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Opis
Park balneologiczny stanowi część kompleksu Uzdrowiska Priessnitza (Priessnitzovy léčebné lázně)
Goście mają do niego zapewniony swobodny dostęp. Zaprojektowano go jako „ogród wodny”, przez
który przebiega potok ze zbudowanym systemem przystanków, służących dla potrzeb hydroterapii
oraz relaksu. Goście znajdą w nim brodziki oraz wanny, w których mogą skorzystać z kąpieli nóg i rąk,
tzw. kąpieli nóg metodą Priessnitza z akupresurą, z ławki Priessnitza lub natrysków Priessnitza. Na
najodważniejszych gości czekają natryski z zimną wodą źródlaną. Koncepcja parku nawiązuje do
tradycyjnych metod wodoleczniczych autorstwa Vinceza Priessnitza, opartych na połączeniu wody,
słońca oraz ruchu. Park balneologiczny to wyjątkowe dzieło architektury ogrodniczej oraz
ogrodnictwa krajobrazowego. Poza obiektami do hydroterapii znajdują się tu również zbiorniki
wodne, wodospad czy tarasy do opalania, wypoczynku i ćwiczeń.

Dostępność
Wejście


Park balneologiczny zaprojektowano jako ścieżkę rozpoczynającą się przy centrum
informacyjnym za głównym budynkiem uzdrowiskowym.



Wejście do parku jest pozbawione barier architektonicznych.

Obszary zewnętrzne


Trasa ma utwardzoną, asfaltową nawierzchnię i posiada wystarczającą szerokości (150 cm i
więcej).



Trasa prowadzi po równym terenie lub lekko pofalowanym zboczu z nachyleniem wzdłużnym do
6% i nie komplikuje znacząco ruchu osób na wózkach inwalidzkich oraz dostępu dla wózków
dziecięcych.



Na trasie znajdują się miejsca
architektonicznymi, schody).



Tablice informacyjne z tekstami w języku czeskim, polskim oraz angielskim na trasie są dobrze
czytelne i zrozumiałe.



Dostęp do niektórych przystanków oraz wstęp do nich ma bariery architektoniczne – schody,
trawiasta nawierzchnia, nierówna nawierzchnia.
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Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Toaleta bez barier architektonicznych znajduje się w budynku Priessnitz, zapewniono do niej
swobodny dostęp.



Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm, otwierają się w kierunku zewnętrznym.



Obszar wewnętrzny kabiny ma wymiary min. 160 x 160 cm.



Obok muszli klozetowej znajduje się wolna przestrzeń na wózek (szerokość min. 90 cm), na
którą nie nachodzi żadne wyposażenie (np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak itp.).



Po obu stronach muszli znajdują się poręcze.



Brak przewijaka dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


W kompleksie parku znajduje się: centrum informacji, sklep z pamiątkami, kawiarnia,
restauracja, muzeum Vincenza Priessnitza oraz inne atrakcje.



Możliwość wejścia z psem przewodnikiem/asystentem.



Możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego umożliwiającego poruszanie się po parku.



Możliwość zaparkowania na obszarze uzdrowiska, dostępne są miejsca parkingowe wydzielone
dla osób niepełnosprawnych. Parking jest płatny.



Plac zabaw.



Specjalne programy uzdrowiska dla dzieci.
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