ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Hotel „ŚWIERADÓW”

Hotel „Świeradów” położony jest w zacisznym centrum uzdrowiska w sąsiedztwie Parku Zdrojowego, niedaleko
pijalni wód mineralnych. Jest to budynek 2-piętrowy dla 60 osób z własną stołówką i bazą zabiegową. Pokoje 1 i 2osobowe z łazienką, TV, telefonem i lodówką. Do dyspozycji gości: restauracja, grota solna, parking i zadaszony
ogród grillowy. Hotel nie posiada windy.
Profil leczenia: schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, choroby neurologiczne, choroby
układu krwiotwórczego, cukrzyca, schorzenia reumatyczne, choroby układu pokarmowego, kobiety po mastektomii.
Baza zabiegowa: kąpiel perełkowa, hydromasaż, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, masaż podwodny,
aromaterapia, okłady borowinowe częściowe, okłady parafinowe, masaż suchy częściowy, prądy Tens’a, pole
magnetyczne, laser, diatermia krótkofalowa, diadynamik, lampa sollux, lampa kwarcowa, inhalacje jodowobromowe, inhalacje lekowe, jonoforeza, galwanizacja, ultradźwięki, tlenoterapia.
Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu (zakwaterowanie w pokojach od godz. 14.00)
i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
(wykwaterowanie z pokoi do godz. 12.00)

TERMIN
miejsce w pok.2-os.
02.01-16.01 30.01-13.02
1925 zł
16.01-30.01 13.02-27.02
27.02-13.03
27.03-10.04
1825 zł
13.03-27.03
10.04-24.04
2049 zł
24.04-08.05
1895 zł
08.05-22.05
1995 zł
22.05-05.06
17.07-31.07
05.06-19.06
31.07-14.08
2165 zł
19.06-03.07
14.08-28.08
03.07-17.07
28.08-11.09
2125 zł
11.09-25.09
25.09-09.10
09.10-23.10
1865 zł
23.10-06.11
06.11-20.11
20.11-04.12
1765 zł
04.12-18.12
 Dopłata do pokoju 1-osobowego: plus 200 zł do ceny skierowania w każdym terminie
 Turnus z dwoma posiłkami dziennie (śniadanie i obiadokolacja): minus 200 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 (20 zabiegów w ciągu turnusu w dni robocze od poniedziałku do piątku), zajęcia indywidualne i grupowe.

Cena pobytu: 1250 zł od osoby
Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją dnia pierwszego i kończy śniadaniem dnia ostatniego.
Pobyt zaczyna się od soboty lub niedzieli.
W cenie pobytu:
 zakwaterowanie w pokoju 2-os. z łazienką, TV, telefonem i lodówką,
 dwa posiłki dziennie (śniadania w formie bufetu szwedzkiego i 3-daniowe obiadokolacje),
 10 zabiegów rehabilitacyjnych,
 wieczorek taneczny,
 dopłata do pokoju 1-os. wynosi 150 zł/pobyt,
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 dopłata do pełnego wyżywienia 200 zł/pobyt/osoba,
 pobyt bez zabiegów minus 200 zł od ceny głównej.

KUDOWA-ZDRÓJ

Sanatorium Uzdrowiskowe
„VERDE MONTANA”

SU „Verde Montana” położone jest u podnóża Gór Stołowych, w niewielkiej odległości od Parku Zdrojowego. Jest
to budynek 4-piętrowy dla 400 osób z własną stołówką, bazą zabiegową, restauracją. Komfortowe pokoje 1, 2 i 3osobowe z łazienką, telefonem, TV i bezpłatnym dostępem do Internetu. Do dyspozycji gości centrum wodne
„Zielona wySPA” w tym: baseny, gejzery, sauna, jacuzzi, sala fitness. Ośrodek posiada windę.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, dysfunkcja narządu słuchu, dysfunkcja narządu wzroku, upośledzenie
umysłowe, choroba psychiczna, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, schorzenia
dermatologiczne, schorzenia reumatyczne, zaburzenia głosu i mowy, otyłość, choroby onkologiczne, kobiety po
mastektomii.
Baza zabiegowa: masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, laser, magnetron sterownik, magnetron mata, lampa
sollux, ultradźwięki, jonoforeza, prądy średniej częstotliwości, krioterapia miejscowa, inhalacje solankowe, inhalacje
z olejkiem eukaliptusowym, okłady borowinowe, kąpiel borowinowa, hydromasaż, kąpiel solankowa z
hydromasażem, aqua-aerobik, aquavibron .
Turnus zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN

miejsce
w pok. 2, 3-os.

Pok. 1-os.

16.10-30.10

3808 zł

4334 zł

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego
+ lunch w formie zupy (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku i końcu
turnusu, doraźną opiekę lekarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (2 zabiegi dziennie w dni robocze od
poniedziałku do piątku, kuracja pitna 5 dni w tygodniu, basen bez ograniczeń oraz dostęp do sauny, jacuzzi i sali
fitness), zajęcia indywidualne i grupowe.

KUDOWA-ZDRÓJ

Dom Wczasowy ”HALKA”

DW „Halka” zlokalizowany jest w centrum Kudowy Zdroju, w odległości 150m do Parku Zdrojowego i ok. 200m do
Aqua Parku „Wodny Świat”. Jest to kompleks dwóch połączonych budynków, w których znajdują się: recepcja,
baza zabiegowa, jadalnia, sala konferencyjna. Ośrodek dysponuje 80 miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2 i 3osobowych z łazienką, TV i czajnikiem. Ośrodek nie posiada windy.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, upośledzenie umysłowe, schorzenia układu krążenia, schorzenia
układu oddechowego, choroby układu pokarmowego, choroby neurologiczne, schorzenia reumatyczne, schorzenia
alergiczne, cukrzyca, schorzenia onkologiczne, kobiety po mastektomii.
Baza zabiegowa: prądy interferencyjne, prądy Tens’a, prądy Trabert’a, prądy Kotz’a, prądy galwaniczne,
diadynamik, jonoforeza, krioterapia miejscowa, magnetoterapia, półkąpiel wirowa, kąpiel solankowa, masaż wirowy
kończyn górnych i dolnych, okłady borowinowe, masaż klasyczny częściowy kręgosłupa, gimnastyka zbiorowa,
UGUL, ćwiczenia na przyrządach, inhalacje, lampa sollux, ultradźwięki, aparat do masażu stóp.
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Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy obiadem w dniu wyjazdu.

