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UZDROWISKO [1]
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Augustów od okresu międzywojennego jest znanym i cenionym kurortem letnim. Odwiedzający
miasto zachwycają się zdrowotnymi właściwościami tutejszego powietrza i warunków naturalnych. O
status uzdrowiska miasto zabiegało już w latach 60-tych. W grudniu 1970 roku Augustów uzyskał
częściowe uprawnienia uzdrowiska, a sanatorium „Budowlani” pierwszych kuracjuszy zaczęło
przyjmować w 1976 roku. W październiku 1993 roku miasto uzyskało status uzdrowiska.
Puszcza Augustowska oraz otaczające Augustów jeziora i rzeki tworzą wyjątkowe warunki
klimatyczne. Ulgę odczuwają tutaj osoby mające problemy z drogami oddechowymi, układem
krążenia, chorobami reumatycznymi. Specyficzny mikroklimat bogaty w olejki eteryczne i fitocydy
oraz wysokiej jakości złoża borowiny stwarzają idealne warunki do leczenia wszelkiego rodzaju
schorzeń, w tym chorób reumatycznych i narządów ruchu.
W 2015 roku odkryte zostało w granicach miasta nowe złoże borowiny, która stosowana jest w
leczeniu chorób reumatycznych, w chorobach mięśni czy stawów. Augustowska borowina otrzymała
certyfikat jakości, który umożliwia zastosowanie jej także do produkcji kosmetyków. Już wkrótce
kuracjusze odwiedzający Augustów będą mieli możliwość skorzystania z zabiegów z wykorzystaniem
lokalnej borowiny o bardzo wysokich właściwościach leczniczych.
Augustów słynie również z wody mineralnej. Pierwszą „Augustowiankę” wyprodukowano 22 lipca
1972 roku. Woda wydobywana jest z jednego z najgłębszych ujęć w Polsce (482 m), z samego serca
Puszczy Augustowskiej. Wyróżnia się ona stałym składem chemicznym, w tym posiada aż siedem
składników o wartościach leczniczych. „Augustowianka” posiada wyjątkowe właściwości smakowe i
odżywczo-zdrowotne. Do dziś cieszy się wielkim uznaniem mieszkańców Augustowa, jak też
smakoszy z całego kraju i zagranicy.
W listopadzie 2014 r. została otwarta obwodnica Augustowa, a miasto uwolniło się od huku i spalin
tirów. Augustów oferuje obecnie najwyższej klasy wypoczynek, wciąż rozbudowując swoją ofertę
kierowaną do kuracjuszy i turystów.

Obiekty sanatoryjne działające w Augustowie:
Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów – zlokalizowane nad jeziorem Necko, około 3 km od
centrum miasta. Budynek ma bogatą historię – został zbudowany w 1973 roku jako ośrodek
Związków Zawodowych Pracowników Budowlanych. Pierwsze turnusy lecznicze zorganizowano tutaj
w 1976 roku. Obecnie budynek jest odremontowany i w pełni przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna wykonuje zabiegi z dziedziny
fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii, oferowane są masaże lecznicze, zabiegi z dziedziny
balneologii, w tym okłady borowinowe z pobliskiego złoża borowiny, krioterapię miejscową ciekłym
azotem i krioterapię ogólnoustrojową w komorze kriogenicznej. Zabiegi lecznicze są dobierane ściśle
do dolegliwości pacjentów przez lekarzy prowadzących. Do dyspozycji gości oddano 71 pokoi –
standard lub de luxe, oferując łącznie 180 miejsc noclegowych. Atutem wszystkich pokoi są balkony,
z których rozciąga się przepiękny widok na jezioro lub park zdrojowy. Sanatorium jest obecnie
rozbudowywane, a jego oferta zostanie poszerzona o kolejnych 50 pokoi o wysokim standardzie,
nowoczesną strefę zabiegową oraz strefę wellness z basenem rehabilitacyjnym. Dowiedz się więcej
na stronie: www.sanatorium.augustow.pl [2]
Sanatorium „Pałac na Wodzie” – położone jest nad brzegiem rzeki Netty, niedaleko centrum
miasta. Budynek oddano do użytku w grudniu 2011 roku. Ośrodek budowany był na wzór Pałacu na
Wodzie w warszawskich Łazienkach. W ramach rehabilitacji oferowane są zabiegi z zakresy:
kinezyterapii, magnetoterapii, diatermii, hydroterapii, światłolecznictwa, laseroterapii, elektroterapii
oraz ultradźwięków wyposażony w zestaw do ultradźwięków. Kuracjusze mogą także skorzystać z
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krioterapii wyposażony w zestaw do kriostymulacji parami azotu. Do dyspozycji gości przygotowano
25 pokoi o podwyższonym standardzie (50 miejsc noclegowych) oraz nowoczesne gabinety
medyczne oraz sale odnowy biologicznej. Dowiedz się więcej na stronie:
www.palacnawodziefalkowski.pl [3]
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