


L e c z e n i e  m o ż n a  p r z e p r o w a d z i ć   
podczas turnusu rehabilitacyjnego. Informacje i zapisy  
u koordynatorów turnusów w wybranych ośrodkach  
w Ustroniu, Szczyrku i Wiśle
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₪ Oferuje:
	pokoje	2-,	3-	i	4-osobowe	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	TV,	część	pokoi	z	balkonami;
 zabiegi: masaże	 (suchy,	 pneumatyczny);	 hydroterapia	 (kąpiele	 perełkowe	 i	 solankowe,	 kąpiele	 

wirowe	kończyn	dolnych	i	górnych)	fizykoterapia:	światłolecznictwo	(bioptron,sollux),	elektrolecz-
nictwo	(ultradźwięki,	prądy	interferencyjne,	jonoforeza,	DD,	prądy	TENS),	inhalacje,	okłady	borowi-
nowe,	laseroterapia,	magnetoterapia,	krioterapia	miejscowa,	aromaterapia;	kinezyterapia:	ćwicze-
nia	przyrządowe,	UGUL,	gimnastyka	grupowa	i	indywidualna,	basen	i	siłownia.

 Do dyspozycji:	baza	zabiegowa	z	zapleczem	rehabilitacyjnym,	basen	kryty,	grota	solna,	siłownia,	
sauna	sucha	 i	parowa,	sala	bilardowa,	sala	gimnastyczna	z	 tenisem	stołowym,	zaplecze	kultu-
ralno-oświatowe,	restauracja	z	kuchnią	dietetyczną,	dostęp	do	Internetu	bezprzewodowego,	sala	
projekcyjna,	figlopark	dla	dzieci,	parking	bezpłatny,	boisko	sportowe,	korty	tenisowe,	plac	zabaw,	
teren	na	ognisko	i	grilla.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE  (+8% VAT)

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy

REGOR
w Brennej

Brenna to przyrody skarbnica – oaza ciszy i spokoju w Beskidach
Brenna oferuje wszystko to, co w sąsiednich kurortach, takich jak Wisła, Ustroń czy Szczyrk, 

jednakże jest miejscowością mniej zurbanizowaną, oazą ciszy i spokoju dla osób potrzebujących 
wypoczynku na łonie natury, w kotlinie Brennicy wśród otaczających ją masywów 

pięknych Beskidów.

Rej. OR/24/0015/16   OD/24/0010/16

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z  wyłączeniem osób poruszających się na wózkach  
inwalidzkich), narząd wzroku, słuchu, układ oddechowy, krążenia, po-
karmowy, krwiotwórczy, neurologiczne, metaboliczne, psychiczne, 
endokrynologiczne, dermatologiczne, autyzm, mózgowe porażenie 
dziecięce, cukrzyca, padaczka, choroba Parkinsona, zespół Downa, 
upośledzenie umysłowe, kobiety po mastektomii.

turnus cena (zł) turnus cena (zł) turnus cena (zł)
25.03 - 08.04 1350,- 23.06 - 07.07 • 1700,-  21.09 - 05.10 1550,-  
09.04 - 23.04* 1550,- 08.07 - 22.07 •

1750,- 
06.10 - 20.10 1500,-

24.04 - 08.05 1450,- 23.07 - 06.08 • 03.11 - 17.11 1350,-09.05 - 23.05 1550,- 07.08 - 21.08 • 18.11 - 02.12
24.05 - 07.06 22.08 - 05.09 • 1700,- 03.12 - 17.12 1400,-
08.06 - 22.06 1600,- 06.09 - 20.09 • 1660,- 

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (diety – niektóre za dopłatą), opieka medyczna i rehabilitacyjna, 2 zabiegi dziennie (dla uczestni-
ka i opiekuna) w dni robocze, nielimitowane korzystanie z krytego basenu i siłowni, 4 seanse w grocie solnej, spacery 
Nordic Walking, poranna gimnastyka, aqua aerobic, wycieczka krajoznawcza autokarowa, wieczorek zapoznawczy 
i pożegnalny, dancingi, wieczorek regionalny, ognisko z pieczeniem kiełbasy i śpiewaniem, przejażdżka wozem kon-
nym, zajęcia kulturalno-rekreacyjne.

