
nym w  sercu Popradzkiego Parku Krajobrazowego ośrodku swobodnie 
oddycha się czystym górskim powietrzem, korzysta z  dobrodziejstw de-
likatnego mikroklimatu oraz z  faktu, że leży w  rejonie występowania 
najobfitszych w Polsce źródeł wód mineralnych.

Wachlarz możliwości
Pod specjalistycznym nadzorem można się poddawać w  „Wiktorze” za-
biegom z zakresu hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii, inhalacjom 
w  grocie solnej i  rehabilitacji ruchowej w  basenie. Wykorzystuje się 
w  nich borowiny i  wody mineralne ze źródeł Zofia II, Jan, Zuber, Sta-
nisław i  Józef. Regeneracji ciała i  relaksowi dedykowane jest bogato 
wyposażone SPA z  basenem z  hydromasażem i  dyszami masującymi, 
kompleksem saun, jacuzzi, grotą solną, stołami do ćwiczeń kształtujących 
sylwetkę, fotelem oraz masującym łóżkiem wodnym. Ośrodek ma własną 
pijalnię wód mineralnych, których można skosztować również z czystej 
ciekawości i dla przyjemności. Dostępna w pijalni woda lecznicza „Zofia” 
ma unikalny w skali kraju skład chemiczny.

Do dyspozycji gości
Oferta „Wiktora” jest współczesną odsłoną najlepszych uzdrowiskowych 
i  wypoczynkowych tradycji, sięgających w  Żegiestowie-Zdroju połowy 
XIX stulecia. Pokoje z  miejscami dla 150 osób łącznie są nowocześnie 
i  komfortowo wyposażone. Na terenie całego ośrodka działa łączność 
bezprzewodowa i telewizja satelitarna. Teren ośrodka zagospodarowano 
tak, żeby zachęcać gości do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Oprócz tarasów widokowych jest miejsce do grillowania i palenia ognisk. 
Są boiska do piłki nożnej i siatkówki oraz stół do ping-ponga. Można 
spacerować po ogrodzie ośrodka albo wypuszczać się na dłuższe eskapady, 
korzystając z czekających na gości kijków do nordic walking.

„Wiktor” jest perłą zdrojowej architektury Żegiestowa. 
Zbudowano go w  1936 roku według projektu lwowskich 
architektów Jana Bagieńskiego i  Zbigniewa Wardzała, 
w zakolu rzeki Poprad, zwanym Polską Łopatą, w rozsze-
rzeniu doliny poprzedzającym przełomowy odcinek rzeki 
w Beskidzie Sądeckim.

Ikona wytworności
Od razu zachwycił kuracjuszy i  przykuł uwagę znawców. 
Uznano go za dzieło przełomowe. Ba, za jeden z  najwy-
tworniejszych budynków południowej części kraju i ikonę 
polskiego modernizmu. Wyróżnia się szlachetną sylwetką 
z charakterystycznym cylindrycznym aneksem. W położo-

„Wiktor” – numer 1 w Żegiestowie
Wśród ośrodków sanatoryjno-wypoczynkowych, „Wiktor” wyróżnia się malowniczym położeniem 
i zabytkową, funkcjonalną architekturą. Komfortowe, nowoczesne wyposażenie sprawia, że jest 
wyjątkowym miejscem pobytów dla zdrowia, urody i rekreacji, centrum konferencyjnym, bazą im-
prez integracyjnych.

Wykaz zabiegów oferowanych 
w Sanatorium „Wiktor” Cechini

Fizykoterapia:
•	 lampa	sollux,
•	 lampa	kwarcowa,
•	 lampa	BIO-V,
•	 diatermia	krótkofalowa,
•	 galwanoborowina,
•	 diadynamic,
•	 terapuls,
•	 ultradźwięki,
•	 inhalacje,
•	 jonoforeza.

Hydroterapia:
•	 masaż	podwodny,
•	 bicz	szkocki,
•	 masaż	wirowy	kończyn	górnych,
•	 masaż	wirowy	kończyn	dolnych,
•	 natrysk	płaszczowy,
•	 kąpiel	mineralna,
•	 kąpiel	solankowa.

Kinezyterapia:
•	 masaż	klasyczny,
•	 masaż	limfatyczny,
•	 masaż	mechaniczny,
•	 gimnastyka	indywidualna,
•	 gimnastyka	zbiorowa,
•	 uniwersalny	gabinet	usprawniania	 

leczniczego „ugul”,
•	 rowerki,	atlas,	wiosła.

Peloidoterapia:
•	 zawijania	borowinowe,
•	 kąpiel	borowinowa.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiktor” Cechini
33-370 Żegiestów-Zdrój, Łopata Polska 24

Recepcja: +48 18 471 72 68, Rezerwacja: +48 18 471 72 51
e-mail: rezerwacja@cechini.pl, www.wiktor.cechini.pl




