoporoza, pulmonologia, kardiologia 
  z nadciśnieniem tętniczym, ortopedia,
* w leczeniu balneologicznym wykorzystuje solankę 
  Sopocką bezpośrednio ze Zdroju Św. Wojciecha, 
  borowinę i naturalny dwutlenek węgla,
* zapewnia całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, 
  obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
* prowadzi rehabilitację w warunkach stacjonarnych 
  i ambulatoryjnie,
* współpracuje z NFZ.

* provides sanatorium spa treatment in the followin
  therapeutic profiles: rheumatology, neurology, 
  osteoporosis, pulmonology, hypertension cardiology, 
  orthopedics,
* in balneological treatment uses Sopot brine directly
  from the St. Wojciech spring, mud and natural 
  carbon dioxide,
* provides 24-hour medical and nursing care and the
  facility is adapted to the needs of the disabled,
* conducts rehabilitation in residential 
  and outpatient settings,
* cooperates with the Polish National Health Fund.

SP ZOZ Health Sanatorium MSWiA

SOPOTORIUM MEDICAL RESORT

Baza zabiegowa nowego Sopotorium Medical Resort oferuje
zabiegi z wykorzystaniem solanki o stężeniu od 1,5% do 4% w postaci:

* kąpieli leczniczych-są skuteczną metodą w walce z chorobami
  skórnymi oraz wszelkimi dolegliwościami bólowymi zarówno 
  mięśniowymi jak i kostnymi,
* pobytów w tężni solankowej-zalecane są osobom, które cierpią 
  na różnego rodzaju niedobory mikroelementów. Sprawdzają 
  się w przypadku obniżonej odporności oraz nawracających, 
  przewlekłych chorób dróg oddechowych,
* inhalacji - stosowanych w leczeniu rożnego rodzaju schorzeń układu
  oddechowego. Dzięki właściwościom Sopockiej solanki drogi odde-
  chowe są nawilżone, dolegliwości bólowe zostają złagodzone., 
* ćwiczeń w basenie wypełnionym 2,5% solanką - wspomagają 
  oczyszczenie i regenerację skóry oraz walkę z nadwagą i cellulitem,
  podnoszą odporność, poprawiają krążenie, łagodzą ból.

The new Sopotorium Medical Resort offers treatments using Sopot 
brine at a concentration of 1.5% to 4% in the form of:

* therapeutic baths - an effective method in the fight against skin 
  diseases as well as muscular and bone pain,
* stays in the brine inhalation room - recommended to people who
  suffer from various types of micronutrient deficiencies. 
  This treatment works well in case of reduced immunity 
  and recurrent, chronic respiratory diseases,
* inhalations - used to treat various types of respiratory diseases.
  Thanks to unique qualities of Sopot brine, the respiratory tract 
  is moisturized and pain is relieved,
* exercises in a pool filled with 2.5% brine - help skin cleansing 
  and regeneration, as well as fight overweight and cellulite, 
  increase immunity, improve circulation, and relieve pain.

Sopotorium Medical Resort

ul. Bitwy Pod Płowcami 52 www.sopotorium.pl
info@sopotorium.pl
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SANATORIUM PERŁA
Pearl Sanatorium

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY SOPOT 34
SOPOT 34 Resort

6

The Sopot 34 holiday resort offers treatments using the natural 
salt waters from the St. Wojciech spring in the form of inhalation 
in the outdoor, natural mineral water graduation tower 
as well as the hot and cold jacuzzi.

ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
tel.: +48 58 551 12 28 
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Publikacja dofinansowana ze środków 
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

www.aqua-sopot.com.pl
aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl

Dlaczego warto pić sopocką kranówkę?

Woda w Sopocie jest krystalicznie czysta:
* pochodzi z ujęć głębinowych zlokalizowanych 
  na terenie lasu i sopockich błoni,
* ma bardzo dobry skład chemiczny,
* nie jest chlorowana.
Jest zawsze świeża i dostępna:
* można ją pić prosto z kranu.
Oszczędzamy pieniądze:
* woda z kranu jest 100 razy tańsza niż woda butelkowana,
* litr wody z kranu w Sopocie kosztuje 1 grosz.
Chronimy środowisko:
* zmniejszamy ilość plastikowych odpadów,
* nie używamy jednorazowych plastikowych butelek.

The water in Sopot is crystal clean:
* It comes from deep water sources in the forest 
  and Sopot meadows,
* It has a very good chemical composition,
* It is not chlorinated.