Uwaga! Opiekun bez zabiegów – 150 zł taniej.  
Zniżki dla dzieci 250 – 500 zł. 

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

* turnus świąteczny

Cena: uczestnik

• Dopłaty: 50 zł od osoby do pokoju z balkonem; 350 zł do pok. 1-os.
 turnusy dla osób mających dofinansowanie z MOPS lub PCPR
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

Centrum Wypoczynku i Rekreacji

RYSY

w Bukowinie Tatrzańskiej

turnus pok. 2-os. 
standard turnus pok. 2-os. 

standard turnus pok. 2-os. 
standard

06.05 – 19.05
1500,-

20.07 – 02.08
1790,-

03.10 – 16.10

1500,- 
21.05 – 03.06 04.08 – 17.08 18.10 – 31.10
05.06 – 18.06

1650,-
19.08 – 01.09 12.11 – 25.11

20.06 – 03.07 03.09 – 16.09
1650,-

30.11 – 13.12
05.07 – 18.07 1790,- 18.09 – 01.10

Górski klimat sprzyja odnowie organizmu
Rysy to obiekt hotelowy z najpiękniejszym widokiem na całą panoramę Tatr, położony 

w malowniczej części Bukowiny Tatrzańskiej na tzw: „Wysokim Wierchu”. Miejscowość jest 
idealną bazą do leczenia klimatyczno-ruchowego poprzez spacery w niższą partię hal górskich, 

jak również wyprawy w partie wyższe.

₪ Oferuje:
	obiekt	dysponuje	160	miejscami	noclegowymi	w	pokojach	1-,	2-	osobowych	z	pełnym	węzłem	

sanitarnym,	wyposażone	w	sprzęt	RTV,	telefon,	a	pokoje	od	strony	południowej	posiadają	balkon;
 zabiegi:	hydromasaż,	kąpiel	perełkowa,	materac	masująco-relaksacyjny,	fotel	masujący,	magne-

toterapia,	 lampa	rehabilitacyjna,	 laser,	masaż	klasyczny,	krioterapia	punktowa,	masaż	uciskowy	
BOA,	elektroterapia,	ultradźwięki,	basen	(pływanie	lub	gimnastyka	w	basenie),	ćwiczenia	ogólno-
usprawniające	(siłownia).

W cenie skierowania:
zakwaterowanie w pokojach zgodnie z wykupionym standardem,  wyżywienie (3 posiłki dziennie – serwowane), pod-
stawową opiekę medyczną (dwa badania lekarskie na początek i na koniec turnusu), opieka pielęgniarska (w ciągu 
dnia), interwencyjna opieka lekarska, 2 zabiegi dziennie według wskazań przez lekarza (w dni robocze, z pominię-
ciem świąt i dni ustawowo wolnych) – również dla opiekuna (bez masażu klasycznego), program zajęć KO: wyciecz-
ka, grill, kolacja regionalna z kapelą góralską i degustacją serów podhalańskich, dyskoteki z DJ, bezpłatny parking.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psy-
chiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, całościowe za-
burzenia rozwojowe, jąkających się, kobiety po mastektomii, osoby po 
laryngektomii, z alergią, z autyzmem, z celiakią, z chorobą Alzheimera, 
Parkinsona, z chorobami dermatologicznymi, neurologicznymi, reuma-
tycznymi, przemiany materii, skóry, układu krwiotwórczego, moczowo-
-płciowego, pokarmowego, wymagających leczenia dietami eliminacyj-
nymi, narządów wydzielania wewnętrznego, z cukrzycą, z epilepsją, ze 
schorzeniami dermatologicznymi, endokrynologicznymi, schorzeniami 
kręgosłupa, laryngologicznymi, metabolicznymi, onkologicznymi, reu-
matycznymi, układu immunologicznego, układu oddechowego, złego 
wchłaniania, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym, z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, z mukopolisacharydozą, z mukowiscydozą, 
z niedoczynnością tarczycy, z otyłością, z chorobami wątroby, zapa-
leniem trzustki, z rozszczepem wargi i podniebienia, z wadami gene-
tycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami depresyjnymi, zaburze-
nia głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, psychoruchowego,  
psycho-oranicznymi, z zespołem Downa, Marfana, Willa-Pradera.

