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Bristol**** to wyjątkowe miejsce, w którym sztuka 
przeplata się z terapią, a terapia jest sztuką. To naj-
lepsza tradycja leczenia połączona z najbardziej in-
nowacyjnymi rozwiązaniami. Holistyczne podejście 
do zdrowia przenosi w świat doskonałego piękna, po-
zwalając odzyskać utraconą w codziennym pośpiechu 
równowagę.

Hotel Bristol**** posiada 71 komfortowych pokoi, 
a ponadto do dyspozycji gości oddaje basen, kawiar-
nię, Boutique Cafe, restaurację, salon kominkowy  
z biblioteką, salę konferencyjną, ogród rzeźby, taras  
w koronach drzew, parking podziemny oraz blisko 
200 dzieł sztuki polskich artystów na czterech kon-
dygnacjach hotelu. Wykorzystując walory naturalnych 
wód siarczkowych Buska-Zdroju, Bristol**** oferuje 
szeroki wachlarz usług medycznych. W obiekcie moż-
na skorzystać z rozbudowanej listy zabiegów z zakresu 
m.in. balneoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii. No-
woczesne Centrum Medical & SPA posiada 42 gabi-
nety zabiegowe wyposażone w najwyższej klasy sprzęt 
rehabilitacyjny i SPA. 

Bristol**** is a unique place, where art goes toge-
ther with therapy and therapy is art. Here the best of 
healing tradition is combined with the most innova-
tive solutions. The holistic approach to health takes 
you into the world of perfect beauty, and brings back 
the balance lost in everyday rush.
The Bristol**** Hotel has 71 comfortable rooms, 
swimming pool, cafe, Boutique Cafe, restaurant, fi-
replace lounge with a library, conference room, gar-
den of sculptures, terrace in treetops, underground 
parking and almost 200 works of art by Polish artists 
displayed on four floors of the building. Making the 
most of the natural sulphide water in Busko-Zdrój, 
Bristol**** offers a wide range of medical services. 
You can make your own choice from a long list of 
various treatments in balneotherapy, physiotherapy, 
and kinesiotherapy. The new Medical & SPA Centre 
has 42 treatment rooms with the state-of-the-art equi- 
pment for rehabilitation and SPA. Everything we of-
fer you is to make your body and mind shine, look 
and feel gorgeously. 
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BRISTOL **** 



Hotel Bristol**** to perła luksusu otulona malowni-
czym krajobrazem parku zdrojowego Buska-Zdroju. 
Stylowy i nowoczesny Bristol**** został zaprojekto-
wany z myślą o stworzeniu wyjątkowej przestrzeni 
dla wypoczynku i terapii. 
Usługi na najwyższym światowym poziomie, wysoki 
standard w każdym aspekcie działalności oraz pro-
fesjonalizm personelu pozwalają naszym gościom 
czuć się bezpiecznie i komfortowo. Naszym prioryte-
tem jest indywidualne podejście do każdego gościa, 
uwzględnianie jego życzeń oraz szybka reakcja na 
zgłaszane potrzeby.

The Bristol**** Hotel is a pearl of luxury surroun-
ded by the picturesque landscape of the old resort 
park. The stylish and modern Bristol**** was desi-
gned specially to create an exceptional space for rest 
and therapy.
The medical services of the highest quality, and ab-
solute professionalism in each aspect of our activi-
ty make our guests feel safe and comfortable. Our 
priority is an individual approach to each guest, ta-
king into account their wishes and a quick response  
to their needs.

HOSPITALITYart of  
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Architektura hotelu łączy w sobie elementy zabytkowe 
i współczesne z atmosferą tradycji i nowoczesności.
Komfortowe, funkcjonalnie urządzone pokoje, któ-
rych styl i wyposażenie zapewniają niepowtarzalny 
klimat wypoczynku i relaksu, są dostosowane do 
oczekiwań najbardziej wymagających gości. W każ-
dym z pomieszczeń hotelowych znajdują się wszelkie 
udogodnienia, mające na celu uczynić pobyt naszych 
gości jeszcze bardziej wyjątkowym.

