ŚWINOUJŚCIE Ośrodek Rehabilitacyjno-Sanatoryjny„KORAB”
ORS „Korab” położony jest w centrum dzielnicy nadmorskiej, przy promenadzie, około 100m od plaży.
Pokoje o zróżnicowanym standardzie 1, 2 i 3 -osobowe z łazienką, wyposażone w TV, radio, czajnik i telefon.
Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, baza zabiegowa, świetlica i salka sportowo-rehabilitacyjna. Do
dyspozycji gości: rowery oraz kijki Nordic Walking. Ośrodek posiada windę oraz parking płatny (140 zł za
cały turnus po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, monitorowany, niestrzeżony).
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, choroby układu oddechowego, schorzenia układu krążenia,
cukrzyca, schorzenia alergiczne, kobiety po mastektomii, choroby dermatologiczne, choroby neurologiczne,
choroby układu pokarmowego, schorzenia endokrynologiczne, przewlekłe zapalenie trzustki, zaburzenia
głosu i mowy, schorzenia metaboliczne, schorzenia laryngologiczne.
Baza zabiegowa: diadynamik, galwanizacja, jonoforeza lekowa, fonoforeza, ultradźwięki, lampa sollux,
magnetoterapia, masaż wibracyjny, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, krioterapia punktowa, masaż
mechaniczny kręgosłupa, inhalacja solankowa, lampa Bio-V, laser, masaż wirowy kończyn górnych i
dolnych, okłady borowinowe.
Turnus zaczyna się śniadaniem w dniu przyjazdu i kończy kolacją w dniu wyjazdu.

Termin
15.03-28.03
30.03-12.04
Świąteczny

14.04-27.04
29.04-12.05
14.05-27.05
29.05-11.06
13.06-26.06
28.06-11.07
13.07-26.07
28.07-10.08
12.08-25.08
27.08-09.09
11.09-24.09
26.09-09.10
11.10-24.10
06.11-19.11
21.11-04.12
06.12-19.12
21.12-03.01.22
Świąteczny z Balem Sylwestrowym

Skrzydło A
Skrzydło B
miejsce
miejsce
miejsce
Pok. 1-os.
w pok. 2-os.
w pok. 2-os. w pok. 3-os.
1600 zł
1900 zł
1700 zł
1650 zł
1800 zł

2100 zł

1900 zł

1850 zł

1700 zł
1800 zł
1950 zł
2100 zł
2300 zł
2400 zł

2000 zł
2100 zł
2250 zł
2400 zł
2600 zł
2700 zł

1800 zł
1900 zł
2050 zł
2200 zł
2400 zł
2500 zł

1750 zł
1850 zł
2000 zł
2150 zł
2350 zł
2450 zł

2550 zł

2850 zł

2650 zł

2600 zł

2450 zł
2350 zł
2300 zł
2200 zł
2050 zł
1850 zł
1750 zł
1650 zł

2750 zł
2650 zł
2600 zł
2500 zł
2350 zł
2150 zł
2050 zł
1950 zł

2550 zł
2450 zł
2400 zł
2300 zł
2150 zł
1950 zł
1850 zł
1750 zł

2500 zł
2400 zł
2350 zł
2250 zł
2100 zł
1900 zł
1800 zł
1700 zł

2550 zł

2850 zł

2650 zł

2600 zł

Cena dla opiekuna (1 zabieg) wynosi: minus 100 zł od ceny skierowania w każdym terminie
Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet: cukrzycowa i
lekkostrawna), zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i
pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza i stanu zdrowia kuracjusza (3 zabiegi dziennie w
dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz pierwszego i ostatniego dnia turnusu), 2 wieczorki taneczne
przy zespole muzycznym, wycieczki piesze, wycieczki rowerowe, spacery z kijkami Nordic Walking,
wycieczkę autokarową, imprezy oświatowo-kulturalne, zajęcia indywidualne i grupowe.

Pobyty 7-dniowe
Pobyt rozpoczyna się śniadaniem dnia pierwszego i kończy kolacją dnia ostatniego.
Termin

Skrzydło A
Cena

24.06-30.06
02.07-08.07
10.07-16.07
18.07-24.07
26.07-01.08
03.08-09.08
11.08-17.08
19.08-25.08

1400 zł

W cenie pobytu:








zakwaterowanie,
wyżywienie składające się z 3 posiłków dziennie,
wieczorek taneczny przy zespole muzycznym,
wycieczki piesze, wycieczki rowerowe,
spacery z kijkami Nordic Walking,
wycieczka autokarowa.

Dopłata do pokoju 1-osobowego w skrzydle „B”: plus 150 zł do ceny pobytu w każdym terminie
Dopłata do pokoju 2-osobowego w skrzydle „B”: plus 50 zł do ceny pobytu w każdym terminie
Dopłata do pokoju 3-osobowego w skrzydle „B”: plus 25 zł do ceny pobytu w każdym terminie

Pobyty 10-dniowe
Pobyt rozpoczyna się śniadaniem dnia pierwszego i kończy kolacją dnia ostatniego.
Termin
17.03-26.03
28.03-06.04
08.04-17.04
19.04-28.04
30.04-09.05
11.05-20.05
22.05-31.05
02.06-11.06
13.06-22.06
27.08-05.09
07.09-16.09
18.09-27.09
29.09-08.10

Skrzydło A
Cena
1400 zł
1500 zł (święta)
1400 zł
1450 zł
1500 zł
1650 zł
1700 zł
1800 zł
1900 zł
1850 zł
1750 zł
1700 zł

W cenie pobytu:
 zakwaterowanie,
 wyżywienie składające się z 3 posiłków dziennie,
 wieczorek taneczny przy zespole muzycznym,
 wycieczki piesze, wycieczki rowerowe, spacery z kijkami Nordic Walking, wycieczka
autokarowa,
 jeden zabieg w dni robocze oprócz pierwszego i ostatniego dnia pobytu.
Dopłata do pokoju 1-osobowego w skrzydle „B”: plus 300 zł do ceny pobytu w każdym terminie
Dopłata do pokoju 2-osobowego w skrzydle „B”: plus 100 zł do ceny pobytu w każdym terminie
Dopłata do pokoju 3-osobowego w skrzydle „B”: plus 50 zł do ceny pobytu w każdym terminie

ŚWINOUJŚCIE ORW „GRAAL”
ORW „Graal” położony jest w cichej i spokojnej części Świnoujścia, naprzeciwko sosnowego lasu w
odległości ok. 450m od morza. Jest to kompleks czterech pawilonów 2-piętrowych dla ok. 350 osób z własną
stołówką, bazą zabiegową, krytym basenem rekreacyjnym i kawiarnią. Pokoje 1, 2, 3-osobowe i pokoje typu
studio z pełnym węzłem sanitarnym wyposażone w TV, lodówkę i czajnik. Na terenie ośrodka znajduje się
ogród z ławeczkami, plac zabaw dla dzieci, altana z grillem, parking niestrzeżony płatny (200 zł turnus).
Ośrodek nie posiada windy.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, dysfunkcja narządu słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba
psychiczna, padaczka, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, choroby
neurologiczne, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, kobiety po mastektomii, zaburzenia rozwoju
psychoruchowego,
choroby układu krwiotwórczego, zaburzenia głosu i mowy, cukrzyca, choroby
dermatologiczne, choroby układu pokarmowego, przewlekłe zapalenie trzustki, mózgowe porażenie
dziecięce, zaburzenia depresyjne.
Baza zabiegowa: masaż ręczny częściowy, plastry borowinowe, interdyn, diadynamik, prądy Tens’a, laser,
magnetoterapia, ultradźwięki, lampa bioptron, krioterapia punktowa.
Turnus zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN
27.03-10.04
17.04-01.05
01.05-15.05
15.05-29.05
29.05-12.06
12.06-26.06
10.07-24.07
07.08-21.08
21.08-04.09
04.09-18.09
18.09-02.10
02.10-16.10
16.10-30.10
06.11-20.11
20.11-04.12
04.12-18.12
19.12-02.01.22

miejsce w pok. 2,
3-os.
lub studio 2+2

Pok. 1-os.

1990 zł

2490 zł

2390 zł

2890 zł

2690 zł

3190 zł

2390 zł

2890 zł

1990 zł

2490 zł

2690 zł

3190 zł

 Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 100 zł od ceny skierowania w każdym terminie
Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu
szwedzkiego + lunch w formie zupy lub przekąsek, zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku i końcu
turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (2 zabiegi
dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz bezlimitowe korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny
suchej i łaźni parowej w godzinach otwarcia), zajęcia indywidualne i grupowe.

Pobyty 7-dniowe
Pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

SEZON NISKI
RODZAJ POKOJU

SEZON WYSOKI

04.01-25.06
26.06-30.08
31.08-21.12

Pok. 1-os.

1230 zł

1762 zł

miejsce w pok. 2-os.