Cena (zł): uczestnik i opiekun

Dla uczestnika z dietą bezglutenową oraz 
cukrzycą insulinozależną ( 5 posiłków), 
wegetariańską – 150 zł dopłaty do ceny 
turnusu

W ofercie pok. 2-os typu komfort

Rej. OR/12/0005/16   OD/12/0003/18
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TURNUSY REABILITACYJNE 2019 r.

Sanatorium

BELWEDER
w Dusznikach -Zdroju

Duszniki Zdrój – to znane w całej Europie uzdrowisko malowniczo położone u podnóża Gór 
Bystrzyckich i Orlickich w Kotlinie Kłodzkiej. Pierwsze informacje, jakie znajdujemy na temat 

uzdrowiska pochodzą jeszcze z okresu średniowiecza. Jednak największy rozkwit Duszniki prze-
żyły w XVIII wieku, gdy oficjalnie uznano walory lecznicze wód mineralnych, które do dzisiaj są 
największym „skarbem” kurortu – najbardziej znane to „Pieniawa Chopina” i „Jan Kazimierz”.

Rej. OD/02/0012/16   OR/02/0007/17

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu ( w tym osoby poruszające się na wózkach inwa-
lidzkich), narząd słuchu, kobiety po mastektomii, choroby neuro-
logiczne, reumatyczne, układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, 
moczowo-płciowy, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, 
choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, cukrzyca, 
alergia, przewlekłe choroby wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, 
z padaczką, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, zespół 
Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym.

turnus pok. 2-os. turnus pok. 2-os. turnus pok. 2-os. turnus pok. 2-os.
14.01 – 28.01 1400,- 15.04 – 29.04** 1680,- 19.07 – 02.08 1800,- 11.10 – 25.10 1550,-
28.01 – 11.02 29.04 – 13.05 1550,- 02.08 – 16.08 1950,- 04.11 – 18.11

1400,-18.02 – 04.03 1400,- 13.05 – 27.05 16.08 – 30.08 1800,- 18.11 – 02.12
04.03 – 18.03 1410,- 27.05 – 10.06 1590,- 30.08 – 13.09 02.12 – 16.12
18.03 – 01.04 1450,- 10.06 – 24.06 1690,- 13.09 – 27.09 1600,- 16.12 – 30.12** 1700,-
01.04 – 15.04 24.06 – 08.07 1730,- 27.09 – 11.10 1550,- 30.12 – 12.01 1450,-

₪ W cenie skierowania:
14 noclegów w pokojach zgodnie z wykupionym standardem, 3 posiłki dziennie: śniadanie (w formie bufetu szwedz-
kiego), obiad i kolacja serwowane, pakiet 20 lub 30 zabiegów rehabilitacyjnych wg zlecenia lekarza, konsultacja 
lekarska na końcu turnusu, opiekę pielęgniarską, opiekę ko i kierownika grupy, realizacja programu integracji spo-
łecznej (wieczorek zapoznawczy i pożegnalny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczka po Ziemi Kłodzkiej).