The architecture of the hotel combines historic ele-
ments with contemporary ones thus its atmosphere 
is a mixture of tradition and modernity.
The luxurious and functional, beautifully furnished 
rooms create a unique atmosphere for rest and re-
laxation, which can meet expectations of the most 
demanding guests. Each hotel room has all ame-
nities necessary to make staying in the hotel even  
more comfortable.
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Bristol**** Art & Medical Spa is the essence of the 
soul and body care. The traditional treatment based on 
the Busko waters and the medical and rehabilitation 
equipment of top quality is the core of the holistic at-
titude to the recovery process – from prevention, thro-
ugh accurate diagnosis, to effective rehabilitation and 
relaxation.
BRISTOL**** is the only medical spa hotel in Po-
land where the air is crystal clear thanks to the special 
devices which purify electrostatically, moisturize and 
ionize the hotel’s space. This is one of a few facilities 
in Poland where the swimming pool is cleaned by na-
nosilver of highest antiseptic and infection preventing 
properties. BRISTOL**** has also an Anti-Gravity  
Treadmill unique in Poland. The treadmill uses NASA 
developed technology to create an extraordinary, low-
-impact running experience. The ALTER-G can reduce 
the runner’s weight up to 80 percent thus giving an 
impression of hovering.
Applying untypical solutions, we take our medical  
services to the highest possible level.
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HEALINGart of  
Bristol**** Art & Medical Spa to kwintesencja pie-
lęgnacji duszy i ciała. Tradycyjne leczenie na bazie 
buskich wód, w połączeniu z najwyższej klasy sprzę-
tem medycznym i rehabilitacyjnym, leży u podstaw 
holistycznego podejścia do procesu powrotu do zdro-
wia – od profilaktyki, przez trafną diagnozę, po sku-
teczną rehabilitację i relaksację.
BRISTOL**** to jedyny obiekt sanatoryjno-ho-
telowy w Polsce, gdzie powietrze jest krystalicznie 
czyste, dzięki zainstalowanym urządzeniom, które 
elektrostatycznie oczyszczają, nawilżają i jonizują 
przestrzeń hotelową. To jeden z nielicznych obiek-
tów w Polsce, gdzie basen oczyszczany jest nano-
srebrem o działaniu bakteriobójczym i antyseptycz-
nym. BRISTOL**** dysponuje również unikalną 
w Polsce bieżnią antygrawitacyjną, z  technologią 
wynalezioną przez NASA – dzięki niej ciało zostaje 
odciążone nawet o 80% swojej masy, dając wrażenie 
unoszenia się w powietrzu.
Stosując nietypowe rozwiązania, wynosimy usługi  
sanatoryjne na najwyższy poziom.
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BALNEOTErAPIA
Kąpiel siarczkowa 
Kąpiel kwasowęglowa
Kąpiel w zawiesinie borowinowej
Zawijania borowinowe częściowe
Fasony siarczkowe

HYdrOTErAPIA
Masaż podwodny automatyczny
Kąpiele SPA kosmetyczne
Kąpiele aromatyczne z olejkami  
z hydromasażem i koloroterapią 
Bicze Szkockie 
Masaż wirowy kończyn dolnych i kręgosłupa 
Masaż wirowy kończyn górnych
Masaż wirowy kończyn dolnych  
i kręgosłupa z solanką 
Masaż wirowy kończyn górnych z solanką

mEdIcAL

BALNEOTHErAPY
Sulphide bath
Carbonic acid bath
Bath in suspension mud
Partial mud wrapping
Sulphide limb-bath

HYdrOTHErAPY
Automatic underwater massage
Beauty SPA baths
Aromatic baths with oils, hydro massages
Power shower
Whirlpool massage for the lower  
limbs and spine
Whirlpool massage for the upper limbs
Whirlpool massage with brine for the lower limbs 
and spine
Whirlpool massage with brine for the upper limbs

center
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KINEzYTErAPIA
Kinezyterapia indywidualna 
Terapia manualna
Kinezyterapia grupowa
Kinezyterapia w basenie 
Bieżnia antygrawitacyjna ALTER-G

FIzYKOTErAPIA 
Lampa Q.Light
Lampa Lumina
Laseroterapia (laser wysokoenergetyczny)
Fala uderzeniowa
Prąd galwaniczny
Jonoforeza
Elektrostymulacja
Prądy diadynamiczne 
Prądy Traberta
TENS
Prądy interferencyjne (Nemeca)
Prądy Kotza (rosyjska stymulacja)
Magnetronic
Ultradźwięki

KINESITHErAPY
Individual kinesitherapy
Manual therapy
Group kinesitherapy
Group kinesitherapy in a pool
Antigravity treadmill ALTER-G