931 zł

1164 zł

miejsce w pok. 3-os. lub studio 2+2

898 zł

1097 zł

W cenie pobytu:
 zakwaterowanie,
 wyżywienie składające się z 2 posiłków dziennie,
 bezlimitowe korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny
suchej i łaźni parowej w godzinach otwarcia,
 bon o wartości 50 zł dla osób dorosłych
do wykorzystania na zabiegi w ośrodku.
Oferta nie obowiązuje w okresach świątecznych i w terminach: 30.04-04.05 oraz 02.06-06.06.

MIĘDZYWODZIE

OSRW „GRAŻYNA”

OSRW „Grażyna” położony jest w samym centrum Międzywodzia, w odległości ok. 300 metrów od morza.
Jest to kompleks dwóch budynków dla 60 osób. W budynku I znajdują się pokoje, jadalnia, gabinety
zabiegowe, solarium. W budynku II znajdują się pokoje, kawiarnia, sala konferencyjna, bilard, tenis stołowy,
gry zręcznościowe, sauna, jacuzzi, pawilon handlowy z punktem Lotto. Pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z łazienką,
TV, czajnikiem, Internetem (Hot-spot). Na terenie ośrodka bezpłatne miejsca parkingowe, a w odległości
100m ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Ośrodek posiada podjazd dla wózków oraz windę w I budynku.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, schorzenia układu krążenia, choroby układu oddechowego,
choroby układu pokarmowego, cukrzyca, choroby neurologiczne, padaczka, choroby układu krwiotwórczego,
choroby układu moczowo-płciowego, dysfunkcja narządu słuchu, dysfunkcja narządu wzroku, schorzenia
endokrynologiczne, zaburzenia głosu i mowy, schorzenia metaboliczne.
Baza zabiegowa: magnetoterapia, krioterapia punktowa, hydromasaż, aquavibron, mata masująca, pas
masujący, laseroterapia, tlenoterapia, aromaterapia, fotel masujący, fototerapia, elektroterapia, ultradźwięki,
viofor JPS, lampa sollux, ćwiczenia ogólnousprawniające z wykorzystaniem przyrządów: steppera, rowera
rehabilitacyjnego pionowego i poziomego, orbiteka, ćwiczenia z instruktorem fitnesu i callaneticsu, sauna,
jacuzzi z koloroterapią, solarium.
Turnus zaczyna się śniadaniem w dniu przyjazdu (zakwaterowanie w pokojach od godz. 09.00) i kończy kolacją w dniu
wyjazdu (wykwaterowanie z pokoi do godz. 18.00)

TERMIN
18.01-31.01
15.02-28.02
01.02-14.02
15.03-28.03
29.03-11.04
12.04-25.04
26.04-09.05
10.05-23.05
24.05-06.06
07.06-20.06
21.06-04.07
05.07-18.07
02.08-15.08
19.07-01.08
16.08-29.08
30.08-12.09
13.09-26.09
27.09-10.10
11.10-24.10
25.10-07.11

miejsce
w pok. 2-os.

miejsce
w pok. 3, 4-os.

Pok. 1-os.

1570 zł

1500 zł

1720 zł

1860 zł
1645 zł
1710 zł
1915 zł
2115 zł

1750 zł
1570 zł
1640 zł
1845 zł
1980 zł

2015 zł
1860 zł
1950 zł
2145 zł
2325 zł

2250 zł

2115 zł

2490 zł

2115 zł
1915 zł
1845 zł
1645 zł

1980 zł
1845 zł
1710 zł
1570 zł

2325 zł
2145 zł
2075 zł
1860 zł

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie,
badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (3 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku), poranne
zajęcia z instruktorem fitnessu i callaneticsu, spacery z kijkami Nordic Walking, wieczorek powitalny i
pożegnalny przy muzyce „na żywo” i lampce wina, zajęcia indywidualne i grupowe pod opieką instruktora
k.o., wycieczka autokarowa po wyspie Wolin (m.in.Wolin i Osada Słowian i Wikingów, Jezioro Turkusowe,
Muzeum-Bunkier Broni V3, Międzyzdroje).

Pobyty 7-dniowe z zabiegami
Pobyt rozpoczyna się obiadem dnia pierwszego i kończy śniadaniem dnia ostatniego
miejsce
w pok.
2, 3, 4-os.

TERMIN
18.01-24.01
25.01-31.01
01.02-07.02
08.02-14.02
15.02-21.02
22.02-28.02
01.03-07.03
08.03-14.03
15.03-21.03
22.03-28.03
29.03-06.04
(9 dni)
12.04-18.04
19.04-25.04

962 zł

Pok.
1-os.

1034 zł

1568 zł

1663 zł

962 zł

1034 zł

TERMIN
26.04-02.05
03.05-09.05
10.05-16.05
17.05-23.05
24.05-30.05
31.05-06.06
07.06-13.06
14.06-20.06
21.06-27.06
28.06-04.07
05.07-11.07
12.07-18.07
19.07-25.07
26.07-01.08

miejsce
w pok.
2, 3, 4-os.
1176 zł

1247 zł

1034 zł

1105 zł

1105 zł

1176 zł

1176 zł

1247 zł

1212 zł

1283 zł

Pok.
1-os.

TERMIN
02.08-08.08
09.08-15.08
16.08-22.08
23.08-29.08
30.08-05.09
06.09-12.09
13.09-19.09
20.09-26.09
27.09-03.10
04.10-10.10
11.10-17.10
18.10-24.10
25.10-31.10

miejsce
w pok.
2, 3, 4-os.

Pok.
1-os.

1212 zł

1283 zł

1176 zł

1247 zł

1105 zł

1176 zł

962 zł

1034 zł

W cenie pobytu:


6 noclegów, całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków, 15 zabiegów rehabilitacyjnych.

MIĘDZYWODZIE

ORW „RZEMIEŚLNIK”

ORW „Rzemieślnik” położony jest w otoczeniu lasu sosnowego, w odległości 200m od plaży. Jest to
kompleks dwóch budynków hotelowych dla 160 osób z własną bazą zabiegową i kawiarnią. Jadalnia
znajduje się w osobnym budynku oddalonym o 50m. Pokoje 1, 2, 3, 4 –osobowe z łazienką, TV i czajnikiem.
Do dyspozycji gości: miejsce na grill i ognisko, plac zabaw dla dzieci oraz płatne miejsce postojowe. Ośrodek
posiada windę w budynku głównym.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, dysfunkcja
narządu słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu krążenia,
schorzenia układu oddechowego, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, choroby układu moczowopłciowego, schorzenia laryngologiczne, zaburzenia głosu i mowy, cukrzyca, autyzm, choroby neurologiczne,
choroby układu pokarmowego, schorzenia metaboliczne, choroby układu krwiotwórczego, całościowe
zaburzenia rozwojowe, schorzenia onkologiczne, kobiety po mastektomii, choroby przemiany materii.
Baza zabiegowa: kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, kąpiel wirowa kończyn górnych i podudzi, masaż
wodny stóp, inhalacje, aquavibron, ultradźwięki, sonoforeza, prądy Tens’a, laser, lampa Bio-V, lampa sollux,
krioterapia miejscowa, magnetronik, materac i fotel wibracyjny, UGUL, gimnastyka indywidualna i grupowa,
masaż limfatyczny BOA, masażer stóp.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu + suchy prowiant.

TERMIN
07.01-21.01
04.03-18.03
21.01-04.02
18.03-01.04
04.02-18.02
07.04-21.04
18.02-04.03
21.04-05.05
06.05-20.05
21.05-04.06
05.06-19.06
21.06-05.07
06.07-20.07
21.07-04.08
20.08-03.09
05.08-19.08
06.09-20.09
21.09-05.10
06.10-20.10
20.10-03.11
03.11-17.11
17.11-01.12
01.12-15.12

miejsce
w pok. 2, 3, 4-os.

Pok. 1-os.

1350 zł

1400 zł

1400 zł
1490 zł
1550 zł
1690 zł
1750 zł
1900 zł

1450 zł
1590 zł
1690 zł
1790 zł
1850 zł
1950 zł

1990 zł

2190 zł

1890 zł
1690 zł
1450 zł
1350 zł

1990 zł
1790 zł
1500 zł
1400 zł

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie,
badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (3 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku), zajęcia
indywidualne i grupowe.