Cena (zł): uczestnik

₪ Oferuje:
	funkcjonalnie	urządzone	pokoje	1,	2,	3-osobowe	–	wszystkie	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	dostę-

pem	do	Internetu,	wyposażone	w	czajnik,	telefon,	ręczniki.	Część	pokoi	przystosowanych	dla	osób	na	
wózkach	inwalidzkich;

 zabiegi:		w	ramach	skierowania:	kąpiel	perełkowa	,	wirówki	kończyn	górnych	i	dolnych,	aquavibron,	czę-
ściowy	masaż	klasyczny,	masaż	limfatyczny	(boa)	kończyn	górnych	i	dolnych,	fotel	do	masażu	kręgosłu-
pa,	lampa	sollux,	lampa	Bio-V,	pole	magnetyczne,	prądy	diadynamiczne,	ultradźwięki,	interdyn,	elektrosty-
mulacja,	jonoforeza,	laser,	krioterapia	miejscowa,	okłady	borowinowe,	inhalacje	solankowe	i	olejkowe,	
kinezyterapia:	gimnastyka	ogólna,	korekcyjna,	ćwiczenia	manualne,	UGUL.	Zabiegi dodatkowo płatne:	
kąpiel	solankowa,	całościowy	masaż	klasyczny,	kąpiel	borowinowa,	kinezyterapia	indywidualna,	sauna	
fińska,	świecowanie	uszu,	sauna	na	podczerwień.

 Do dyspozycji:	bilard,	biblioteka,	boisko	do	gier	zespołowych,	stoły	do	ping-ponga,	zadaszony	grill,	
siłownia.

w cenie pakiet 20 zabiegów.
Zniżki dla dzieci do lat 3 bez świadczeń – ryczałt 300 zł   dzieci do 
lat 10 z ½ wyżywienia – 10 % zniżki od ceny skierowania.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE  (+8% VAT)
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TURNUSY REABILITACYJNE 2019 r.

₪ Oferuje:
	pokoje	1-,	2-	i	3-osobowe	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	wyposażone	w	TV,	radio,	telefon;	
 zabiegi:	kąpiele	–	mineralna,	solankowa,	kwasowęglowa,	wirowa,	perełkowa;	zabiegi	borowinowe	–	

zawijanie	całkowite	i	częściowe	oraz	plastry	borowinowe;	masaże	–	klasyczny	(ręczny),	podwodny,	
pneumatyczny,	wibracyjny	 (aquavibron);	kinezyterapia	–	gimnastyka	 indywidualna	 i	zbiorowa,	ćwi-
czenia	w	basenie,	ćwiczenia	kondycyjne	i	rehabilitacyjne	na	przyrządach;	inhalacje	–	indywidualne;	
zabiegi	elektryczne	–	magnetoterapia,	interdyn	+	intervac,	diadynamik,	galwanizacja,	terapuls,	jonofo-
reza,	ultradźwięki,	stymulacja,	laser,	sanotherm,	przezskórna	stymulacja	nerwów	(TENS);	światłolecz-
nictwo	–	lampa	sollux,	lampa	Bio-V;	krioterapia	–	miejscowa	i	kriosauna;	kuracja	pitna	w	Pijalni	Wód	
Mineralnych;

 Do dyspozycji:	pełna	baza	zabiegowa,	Internet	Wi-Fi,	stołówka,	świetlica,	kawiarenka,	minipralnia,	
biblioteka,	kaplica,	gabinety	pielęgniarskie	i	lekarskie,	parking.

Szpital Uzdrowiskowo
-Rehabilitacyjny

EXCELSIOR
w Iwoniczu-Zdroju

Specyficzny podgórski mikroklimat, efektywny wypoczynek
Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych i najbardziej renomowanych polskich uzdrowisk. Położony 

wśród lasów Beskidu Niskiego, od stuleci gościnnie wita kuracjuszy spragnionych spokoju 
i zbawiennego wpływu kuracji zdrojowej odbywanej w specyficznym podgórskim mikroklimacie

o potwierdzonych właściwościach leczniczych.

Rej. OR/18/0002/16  OD/18/0022/16

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością, wyposażony w podjazd i windę osobową

termin pokój 
1-os. 

pokój 
2-os. 

pokój 
3-os. termin pokój 

1-os. 
pokój 
2-os. 

pokój 
3-os. 