PHYSIOTHErAPY
Q-Light lamp
Lumina lamp
Laser therapy (high energy laser)
Shock wave
Galvanic current
Iontophoresis
Electrostimulation
Diadynamic current
Trabert’s current
Tens
Interferential current (Nemec)
Kotz current (Russian stimulation)
Magnetronic
Ultrasound

mEdIcALcenter
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TErmOTErAPIA 
Sauna fińska 
Sauna parowa
Biosauna
Sauna Infrared
Krioterapia ogólnoustrojowa – kriokomora
Krioterapia miejscowa   

masaż 
Masaż klasyczny 
Masaż wibracyjny Aquavibron
Hydro Jet – Wellsystem
Drenaż limfatyczny uciskowy
Masaż specjalny bańkami chińskimi

INNE 
Inhalacje 
Solarium

THErmOTHErAPY
Finnish Sauna
Steam Sauna
Biosauna
Infrared sauna
All-body cryotherapy
Partial body cryotherapy

mASSAGE 
Classic massage
Aquavibron – vibration massage
Hydro Jet – Wellsystem
Lymphatic pressure massage
Special Chinese cupping massage

OTHEr 
Inhalation 
Solarium

mEdIcALcenter
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zABIEGI NA TwArz
Intraceuticals Rejuvenate
Intraceuticals Atoxelene
Intraceuticals Opulence
Intraceuticals Clarity
Intraceuticals Clarity Sensitive
Zabieg odtruwający Cell Detoxium
Zabieg nawilżający Restored Hydration
Zabieg przeciwstarzeniowy An Ageless Face
Zabieg na oczy i usta Eye&Lip Perfection
Zabieg do skóry wrażliwej Sensitive but Strong
Ekskluzywny zabieg collagenowy
Maska algowa 
Zabieg przeciwstarzeniowy BioAge
Zabieg łagodzący BioCalm
Zabieg nawilżający BioHydra
Zabieg oczyszczający BioPurity
Sushi Ceremony
Gold, Pearls & Champagne Ceremony
SensiSkin Garden Ceremony for Capillaries Skin
SensiSkin Garden Ceremony for Oily Skin
SensiSkin Garden Ceremony – Lift & Glow
Purifying Skin Ceremony
Zabieg na oczy Eye Contour Ceremony
Reaction twarz

FAcIAL TrEATmENT 
Intraceuticals Rejuvenate 
Intraceuticals Atoxelene 
Intraceuticals Opulence 
Intraceuticals Clarity 
Intraceuticals Clarity Sensitive 
Cell Detoxium detoxifying treatment 
Restored Hydration moisturising treatment 
An Ageless Face anti-ageing treatment 
An Ageless Face anti-ageing treatment 
with multivitamins 
Eye&Lip Perfection eyes and lips treatment
Sensitive but Strong sensitive skin treatment
Exclusive collagentreatment
Algae mask
BioAge anti-ageing treatment
BioCalm relaxing treatment
BioHydra moisturising treatment
BioPurity purifying treatment
Gold & Pearls Champagne Ceremony  
rejuvenating and toning treatment
SensiSkin Garden Ceremony for Capillaries Skin 
relaxing treatment
SensiSkin Garden Ceremony for Oily Skin  
relaxing treatment
SensiSkin Garden Ceremony – Lift & Glow  
lifting treatment
Puryfing Skin Ceremony matting treatment
Eye Contour Ceremony eye treatment
Reaction Face treatment

wELLNESS & spa
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Zabiegi na ciało
Zabieg Fontia
Zabieg złuszczający Peel-Off
Zabieg relaksujący Benessere
Zabieg antycellulitowy Cellulit Out
Zabieg wyszczuplający Slimcell
Zabieg ujędrniający Firming
Zabieg na biust i dekold Push Up
Zabieg ujędrniający Sushi Body Ceremony
Zabieg przeciwstarzeniowy Gold & Pearls Body Ceremony
Zabieg odżywczy Exotic Coconut Ceremony
Zabieg regeneracyjno-nawilżający GreenZen Ceremony
Zabieg nawilżająco-odmładzający Kiwi & Citrus
Zabieg relaksująco-odżywczy Yumy Mumy Ceremony
Zabieg Yam
Zabieg z błota Morza Martwego
Peeling Kremowy Ryżowy 
Peeling Kremowy Pistacjowy 
Peeling Złoty Cukrowy
Peeling Cukrowy Amazonia
Peeling Cukrowy z Zieloną Herbatą
Peeling Egzotyczny Solny
Peeling Winogronowy Solny 
Peeling Królewski Solny 
Reaction ciało 