DŹWIRZYNO

OWR „BRYZA”

OWR „Bryza” usytuowany jest na rozległym, zielonym terenie (ok. 1,8 ha), 300m od piaszczystej plaży oraz
ok. 500m od jeziora Resko Pomorskie. Ośrodek składa się z trzech budynków o zróżnicowanym standardzie.
Oferta dotyczy budynku „B” 1-piętrowego, posiadającego 40 pokoi 2 i 3-osobowych. Wszystkie pokoje z
łazienkami, wyposażone w TV, chłodziarkę oraz sprzęt plażowy. W budynku znajduje się również świetlica i
sala gimnastyczna. Budynek „B” jest oddalony 25m od budynku głównego „A”, w którym znajduje się:
recepcja, jadalnia, kawiarnia, kompleks basenowy (2 baseny kryte, 2 jacuzzi, sauna), baza zabiegowa, sala

fitness, sala klubowa, salon fryzjerski i kosmetyczny. Na terenie Ośrodka znajduje się również stół do pingponga, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci oraz parking płatny. Obiekt posiada windę w budynku A i
B.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego,
padaczka, choroby neurologiczne, cukrzyca.
Baza zabiegowa: masaż wibracyjny, laseroterapia, lampa sollux, lampa Bio-V, masaż wirowy rąk i nóg, pole
magnetyczne, prądy interferencyjne, diadynamik, jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja, prądy Tens’a,
inhalacje solankowe, gimnastyka w basenie.
Zniżki/opłaty: opiekun – zniżka 160 zł od ceny turnusu, dzieci z dofinansowaniem 6 -10 lat - oddzielne
spanie z rehabilitacją - zniżka 10% od ceny kuracjusza, dzieci bez dofinansowania 3-10 lat - bez rehabilitacji
- zniżka 10% od ceny opiekuna, na wspólnym spaniu - 50% od ceny opiekuna, dzieci do lat 3 (bez
świadczeń) w lipcu i sierpniu opłata: 140 zł, w pozostałych terminach pobyt bezpłatny.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu + suchy prowiant.

TERMIN
17.04-01.05
01.05-15.05
15.05-29.05
18.09-02.10
02.10-16.10
03.10-17.10

miejsce w pok. 2-os.
bez balkonu lub z
częściowo zakrytym
balkonem
1778 zł

miejsce w pok. 2-os.
z balkonem

miejsce w pok. 3-os.
z balkonem

1950 zł

1834 zł

1952 zł

2120 zł

1980 zł

1778 zł

1950 zł

1834 zł

1582 zł

1750 zł

1638 zł

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie,
badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (2 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku), korzystanie
z kompleksu basenowego (2 baseny kryte, jacuzzi i sauna), grill 1 raz w tygodniu w sezonie letnim, w
zależności od pogody, zajęcia indywidualne i grupowe.

DŹWIRZYNO CZUiR „GEOVITA”
CZUiR ”Geovita” malowniczo położony na wydmie, pośród lasu sosnowego, z bezpośrednim wyjściem na
plażę, oddaloną zaledwie 200m. Jest to budynek 3-kondygnacyjny dla 197 osób z basenem rekreacyjnorehabilitacyjnym, stołówką i bazą zabiegową. Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem i
sprzętem plażowym. Do dyspozycji gości: stół do tenisa stołowego, kijki Nordic Walking, kawiarnia, chata
grillowa, bezpłatny dostęp do Internetu w określonych strefach, bezpłatny parking. Ośrodek posiada windę.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, schorzenia
układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka,
choroby układu pokarmowego, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, choroby neurologiczne, zaburzenia
depresyjne, choroby układu moczowo-płciowego, kobiety po mastektomii.
Baza zabiegowa: prądy interferencyjne, prądy Tens’a, pole magnetyczne, ultradźwięki, jonoforeza,
laseroterapia, lampa sollux, inhalacje solankowe, inhalacje ultradźwiękowe, masaż wibracyjny, masaż
pneumatyczny BOA, krioterapia punktowa, okłady borowinowe częściowe, gimnastyka zbiorowa i w basenie,
hydromasaż, hydromasaż z olejkami, kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, kąpiel w ekstrakcie borowinowym,
masaż wirowy kończyn dolnych i górnych.

Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN

miejsce
w pok. 2-os.
standard
1850 zł

opiekun
w pok. 2-os.
standard
1650 zł

miejsce
w pok. 2-os.
komfort
2100 zł

opiekun
w pok. 2-os.
komfort
1900 zł

Pok. 1-os.

23.05-06.06
2200 zł
03.10-17.10
17.10-31.10
07.11-21.11
1600 zł
1350 zł
1800 zł
1550 zł
1900 zł
21.11-05.12
05.12-19.12
 Dzieci z orzeczeniem do lat 12, ½ wyżywienia, z zabiegami: minus 20% od ceny skierowania
kuracjusza w każdym terminie

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie,
badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (2 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz
bezlimitowe korzystanie z basenu w godzinach otwarcia), korzystanie z sali tenisa stołowego, wypożyczenie
kijków Nordic Walking, Internet Wi-Fi w określonych strefach, zajęcia indywidualne i grupowe.

KOŁOBRZEG

ORW

„DOZAMEL”

ORW „Dozamel” znajduje się w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzegu w bezpośrednim sąsiedztwie parku
nadmorskiego, w odległości ok. 150m od plaży. Jest to kompleks 5 pawilonów 1–piętrowych. Komfortowe
pokoje 2–osobowe z łazienką, wyposażone w TV, czajnik, telefon, lodówkę, suszarkę do włosów oraz sprzęt
plażowy. Stołówka i baza zabiegowa znajdują się na terenie ośrodka w osobnym pawilonie. Ośrodek nie
posiada windy.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, choroby neurologiczne, cukrzyca, choroby reumatyczne,
schorzenia układu krążenia, kobiety po mastektomii, schorzenia układu oddechowego, upośledzenie
umysłowe, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, schorzenia
metaboliczne.
Baza zabiegowa: kąpiel solankowa, hydromasaż, okłady borowinowe, magnetostymulacja, masaż
mechaniczny ciała, fotel masujący, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, laser, lampa bioptron, lampa
sollux, inhalacje lekowe i solankowe, krioterapia miejscowa, gimnastyka indywidualna i zbiorowa.
Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN
16.01-30.01
27.02-13.03
30.01-13.02
13.03-27.03
13.02-27.02
27.03-10.04
10.04-24.04
24.04-08.05
08.05-22.05
22.05-05.06
05.06-19.06

miejsce
w pok. 2-os.
1660 zł
2280 zł
2100 zł
2330 zł

19.06-03.07
03.07-17.07
17.07-31.07
31.07-14.08
14.08-28.08
28.08-11.09
11.09-25.09
25.09-09.10
09.10-23.10
23.10-06.11
06.11-20.11
20.11-04.12
19.12-02.01.22

2700 zł

2330 zł
2280 zł
1660 zł
2330 zł

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie,
badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (20 zabiegów w ciągu turnusu w dni robocze od poniedziałku do piątku),
zajęcia indywidualne i grupowe.

KOŁOBRZEG

Instytut Zdrowia „KORAL LIVE”

IZ „Koral Live” położony jest w dzielnicy uzdrowiskowej, w odległości 150m od morza. Ośrodek dysponuje
280 miejscami w pokojach 1 i 2-osobowych. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, TV, lodówkę, telefon i
czajnik. Ośrodek posiada własną jadalnię, bazę zabiegową, kawiarnię oraz strefę wodną z basenem
solankowym i rekreacyjnym. Ośrodek posiada windę.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego,
padaczka, choroby neurologiczne, choroby dermatologiczne, schorzenia alergiczne, schorzenia narządów
wydzielania wewnętrznego, schorzenia endokrynologiczne, schorzenia układu krwiotwórczego, choroby
układu moczowo-płciowego, schorzenia onkologiczne, przewlekłe zapalenie trzustki, kobiety po mastektomii,
schorzenia laryngologiczne, cukrzyca, schorzenia reumatyczne, choroba psychiczna.
Baza zabiegowa: interdyn, magnetronik, lampa sollux, laser, krioterapia miejscowa, okłady fango, inhalacje,
kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, hydromasaż, kąpiel wirowa rąk i nóg, gimnastyka zbiorowa w basenie,
drenaż limfatyczny aparatem BOA.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu + suchy prowiant.

TERMIN
06.02-20.02
20.02-06.03
06.03-20.03
20.03-03.04
03.04-17.04
17.04-01.05
01.05-15.05
15.05-29.05
29.05-12.06
12.06-26.06
26.06-10.07
24.07-07.08
10.07-24.07
07.08-21.08
21.08-04.09
04.09-18.09
18.09-02.10
02.10-16.10
16.10-30.10
02.11-16.11
30.11-14.12
16.11-30.11

miejsce
w pok. 2-os.
1600 zł
1800 zł
2000 zł
2300 zł
2250 zł
2450 zł
2700 zł

Pok. 1-os.
2080 zł
2340 zł
2600 zł
2990 zł
2925 zł
3185 zł
3510 zł

2900 zł

3770 zł

2700 zł
2600 zł
2400 zł
2000 zł
1850 zł

3510 zł
3380 zł
3120 zł
2600 zł
2405 zł

1600 zł

2080 zł

 Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 100 zł od ceny skierowania w każdym terminie

Cena turnusu obejmuje:
Całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków-śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu
szwedzkiego, zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku turnusu, doraźną opiekę lekarską i
pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (2 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku
do piątku oraz bezlimitowe korzystnie z basenu pływackiego i solankowego z terapeutycznymi masażerami,
jacuzzi, sauny suchej i parowej), zajęcia indywidualne i grupowe.

Pobyty 7 i 14-dniowe z zabiegami
Pobyt rozpoczyna się kolacją dnia pierwszego i kończy śniadaniem dnia ostatniego.