TERMIN

15.03-29.03
29.03-12.04
•13.04-27.04
01.05-15.05
16.05-30.05
01.06-15.06
16.06-30.06
01.07-15.07
16.07-30.07
01.08-15.08
16.08-30.08
01.09-15.09
16.09-30.09
01.10-15.10
16.10-30.10
03.11-17.11
17.11-01.12




miejsce
w pok. 2-os.

miejsce
w pok. 3-os.

1499 zł

1399 zł

1799 zł

1699 zł

1949 zł

1849 zł

2149 zł

2049 zł

2049 zł

1949 zł

1749 zł

1649 zł

1499 zł

1399 zł

Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 150 zł od ceny skierowania w każdym terminie
Dopłata do pokoju 1-osobowego: plus 200 zł do ceny pokoju 2-osobowego
Pakiet 16 zabiegów

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków: śniadania w formie bufetu szwedzkiego (możliwość
stosowania diety lekkostrawnej), zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku turnusu, doraźną opiekę lekarską
i pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (22 zabiegi w ciągu turnusu w dni robocze od
poniedziałku do piątku), wycieczka piesza z przewodnikiem, przejażdżka retrobusem po Uzdrowisku, zajęcia
indywidualne i grupowe.

KUDOWA-ZDRÓJ

LĄDEK-ZDRÓJ

DW „HALKA”

SU „RYBNICZANKA-WANDA”

Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy obiadem w dniu wyjazdu.
Pobyty rozpoczynają się 1-go, 8-go, 16-go lub 23-go dnia miesiąca.
Cena nie obowiązuje w okresie wielkanocnym i świąteczno-noworocznym.
SEZON

HALKA

RYBNICZANKAWANDA

W cenie pobytu:

NISKI
 zakwaterowanie w pokojach 1 i 2marzec, kwiecień, maj,
osobowych z łazienką i TV,
1049 zł
1049 zł
październik, listopad,
 wyżywienie składające się z 3
grudzień
posiłków dziennie,
 wycieczka piesza z przewodnikiem,
WYSOKI
 bezpłatny parking.
czerwiec, lipiec, sierpień,
1199 zł
1149 zł
wrzesień
 Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 100 zł/pobyt w sezonie wysokim.
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POLANICA-ZDRÓJ

ORW „JANTAR”

ORW „Jantar” usytuowany jest w centrum uzdrowiska, tuż przy Parku Zdrojowym. Są to dwa budynki 3-piętrowe
dla 85 osób oddalone od siebie o ok. 50m. W budynku I znajduje się stołówka i drink-bar. W budynku II znajduję
się baza zabiegowa. Pokoje 2 i 3-osobowe z łazienką, TV, czajnikiem i chłodziarką. Ośrodek posiada windę w
każdym budynku.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, upośledzenie
umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu krążenia, choroby układu pokarmowego, schorzenia
układu oddechowego, cukrzyca, schorzenia neurologiczne, schorzenia układu krwiotwórczego, schorzenia
narządów wydzielania wewnętrznego, przewlekłe zapalenie trzustki, kobiety po mastektomii.
Baza zabiegowa: mata masująca, fotel masujący, kąpiel perełkowa, kąpiel perełkowo-ozonowa, diadynamik,
jonoforeza, magnetronik, lampa sollux, UGUL, rowery treningowe, atlas, Nordic Walking, okłady borowinowe,
bieżnia, laser punktowy, krioterapia punktowa, aquavibron, drenaż limfatyczny.
Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN
15.01-29.01
30.01-13.02
14.02-28.02
01.03-15.03
16.03-30.03
31.03-14.04
15.04-29.04
01.05-15.05
16.05-30.05
01.06-15.06
16.06-30.06
01.07-15.07
16.07-30.07
01.08-15.08
16.08-30.08
01.09-15.09
16.09-30.09
01.10-15.10
16.10-30.10
04.11-18.11
19.11-03.12
04.12-18.12
19.12-02.01.23

miejsce w pok. 2, 3-os.
1650 zł
1570 zł
1820 zł
2400 zł
2260 zł
2350 zł
2460 zł
2580 zł

2460 zł
2260 zł
1820 zł
2800 zł

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet za dopłatą: bezglutenowa,
bezmleczna oraz innych wymagających zakupu dodatkowych produktów – 300 zł/os.), 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 +
5 wejść na basen „Słoneczne Termy”), bogaty program kulturalno–oświatowy, zajęcia indywidualne i grupowe.
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Pobyt zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Pobyty 7-dniowe
TERMIN
15.01-22.01
22.01-29.01
30.01-06.02
06.02-13.02
14.02-21.02
21.02-28.02
01.03-08.03
08.03-15.03
16.03-23.03
23.03-30.03
31.03-07.04
07.04-14.04
15.04-22.04
22.04-29.04
01.05-08.05
08.05-15.05
16.05-23.05
23.05-30.05
01.06-08.06
08.06-15.06
16.06-23.06
23.06-30.06
01.07-08.07
08.07-15.07
16.07-23.07
23.07-30.07
01.08-08.08
08.08-15.08
16.08-23.08
23.08-30.08
01.09-08.09
08.09-15.09
16.09-23.09
23.09-30.09
01.10-08.10
08.10-15.10
16.10-23.10
23.10-30.10
04.11-11.11
11.11-18.11
19.11-26.11
26.11-03.12
04.12-11.12
11.12-18.12

