
TURNUSY REHABILITACYJNE USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNE 
CIECHOCINEK                       LILA MEDICAL SPA Sp. z o.o. 

Wpis do rejestru organizatorów nr OR/24/0004/22 (ważny do 06.01.2025r.) 
 Wpis do rejestru ośrodków nr OD/04/4/21 (ważny do 18.05.2024r.)  
 

„Lila Medical Spa” położony jest w cichej i zielonej części Ciechocinka, w odległości ok. 1000 m od centrum 

Uzdrowiska. Jest to kompleks 2 budynków połączonych łącznikiem dla 140 osób, z własną restauracją i bazą 

zabiegową. Komfortowe pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką i TV. Obiekt posiada windę w jednym budynku. 

Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu krążenia, kobiety po mastektomii, schorzenia 

neurologiczne, schorzenia układu oddechowego, choroby przemiany materii, schorzenia reumatyczne.  

Baza zabiegowa: masaż ręczny częściowy, drenaż limfatyczny BOA, masaż na łóżku wodnym. masaż 

wibracyjny, fotel masujący, inhalacje solankowe, inhalacje z olejkami, inhalacje z witaminami A + E, gimnastyka 

indywidualna i zbiorowa, ćwiczenia na przyrządach, prądy Tens’a, prądy Kotz’a, jonoforeza, jonoforeza z 

lekiem ampułkowym, laser, ultradźwięki, diadynamik, lampa solaris, lampa sollux, krioterapia punktowa, 

magnetoterapia, galwanizacja, hydromasaż, kąpiel kwasowęglowa, okłady borowinowe. 

 

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

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

➢ Turnusy z dofinansowaniem PFRON 
 

* W przypadku znacznego wzrostu cen lub zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług cena turnusu może ulec zmianie 

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 (4 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do soboty), zajęcia indywidualne i 

grupowe. 

 

Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek od lekarza i decyzję  

o przyznanym dofinansowaniu ze środków PFRON prosimy kierować na adres organizatora: 

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych, 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3 
tel.: (32) 670-26-91, (32) 670-37-52, kom.: 515-703-375, 515-703-319 

e-mail: zuris@zuris.pl, rezerwacje@zuris.pl, www.zuris.pl 
Konto: ING Bank Śląski S. A o/Zawiercie nr: 42 1050 1591 1000 0022 4307 8280 

 

 

 

TERMIN 

miejsce w pok. 2-os. 

Pok. 1-os. 
Kuracjusz 

Opiekun  

(3 zabiegi) 

 

15.10-29.10 

 

3499 zł 3299 zł 3959 zł 

 

12.11-26.11 

 

3359 zł 3149 zł 3799 zł 

mailto:zuris@zuris.pl


TURNUSY REHABILITACYJNE USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNE 

CIECHOCINEK                                  TOLUX Sp. z o.o.  

„ŁAZIENKI Sanatorium Uzdrowiskowe” 
Wpis do rejestru organizatora nr OR/24/0004/22 (ważny do 06.01.2025r.) 

 Wpis do rejestru ośrodków nr OD/04/7/21 (ważny do 12.06.2024r.)  
 

„Łazienki Sanatorium Uzdrowiskowe” położone jest w centrum miasta, w odległości ok. 200m od deptaka  

i dywanów kwiatowych. Zabytkowy budynek 2-piętrowy dla 200 osób z własną jadalnią i bazą zabiegową. 

Pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką i TV o zróżnicowanym standardzie. Do dyspozycji gości: restauracja, 

kawiarnia, grillowy ogród (w okresie letnim), sale konferencyjne, SPA, sala zabaw dla dzieci, bezprzewodowy 

Internet. Obiekt posiada windę. 

 

Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, schorzenia 

układu krążenia, kobiety po mastektomii, schorzenia laryngologiczne, schorzenia metaboliczne, schorzenia 

neurologiczne, schorzenia układu oddechowego, choroby przemiany materii, schorzenia reumatyczne, 

otyłość, cukrzyca.  

 

Baza zabiegowa: masaż leczniczy, inhalacje solankowe, inhalacje z lekiem, okłady borowinowe, bicze 

szkockie, kąpiel solankowa, kąpiel kwasowęglowa sucha, masaż podwodny ręczny, masaż wirowy kończyn 

górnych i dolnych, pole magnetyczne, natrysk płaszczowy, kapsuła Float Rest, jonoforeza borowinowa, 

jonoforeza z lekiem, galwanizacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, prądy 

Tens’a, prądy Kotz’a, prądy Trabert’a, ultradźwięki, lampa sollux, krioterapia miejscowa, laser punktowy, 

ćwiczenia na przyrządach, ćwiczenia samowspomagane kończyn górnych, siłowania-atlas.  