Pobyty 7-dniowe
TERMIN

Pok. 1-os.

04.01-28.02
01.03-30.04
01.05-31.05
01.06-30.06
01.07-31.08
01.09-30.09
01.10-31.10
01.11-21.12

1349 zł
1580 zł
1881 zł
2133 zł
2315 zł
2133 zł
1881 zł
1356 zł

04.01-28.02
01.03-30.04
01.05-31.05
01.06-30.06
01.07-31.08
01.09-30.09
01.10-31.10
01.11-21.12

2548 zł
3010 zł
3612 zł
4116 zł
4480 zł
4116 zł
3612 zł
2562 zł

Pok. 2-os.
Standard

Pok. 2-os.
Plus

985 zł
1125 zł
1104 zł
1244 zł
1349 zł
1489 zł
1510 zł
1650 zł
1657 zł
1797 zł
1510 zł
1650 zł
1349 zł
1489 zł
1041 zł
1216 zł
Pobyty 14-dniowe
1820 zł
2100 zł
2058 zł
2338 zł
2548 zł
2828 zł
2870 zł
3150 zł
3164 zł
3444 zł
2870 zł
3150 zł
2548 zł
2828 zł
1932 zł
2212 zł

Pok. 2-os. z
tarasem

Apartament

1090 zł
1209 zł
1454 zł
1615 zł
1762 zł
1615 zł
1454 zł
1181 zł

1349 zł
1580 zł
1881 zł
2133 zł
2315 zł
2133 zł
1881 zł
1356 zł

2030 zł
2268 zł
2758 zł
3080 zł
3374 zł
3080 zł
2758 zł
2142 zł

2548 zł
3010 zł
3612 zł
4116 zł
4480 zł
4116 zł
3612 zł
2562 zł

Cena pobytu obejmuje:
 zakwaterowanie w wybranym typie pokoju,
 wyżywienie składające się z trzech posiłków dziennie,
 3 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku (w tym w ciągu trwania pobytu 1 masaż przy
pobycie 7-dniowym, a przy pobycie 14-dniowym 2 masaże),
 konsultacja lekarska, doraźna opieka lekarska i pielęgniarska,
 korzystnie z basenu pływackiego i solankowego z terapeutycznymi masażerami, jacuzzi,
 program animacji czasu wolnego.

KOŁOBRZEG

ORW „MAGNOLIA”

ORW ”Magnolia” położony jest w zachodniej części Kołobrzegu w odległości 950m od morza i 200m od
portu rybackiego i jachtowego. Jest to budynek 3-piętrowy z własną jadalnią, bazą zabiegową, kompleksem
basenowym z jacuzzi, sauną suchą i parową. Pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką, TV, telefonem i lodówką. Do
dyspozycji gości bezpłatne wypożyczanie rowerów (1 godz. dziennie) i kijków Nordic Walking. Ośrodek
posiada windę.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, padaczka,
schorzenia układu oddechowego, schorzenia układu krążenia, choroby neurologiczne, cukrzyca, choroby
układu moczowo-płciowego, schorzenia alergiczne, schorzenia onkologiczne, schorzenia narządów
wydzielania wewnętrznego, schorzenia reumatyczne, kobiety po mastektomii, schorzenia laryngologiczne.
Baza zabiegowa: kąpiel perełkowa, hydromasaż, kąpiel wirowa nóg, prądy interferencyjne, diadynamiczne,
ultradźwięki, laseroterapia, magnetoterapia, lampa sollux, koloroterapia, inhalacje, okłady borowinowe i
parafango, aquavibron, gimnastyka sucha i w basenie, UGUL, Nordic Walking.
Turnus zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu + suchy prowiant.
TERMIN
30.01-13.02
13.02-27.02
27.02-13.03
13.03-27.03
27.03-10.04
10.04-24.04
24.04-08.05
08.05-22.05
22.05-05.06
05.06-19.06
19.06-03.07
03.07-17.07
17.07-31.07
31.07-14.08
14.08-28.08
28.08-11.09
11.09-25.09
25.09-09.10
09.10-23.10
23.10-06.11
06.11-20.11
20.11-04.12
04.12-18.12
19.12-02.01.22

miejsce w pok. 2-os.
Opiekun
Kuracjusz
(bez zabiegów)

Pok. 1-osobowy

1450 zł

1350 zł

1700 zł

1500 zł
1550 zł
1700 zł
1750 zł
1800 zł
1900 zł
2000 zł
2100 zł
2200 zł

1400 zł
1450 zł
1600 zł
1650 zł
1700 zł
1800 zł
1900 zł
2000 zł
2100 zł

1800 zł
1900 zł
1950 zł
2000 zł
2100 zł
2200 zł
2300 zł
2450 zł
2550 zł

2350 zł

2250 zł

2800 zł

2300 zł
2200 zł
2150 zł
2050 zł
1900 zł
1650 zł
1600 zł
1500 zł
1450 zł
2300 zł

2200 zł
2100 zł
2050 zł
1950 zł
1800 zł
1550 zł
1500 zł
1400 zł
1350 zł
2200 zł

2700 zł
2600 zł
2550 zł
2450 zł
2300 zł
2050 zł
2050 zł
1900 zł
1750 zł
2700 zł

Dopłata do pokoju z balkonem: plus 100 zł do ceny skierowania w miesiącach od maja do
września włącznie
Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet: cukrzycowa i
lekkostrawna), zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i
pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (30 zabiegów + 2 masaże kręgosłupa w ciągu
turnusu w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz bezlimitowe korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny
suchej i parowej poza godzinami zabiegowymi), zajęcia indywidualne i grupowe.

SARBINOWO

OWR „BESKID”

OWR „Beskid” położony jest na obrzeżach Sarbinowa w otoczeniu zieleni i rozległych terenów
w odległości zaledwie 50m od morza. Jest to kompleks 3 budynków 2-piętrowych z własną stołówką, bazą
zabiegową i kawiarnią. Pokoje 2 i 3–osobowe z łazienką, TV i balkonem. Do dyspozycji gości boiska do
kometki, piłki nożnej i siatkowej, miejsce grillowe, place zabaw dla dzieci, dwie bawialnie dla dzieci, siłownia
zewnętrzna, alejki spacerowe z ławeczkami, basen zewnętrzny, brodzik dla dzieci oraz parking. Ośrodek
posiada windę do kawiarni, nie posiada windy w budynkach mieszkalnych.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, choroby neurologiczne, schorzenia układu
krążenia, schorzenia układu oddechowego, choroby układu pokarmowego, choroby układu moczowopłciowego, dysfunkcja narządu wzroku, cukrzyca, schorzenia układu krwiotwórczego, schorzenia narządów
wydzielania wewnętrznego, kobiety po mastektomii, choroby przemiany materii, autyzm.
Baza zabiegowa: gimnastyka indywidualna, zbiorowa, korekcyjna, ćwiczenia manualne, siłownia, UGUL,
lampa sollux, bioptron, laser, krioterapia miejscowa, ultradźwięki, diadynamik, interdyn, galwanizacja, prądy
Tens’a, Trabert’a, magnetronik, materac magnetyczny, inhalacje, masaż wibracyjno-mechaniczny, fotele
magnetyczne, masaż wirowy kończyn dolnych, górnych i kręgosłupa, grota solna.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu (zakwaterowanie w pokojach od godz. 17.00) i kończy obiadem w dniu
wyjazdu. (wykwaterowanie z pokoi do godz. 15.00)

TERMIN
14.04-28.04
04.05-18.05
19.05-02.06
03.06-17.06
18.06-02.07
03.07-17.07
18.07-01.08
02.08-16.08
17.08-31.08
01.09-15.09
16.09-30.09
01.10-15.10



miejsce w pok. 2, 3-os.
Standard
Standard
podstawowy
podwyższony
1500 zł
1600 zł
1730 zł
1850 zł
1850 zł
2000 zł
1930 zł
2080 zł
2080 zł
2230 zł
2200 zł
2350 zł
2250 zł

2400 zł

2040 zł
1840 zł
1690 zł
1500 zł

2190 zł
1990 zł
1840 zł
1600 zł

Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 100 zł od ceny skierowania w każdym terminie

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie,
badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (2 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku), zajęcia
indywidualne i grupowe, dwa ogniska z poczęstunkiem przy muzyce na żywo, dwa wieczorki przy muzyce na
żywo.