CENA
945 zł
900 zł
1036 zł
1350 zł
1275 zł
1323 zł
1382 zł

1447 zł

1382 zł
1275 zł
1037 zł

Pobyty 10-dniowe
TERMIN
CENA
15.01-25.01
30.01-09.02
1292 zł
14.02-24.02
01.03-11.03
1231 zł
16.03-26.03
31.03-10.04
1424 zł
15.04-25.04
1872 zł
01.05-11.05
1763 zł
16.05-26.05
1833 zł
01.06-11.06
1920 zł
16.06-26.06
01.07-11.07
16.07-26.07
2010 zł
01.08-11.08
16.08-26.08
01.09-11.09
16.09-26.09
1920 zł
01.10-11.10
16.10-26.10
1763 zł
04.11-14.11
19.11-29.11
1424 zł
04.12-14.12

W cenie pobytu:
 zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4-osobowych z łazienką, TV i czajnikiem, wyżywienie składające się z 3
posiłków dziennie, badanie lekarskie (pobyt 10-dniowy), 3 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku
do piątku oprócz pierwszego i ostatniego dnia pobytu, 1 wieczorek taneczny, korzystanie z sali fitness,
zwiedzanie Polanicy i okolic, spacery szlakami turystycznymi z kijkami Nordic Walking, program kulturalnorekreacyjny.

LĄDEK-ZDRÓJ

SU „RYBNICZANKA-WANDA”

Ośrodek „Rybniczanka-Wanda” położony jest w części zdrojowej miasta. Jest to kompleks dwóch budynków 2piętrowych połączonych łącznikiem, z własną stołówką i bazą zabiegową. Pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienką i TV.
Na terenie ośrodka Internet WI-FI. Ośrodek nie posiada windy.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu oddechowego, schorzenia układu krążenia, choroby
neurologiczne, cukrzyca, choroby układu krwiotwórczego, choroby układu moczowo-płciowego, choroby
reumatyczne, schorzenia alergiczne, zaburzenia głosu i mowy, choroby dermatologiczne, schorzenia
laryngologiczne, zaburzenia depresyjne, upośledzenie umysłowe.
Baza zabiegowa: kąpiel solankowa, borowinowa, hydromasaż, okłady borowinowe, galwanizacja, prądy
diadynamiczne, prądy interferencyjne, gimnastyka indywidualna i grupowa, lampa sollux, lampa bioptron, lampa
kwarcowa, inhalacje jodowe i olejkowe, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, masaż klasyczny, aquavibron,
laseroterapia, magnetronik, krioterapia miejscowa.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy obiadem w dniu wyjazdu.

TERMIN

01.03-15.03
15.03-29.03
29.03-12.04
•13.04-27.04
01.05-15.05
16.05-30.05
01.06-15.06
16.06-30.06

miejsce
w pok. 2-os.

miejsce
w pok. 3-os.

1499 zł

1399 zł

1799 zł

1699 zł

1849 zł

1749 zł
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01.07-15.07
16.07-30.07
01.08-15.08
16.08-30.08
01.09-15.09
16.09-30.09
01.10-15.10
16.10-30.10
03.11-17.11
17.11-01.12




2049 zł

1949 zł

1949 zł

1849 zł

1749 zł

1649 zł

1499 zł

1399 zł

Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 150 zł od ceny skierowania w każdym terminie
Dopłata do pokoju 1-osobowego: plus 200 zł do ceny pokoju 2-osobowego
Pakiet 16 zabiegów

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet: lekkostrawna i
wegetariańska lub za dopłatą 280 zł/os. - dieta bezglutenowa), zakwaterowanie, badanie lekarskie, doraźną opiekę
pielęgniarską i lekarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (22 zabiegi w ciągu turnusu w dni robocze od
poniedziałku do piątku, w tym 2 kąpiele termalne w obiektach Uzdrowiska S.A. W przypadku braku miejsc w
obiektach Uzdrowiska S.A. wszystkie zabiegi będą wykonywane tylko w „Rybniczance”), 2 wycieczki piesze z
przewodnikiem, zajęcia indywidualne i grupowe.

LĄDEK-ZDRÓJ

Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjne
”ZŁOTY ŁAN”

CKR „Złoty Łan” położony jest na stoku wzgórza, w odległości ok. 500m od Parku Zdrojowego. Jest to budynek2piętrowy dla 106 osób z własną stołówką i bazą zabiegową. Pokoje 2 i 3-osobowe z łazienką, balkonem i TV oraz
pokoje 4-os. typu studio. Do dyspozycji gości: bilard, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla, parking
niestrzeżony (płatny 3zł/doba), Internet bezprzewodowy. Ośrodek posiada windę.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, dysfunkcja narządu słuchu, dysfunkcja narządu wzroku, upośledzenie
umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, choroby
neurologiczne, cukrzyca, schorzenia metaboliczne.
Baza zabiegowa: okłady borowinowe, fotel masujący, lampa bioptron, lampa sollux, inhalacje, aquavibron, kąpiel
perełkowa, kąpiel borowinowa, kąpiel solankowa, gimnastyka, ultradźwięki, UGUL, termokompresy, mata
masująca, magnetronik, diadynamik, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, laser.
Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
TERMIN

02.03-16.03
18.03-01.04
05.04-19.04
21.04-05.05
07.05-21.05
23.05-06.06
08.06-22.06
24.06-08.07
10.07-24.07
26.07-09.08
11.08-25.08
30.08-13.09
15.09-29.09
01.10-15.10
17.10-31.10
03.11-17.11

miejsce
w pok. 2-os.