BOdY TrEATmENT
Fontia treatment
Peel-Off peeling treatment
Benessere relaxing treatment
Cellulite Out anti-cellulite treatment
Slimcell slimming treatment
Firming – treatment for skin texture
Push Up breasts and cleavage treatment
Sushi Body Ceremony toning treatment 
Gold & Pearls Ceremony anti-ageing treatment
Exotic Coconut Ceremony nourishing treatment
GreenZen Ceremony regenerative and  
moisturising treatment
Kiwi & Citrus moisturising and  
rejuvenating treatment
Yumy Mumy Ceremony nourishing and  
relaxing treatment
Yum treatment
Treatment with Dead Sea mud
Rice cream peeling
Pistachio nut cream peeling
Gold sugar peeling
Amazon sugar peeling
Sugar peeling with green tea
Exotic salt peeling
Grape salt peeling
Royal salt peeling
Reaction Body treatment

wELLNESS & spa



w w w . b r i s t o l b u s k o . p l      / 2 0

Pielęgnacja dłoni
Manicure biologiczny jednokolorowy
Manicure klasyczny jednokolorowy
Manicure frencz
Manicure gel color
Zabieg parafinowy 
Zabieg pielęgnacyjny dłoni 

Pielęgnacja stóP
Pedicure klasyczny
Pedicure frencz 
Pedicure gel color
Zabieg regenerujący stopy

masaż 
DX –Twin Endermologia (dermoterapia)
Masaż stemplami ziołowymi
Masaż ciepłymi kamieniami
Masaż świecą
Masaż klasyczny

HANdS cArE 
One-colour biological manicure
One-colour classic manicure
French manicure
Gel manicure
Paraffin treatment
Hand care treatment

FOOT cArE 
Classic pedicure
French pedicure
Gel pedicure
Feet regeneration treatment

mASSAGE
DX – Twin Endermologie
Herbal stamp massage 
Hot stone massage
Candle massage
Face massage

wELLNESS & spa



FONTIAcosmetics
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Kosmetyki FONTIA zostały stworzone z myślą o wy-
magających klientach, którzy cenią zabiegi wykonywa-
ne na profesjonalnych produktach. Naszą filozofią jest 
pielęgnacja ciała i twarzy podczas rytuałów kosmetycz-
nych, które koją duszę i wprowadzają w stan głębokiego 
relaksu. Kosmetyki Fontia koncentrują się na indywi-
dualnych potrzebach skóry, dzięki temu poprawiają jej 
kondycję, zapobiegają zmianom i dostarczają skórze 
tego, czego naprawdę potrzebuje. 
Nasze unikalne kosmetyki powstają na bazie leczni-
czej wody siarkowej, masła Shea i unikalnej kompozy-
cji  naturalnych olejów roślinnych (buriti, arganowego, 
avocado, macadamia, ze słodkich migdałów) oraz alg 
morskich. Odpowiednio dobrane surowce najwyż-
szej jakości gwarantują niezwykle skuteczne działanie  
i satysfakcję ze stosowania kosmetyków Fontia. Seria 
kosmetyków Fontia zawiera algowy peeling do ciała  
z olejem buriti, algową maskę do ciała, algowe masło do 
ciała z olejem buriti oraz algowo-siarkowy krem do rąk.
Świat marki tworzą nie tylko doskonałej jakości, sku-
teczne i bezpieczne luksusowe kosmetyki, ale także 
dopasowana do indywidualnych potrzeb profesjonalna 
pielęgnacja. Bristol SPA dzięki realizacji idei holistycz-
nego piękna, prezentuje całościowe podejście do pielę-
gnacji ciała i ducha.

FONTIA cosmetics have been developed for 
demanding clients who appreciate luxury and 
professionalism. This is our philosophy to care about 
body and face during beauty rituals that soothe the 
soul and bring a state of deep relaxation. Fontia 
cosmetics focus on the individual needs of the skin, 
thus improve its condition, prevent changes and 
provide skin with everything it needs. 
Our unique cosmetics  are created on the basis of 
healing sulphuric water, Shea butter and unique 
natural composition of vegeta oils (buriti, argan 
oil, avocado, macadamia, sweet almond oil) and 
marine algae. The carefully selected raw materials 
of the highest quality guarantee extremely 
effective performance and satisfaction with the 
use of Fontia cosmetics. Fontia cosmetics series 
contains algal body scrub with buriti oil, algal 
body mask, algal body butter and buriti oil algal-
sulphuric hand cream. 
World brands produce not only luxurious safe 
cosmetics of excellent quality and effectiveness, 
but a professional care tailored to individual needs 
as well. SPA Center, through the implementation 
of the idea of holistic beauty, presents a holistic 
approach to the soul and body care.