08.05 - 22.05

2030,- 1680,- 1400,- 

18.07 - 01.08 2030,- 1680,- 1400,-22.05 - 05.06 30.08 - 13.09
05.06 - 19.06 03.10 - 17.10

1820,- 1540,- 1260,- 19.06 - 03.07 17.10 - 31.10
03.07 - 17.07 31.10 - 14.11
₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, 3 posiłki dziennie z uwzględnieniem diet, opieka lekarsko-pielęgniarska, 3 zabiegi lecznicze dziennie 
(z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) wg ordynacji lekarskiej, 2 seanse w jaskini solnej, 2 seanse w aromate-
rapii z muzykoterapią – „pachnący relaks”, codzienna kuracja pitna w Pijalni Wód Mineralnych, zwiedzanie Iwonicza-
-Zdroju z przewodnikiem.
₪ Ponadto (cena nie zawiera): 
opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej,  pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych nie ujętych w cenie skiero-
wania - możliwość skorzystania z bogatej oferty wycieczek turystycznych, zarówno pieszych jak i autokarowych, 
m.in.: Węgry (Miszkolc, Tokaj, Sarospatak), Ukraina (Lwów), Słowacja (Bardejów, Bardejowskie Kupele), Bieszczady 
(Zalew Soliński, Sanok), Krosno (Muzeum Lamp Naftowych, Centrum 
Dziedzictwa Szkła), Bóbrka (Skansen Przemysłu Naftowego), Dukla  
(zabytki sakralne, muzeum).
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą 
skorzystać z pobytu leczniczego – cennik dostępny w siedzibie biura.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
dysfunkcja narząd ruchu (w  tym osoby poruszające się na wózku 
inwalidzkim), upośledzenie umysłowe, padaczka, schorzenia prze-
miany materii, wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, reu-
matyczne, neurologiczne, układ krążenia, moczowo-płciowy, pokar-
mowy, oddechowy, alergia, cukrzyca, kobiety po mastektomii, osoby 
z zaburzeniami głosu i mowy.

Cena (zł): uczestnik
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₪ Ponadto (cena nie zawiera): 
opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej,  pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych nie ujętych w cenie skiero-
wania - możliwość skorzystania z bogatej oferty wycieczek turystycznych, zarówno pieszych jak i autokarowych, 

m.in.: Węgry (Miszkolc, Tokaj, Sarospatak), Ukraina (Lwów), Słowacja  
(Bardejów, Bardejowskie Kupele), Bieszczady (Zalew Soliński, Sanok), 
Krosno (Muzeum Lamp Naftowych, Centrum Dziedzictwa Szkła), Bóbr-
ka (Skansen Przemysłu Naftowego), Dukla (zabytki sakralne, muzeum).

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą 
skorzystać z pobytu leczniczego – cennik dostępny w siedzibie biura.

TURNUSY REABILITACYJNE 2019 r.
termin pok. 1-/2-os. termin pok. 1-/2-os. termin pok. 1-/2-os.
08.05 - 22.05

2030,- / 1680,- 
19.06 - 03.07

2030,- / 1680,-

30.08 - 13.09 2030,- / 1680,-
22.05 - 05.06 03.07 - 17.07 03.10 - 17.10

1820,- / 1540,- 05.06 - 19.06 18.07 - 01.08 17.10 - 31.10
06.08 - 20.08 31.10 - 14.11

Sanatorium

POD JODŁĄ
w Iwoniczu-Zdroju 

Wśród lasów, w podgórskim mikroklimacie i niepowtarzalnej atmosferze
Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych i najbardziej renomowanych polskich uzdrowisk. Położony 

wśród lasów Beskidu Niskiego, od stuleci gościnnie wita kuracjuszy spragnionych spokoju 
i kuracji w specyficznym podgórskim mikroklimacie. Tonące w zieleni zabytkowe centrum, 

kolorowe drewniane XIX-wieczne zabudowania, to jego niepodważalne atuty.