 

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

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMIN 
miejsce w pok. 2-os. Pok.1-os. 

Attic Comfort Superior Attic 

08.01-22.01 

22.01-05.02 

05.02-19.02 

19.02-05.03 

05.03-19.03 

19.03-02.04 

02.04-16.04 

16.04-30.04 

2786 zł 3206 zł 3346 zł 3066 zł 

30.04-14.05 

14.05-28.05 

28.05-11.06 

11.06-25.06 

25.06-09.07 

09.07-23.07 

23.07-06.08 

06.08-20.08 

20.08-03.09 

03.09-17.09 

17.09-01.10 

3206 zł 3626 zł 3766 zł 3486 zł 

01.10-15.10 

15.10-29.10 

29.10-12.11 

12.11-26.11 

26.11-10.12 

10.12-24.12 

2786 zł 3206 zł 3346 zł 3066 zł 



➢ Turnusy z dofinansowaniem PFRON 
➢ Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi: minus 450 zł od ceny skierowania w każdym terminie 

* W przypadku znacznego wzrostu cen lub zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług cena turnusu może ulec zmianie 

Cena turnusu obejmuje: 

całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet: lekkostrawna i 

cukrzycowa lub za dopłatą 140 zł/os./turnus – dieta bezglutenowa, bezlaktozowa i wegetariańska), 

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. 

 

Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek od lekarza i decyzję  

o przyznanym dofinansowaniu ze środków PFRON prosimy kierować na adres organizatora: 

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych, 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3 
tel.: (32) 670-26-91, (32) 670-37-52, kom.: 515-703-375, 515-703-319 

e-mail: zuris@zuris.pl, rezerwacje@zuris.pl, www.zuris.pl 
Konto: ING Bank Śląski S. A o/Zawiercie nr: 42 1050 1591 1000 0022 4307 8280 

 

 

 
 

Pobyt  zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

W cenie pobytu: 
zakwaterowanie w pokojach 1 i 2-osobowych z łazienką i TV, wyżywienie składające się z 3 posiłków dziennie, 
doraźna opieka lekarska i pielęgniarska,  3 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz 
pierwszego i ostatniego dnia pobytu, dostęp do sauny oraz sali ćwiczeń z atlasem, wieczory kulturalne i 
taneczne.  
 

 

 

TURNUSY REHABILITACYJNE USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNE 
NAŁĘCZÓW                    Sanatorium „PAWILON ANGIELSKI”                      

                         Wpis do rejestru organizatora nr OR/24/0004/22 (ważny do 06.01.2025r.) 
                                   Wpis do rejestru ośrodka nr OD/06/0003/20 (ważny do 29.04.2023r.) 

Sanatorium „KSIĄŻĘ JÓZEF” 
                                   Wpis do rejestru ośrodka nr OD/06/0004/20 (ważny do 29.04.2023r.) 

 

Sanatorium „Pawilon Angielski” położone jest na terenie Parku Zdrojowego obok Pałacu Małachowskich. 

Jest to budynek 2-piętrowy dla 60 osób z własną stołówką. Baza zabiegowa znajduje się w odległości ok. 150m 

od Sanatorium. Na miejscu kompleks zabiegowy: masaże wodne i suche, kąpiele, elektrostymulacja. Pokoje 

2-osobowe z łazienką, TV, czajnikiem bezprzewodowym i dostępem do Internetu (WI-FI). Sanatorium posiada 

windę.  

TERMIN 
miejsce w pok. 2-osobowym Pok. 1-os. 

Attic Attic Comfort  Superior 

02.01-30.04 1580 zł 1807 zł 1882 zł 1731 zł 

30.04-01.10 1731 zł 1882 zł 2102 zł 1890 zł 

01.10-17.12 1580 zł 1807 zł 1882 zł 1731 zł 

17.12-31.12 1731 zł 1882 zł 2102 zł 1890 zł 

mailto:zuris@zuris.pl


Sanatorium „Książę Józef” położone jest nad stawem, w centrum Parku Zdrojowego. Jest to budynek 2-

piętrowy dla 131 osób z własną stołówką i salą do rehabilitacji ruchowej. Baza zabiegowa znajduje się w 

odległości ok. 100-250m od Sanatorium. Pokoje 2-osobowe z łazienką, TV, czajnikiem bezprzewodowym i 

dostępem do Internetu (WI-FI). Sanatorium posiada windę.  

Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu krążenia, schorzenia onkologiczne, schorzenia 

reumatyczne, cukrzyca. 