Kuchnia Hotelu Bristol**** jest połączeniem 
wysublimowanych smaków, zapachów i kolorów. 
Szeroki wybór wykwintnych dań stanowi połączenie 
nowoczesnych koncepcji kulinarnych z tradycyjną 
kuchnią regionalną.
Nad każdym etapem przygotowania dań czuwa Szef 
Kuchni, który dba o to, aby na talerzach pojawiły się 
tylko kulinarne dzieła sztuki.
   

The cuisine of the Bristol**** Hotel is composed 
of sublime flavours, smells and colours. The great 
variety of refined dishes is a combination of the 
modern culinary approach with the traditional, 
local cuisine.
The Chef watches over each stage of the dish 
preparation and makes sure that only culinary 
works of art are served.
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FINE dININGart of  



Sztuka jest narzędziem zdolnym wyrwać z rutyny 
odczuć i nawyków powodujących stres.
Program Terapia Art & Spa to autorski program prak-
tyk, dostosowany do specyficznej aury i przestrzeni 
hotelu, opracowany jako metoda wspierająca i asystu-
jąca leczeniu. Forma oferty ma charakter drogi indy-
widualnych odkryć  w sferze własnej mapy osobowości 
i emocji. Jest to droga śladem inspiracji praktykami 
wielu różnych kultur i ośrodków arteterapeutycznych 
na świecie.
Wyjątkowe możliwości hotelu oraz odwaga i wi-
zjonerstwo właścicieli pozwalają na łączenie mul-
timediów z nowatorskimi formami plastycznymi,  
a zwłaszcza zastosowanie niezwykłych i estetycz-
nych rekwizytów, które grają główną rolę podczas 
zajęć arteterapeutycznych.
Właściciele wierzą w uzdrawiającą moc sztuki i w to,  
że człowiek, który obcuje z jej przejawami, czuje się 
lepiej i szybciej wraca do zdrowia. Dlatego specjalnie 
dla swoich gości zgromadzili blisko 200 dzieł sztuki 
polskich artystów, m.in. Sylwestra Ambroziaka, Marii 
Anto, Stanisława Baja, Kuby Bąkowskiego, Edwarda 
Dwurnika, Antoniego Fałata, Zbigniewa Frączkiewi-
cza, Maurycego Gomulickiego i wielu innych.

Art is a tool that can to set you free from the routine 
of habits and feelings which cause stress.
The programme Art & Spa Therapy is an author’s 
programme – adapted to the hotel’s specific aura 
and space, and developed as a method supporting 
the treatment. It is a kind of individual path of 
discoveries within one’s own personal map of 
emotions. The method is inspired by experiences 
of various cultures and art therapy centres all 
over the world.
The hotel’s exceptional potential, as well as the 
courage and visionariness of the hotel’s owners 
enable to combine multimedia with modern art 
forms, especially using unique aesthetic props 
which play a major role during classes.
The owners believe in the healing power of art, 
that a person communing with its manifestations 
can feel better and recover faster. That is why the 
owners have gathered for their guests almost 200 
works of art created by Polish artists: Sylwester 
Ambroziak, Maria Anto, Stanisław Baj, Kuba 
Bąkowski, Edward Dwurnik, Antoni Fałat, 
Zbigniew Frączkiewicz, Maurycy Gomulicki, 
among others.
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BrISTOL **** 
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gdzie terapia jest sztuką... 
...a sztuka terapią

where art is healing... 
...and healing is art
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28-100 busko-Zdroj

Poland

tel.: +48 41 33 030 33 

e-mail: info@bristolbusko.pl

www.bristolbusko.pl

Art & MEDICAL SPA 

„dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie Fontia sp. z o.o. 

jest współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, 

działanie 6.1 - Paszport do eksportu.

“budgetary grants on innovations – we invest in your future”

the project “implementation of the export development plan in  

Fontia sp. z o.o. is co-financed from the subsidies of the european 

Regional development Fund within the operational Programme 

“innovative economy” measure 6.1 - Passport to export.



www.bristolbusko.pl