MIELNO ORW „SYRENA”
ORW ”Syrena” położony jest na ogrodzonym terenie ok. 1,5ha w odległości zaledwie 150m od plaży. Jest to kompleks
trzech budynków (budynki: A, E, F). Budynek A jest 3-piętrowy połączony z 4-piętrowym budynkiem F, w którym
znajduje się taras widokowy, natomiast 2-piętrowy budynek E oddalony jest o 50m. Ośrodek dysponuje własną
stołówką, bazą zabiegową, kawiarnią i krytym basenem rekreacyjnym (budynek A). Pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką, TV
i czajnikiem. Ośrodek posiada windy w budynkach A i F.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, choroba psychiczna,
upośledzenie umysłowe, padaczka, schorzenia układu oddechowego, schorzenia układu krążenia, cukrzyca, choroby
neurologiczne, choroby układu pokarmowego, zaburzenia głosu i mowy, choroby dermatologiczne, schorzenia
endokrynologiczne, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, schorzenia alergiczne, schorzenia narządów wydzielania
wewnętrznego, schorzenia reumatyczne, choroby przemiany materii, kobiety po mastektomii, zaburzenia rozwoju
psychoruchowego, schorzenia laryngologiczne.
Baza zabiegowa:. kąpiel solankowa, kąpiel perełkowa, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, bicze szkockie w
wannie, aquavibron, masaż klasyczny, magnetoterapia, lampa sollux, laseroterapia, krioterapia punktowa, prądy Kotz’a,
prądy Tens’a, okłady żelowe, okłady borowinowe, okłady fango, gabinet terapii ruchowej.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN

Turnus z dofinansowaniem PFRON
Pobyt**
miejsce w pok. 2-os.
bez balkonu
z balkonem
bez balkonu
z balkonem

Dopłata do
pok. 1-os.

02.01-16.01
16.01-30.01
30.01-13.02
13.02-27.02
27.02-13.03
13.03-27.03

1400 zł

1500 zł / 850 zł (7 dni)

300 zł/150 zł (7
dni)

27.03-10.04

1500 zł

1650 zł / 900 zł (7 dni)

300 zł/150 zł (7
dni)

10.04-24.04
24.04-08.05
08.05-22.05
22.05-05.06
05.06-19.06
28.08-11.09
11.09-25.09
25.09-09.10
09.10-23.10
23.10-06.11
06.11-20.11
20.11-04.12
**

1650 zł

1750 zł

1800 zł

1900 zł

400 zł

1750 zł
1800 zł
2000 zł
1850 zł
1750 zł
1650 zł
1550 zł

1850 zł
1950 zł
2150 zł
1950 zł
1850 zł
1750 zł
1650 zł

1900 zł
1950 zł
2150 zł
2000 zł
1900 zł
1800 zł
1700 zł

2000 zł
2100 zł
2300 zł
2150 zł
2050 zł
1900 zł
1800 zł

450 zł
450 zł
450 zł
450 zł
400 zł
400 zł
400 zł
300 zł/150 zł (7
dni)
300 zł/150 zł (7
dni)

1450 zł

1550 zł / 850 zł (7 dni)

1350 zł

1450 zł / 800 zł (7 dni)

Cena pobytu dla osób bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie,
badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (2 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz jako
trzeci zabieg korzystanie z gabinetu terapii ruchowej + bezpłatne korzystanie z siłowni, basenu, sauny i
jacuzzi), zajęcia indywidualne i grupowe.

MIELNO

„ALBATROS MEDICAL SPA”

„Albatros Medical Spa” położony jest w centrum miasta, przy promenadzie, w odległości 150m od morza.
Jest to budynek 4-kondygnacyjny dla 247 osób z własną stołówką, bazą zabiegową, kawiarnią i basenem.
Komfortowe pokoje 1, 2, i 3-osobowe z łazienką, TV, telefonem, czajnikiem i balkonem. Do dyspozycji gości:
biblioteka, bilard, tenis stołowy, sala i plac zabaw dla dzieci, bezpłatny Internet WI-FI, płatne miejsca
postojowe (12 -15 zł/doba) i gabinet odnowy biologicznej. Ośrodek posiada windę.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, upośledzenie umysłowe, padaczka, schorzenia układu krążenia,
schorzenia układu oddechowego, kobiety po mastektomii, choroby narządów wydzielania wewnętrznego,
zaburzenia rozwoju psychoruchowego, schorzenia laryngologiczne.
Baza zabiegowa: aquavibron, fotel/leżanka masująca, gimnastyka w basenie, hydromasaż, inhalacje,
krioterapia miejscowa, lampa Bio-V, laser, magnetoterpia, masaż klasyczny częściowy, masaż limfatyczny
BOA, masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, okłady borowinowe, lampa sollux, ultradźwięki,
galwanizacja, interdyn, jonoforeza, prądy Tens’a.
Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN
02.01-16.01
16.02-02.03
17.01-31.01
03.03-17.03
01.02-15.02
18.03-01.04
02.04-16.04
17.04-01.05 02.05-16.05
17.05-31.05
01.06-15.06
16.06-30.06
01.07-15.07
31.07-14.08
16.07-30.07
**15.08-29.08
30.08-13.09
**14.09-28.09
29.09-13.10
14.10-28.10
13.11-27.11
29.10-12.11
28.11-12.12
19.12-02.01.22

miejsce
Pok. 1-os.
w pok. 2, 3-os.
1500 zł

1650 zł

1550 zł
1650 zł
1750 zł
1850 zł
1850 zł
2250 zł

1750 zł
1850 zł
1950 zł
2050 zł
2150 zł
2550 zł

2550 zł

2950 zł

2250 zł
2050 zł
1950 zł
1750 zł

2450 zł
2350 zł
2150 zł
2050 zł

1550 zł

1750 zł

1500 zł
2650 zł

1600 zł
2850 zł

** Turnusy z dofinansowaniem PFRON
Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie,
badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (2 zabiegi dziennie + gimnastyka grupowa lub w basenie w dni robocze
od poniedziałku do piątku, bezlimitowe korzystanie z basenu, sauny i jacuzzi w godzinach 8 00-2000 oraz
dostęp do siłowni wewnętrznej i zewnętrznej), zajęcia indywidualne i grupowe.

DARŁÓWKO ZACHODNIE OW „RÓŻA WIATRÓW”
OW „Róża Wiatrów” znajduje się na rozległym zalesionym terenie o powierzchni ok. 5ha w odległości 150250m od morza. Jest to kompleks dwóch 1–piętrowych budynków o zróżnicowanym standardzie. W budynku
o standardzie hotelowym znajduje się sala jadalna oraz sala do imprez integracyjnych – możliwy wjazd
windą. Gabinety zabiegowe oddalone są ok. 50m, pozostałe budynki o ok. 150m. Obiekt posiada pokoje 2 i
3–osobowe z łazienką wyposażone w TV, lodówkę, czajnik, sprzęt plażowy, ręczniki, radio i dostęp do

Internetu. Ośrodek dysponuje zadaszonym basenem zewnętrznym z podgrzewaną wodą (w określonych
godzinach korzystania), boiskiem do siatkówki plażowej, salą bilardową, stołem do tenisa stołowego i
piłkarzyków, polem do mini golfa, kącikiem i placem zabaw dla dzieci oraz wypożyczalnią rowerów i sprzętu
sportowego. Do dyspozycji gości również chata grillowa.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu krążenia, choroby układu
oddechowego, choroby neurologiczne, cukrzyca, zaburzenia głosu i mowy, schorzenia alergiczne,
schorzenia narządów wydzielania wewnętrznego, schorzenia onkologiczne, kobiety po mastektomii,
całościowe zaburzenia rozwojowe, autyzm, choroby dermatologiczne, schorzenia endokrynologiczne,
schorzenia reumatyczne.
Baza zabiegowa: fotel masujący, hydromasaż, drenaż limfatyczny (aparat BOA), okłady fango,
laseroterapia, inhalacje, prądy Tens’a, kąpiel wirowa, magnetostymulacja, ultradźwięki, krioterapia
miejscowa, lampa bioptron, lampa sollux, jacuzzi, gimnastyka poranna.

TERMIN

16.04-29.04
(śniadanie-obiad)
30.04-13.05
(śniadanie-obiad)
14.05-27.05
(śniadanie-obiad)
28.05-10.06
(śniadanie-obiad)
11.06-25.06
(obiad-śniadanie)
26.06-10.07
(kolacjaśniadanie)
10.07-24.07
(kolacjaśniadanie)
24.07-07.08
(kolacjaśniadanie)
15.08-28.08
(śniadanie-obiad)
29.08-11.09
(śniadanie-obiad)
12.09-26.09
(obiad-śniadanie)
26.09-10.10
(obiad-śniadanie)


Pok. z łazienką, TV, telefon,
lodówka,czajnik, ręczniki,
internet
miejsce
w pok. 2-os.

Pok. z łazienką klasy hotelowej (TV, telefon,
lodówka, czajnik, ręczniki, Internet)
1-os.

1600 zł

1780 zł

1700 zł

1915 zł

1880 zł

2100 zł

2020 zł

2280 zł

2180 zł

2420 zł

2280 zł

2650 zł

2480 zł

2790 zł

2280 zł

2560 zł

2000 zł

2400 zł

1900 zł

2220 zł

1700 zł

1980 zł

miejsce
w pok. 2-os.
1750 zł
1845 zł
2030 zł
2180 zł
2350 zł

miejsce
w pok. 3-os.
1720 zł
1810 zł
1910 zł
2020 zł
2200 zł

2600 zł
2480 zł

2770 zł

2480 zł
2300 zł
2100 zł
1880 zł

2650 zł

2300 zł
2100 zł
1900 zł
1675

Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 110 zł od ceny skierowania w każdym terminie.
Możliwość dokupienia zabiegów: dopłata 250 zł do ceny opiekuna za turnus

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet: lekka, wątrobowa,
cukrzycowa), zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku turnusu, doraźną opiekę lekarską i
pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (20 zabiegów w ciągu turnusu w dni robocze od
poniedziałku do piątku), parking niestrzeżony, 10% rabatu na zabiegi SPA, udział w zajęciach animacyjnych
(m.in. wieczorki taneczne, grill z muzyką na żywo, karaoke, projekcje filmów, turnieje sportowe itp.)