miejsce
w pok. 3-os. lub 4-os.
typu studio

1640 zł

1590 zł

1840 zł
1690 zł
1850 zł
1890 zł
1980 zł

1790 zł
1640 zł
1800 zł
1840 zł
1930 zł

2090 zł

2040 zł

2050 zł
1990 zł
1890 zł
1830 zł
1680 zł

2000 zł
1940 zł
1840 zł
1780 zł
1630 zł
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18.11-02.12
04.12-18.12
20.12-03.01.23



2249 zł

2199 zł

Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 170 zł od ceny skierowania w każdym terminie
Dopłata do pokoju 1-osobowego: plus 350 zł do ceny skierowania pokoju 2-osobowego w każdym terminie

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet: cukrzycowa, lekkostrawna i
bezglutenowa, a pozostałe za dopłatą 210 zł/os./turnus), zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku i końcu
turnusu, doraźną opiekę lekarską i całodobową opiekę pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza
(20 zabiegów w ciągu turnusu + gimnastyka w dni robocze od poniedziałku do piątku), zajęcia indywidualnei
grupowe.

Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
7-DNIOWE POBYTY Z ZABIEGAMI
TERMIN
02.03-09.03
18.03-25.03
21.04-28.04
07.05-14.05
23.05-30.05
08.06-15.06
24.06-01.07
10.07-17.07
26.07-02.08
11.08-18.08
30.08-06.09
15.09-22.09
01.10-08.10
17.10-24.10
03.11-10.11
18.11-25.11
04.12-11.12

miejsce
w pok. 2-os.

miejsce w
pok. 3-os.
lub 4-os.
typu studio

1040 zł

1000 zł

1140 zł

1100 zł

1040 zł

1000 zł

09.03-16.03
25.03-01.04
28.04-05.05
14.05-21.05
30.05-06.06
15.06-22.06
01.07-08.07
17.07-24.07
02.08-09.08
18.08-25.08
06.09-13.09
22.09-29.09
08.10-15.10
24.10-31.10
10.11-17.11
25.11-02.12
11.12-18.12

10-DNIOWE POBYTY BEZ ZABIEGÓW
miejsce w
miejsce
pok. 3-os.
TERMIN
w pok. 2-os.
lub 4-os.
typu studio
02.03-12.03
1120 zł
1070 zł
18.03-28.03
09.04-19.04
1470 zł
1420 zł
20.04-30.04
1230 zł
1180 zł
07.05-17.05
23.05-02.06
08.06-18.06
24.06-04.07
10.07-20.07
1260 zł
1210 zł
26.07-05.08
11.08-21.08
30.08-09.09
15.09-25.09
01.10-11.10
17.10-27.10
1230 zł
1180 zł
03.11-13.11
18.11-28.11
1120 zł
1070 zł
04.12-14.12
23.12-02.01.23
1680 zł
1630 zł

W cenie pobytu 7-dniowego:
 zakwaterowanie, wyżywienie składające się z 3 posiłków dziennie, badanie lekarskie, 10 zabiegów w ciągu
pobytu + gimnastyka w dni robocze od poniedziałku do piątku, wieczorek taneczny, koncert w kawiarni.

W cenie pobytu 10-dniowego:
 zakwaterowanie, wyżywienie składające się z 3 posiłków dziennie, ognisko i wieczorek taneczny.

USTROŃ

Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy „RÓWNICA”

SiSzU „Równica” usytuowane jest w samym sercu Beskidu Śląskiego, w malowniczej dolinie rzeki Wisła, z
widokiem na Czantorię i pozostałe pasma górskie. Jest to budynek 11 piętrowy, zakwaterowanie do 10 piętra. Na
miejscu znajduje się stołówka. Pokoje 1, 2-osobowe z łazienką, TV, czajnikiem, ręcznikiem i balkonem. Sanatorium
posiada wszelkie udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich. Budynek
połączony jest łącznikiem z Uzdrowiskowym Zakładem Przyrodoleczniczym (korytarz 150m). Sanatorium posiada
windę do 10 piętra. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Park Zdrojowy z pijalnią wód, leczniczymi
fontannami solankowymi, ścieżką zdrowia i spacerowymi alejkami. W wolnych chwilach można korzystać z Klubu
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Kuracjusza, który organizuje wieczorki taneczne, imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz wspólne oglądanie wydarzeń
sportowych. W Klubie Kuracjusza można korzystać z bezprzewodowego Internetu WI-FI, z kącika szachowego,
brydżowego i bilarda.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, schorzenia
układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, schorzenia neurologiczne.
Baza zabiegowa: lampa sollux, światło spolaryzowane, laser podczerwieni, diadynamik, jonoforeza, jonoforeza
borowinowa, interdyn, intervac, tonoliza, elektrostymulacja, prądy Tens’a, prądy Trabert’a, magnetoterapia,
krioterapia miejscowa lub ogólnoustrojowa, ultradźwięki, okłady fango, kąpiel solankowa, gimnastyka w basenie,
inhalacje solankowe, grota solna, masaż leczniczy.
Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN
17.10-31.10
14.11-28.11
09.12-23.12


miejsce w pok. 2-os.
Podwyższony
Komfort
standard
2650 zł

3050 zł

Pokój 1-os.
Podwyższony
Komfort
standard
3350 zł

3750 zł

Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 130 zł od ceny skierowania w każdym terminie

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet: podstawowej, łatwostrawnej,
cukrzycowej, ubogoenergetycznej, bezglutenowej, dla osób chorych na celiakie), pakiet zabiegów: 10 zabiegów z
zakresu kinezyterapii, 10 zabiegów z zakresu fizykoterapii, 4 kąpiele solankowe lub gimnastyki w basenie, 4
wejścia do groty solnej, 4 inhalacje solankowe (w minitężni), 1 masaż leczniczy, zakwaterowanie, konsultacja
lekarska na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań
lekarza wykonywane w dni robocze od poniedziałku do soboty, zajęcia indywidualne i grupowe.