₪ Oferuje:
 pokoje	1-,	2-osobowe.	Wszystkie	posiadają	pełny	węzeł	sanitarny,	telefon,		TV	i	radio.	Część	pokoi	

posiada	wyposażenie	typu	Standard	Plus;
 zabiegi: kąpiele	–	mineralna,	solankowa,	kwasowęglowa,	wirowa,	perełkowa;	zabiegi	borowinowe	–	

zawijanie	całkowite	i	częściowe	oraz	plastry	borowinowe;	masaże	–	klasyczny	(ręczny),	podwodny,	
pneumatyczny,	wibracyjny	 (aquavibron);	kinezyterapia	–	gimnastyka	 indywidualna	 i	zbiorowa,	ćwi-
czenia	w	basenie,	ćwiczenia	kondycyjne	i	rehabilitacyjne	na	przyrządach;	inhalacje	–	indywidualne;	
zabiegi	elektryczne	–	magnetoterapia,	interdyn	+	intervac,	diadynamik,	galwanizacja,	terapuls,	jonofo-
reza,	ultradźwięki,	stymulacja,	laser,	sanotherm,	przezskórna	stymulacja	nerwów	(TENS);	światłolecz-
nictwo	–	lampa	sollux,	lampa	Bio-V;	krioterapia	–	miejscowa	i	kriosauna;	kuracja	pitna	w	Pijalni	Wód	
Mineralnych;

 Do dyspozycji: baza	zabiegowa	w	Centrum	Lecznictwa	Uzdrowiskowego	oddalonego	200	metrów,	
stołówka,	 gabinet	 pielęgniarski	 i	 lekarski,	minipralnia,	 Internet	Wi-Fi,	 parking,	 przy	 obiekcie	 ogród	 
romantyczny.

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, 3 posiłki dziennie z uwzględnieniem diet, opieka lekarsko-pielęgniarska, 3 zabiegi lecznicze dziennie 
(z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) wg ordynacji lekarskiej, 2 seanse w jaskini solnej, 2 seanse w aromate-
rapii z muzykoterapią – „pachnący relaks”, codzienna kuracja pitna w Pijalni Wód Mineralnych, zwiedzanie Iwonicza-
-Zdroju z przewodnikiem. 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich), choroby przemiany materii, układ moczowo - płciowy, 
pokarmowy, oddechowy, alergia, kobiety po mastektomii.

Cena (zł): uczestnik

Rej. OR/18/0002/16   OD/18/0007/18 

Sanatorium Pod Jodłą wyposażone jest w windę osobową.
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Ośrodek

ZIEMOWIT
w Jarnołtówku

termin cena (zł) termin cena (zł)
30.03 – 13.04

1650, -  

16.08 – 30.08

1650,- 
06.05 – 20.05 01.09 – 15.09
29.05 – 12.06 16.09 – 30.09
16.06 – 30.06 10.10 – 24.10
01.07 – 15.07 03.11 – 17.11 1490,-
16.07 – 30.07 13.12 – 27.12 1650,- 
01.08 – 15.08 22.12 – 05.01.20 1810,-

Uwaga! 
Dla opiekuna bez zabiegów 10% zniżki.

Łagodny górski klimat, piękne leśne krajobrazy
Ośrodek Ziemowit położony na zboczu Biskupiej Kopy, w paśmie Gór Opawski na terenie Parku 

Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych, szlaków turystycznych 
jak również nie skażonych ekologicznie terenów gwarantuje bardzo dobre warunki wypoczynku, 

leczenia i rehabilitacji.

₪ Oferuje:
	7-kondygnacyjny	budynek	hotelowy	z	windą	oferuje	zakwaterowanie	w	pokojach	1,	2	osobowych	

z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	TV,	radiem,	telefonem	oraz	balkonami;	
 zabiegi:	 masaż	 podwodny,	 kąpiel	 perełkowa,	 aquavibron,	 wirówki	 kończyn	 dolnych	 i	 górnych,	 

zajęcia	na	basenie,	prądy	diadynamiczne,	jontoforeza,	galwanizacji,	ultradźwięki,	sollux,	inhalacje,	
okłady	borowinowe,	lampa	Bio-V,	magneto	stymulacja,	laser,	krioterapia,	drenaż	limfatyczny.