GDAŃSK JELITKOWO Dom Wypoczynkowy „RZEMIEŚLNIK”
DW „Rzemieślnik” położony jest w Gdańsku Jelitkowie, na leśnym terenie, 50m od morza, 3,8km do molo w
Sopocie. Pawilony mieszkalne (I, II, III) są połączone zadaszonym łącznikiem. Jadalnia znajduje się w
osobnym budynku gastronomicznym, nie połączonym łącznikiem. Wejście do jadalni jest dostosowane do
potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dział rehabilitacji znajduje się w III budynku na
parterze. Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny i TV. Do dyspozycji gości: płatny parking
monitorowany, miejsce do grillowania, plac zabaw. Ośrodek posiada windę w I pawilonie.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, choroby
neurologiczne, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, choroby układu moczowopłciowego, choroby układu pokarmowego, schorzenia dermatologiczne, schorzenia alergiczne, schorzenia
układu krwiotwórczego, schorzenia narządów wydzielania wewnętrznego, schorzenia reumatyczne,
cukrzyca, przewlekłe zapalenie trzustki, kobiety po mastektomii, schorzenia laryngologiczne, schorzenia
metaboliczne.
Baza zabiegowa: masaż ręczny całościowy, masaż ręczny częściowy, kąpiel solankowa, kąpiel
borowinowa, kąpiel perełkowa, masaż wirowy kończyn górnych, dolnych i podudzi, masaż wodny stóp, kąpiel
sucha CO2, kąpiel O3, okłady żelowe ciepłe i zimne, okłady borowinowe w plastrach, inhalacje solankowe,
inhalacje olejkowe, inhalacje z lekiem, materac wibracyjny, prądy: diadynamiczne, interferencyjne, Kotz’a,
Tens’a; galwanizacja, jonoforeza, laser, magnetronik, lampa sollux, ultradźwięki, sonoforeza z własnym
lekiem, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, UGUL, Nordic Walking, materac wibrujący, suchy hydromasaż
HYDRO JET.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu (zakwaterowanie w pokojach od godz. 16.00)
i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu + suchy prowiant. (wykwaterowanie z pokoi do godz. 11.00)

TERMIN
17.03-31.03
31.03-14.04
15.04-29.04
30.04-14.05
17.05-31.05
01.06-15.06
16.06-30.06
22.07-05.08
23.08-06.09
07.09-21.09
22.09-06.10
07.10-21.10
22.10-05.11
05.11-19.11
13.12-27.12

miejsce w pok. 2, 3-os.
Ekonomiczny
Standard
(niższy standard)
1590 zł
2240 zł
2190 zł

1820 zł

2290 zł
2340 zł
2950 zł
2340 zł
2190 zł
1990 zł
1840 zł
1620 zł
1590 zł
2240 zł

1890 zł
1890 zł
2350 zł
1890 zł
1890 zł
1740 zł
-

 Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 200 zł od ceny skierowania w każdym terminie
Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków-śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady
serwowane (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku i końcu turnusu,
doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (2 zabiegi indywidualne
+ 1 zabieg grupowy dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku), wycieczkę z przewodnikiem, ognisko,
zajęcia indywidualne i grupowe.

Pobyty 7 i 14-dniowe bez zabiegów
Pobyt zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

Rodzaj pobytu

miejsce w pok. 2, 3-os.
Ekonomiczny
Standard
(niższy standard)

Pobyt 7-dniowy

1349 zł

979 zł

Pobyt 14-dniowy

2549 zł

1860 zł

Oferta pobytu obowiązuje od 01.05.2021r. do 30.09.2021r.
W cenie pobytu:
 zakwaterowanie,
 całodzienne wyżywienie składające się z dwóch lub trzech posiłków.

STEGNA

Sanatorium „FALA”

Sanatorium „Fala” położone jest na skraju lasu w odległości 1000m od morza. Zakwaterowanie w dwóch
3-kondygnacyjnych budynkach w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienką, balkonem, czajnikiem, lodówką, TV i
telefonem. Do dyspozycji gości stołówka, kryty basen rekreacyjny, zewnętrzne tężnie solankowe z tarasem
widokowym, zewnętrzna siłownia, zewnętrzny basen termalny z podgrzewaną wodą, kawiarnia, bawialnia dla
dzieci, miejsce grillowe, sauna fińska i infrared, łaźnia parowa, WI-FI. Ośrodek posiada dwie windy.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu
oddechowego, schorzenia neurologiczne, cukrzyca, dysfunkcja narządu słuchu, dysfunkcja narządu wzroku,
schorzenia układu moczowo-płciowego, schorzenia układu pokarmowego, zaburzenia głosu i mowy,
schorzenia dermatologiczne, schorzenia endokrynologiczne, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm,
schorzenia alergiczne, schorzenia układu krwiotwórczego, schorzenia narządów wydzielania wewnętrznego,
schorzenia reumatyczne, choroby przemiany materii, schorzenia onkologiczne, przewlekłe zapalenie trzustki,
kobiety po mastektomii, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, schorzenia laryngologiczne, schorzenia
metaboliczne, zaburzenia depresyjne.
Baza zabiegowa: masaż wibracyjny, hydromasaż-jacuzzi, fotele do masażu, masaż ręczny częściowy,
masaż pneumatyczny, masaż limfatyczny BOA, kąpiel perełkowa, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych,
kąpiel sucha CO2, diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, magnetronik, laseroterapia, prądy
Tens’a, prądy Trabert’a, prądy Kotz’a, prądy interferencyjne wg Nemeca, tonoliza, elektrostymulacja, lampa
BIO-V, lampa sollux, inhalacje, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, UGUL, okłady parafango, krioterapia
miejscowa.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN
miejsce w pok. 2-os.
15.01-29.01
12.02-26.02
1540 zł
29.01-12.02
26.02-12.03 12.03-26.03
1640 zł
26.03-09.04
1950 zł
09.04-23.04
07.05-21.05
1840 zł
23.04-07.05
21.05-04.06
1940 zł

04.06-18.06
18.06-02.07
02.07-16.07
30.07-13.08
13.07-27.07
13.08-27.08
16.07-30.07
27.08-10.09
10.09-24.09
24.09-08.10
08.10-22.10
22.10-05.11
05.11-19.11 19.11-03.12
03.12-17.12
19.12-02.01.22
z Balem Sylwestrowym

2040 zł
2190 zł
2390 zł
2290 zł
2090 zł
1990 zł
1790 zł
1690 zł
1590 zł
1540 zł
2150 zł

 Zniżka do pokoju 3-osobowego: minus 5 % od ceny skierowania w każdym terminie
Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie,
badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (3 zabiegi dziennie + karnet na 10h basenu w dni robocze od
poniedziałku do piątku oprócz pierwszego i ostatniego dnia turnusu), zajęcia indywidualne i grupowe.

Pobyty 7-dniowe z zabiegami
Pobyt rozpoczyna się kolacją dnia pierwszego i kończy śniadaniem dnia ostatniego.
miejsce
miejsce
miejsce
TERMIN
TERMIN
w pok. 2-os.
w pok. 2-os.
w pok. 2-os.
08.01-15.01
864 zł
07.05-14.05
03.09-10.09
1361 zł
1102 zł
15.01-22.01
14.05-21.05
10.09-17.09
1242 zł
22.01-29.01
21.05-28.05
17.09-24.09
1156 zł
29.01-05.02
28.05-04.06
24.09-01.10
918 zł
1188 zł
05.02-12.02
04.06-11.06
01.10-08.10
1220 zł
12.02-19.02
11.06-18.06
08.10-15.10
1069 zł
19.02-26.02
18.06-25.06
15.10-22.10
1307 zł
26.02-05.03
25.06-02.07
22.10-29.10
1004 zł
05.03-12.03
02.07-09.07
29.10-05.11
983 zł
12.03-19.03
09.07-16.07
05.11-12.11
19.03-26.03
16.07-23.07
12.11-19.11
950 zł
26.03-02.04
23.07-30.07
19.11-26.11
1166 zł
1426 zł
02.04-09.04
30.07-06.08
26.11-03.12
09.04-16.04
06.08-13.08
03.12-10.12
918 zł
16.04-23.04
13.08-20.08
10.12-17.12
1102 zł
23.04-30.04
20.08-27.08
19.12-26.12
1210 zł
30.04-07.05
27.08-03.09
1361 zł
26.12-02.01.22
W cenie pobytu:
TERMIN

 7 noclegów, całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków, 3 zabiegi dziennie w dni
robocze od poniedziałku do piątku oprócz pierwszego i ostatniego dnia pobytu, wieczorek taneczny z
poczęstunkiem, karnet na 5h basenu.