USTROŃ

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „MUFLON”

ORW „Muflon” położony jest w dzielnicy uzdrowiskowej na zboczu góry Równica. Jest to budynek 5-piętrowy dla
178 osób z własną jadalnią, bazą zabiegową i kawiarnią. Pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienką i TV. Do dyspozycji
gości: plac zabaw dla dzieci, siłowania, wypożyczalnia rowerów, bilard, piłkarzyki, stół do tenisa stołowego.
Ośrodek posiada windę.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, upośledzenie
umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, choroby
neurologiczne, schorzenia reumatyczne, schorzenia narządów wydzielania wewnętrznego, schorzenia układu
pokarmowego, choroby układu krwiotwórczego, choroby układu moczowo-płciowego, schorzenia dermatologiczne,
schorzenia endokrynologiczne, zaburzenia głosu i mowy, schorzenia alergiczne, autyzm, schorzenia onkologiczne,
kobiety po mastektomii, schorzenia laryngologiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, choroby przemiany materii,
schorzenia metaboliczne, otyłość, przewlekłe zapalenia trzustki, zaburzenia depresyjne, cukrzyca, zaburzenia
rozwoju psychoruchowego.
Baza zabiegowa: fala uderzeniowa, masaż leczniczy częściowy i całościowy, masaż podwodny manualny, masaż
uciskowy BOA, masaż pneumatyczny, masaż relaksujący-AQUAMED /hydromasaż na sucho/, masaż klasyczny,
masaż limfatyczny manualny, inhalacja jodowo-bromowa, okłady borowinowe, kąpiel wirowa kończyn dolnych
i górnych, krioterapia miejscowa, inhalacje indywidualne, galwanizacja, interdyn, diadynamik, elektrostymulacja,
prądy Traberta, magnetoterapia, laseroterapia, ultradźwięki, jonoforeza, lampa sollux, prądy Tens’a, gimnastyka
indywidualna-ćwiczenia na przyrządach, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia grupowe kardiologiczne, siłownia,
ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia czynne z oporem, indywidualna praca z pacjentem, trening marszowy-bieżnia,
trening marszowy-spacer, Nordic Walking.
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Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

Termin
08.01-22.01
22.01-05.02
05.03-19.03
05.02-19.02
19.03-02.04
19.02-05.03
23.04-07.05 07.05-21.05
01.10-15.10 15.10-29.10
29.10-12.11
26.11-10.12
12.11-26.11

miejsce
w pok. 2, 3-os.
2100 zł
2200 zł
2300 zł
2200 zł
2000 zł



Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 200 zł od ceny skierowania w każdym terminie



Pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania: plus 500 zł do 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 indywidualne + 2 zabiegi grupowe w tym muzykoterapia codziennie w dni robocze od
poniedziałku do piątku, dwa zajęciaz psychologiem w ciągu turnusu), zajęcia indywidualne i grupowe.

SZCZYRK

Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy „ADAM”

ORW „Adam” znajduje się w samym centrum Szczyrku, na równym terenie, u podnóża Klimczoka i Skrzycznego,
nad rzeką Żylicą – co zapewnia spokój i wypoczynek. Jest to budynek 3-piętrowy dla 140 osób z własną stołówką,
bazą zabiegową, salą gimnastyczną i biblioteczką. Pokoje 1, 2 i 3–osobowe z łazienkami i TV. Ośrodek posiada
windę oraz parking płatny niestrzeżony (5 zł/doba). Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, upośledzenie
umysłowe, choroby układu krążenia, schorzenia neurologiczne, padaczka, schorzenia układu oddechowego,
schorzenia układu pokarmowego, schorzenia układu moczowo-płciowego, dysfunkcja narządu wzroku, dysfunkcja
narządu słuchu, schorzenia dermatologiczne, schorzenia endokrynologiczne, mózgowe porażenie dziecięce,
autyzm, zaburzenia głosu i mowy, schorzenia alergiczne, schorzenia reumatyczne, schorzenia onkologiczne,
kobiety po mastektomii, schorzenia metaboliczne, schorzenia laryngologiczne, schorzenia narządów wydzielania
wewnętrznego.
Baza zabiegowa: gimnastyka indywidualna, UGUL, gimnastyka zbiorowa, inhalacje solankowe, kąpiel wirowa
kończyn górnych i dolnych, kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, lampa Bio-V, lampa sollux, laseroterapia, leżanka
sanotherm, magnetronik, masaż suchy, masaż pneumatyczny-BOA, drenaż limfatyczny, HIVAMAT, masaż
wibracyjny, mata masująca, okłady borowinowe, krioterapia miejscowa, prądy interferencyjne, prądy Tens’a,
elektrostymulacja, termożele, diadynamik, jonoforeza, fonoforeza, tlenoterapia, ultradźwięki.
Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
TERMIN
•22.03-05.04
•08.04-22.04
26.04-10.05
13.05-27.05
30.05-13.06
16.06-30.06
03.07-17.07
20.07-03.08
06.08-20.08
23.08-06.09
09.09-23.09
26.09-10.10

miejsce w pok. 2-os.
1650 zł

miejsce w pok. 3-os.
1500 zł

Pok. 1-osob.
1950 zł

1900 zł

1750 zł

2200 zł

2100 zł

1950 zł

2400 zł

2200 zł

2050 zł

2500 zł

2250 zł

2100 zł

2550 zł

2050 zł

1900 zł

2350 zł
9

•13.10-27.10
•04.11-18.11
•21.11-05.12
19.12-02.01.23



1950 zł

1800 zł

2250 zł

1650 zł

1500 zł

1950 zł

2500 zł

2350 zł

2850 zł

Zniżka do pokoju na III piętrze: minus 50 zł od ceny skierowania w każdym terminie
Istnieje możliwość pobytów 7-dniowych. Pobyty 7-dniowe w pozostałych terminach możliwe tylko na III piętrze

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków w formie bufetu szwedzkiego (możliwość stosowania
diet), zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską,
zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (2 zabiegi indywidualne + 2 zabiegi grupowe dziennie przez 10 dni),
2 wycieczki autokarowe, 2 wieczorki taneczne, seanse filmowe, wieczory z góralami, zajęcia z jogi, zajęcia
plastyczne, piesze wycieczki, wyjście na basen.