Baza zabiegowa: fango, inhalacje lekowe, kąpiele: kwasowęglowa sucha, perełkowa; masaż wirowy kończyn 

górnych i dolnych, prądy interferencyjne, lampy: bioptron, sollux; diadynamik, elektrostymulacja, fonoforeza, 

galwanizacja, jonoforeza, krioterapia miejscowa, magnetoterapia, tlenoterapia, ultradźwięki, gimnastyka 

indywidualna i grupowa, UGUL, ćwiczenia na przyrządach. 

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

 

➢ Turnusy z dofinansowaniem PFRON 
 

* W przypadku znacznego wzrostu cen lub zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług cena turnusu może ulec zmianie 

TERMIN 

PAWILON ANGIELSKI KSIĄŻĘ JÓZEF 

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

Pok. 1-os. 
Kuracjusz 

Opiekun 

(bez 

zabiegów) 

Kuracjusz 

Opiekun 

(bez 

zabiegów) 

Kuracjusz 

Opiekun 

(bez 

zabiegów) 

26.03-08.04 
2690 zł 2315 zł 2315 zł 2050 zł 2310 zł 2050 zł 2525 zł 

19.04-02.05 

02.05-15.05 

2960 zł 2599 zł 

2575 zł 2340 zł 2465 zł 2230 zł 2760 zł 

15.05-28.05 

28.05-10.06 

10.06-23.06 

23.06-06.07 

06.07-19.07 

19.07-01.08 

01.08-14.08 

14.08-27.08 

27.08-09.09 

09.09-22.09 

22.09-05.10 

- - 

05.10-18.10 

18.10-31.10 

31.10-13.11 

2315 zł 2050 zł 2310 zł 2050 zł 2525 zł 13.11-26.11 

26.11-09.12 



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 dni robocze od poniedziałku do soboty, 2 wyjścia na basen (po 1 h), 

2 całodzienne wypożyczenia kijków do Nordic Walking, kurację pitną wodami leczniczymi), zajęcia 

indywidualne i grupowe. 

 

Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek od lekarza i decyzję  

o przyznanym dofinansowaniu ze środków PFRON prosimy kierować na adres organizatora: 

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych, 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3 
tel.: (32) 670-26-91, (32) 670-37-52, kom.: 515-703-375, 515-703-319 

e-mail: zuris@zuris.pl, rezerwacje@zuris.pl, www.zuris.pl 
Konto: ING Bank Śląski S. A o/Zawiercie nr: 42 1050 1591 1000 0022 4307 8280 

 

 

TURNUSY REHABILITACYJNE USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNE 
  NAŁĘCZÓW                               Sanatorium „FORTUNAT”                      

                         Wpis do rejestru organizatorów nr OR/24/0004/22 (ważny do 06.01.2025r.) 
                          Wpis do rejestru ośrodków nr OD/06/0002/20 (ważny do 28.04.2023r.) 

Sanatorium „JESIENNA REZYDENCJA” 
     Wpis do rejestru ośrodków nr OD/06/0005/20 (ważny do 25.05.2023r.) 

 

Sanatorium „Fortunat” położone jest w zacisznej części Nałęczowa w odległości 400m od Parku Zdrojowego. 

Jest to budynek 3-piętrowy dla 121 osób z własną stołówką. Baza zabiegowa znajduje się w odległości ok. 

500m od Sanatorium. Pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką, TV, czajnikiem bezprzewodowym i dostępem do sieci 

Internet (WI-FI). Sanatorium posiada windę. 

Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu krążenia, cukrzyca, schorzenia onkologiczne, 

schorzenia reumatyczne. 

Sanatorium „Jesienna Rezydencja” położone jest w odległości 400m od Parku Zdrojowego. Jest to budynek  

2-piętrowy dla 59 osób. Stołówka znajduje się w odległości 50m od Sanatorium, a baza zabiegowa ok 500m. 

Pokoje 2, 3-osobowe z łazienką, TV, czajnikiem bezprzewodowym i dostępem do sieci Internet (WI-FI). 

Sanatorium posiada windę. 

Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenia układu krążenia, cukrzyca, schorzenia onkologiczne, 

schorzenia reumatyczne. 

Baza zabiegowa: fango, inhalacje lekowe, kąpiele: kwasowęglowa sucha, perełkowa; masaż wirowy kończyn 

górnych i dolnych, prądy interferencyjne, lampy: bioptron, sollux; diadynamik, elektrostymulacja, fonoforeza, 

galwanizacja, jonoforeza, krioterapia miejscowa, magnetoterapia, tlenoterapia, ultradźwięki, gimnastyka 

indywidualna i grupowa, UGUL, ćwiczenia na przyrządach. 

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

TERMIN 

FORTUNAT JESIENNA REZYDENCJA 

Pok. 1-os. 

miejsce w pok. 2-os. miejsce w pok. 2-os. miejsce 

w pok. 