KRYNICA MORSKA Sanatorium „ALBATROS” i „ZEFIR”
Sanatorium „Albatros” położone jest na dużych terenach zielonych blisko morza (150m). Jest to budynek
2- piętrowy z własną stołówką, bazą zabiegową, kawiarnią z tarasem, WI-FI, miejscem na grill i ognisko.
Ośrodek dysponuje pokojami 2 i 3-osobowymi z łazienką, TV, lodówką i czajnikiem. Ośrodek posiada windę.
Baza zabiegowa: masaż wibracyjny, hydromasaż-jacuzzi, masaż ręczny częściowy ciała, kąpiel wirowa
kończyn górnych i dolnych, diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, fonoforeza, ultradźwięki, magnetronik,
laseroterapia, prądy Tens’a, prądy Trabert’a, prądy Kotz’a, prądy interferencyjne wg Nemeca,
elektrostymulacja, lampa sollux, inhalacje, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, okłady fango, krioterapia
miejscowa.
Sanatorium „Zefir” położone jest w odległości 300m od morza, w malowniczej scenerii wąskiego pasa lądu,
porośniętego mieszanym lasem między otaczającymi go wodami Morza Bałtyckiego – z jednej strony, a
Zalewu Wiślanego – z drugiej. Jest to budynek 2-piętrowy z własną stołówką, kawiarnią i bazą zabiegową.
Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych o zróżnicowanym standardziez łazienką, TV, czajnikiem i
lodówką. Do dyspozycji gości: stołówka, kawiarnia, baza zabiegowa, zewnętrzny zespół urządzeń do
ćwiczeń siłowych i WI-FI. Ośrodek posiada windę.
Baza zabiegowa: masaż wibracyjny, masaż ręczny częściowy ciała, masaż pneumatyczny, masaż
limfatyczny BOA, masaż kończyn górnych i dolnych, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, diadynamik,
galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, magnetronik, laseroterapia, prądy Tens’a, prądy Trabert’a, prądy
Kotz’a, tonoliza, prądy interferencyjne wg Nemeca, elektrostymulacja, lampa sollux, lampa BIO-V, inhalacje,
termożele zimne, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, UGUL, okłady gorczycowe, okłady parafango,
krioterapia miejscowa, kąpiel sucha CO2.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia alergiczne, autyzm, schorzenia układu
krążenia, cukrzyca, schorzenia układu oddechowego, mózgowe porażenie dziecięce, schorzenia
neurologiczne, schorzenia reumatyczne, choroby dermatologiczne, choroby układu krwiotwórczego, choroby
układu pokarmowego, choroby układu moczowo-płciowego, choroby narządów wydzielania wewnętrznego,
zaburzenia głosu i mowy, schorzenia endokrynologiczne, choroby przemiany materii, schorzenia
onkologiczne, przewlekłe zapalenie trzustki, kobiety po mastektomii, zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
schorzenia laryngologiczne, schorzenia metaboliczne, zaburzenia depresyjne.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN
15.01-29.01
29.01-12.02
12.02-26.02
26.02-12.03
12.03-26.03
26.03-09.04
09.04-23.04
23.04-07.05
07.05-21.05
21.05-04.06
04.06-18.06
18.06-02.07
02.07-16.07
13.07-27.07
16.07-30.07
30.07-13.08
13.08-27.08
27.08-10.09
10.09-24.09
24.09-08.10
08.10-22.10

miejsce w pok. 2 -os.
ZEFIR
ALBATROS
pok. deluxe
1540 zł
1780 zł
1540 zł
1890 zł
1640 zł
1890 zł
1950 zł
2250 zł
1840 zł
2190 zł
1840 zł
2340 zł
1840 zł
2410 zł
1940 zł
2480 zł
2040 zł
2500 zł
2190 zł
2500 zł
2390 zł
2690 zł
2390 zł/pok. standard
2390 zł
2890 zł
2390 zł
2790 zł
2290 zł
2790 zł
1940 zł
2690 zł
1840 zł
2590 zł
1740 zł
2390 zł

22.10-05.11
05.11-19.11

19.11-03.12
03.12-17.12

19.12-02.01.22
z Balem Sylwestrowym



1540 zł

1980 zł

2150 zł

2850 zł/pok. deluxe
2270 zł/pok.std. plus
2150 zł/pok.standard

Zniżka do pokoju 3-osobowego: minus 5 % od ceny skierowania w każdym terminie

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie,
badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (3 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz
pierwszego i ostatniego dnia turnusu), zajęcia indywidualne i grupowe.

Pobyty 7-dniowe z zabiegami
Pobyt rozpoczyna się kolacją dnia pierwszego i kończy śniadaniem dnia ostatniego.
TERMIN
08.01-15.01
15.01-22.01
22.01-29.01
29.01-05.02
05.02-12.02
12.02-19.02
19.02-26.02
26.02-05.03
05.03-12.03
12.03-19.03
19.03-26.03
26.03-02.04
02.04-09.04
09.04-16.04
16.04-23.04
23.04-30.04

ALBATROS
864 zł

ZEFIR
1058 zł

918 zł

1123 zł
983 zł

1166 zł

1339 zł
1307 zł

1102 zł
1393 zł

30.04-07.05

TERMIN
07.05-14.05
14.05-21.05
21.05-28.05
28.05-04.06
04.06-11.06
11.06-18.06
18.06-25.06
25.06-02.07
02.07-09.07
09.07-16.07
16.07-23.07
23.07-30.07
30.07-06.08
06.08-13.08
13.08-20.08
20.08-27.08

ALBATROS

ZEFIR

1102 zł

1436 zł

1156 zł

1480 zł

27.08-03.09

1361 zł

1220 zł
1490 zł
1307 zł
1598 zł

1426 zł

1717 zł

1663 zł

TERMIN
03.09-10.09
10.09-17.09
17.09-24.09
24.09-01.10
01.10-08.10
08.10-15.10
15.10-22.10
22.10-29.10
29.10-05.11
05.11-12.11
12.11-19.11
19.11-26.11
26.11-03.12
03.12-10.12
10.12-17.12
19.12-26.12
26.1202.01.22

ALBATROS
1361 zł

ZEFIR
1663 zł

1156 zł

1598 zł

1102 zł

1544 zł

1037 zł

1426 zł

918 zł

1177 zł

1285 zł

1696 zł

W cenie pobytu:
 7 noclegów, całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków, 3 zabiegi dziennie w dni
robocze od poniedziałku do piątku oprócz pierwszego i ostatniego dnia pobytu, wieczorek taneczny z
poczęstunkiem.

ŁEBA
Turnus
WSZYSTKIE
turnusy 14dniowe
(sobota-sobota)
od 02.01 –
27.03
10.04-24.04
24.04-08.05
08.05-22.05

Przedsiębiorstwo Turystyczne MAZOWSZE
Cena

1650 zł

1750 zł
1850 zł
1900 zł

Opis
 15 dni - 14 noclegów w pokojach typu
STANDARD od soboty do soboty
 Wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie i kolacja w
formie stołu szwedzkiego, obiad)
 2 zabiegi indywidualne i 1 zabieg grupowy w
każdy dzień powszedni
 Opieka medyczna
 Wycieczka autokarowa po Łebie z
przewodnikiem

Turnus

Cena

17.07-31.07
24.07-07.08

2550 zł
2550 zł

31.07-14.08

2500 zł

07.08-21.08
14.08-28.08
21.08-04.09

2450 zł
2350 zł
2250 zł

 Atrakcje na każdy dzień pobytu: wieczorki
28.08-11.09
2150 zł
taneczne, ogniska z biesiadą, karaoke,
11.09-25.09
1850 zł
koncerty, spektakle, zabawy integracyjne i inne
25.09-09.10
1750 zł
Zniżki: Dziecko 4-11 lat, własne spanie, ½ wyż.
02.10-16.10
1700 zł
-10%
Na dostawce od 12 lat
09.10-23.10
1600 zł
-30%
06.11-20.11
1350 zł
Na dostawce do 11 lat
28.11-12.12
1350 zł
-50%
Na dostawce do 3 lat, bez świadczeń
Gratis
Dopłaty: Za niewykorzystane miejsce w pokoju
+30%
Za dziecko do lat 3, własne spanie, bez
świad. +30%
Do pokoju PREMIUM 26.06. – 21.08.21.
*27.12+450
zł
10.07-24.07
2550 zł
1700 zł
10.01.22
Dopłata w pozostałych terminach
+350 zł
Do diety specjalistycznej
+250 zł
Do pakietu specjalist. (dieta i 2 zabiegi
1+1)
+350 zł
Do pakietu rehabilitacyjnego dziecka
do lat 3 +400 zł
* Turnus sylwestrowy z dodatkowym kosztem Balu Sylwestrowego 250 zł od osoby, 100 zł balik dla dzieci.
22.05-05.06
29.05-12.06
05.06-19.06
12.06-26.06
19.06-03.07
26.06-10.07
03.07-17.07