KRYNICA-ZDRÓJ

Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy
„LWIGRÓD”

OSW ”Lwigród” położony jest w centrum Krynicy na zboczu góry Jasiennik. Główne wejście sąsiaduje ze słynnym
Parkiem Nitribitta. Jest to budynek 6-piętrowy dla 250 osób z własną stołówką, Zakładem Przyrodoleczniczym i
basenem rehabilitacyjnym. Pokoje 1, 2 i 3-osobowe z łazienką, TV, czajnikiem i telefonem. Ośrodek posiada 2
windy.
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, schorzenia neurologiczne, choroby układu pokarmowego, choroby układu moczowopłciowego, cukrzyca, schorzenia alergiczne, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, schorzenia
reumatyczne, schorzenia układu krwiotwórczego, mózgowe porażenie dziecięce, choroby dermatologiczne,
zaburzenia głosu i mowy, przewlekłe zapalenie trzustki, kobiety po mastektomii, zaburzenia rozwoju
psychoruchowego, schorzenia laryngologiczne.
Baza zabiegowa: okłady i zawijania borowinowe, kąpiel borowinowa, kąpiel solankowa, kąpiel mineralna, kąpiel
perełkowa, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, masaż podwodny, kąpiel 4-komorowa, półkąpiel wirowa,
bicze szkockie, diadynamik, interdyn, galwanizacja, prądy Trabert’a i Tens’a, ultradźwięki, magnetronik, lampa
sollux, inhalacje solankowe, laseroterapia, laser wysokoenergetyczny, krioterapia punktowa, kriosauna, fala
uderzeniowa, aquavibron, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, masaż pneumatyczny, kąpiel sucha gazowa CO2,
tampony i fasony borowinowe, aerozol ginekologiczny, masaż wibracyjny AQUAI, masaż BOA, kąpiel solankowo –
borowinowa, gimnastyka w basenie, ścieżka Kneippa, masaż klasyczny.
Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
TERMIN
03.01-17.01
17.01-31.01
31.01-14.02
15.02-01.03
02.03-16.03
17.03-31.03
01.04-15.04
16.04-30.04
01.05-15.05
16.05-30.05
31.05-14.06
15.06-29.06
30.06-14.07
15.07-29.07
30.07-13.08
14.08-28.08

Widok „A”

Widok „B”

Widok „A”

Widok „B”

Komfort

miejsce
w pok. 3-os.
Widok „A”

2870 zł

2720 zł

2510 zł

2410 zł

2740 zł

2300 zł

2710 zł
2710 zł
2750 zł
2710 zł
2710 zł

2560 zł
2560 zł
2600 zł
2560 zł
2560 zł

2300 zł
2300 zł
2300 zł
2300 zł
2400 zł

2200 zł
2200 zł
2200 zł
2200 zł
2300 zł

2500 zł
2500 zł
2500 zł
2500 zł
2500 zł

2200 zł
2150 zł
2150 zł
2200 zł
2200 zł

2940 zł

2790 zł

2480 zł

2380 zł

2700 zł

2310 zł

2940 zł
3060 zł

2790 zł
2910 zł

2530 zł
2530 zł

2430 zł
2430 zł

2700 zł
2750 zł

2310 zł
2350 zł

3060 zł

2910 zł

2620 zł

2520 zł

2850 zł

2350 zł

Pok. 1-osobowy

miejsce w pok. 2-os.
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29.08-12.09
12.09-26.09
28.09-12.10
13.10-27.10
02.11-16.11
16.11-30.11
30.11-14.12
14.12-28.12

2940 zł
2850 zł

2790 zł
2790 zł

2490 zł
2420 zł

2390 zł
2320 zł

2750 zł
2500 zł

2350 zł
2200 zł

2710 zł

2560 zł

2300 zł

2200 zł

2500 zł

2150 zł

2960 zł

2810 zł

2550 zł

2450 zł

2750 zł

2350 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 (do 21 zabiegów w turnusie + karnet na 10 wejść na basen i strefę relaksacyjną: sauna, jacuzzi, siłowania,
w dni robocze od poniedziałku do piątku), zajęcia indywidualne i grupowe.