 Do dyspozycji:	 baza	 zabiegowa,	 jadalnia,	 kryty	basen,	 klimatyzowana	sala	 konferencyjna,	 sauna,	
kort	 tenisowy,	wypożyczalnia	 rowerów	górskich	 ,	wypożyczalnia	 kijów	do	Nordic	Walking,	 tarasy	
widokowe,	4	ha	zagospodarowanego	terenu	zielonego,	narciarskie	trasy	zjazdowe	w	okolicy	–	po	
stronie	czeskiej.

Rej. OR/14/2/16  OD/16/03/16  

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu ( z wyłączeniem osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim), wzroku, słuchu, psychiczne, neurologiczne, derma-
tologiczne, reumatyczne, laryngologiczne, schorzenia kręgosłupa, 
skóry, przemiany materii, układu pokarmowego, krwiotwórcze-
go, krążenia, oddechowego, moczowo-płciowego, skoliozy, wady 
postawy, cukrzyca, padaczka, alergia, autyzm, celiakia, choroba 
narządu wydzielania wewnętrznego, zaburzenia rozwoju psychoru-
chowego, kobiety po mastektomii.

₪ Ponadto (cena nie zawiera):
opłata klimatyczna, wycieczki fakulta-
tywne, korzystania z sauny, kortu teniso-
wego, wypożyczenie rowerów górskich, 
dowóz z przystanku PKS Jarnołtówek 
5 zł/os – po uprzednim zawiadomieniu 
recepcji.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie-serwowane),  opieka rehabilitacyjna oraz lekarsko-pielęgniarska, 
2 zabiegi dziennie (w dni robocze), korzystanie z krytego basenu, program imprez k.o., wycieczki piesze, 
ognisko, bezpłatny parking.

Cena: uczestnik
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Centrum Zdrowia i Rehabilitacji

VILLA BARBARA
w Jaworzu

Skuteczna rehabilitacja i rodzinna atmosfera
Jaworze to malownicza miejscowość u podnóża Beskidu Śląskiego, gdzie kompleksy leśne, parki 

krajobrazowe, wspaniałe tereny spacerowe oraz bliskość gór stwarzają optymalne warunki dla 
rehabilitacji i wypoczynku. Atutem Villi Barbara są piękne zielone tereny  z wieloma atrakcjami 

oraz bezpośrednie sąsiedztwo solankowej Tężni Zdrojowej i Parku Zdrojowego. Villa Barbara posiada 
wieloletnie doświadczenie w organizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz wielu wiernych kuracjuszy.

termin pok. 2-os.
standard/komfort termin pok. 2-os.

standard/komfort

12.05 - 25.05

1885,-/2535,-

04.08 - 17.08
1885,- / 2535,-26.05 - 08.06 18.08 - 31.08

09.06 - 22.06 01.09 - 14.09
23.06 - 06.07 22.09 - 05.10

1625,- / 2275,-
07.07 - 20.07 06.10 - 19.10
21.07 - 03.08

₪ Oferuje:
	pokoje	 1-,	 2-osobowe,	 studio	 oraz	 apartamenty	 z	 łazienkami	 oraz	 balkonami.	Wyposażone	 są	 

w	telewizor,	telefon,	Internet.	Obiekt przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnospraw-
nych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 zabiegi: kinezyterapia	(sala	gimnastyczna,	UGUL,	basen	kryty),	fizykoterapia	(krioterapia,	elektrote-
rapia,	magnetoterapia,	ultradźwięki,	 jonoforeza,	sollux,	bioptron,	 inhalacje,	okłady	borowinowe),	hy-
droterapia	 (wirówki	 kończyn	dolnych	 i	 górnych,	hydromasaż).	Zabiegi	dodatkowo	płatne:	masaże	
(klasyczny,	 relaksacyjny,	z	elementami	banki	chińskiej),	odnowa	biologicza	(sauna	sucha,	parowa,	
promieniowa),	drenaż	limfatyczny,	kąpiel	algowo-termalna,	kąpiel	solankowa,	bicze	szkodzkie,	ćwi-
czenia	indywidualne	z	rehabilitantem	na	sali	gimnastycznej	lub	w	basenie. 