1950 zł
2100 zł
2150 zł
2200 zł
2250 zł
2350 zł
2450 zł

Pakiety specjalistyczne z dietą leczniczą w oazie zdrowego klimatu tuż przy plaży.
Oferujemy pobyty, które śmiało można nazwać odnową ciała i umysłu. O naszych gości dbamy w sposób
szczególny, doceniając naturalne metody wzmacniania organizmu:
 w kuchni wykorzystujemy świeże owoce i warzywa
 podajemy ryby bałtyckie kupowane od okolicznych rybaków
 gotujemy bez użycia chemicznych polepszaczy smaku i szkodliwych tłuszczów rafinowanych
 zachęcamy do spożywania produktów z pełnego przemiału
 wyciskamy świeże soki metodą Gersona
 mówimy o tym, jak można sobie pomóc prostymi, niefarmakologicznymi metodami
 polecamy możliwość oczyszczenia organizmu z toksyn
 zatrudniamy sprawdzonych specjalistów w dziedzinie masażu i fizykoterapii
 gwarantujemy miłą obsługa na każdym szczeblu kontaktu z klientem
 stosujemy rekreację na świeżym powietrzu pod okiem instruktorów zdrowego wypoczynku
14 dni
Cena
Standard

7 dni
Cena
Standard

Cena
Cena
Termin
Standard
Premium
17.07-31.07
2945 zł
wszystkie turnusy
14-dni (sob.- sob.)
2045 zł
24.07-07.08
2945 zł
27.02-27.03
1388 zł
1576 zł
02.01 do 27.03.21
09.10-11.12
31.07-14.08
2895 zł
10.04-24.04
2145 zł
07.08-21.08
2845 zł
24.04-08.05
2245 zł
14.08-28.08
2745 zł
08.05-22.05
2295 zł
21.08-04.09
2645 zł
10.04-29.05
1507 zł
1684 zł
11.09-09.10
22.05-05.06
2345 zł
28.08-11.09
2545 zł
29.05-12.06
2495 zł
11.09-25.09
2245 zł
05.06-19.06
2545 zł
25.09-09.10
2145 zł
29.05-26.06
12.06-26.06
2595 zł
02.10-16.10
2095 zł
1647 zł
1831 zł
21.08-11.09
19.06-03.07
2645 zł
09.10-23.10
1995 zł
26.06-10.07
2745 zł
*06.11-20.11
1700 zł
03.07-17.07
2845 zł
*28.11-12.12
1700 zł
26.06-21.08
1863 zł
2155 zł
10.07-24.07
2945 zł
**27.12-10.01.22
2095 zł
Ceny turnusów mogą wzrosnąć o wartość dobrowolnie zamówionych i dokupionych przez kuracjuszy
zabiegów rehabilitacyjnych.
Termin

Termin

 7 lub 14 noclegów w pokojach typu STANDARD - od soboty do soboty,
 wyżywienie trzy razy dziennie serwowane indywidualnie wg wskazanej diety, ziołolecznictwo ojca
Klimuszko,
 opiekę medyczną: lekarską i pielęgniarską, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, edukację prozdrowotną,
 5 zabiegów w każdy dzień powszedni, w tym minimum 2 grupowe,
 wycieczka autokarowa po Łebie i okolicy z przewodnikiem,
 atrakcje na każdy dzień pobytu: wieczorki taneczne, ogniska z biesiadą, karaoke, koncerty, spektakle,
zabawy integracyjne i inne.
* jesienne turnusy promocyjne w których nie obowiązują zniżki z innych programów promocyjnych
** turnus sylwestrowy z dodatkowym kosztem Balu Sylwestrowego 250 zł od osoby, 100 zł balik dla dzieci

Dziecko do 11 lat, własne
spanie, ½ wyż
Na dostawce od 12 lat
Na dostawce do 11 lat
Na dostawce do 3 lat, bez
świadczeń

-10%
-30%
-50%
Gratis

Za niewykorzystane miejsce w
pokoju
Do pokoju PREMIUM za 14 dni:
w okresie: 26.06.–21.08.20. /
pozostałe
Specjalistyczny pakiet
rehabilitacyjny z dietą dla
dziecka do 3 lat za 14 / 7 dni.

+30%*
+450/350
zł
+625/335
zł

*30% liczone od najtańszego pakietu rehabilitacyjnego w danym terminie, dot. też dzieci do lat 3, własne
spanie
usługi dodatkowo płatne: opłata miejscowa, opłata za pobyt zwierząt domowych, parkingi, wycieczki
fakultatywne

Pakiety specjalistyczne
leczenie chorób cywilizacyjnych i dieto-zależnych
Zdrowe serce
dla osób z nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą, arytmią, dusznicą, na rekonwalescencji po zawale, udarze
mózgu
Zdrowa skóra
dla osób z łuszczycą, łuszczycowym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym, trądzikiem różowatym,
łupieżem pstrym, egzemą, atopowym zapaleniem skóry
Pakiet alergik
dla osób z alergią wziewną i pokarmową, astmą na podłożu alergicznym, z nietolerancją kazeiny, glutenu i
celiakią. Uwaga: dla gości z alergią na roztocze kurzu - wystarczy przy rezerwacji zgłosić, to drobne
zastrzeżenie, a nasz personel w szczególny sposób przygotuje dla Państwa pokój. Ograniczyliśmy do
minimum stosowanie środków chemicznych. Sprzątanie pokoi odbywa się z użyciem odkurzaczy wodnych i
specjalnych, atestowanych ściereczek do sprzątania pomieszczeń dla alergików. Ponadto, dla uczulonych na
roztocza, posiadamy odpowiednią pościel.
Pakiet diabetyk
dla osób z cukrzycą zmierzający do utrzymania stałego poziomu glukozy we krwi.
Pakiet odchudzający
dla osób z nadwagą i otyłością. Dieta dostosowana ściśle do stanu zdrowia.
Zdrowy kręgosłup
dla osób ze zwyrodnieniami, skoliozą, dyskopatią i zespołami bólowymi kręgosłupa.
Pakiet reumatyczny
dla osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, dną
moczanową, gośćcem zwyrodnieniowym i osteoporozą.
Spokój i relaks
dla osób potrzebujących wsłuchania się w siebie. Wyciszenie umysłu, odprężenie fizyczne, harmonia
wewnętrzna, redukcja stresu.
Pakiet SM
dla osób, które żyją z chorobą od wielu lat lub zostały niedawno zdiagnozowane. Wielostronny program
odżywczo rehabilitacyjny i psychofizyczny zmierzający do poprawy jakości życia.
Pakiet onkologiczny
dla osób już chorych z powodu nowotworów lub po przebytym leczeniu a także dla osób genetycznie
obciążonych tym schorzeniem.

Pakiet uodparniający
dla osób które chcą się zabezpieczyć przed nawracającymi chorobami typu grypa, angina, przeziębienie,
stany kataralne.
7 – dniowy pakiet ZDROWOTEL w poszczególnych okresach
Data

Cena od
osoby

27.02-27.03
09.10-11.12
10.04-29.05
11.09-09.10
29.05-26.06
21.08-11.09

1360 zł

26.06-21.08

1939 zł

1468 zł
1615 zł

7 noclegów w pokojach typu PREMIUM od
soboty do soboty
Wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie i kolacja w
formie stołu szwedzkiego, obiad)
2 zabiegi indywidualne i 2 zabiegi grupowe w
każdy dzień powszedni
Opieka medyczna
Wycieczka autokarowa po Łebie z
przewodnikiem

7 – dniowy pakiet 4 PORY ROKU w poszczególnych okresach
Data

Cena od
osoby

27.02-27.03
09.10-11.12
10.04-29.05
11.09-09.10
29.05-26.06
21.08-11.09

1064 zł

26.06-21.08

1539 zł

1183 zł
1323 zł

7 noclegów w pokojach typu STANDARD od
soboty do soboty
Wyżywienie 2 x dziennie
(śniadania w formie stołu szwedzkiego i
obiadokolacja)
1 zabieg indywidualny i 1 zabieg grupowy w
każdy dzień powszedni
Opieka medyczna
Wycieczka autokarowa po Łebie z
przewodnikiem

Zniżki
Dziecko 4-11 lat, własne spanie, ½ wyż.
-10%
Na dostawce od 12 lat
-30%
Na dostawce do 11 lat
-50%
Na dostawce do 3 lat bez świadczeń
GRATIS
Dopłaty
Za niewykorzystane miejsce w pokoju
Za dziecko do lat 3, własne spanie, bez
+ 30 %
świadczeń
Do pełnego wyżywienia w pakiecie „4 Pory
+ 100 zł
Roku”
Dla pakietów z pełnym wyżywieniem:
Do diety specjalistycznej
+ 150 zł
Do pakietu specjalistycznego (dieta i zabiegi
+ 200 zł
do 3+2)
Do pakietu rehabilitacyjnego dziecka do lat 3 + 200 zł