KRYNICA-ZDRÓJ

Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji
nowa „SILESIA”

CWiR nowa „Silesia” położone jest ok. 1000 m od Deptaka. Jest to budynek 8–piętrowy dla 200 osób z własną
stołówką, bazą zabiegową, kawiarnią i krytym basenem kąpielowym. Pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe oraz typu studio
z łazienką, telefonem, radiem, TV i czajnikiem bezprzewodowym. Dostęp do stałego bezpłatnego łącza
internetowego. Do dyspozycji gości: prasowalnia, pralnia, stół do tenisa stołowego, bilard, biblioteczka i bawialnia.
Ośrodek posiada dwie windy.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, dysfunkcja narządu słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba
psychiczna, schorzenia układu krążenia, całościowe zaburzenia rozwojowe, kobiety po mastektomii, schorzenia
alergiczne, autyzm, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, choroby neurologiczne, choroby przemiany
materii, choroby reumatyczne, choroby układu krwiotwórczego, choroby układu moczowo-płciowego, choroby
układu pokarmowego, cukrzyca, mózgowe porażenie dziecięce, otyłość, przewlekłe zapalenie trzustki, zaburzenia
głosu i mowy, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, schorzenia dermatologiczne, schorzenia endokrynologiczne,
schorzenia onkologiczne, schorzenia układu oddechowego, schorzenia metaboliczne, schorzenia laryngologiczne,
zaburzenia depresyjne.
Baza zabiegowa: kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, masaż wirowy, aquavibron, bicze szkockie, masaż
igiełkowy, jonoforeza, diadynamik, ultradźwięki, terapuls, lampa sollux, laser, kąpiel czterokomorowa, interdyn,
galwano-borowina, magnetronik, okłady borowinowe, inhalacje, krioterapia miejscowa, masaż limfatyczny BOA,
masaż klasyczny.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN
28.02-14.03
14.03-28.03
28.03-11.04
12.04-26.04
27.04-11.05
12.05-26.05
27.05-10.06
13.06-27.06
28.07-11.08
28.06-12.07
16.08-30.08
13.07-27.07
31.08-14.09
15.09-29.09
30.09-14.10
15.10-29.10
18.11-02.12
03.11-17.11
03.12-17.12

miejsce
w pok. 2, 3 i 4-os.
Standard Komfort
2420 zł
2520 zł
2230 zł
2330 zł
2590 zł
2690 zł
2420 zł
2520 zł
2230 zł
2330 zł
2420 zł
2520 zł

Pok. 1-os.
2770 zł
2580 zł
2940 zł
2770 zł
2580 zł
2770 zł

2600 zł

2700 zł

2950 zł

2420 zł

2520 zł

2770 zł

2230 zł

2330 zł

2580 zł

Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków – wszystkie posiłki w formie stołu szwedzkiego,
zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (30 zabiegów w ciągu turnusu w dni robocze od poniedziałku do soboty, w tym
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20 zabiegów z fizykoterapii i hydroterapii oraz 10 gimnastyk porannych, a także nieograniczony dostęp do basenu i
strefy fitness), zajęcia indywidualne i grupowe.

Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
SEZON

Pok. 1-os.
Komfort

miejsce
w pok. 2, 3-os.
Komfort

miejsce
w pok. 4-os.
Komfort

miejsce
w pok. 3-os.
Standard

1680 zł

1610 zł

1540 zł

1470 zł

1575 zł

1540 zł

1470 zł

1365 zł

1505 zł

1435 zł

1400 zł

1260 zł

1400 zł

1330 zł

1295 zł

1176 zł

WYSOKI
03.01-27.02
WYSOKI
29.04-03.05
15.06-18.09
ŚREDNI
27.02-13.03
27.05-15.06
18.09-16.10
NISKI
13.03-29.04
03.05-27.05
16.10-18.12

W cenie pobytu:
 zakwaterowanie w pokojach 1, 2, i 3-osobowych z łazienką, TV i czajnikiem, wyżywienie składające się z 3 posiłków
dziennie, 2 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, opieka pielęgniarska, bezlimitowe korzystanie
z basenu, sauny i siłowni.

KRYNICA-ZDRÓJ

Sanatorium „ENERGETYK”

Sanatorium „Energetyk” położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego, w odległości ok. 500m od
Deptaka. Jest to budynek 4-piętrowy dla 80 osób z własną stołówką i bazą zabiegową. Zakwaterowanie
w pokojach 1 i 2-osobowych z łazienką, balkonem, TV, radiem i telefonem. Sanatorium posiada nowoczesną windę
w pełni przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego,
upośledzenie umysłowe, choroby neurologiczne, padaczka, schorzenia alergiczne, schorzenia narządów
wydzielania wewnętrznego, schorzenia reumatyczne, schorzenia układu krwiotwórczego, choroby układu
moczowo-płciowego, choroby układu pokarmowego, cukrzyca, mózgowe porażenie dziecięce, choroby
dermatologiczne, zaburzenia głosu i mowy, przewlekłe zapalenie trzustki, kobiety po mastektomii, choroby
przemiany materii, schorzenia endokrynologiczne, schorzenia onkologiczne, otyłość, schorzenia metaboliczne,
schorzenia laryngologiczne, zaburzenia depresyjne.
Baza zabiegowa: aquavibron, okłady borowinowe, okłady galwano-borowinowe, okłady krzemionkowe,
gimnastyka zbiorowa, kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa, kąpiel
sucha kwasowęglowa, drenaż limfatyczny, jonoforeza, materac masujący, lampa bioptron, lampa sollux, laser
biostymulujący, inhalacje, diadynamik, interdyn, magnetronik, prądy Tens’a, prądy Trabert’a, prądy Kotz’a,
ultradźwięki, masaż klasyczny odcinkowy, elektrostymulacja, krioterapia miejscowa, Hydro-Jet, intervac,
hydromasaż, masaż pneumatyczny.
Turnus zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMIN

miejsce
w pok. 2-os.

08.08-22.08

2500 zł

04.10-18.10

2000 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego: plus 600 zł do ceny
skierowania w każdym terminie
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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 + gimnastyka grupowa w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz
pierwszego i ostatniego dnia turnusu), zajęcia indywidualne i grupowe.

