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Kúpele Piešťany sú svetoznáme a najznámejšie slovenské kúpele. Socha muža, ktorý láme
barlu, je symbolom kúpeľov, ktoré už v 19. storočí získali vďaka mimoriadnej sile liečivých
prameňov svetovú povesť. Reumatizmus a choroby pohybového ústrojenstva si tu liečili mnohé
významné osobnosti spoločenského i politického života z Európy i zámoria, a to aj vďaka veľmi
dobrej dopravnej dostupnosti Piešťan a ich relatívnej blízkosti k Viedni. V súčasnosti sú
Piešťany vyhľadávané tiež vďaka svojim osobitným liečebným účinkom poúrazových stavov,
najmä po autohaváriách.
Liečebný, ubytovací i spoločenský komplex kúpeľov je situovaný v krásnom parkovom prostredí
Kúpeľného ostrova. Unikátny kolonádový most ponad rieku Váh spája kúpele s malebným
mestom Piešťany. Moderné liečebné domy Grand, Splendid, Esplanade i štýlový objekt Thermia
Palace poskytujú služby na vysokej profesionálnej úrovni. Moderná a veľmi dobre vybavená
balneoterapia poskytuje liečebné procedúry najmä na báze liečivej sírno-uhličitanovej a
vápenato-horečnatej vody s teplotou 69,5 °C. Hydroterapia, elektroterapia, rehabilitačné
cvičenia a masáže, špeciálne zábaly zo sírneho bahna a ďalšie liečebné metódy využívajú
poznatky špičkového vedeckého pracoviska - Výskumného ústavu reumatológie so sídlom v
Piešťanoch.

Popri mimoriadnom liečebnom význame sú Piešťany aj typickým kúpeľným mestom s jeho
špecifickou atmosférou a bohatým spoločenským životom. Centrom kultúrneho diania je Dom
umenia s pestrou paletou hudobných a divadelných podujatí. Rozsiahly kúpeľný park je bohato
vyzdobený alegorickými sochami, plastikami a reliéfmi. Počas celého roka sa konajú v
Piešťanoch rôzne slávnosti, folklórne vystúpenia a výstavy, napr. tradičná výstava &quot;Socha
piešťanských parkov&quot;. Vďaka veľkoryso koncipovanej kongresovej hale a mnohým
hotelom s dobrým štandardom sú Piešťany i vyhľadávaným kongresovým centrom.

Piešťany a ich okolie poskytujú vynikajúce podmienky pre rekreačný šport a relaxáciu - tenis,
plávanie, vodné športy a rybolov na vodnej ploche Sĺňava. Obľúbené sú cyklistické trasy pozdĺž
rieky Váh i turistické vychádzky po lesných cestičkách Považského Inovca.

liečba: choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby

Viac info: www.piestany-spa.sk
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