3-os. 
Kuracjusz 

Opiekun 

(bez zabiegów) 
Kuracjusz 

Opiekun 

(bez zabiegów) 

26.04-09.05 
2995 zł 2690 zł 2385 zł 2375 zł 2130 zł 2160 zł 

09.05-22.05 

mailto:zuris@zuris.pl


 

➢ Turnusy z dofinansowaniem PFRON 
* W przypadku znacznego wzrostu cen lub zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług cena turnusu może ulec zmianie 

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 wyjścia na basen (po 1 

h), 2 całodzienne wypożyczenia kijków do Nordic Walking, kurację pitną wodami leczniczymi), zajęcia 

indywidualne i grupowe. 

 

 

Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek od lekarza i decyzję  

o przyznanym dofinansowaniu ze środków PFRON prosimy kierować na adres organizatora: 

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych, 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3 
tel.: (32) 670-26-91, (32) 670-37-52, kom.: 515-703-375, 515-703-319 

e-mail: zuris@zuris.pl, rezerwacje@zuris.pl, www.zuris.pl 
Konto: ING Bank Śląski S. A o/Zawiercie nr: 42 1050 1591 1000 0022 4307 8280 

 

 

 

TURNUSY REHABILITACYJNE USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNE 

 BUSKO-ZDRÓJ              Hotel „GROMADA MEDICAL SPA” 
Wpis do rejestru organizatorów nr OR/24/0004/22 (ważny do 06.01.2025r.) 

 Wpis do rejestru ośrodków nr OD/26/0004/20 (ważny do 08.09.2023r.)  
 

22.05-04.06 

04.06-17.06 

17.06-30.06 

30.06-13.07 

13.07-26.07 

26.07-08.08 

08.08-21.08 

21.08-03.09 

03.09-16.09 

16.09-29.09 

29.09-12.10 

12.10-25.10 

25.10-07.11 

07.11-20.11 

2690 zł 2510 zł 2250 zł 2130 zł 1770 zł 1940 zł 20.11-03.12 

03.12-16.12 

mailto:zuris@zuris.pl


Hotel „Gromada Medical SPA” położony jest w spokojnej dzielnicy, w pobliżu Parku Zdrojowego w odległości 

80 m od tężni solankowej. Jest to budynek3-piętrowy dla 90 osób z własną jadalnią i bazą zabiegową. Pokoje 

2-os. z łazienką, TV i czajnikiem. Do dyspozycji gości: wypożyczalnia rowerów, kijków do Nordic Walking oraz 

bezpłatny Internet WI-FI i parking. Ośrodek posiada windę. 

 

Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, choroby 

neurologiczne, choroba psychiczna, padaczka, upośledzenie umysłowe, schorzenia układu krążenia.  

 

Baza zabiegowa: zabiegi podstawowe: kąpiel siarczkowa, fasony siarczkowe, kąpiel borowinowa, kąpiel 

jodowo-bromowa, ćwiczenia z terapeutą, masaż klasyczny częściowy, hydrojet; zabiegi uzupełniające: 

okłady borowinowe w plastrach, kąpiel ozonowa sucha, kąpiel kwasowęglowa sucha, masaż wirowy kończyn 

górnych i dolnych, gimnastyka na przyrządach, ćwiczenia w odciążeniu UGUL, laseroterapia, magnetronik, 

prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy Tens’a, prądy Trabert’a, galwanizacja, ultradźwięki, 

jonoforeza, masaż limfatyczny uciskowy, aquavibron, , krioterapia miejscowa, fonoforeza.  

 

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

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

➢ Turnusy z dofinansowaniem PFRON 
 

* W przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług cena turnusu może ulec zmianie 

 

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 (40 zabiegów w turnusie, w tym 12 zabiegów podstawowych z działu balneoterapii + 7 

masaży klasycznych częściowych + 21 zabiegów uzupełniających, w dni robocze od poniedziałku do soboty), 

zajęcia indywidualne i grupowe. 

 

 

Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek od lekarza i decyzję  

o przyznanym dofinansowaniu ze środków PFRON prosimy kierować na adres organizatora: 

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych, 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3 
tel.: (32) 670-26-91, (32) 670-37-52, kom.: 515-703-375, 515-703-319 

e-mail: zuris@zuris.pl, rezerwacje@zuris.pl, www.zuris.pl 
Konto: ING Bank Śląski S. A o/Zawiercie nr: 42 1050 1591 1000 0022 4307 8280 

 

TERMIN 
miejsce 

w pok. 2-os. 

04.06-18.06 

3949 zł 

31.07-14.08 

17.09-01.10 

01.10-15.10 

15.10-29.10 

mailto:zuris@zuris.pl