IWONICZ-ZDRÓJ

Sanatorium Uzdrowiskowe nr IV
Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny „EXCELSIOR”

Sanatorium nr IV usytuowane jest w budynku Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego. Posiada 37 miejsc
w pokojach standard plus 2 i 3-osobowych z łazienką, telefonem, TV i radiem. Sanatorium dysponuje pełną bazą
zabiegową, stołówką, gabinetem lekarskim i zabiegowym, basenem krytym, gabinetem odnowy biologicznej
SPA&Wellness. Ośrodek posiada windę i bezpłatny dostęp do Internetu (WI-FI).
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, choroby
neurologiczne, choroby układu pokarmowego, schorzenia układu oddechowego, schorzenia układu krążenia, cukrzyca,
zaburzenia głosu i mowy, schorzenia alergiczne, schorzenia reumatyczne, choroby przemiany materii, choroby układu
moczowo-płciowego, kobiety po mastektomii.
SzU-R „Excelsior” położony jest ok. 500m od centrum uzdrowiska, w otoczeniu lasów mieszanych. Jest to budynek dla
280 osób z własną stołówką, bazą zabiegową, świetlicą i kawiarenką. Zakwaterowanie w pokojach 1, 2 i 3-osobowych
z łazienką, TV, radiem i telefonem. Dostępne są pokoje standard i standard plus. Ośrodek posiada windy i bezpłatny
dostęp do Internetu (WI-FI). Przy obiekcie znajduje się płatny parking.
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, upośledzenie
umysłowe, padaczka, choroby neurologiczne, choroby układu moczowo-płciowego, choroby układu pokarmowego,
schorzenia układu oddechowego, schorzenia układu krążenia, cukrzyca, zaburzenia głosu i mowy, schorzenia
alergiczne, schorzenia reumatyczne, choroby przemiany materii, kobiety po mastektomii.
Baza zabiegowa: kąpiele: kwasowęglowe, wirowe, solankowe, solankowo-borowinowe, perełkowe, zawijania
i okłady borowinowe, masaż ręczny, masaż podwodny, masaż pneumatyczny, aquavibron, drenaż limfatyczny,
gimnastyka indywidualna i zbiorowa, gimnastyka w basenie, inhalacje solankowe, magnetronik, interdyn, diadynamik,
galwanizacja, terapuls, jonoforeza, ultradźwięki, laseroterapia, lampa Bio-V, lampa sollux, sanotherm, kriosauna.

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

10.05-24.05
24.05-07.06
07.06-21.06
21.06-05.07
05.07-19.07
19.07-02.08
27.09-11.10
11.10-25.10

SANATORIUM NR IV oraz
EXCELSIOR (pokoje standard plus)
miejsce
miejsce
pok.1-os.
w pok. 2-os. w pok. 3-os.

EXCELSIOR
pok.1-os.

miejsce
w pok. 2-os.

miejsce
w pok. 3-os.

02.08-16.08
16.08-30.08
17.08-31.08
30.08-13.09
13.09-27.09

2770 zł

2464 zł

2156 zł

2540 zł

2156 zł

1870 zł

25.10-08.11
08.11-22.11

2540 zł

2310 zł

2000 zł

2310 zł

2000 zł

1694 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 soboty), 2 seanse relaksacyjne w jaskini solnej, 80
min. ćwiczeń na łóżkach rekondycyjnych, kuracja pitna, zajęcia indywidualne i grupowe, zwiedzanie IwoniczaZdroju z przewodnikiem.
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IWONICZ-ZDRÓJ

Oddział Sanatoryjny „POD JODŁĄ”
Oddział Sanatoryjny „STARE ŁAZIENKI”

OS „Pod Jodłą” położony jest w centrum uzdrowiska. Posiada 87 miejsc w pokojach standard plus 1 i 2osobowych z łazienką, TV, radiem, i telefonem. Na miejscu znajduje się stołówka. Zabiegi wykonywane są w
Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego odległym o ok. 150m. Ośrodek posiada windę i bezpłatny dostęp do
Internetu (WI-FI).
OS „Stare Łazienki” położony jest w centrum uzdrowiska. Posiada 57 miejsc w pok. 1 i 2-os. z łazienką, TV,
telefonem i radiem. Na miejscu znajduje się stołówka i świetlica. Zabiegi wykonywane są w Centrum Lecznictwa
Uzdrowiskowego odległym o ok. 100m. Ośrodek posiada windę i bezpłatny dostęp do Internetu (WI-FI).
Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu oddechowego, kobiety po mastektomii, schorzenia
układu pokarmowego, choroby układu moczowo-płciowego, schorzenia alergiczne, choroby przemiany materii.
Baza zabiegowa: kąpiele: kwasowęglowe, wirowe, solankowe, solankowo-borowinowe, perełkowe, zawijania
i okłady borowinowe, masaż ręczny, masaż podwodny, masaż pneumatyczny, aquavibron, drenaż limfatyczny,
gimnastyka indywidualna i zbiorowa, gimnastyka w basenie, inhalacje solankowe, magnetronik, interdyn,
diadynamik, galwanizacja, terapuls, jonoforeza, ultradźwięki, laseroterapia, lampa Bio-V, lampa sollux, sanotherm,
kriosauna.
Turnus zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
POD JODŁĄ
STARE ŁAZIENKI
standard plus
TERMIN
miejsce
miejsce
pok. 1-os.
pok.1-os.
w pok. 2-os.
w pok. 2-os.
10.05-24.05
24.05-07.06
07.06-21.06
21.06-05.07
05.07-19.07
27.09-11.10
11.10-25.10

19.07-02.08
02.08-16.08
16.08-30.08
30.08-13.09
13.09-27.09
25.10-08.11
08.11-22.11

2695 zł

2387 zł

2540 zł

2156 zł

2464 zł

2156 zł

2310 zł

2000 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 soboty), 2 seanse relaksacyjne w jaskini solnej, 80
min. ćwiczeń na łóżkach rekondycyjnych, kuracja pitna, zajęcia indywidualne i grupowe, zwiedzanie IwoniczaZdroju z przewodnikiem.
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