It is always fresh and available:
* You can drink it straight from the tap,

To save money:
* Tap water is 100 times cheaper than bottled water,
* A litre of tap water in Sopot costs 1 penny.

To protect the environment:
* We reduce the amount of plastic waste,
* We do not use disposable plastic bottles.

Why should you drink Sopot tap water?

NATURALNE UWARUNKOWANIA SOPOTU

SOPOT’S NATURAL WEALTH

Uzdrowiskowe tradycje Sopotu sięgają XIX w., kiedy to Jean George Haffner, 
lekarz wojsk  napoleońskich, doceniając piękno i walory lecznicze nadmorskiego zakątka, 
postanowił osiedlić się w Sopocie i stworzyć tu kąpielisko. Za sprawą następnych pokoleń 
Sopot przerodził się w znany na świecie kurort, który w 1999 roku uzyskał status uzdrowiska.

Naturalne bogactwa Sopotu to przede wszystkim nadmorski klimat, atrakcyjna lokalizacja, 
tereny zielone stanowiące 60% powierzchni miasta oraz źródła leczniczych wód mineralnych. 
Z uzdrowiskowych walorów miasta można korzystać na każdym kroku. 
Na najdalej wysuniętych w morze fragmentach sopockiego Mola stężenie jodu jest nawet 
dwukrotnie większe niż na lądzie. W Parku Południowym  na spacerowiczów czekają 
charakterystyczne fontanny w kształcie grzybków, w których płynie solanka.

Sopot’s spa traditions date back to the 19th century, when Jean George Haffner, 
a doctor in Napoleon’s army, who appreciated the beauty and healing qualities of this 
seaside hideaway, decided to settle in Sopot and create a bathing resort. During 
the following years Sopot developed into a world-famous resort, 
which in 1999 obtained the status of a spa resort.

Wypływa samoczynnie ze Zdroju św. Wojciecha 
z głębokości 800 m. 
Jest to 4,3% solanka bromkowo-jodkowa, zawierająca 
również duże ilości potasu, magnezu i jodu. 
Odwiert studni solankowej wykonano w 1973 roku.

Kąpiele mineralne w sopockiej solance, 
zaleca się głównie w schorzeniach reumatycznych, 
chorobach zwyrodnieniowych stawów, 
bólach mięśniowych i chorobach dermatologicznych. 
Inhalacje roztworem solanki 
wskazane są w przewlekłych nieżytach nosa, gardła, 
oskrzeli, stanach zapalnych gardła i krtani oraz zatok 
przynosowych, oraz przy niektórych chorobach 
tarczycy. 
Rozcieńczona solanka może służyć do uzupełniania 
niedoborów soli mineralnych. Wody słone są zalecane 
również w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych 
oraz wspomagająco u osób chorych na cukrzycę.
Rozcieńczonej solanki można spróbować w Pijalni 
Wód Solankowych         znajdującej się na najwyższym 
piętrze Domu Zdrojowego, z którego roztacza 
się również piękny widok na sopockie molo.

SOPOCKA SOLANKA
SOPOT SPRING SALT WATERS

flow naturally from the Saint Wojciech spring 
which is found at a depth of 800 m. 
The waters are a 4.3% bromide and iodide natural 
brine, which also contains significant amounts 
of potassium, magnesium and iodine. 
The current well was drilled in 1973.

Mineral baths in Sopot spa salt waters are recommended 
for rheumatic diseases, osteoarthritis, muscle pain 
and dermatological diseases.
Inhalation with saline solution 
is suggested for chronic rhinitis, bronchitis, inflamma-
tion of the throat, larynx and paranasal sinuses, 
and in some thyroid disorders.
Diluted natural brine can be used to supplement 
mineral deficiencies. Salt waters are also recommen-
ded in gastrointestinal disorders and as an aid for 
people with diabetes.
The waters in a diluted form can be tasted 
in the Mineral Water Tasting Room          located 
on the top floor of the Spa House, a place which 
also offers beautiful views of the Sopot pier.

Sopot’s natural wealth is primarily its seaside climate, an attractive location, green 
areas which represent 60% of the total area of the city and its healing mineral waters. 
You can take advantage of the city’s health benefits at every step. 
The iodine concentration at the furthest point of Sopot pier can be even twice 
as high as on the coastline.  In the Southern Park, Sopot’s characteristic 
mushroom-shaped fountains, from which natural spring salt waters flow, await walkers 
taking a stroll through the city.
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Zdrój
św. Wojciecha

AQUA-Sopot Sp. z o.o.
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