 Do dyspozycji:	restauracja,	kawiarnia,	sala	gimnastyczna,	mini-siłownia,	basen	kryty,	wypożyczalnia	
rowerów,	teren	na	ognisko,	zaplecze	grillowe,	teren	zielony,	ścieżki	spacerowe,	monitorowane	miej-
sca	postojowe.

Rej. OR/24/0011/18   OD/24/0003/17

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, 2 zabiegi indywidualne dziennie (od poniedziałku do soboty) z zakresu fizy-
koterapii wskazane przez lekarza oraz 2 zabiegi grupowe dziennie (od poniedziałku do soboty), gimnastyka na sali 
gimnastycznej oraz gimnastyka w basenie, konsultacja i opieka medyczna, korzystanie z basenu krytego, sali gimna-
stycznej oraz  mini siłowni - bez ograniczeń , a także zajęcia sportowe, spacery z kijkami Nordic Walking, wycieczki 
piesze, wieczorki tematyczne oraz inne atrakcje.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
dysfunkcja narządu ruchu (również osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich), schorzenia neurologiczne, układ krążenia, układ 
oddechowy, schorzenia metaboliczne, reumatologiczne, kręgosłupa, 
cukrzyca, wady postawy, a także kobiety po mastektomii.

Profile turnusów rehabilitacyjnych: usprawniająco-rekreacyjny połą-
czony ze zdrowym żywieniem i mnóstwem atrakcji dla osób indywidu-
alnych i grup zorganizowanych.

Cena (zł): uczestnik

Dopłata do pok. 1-os. 30 zł/doba, do pok. studio 50 zł/doba.
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Hotel***

JAGIELLONKA
w Krynicy-Zdroju

Piękny krajobraz, unikalne źródła
Krynica-Zdrój – uzdrowisko o światowej sławie – zwana jest „perłą polskich uzdrowisk”. Bogata 

w złoża wód mineralnych oraz borowin. Położona jest na skraju Beskidu Sądeckiego 
w malowniczych dolinach Kryniczanki i Palenicy. Ośrodek usytuowany jest w centrum uzdrowiska, 

w pobliżu pijalni wód, lodowiska oraz stacji kolejki szynowej na Górę Parkową

₪ Oferuje:
	pokoje	1-,	2-,	3-osobowe	oraz	typu	studio	2+2	lub	2+1	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	TV	SAT,	radiem	

oraz	telefonem	-	standard	oraz	komfort (po generalnym remoncie);
 zabiegi:	łóżko	nefrytowe	masujące,	prądy	przeciwbólowe	(Tensa,	Kotza,	Traberta),	masaż	klasyczny	

całego	kręgosłupa,	masaż	częściowy	(10	min.),	masaż	wirowy	rąk	lub	nóg,	drenaż	limfatyczny	nóg,	
masaż	reflektoryczny	stóp,	masaż	gorącymi	kamieniami,	magnetoterapia,	laser,	ultradźwięki,	kąpiel	
perełkowa,	kąpiel	z	hydromasażem,	kąpiel	solankowa,	okłady	borowinowe,	krioterapia,	inhalacje,	sol-
lux,	jonoforeza,	lampa	kwarcowa,	diadynamik,	aquavibron,	interdyn,	tlenoterapia,	gimnastyka.

 Do dyspozycji:	baza	zabiegowa,	restauracja	„Tu	i	Teraz”,	Wi-Fi,	jadalnia,	sala	wielofunkcyjna	na	ok.	90	
osób,	sala	zabaw	dla	dzieci,	tenis	stołowy,	taras	widokowy,	parkingi	(25	miejsc)	-	niestrzeżone,	monito-
rowane,	płatne;	w	odległości	ok.	800	m	od	ośrodka	parking	płatny,	strzeżony.	Ośrodek posiada windę, 
ale należy pokonać schody na jadalnię, bazę zabiegową oraz kilka schodów do niektórych pokoi, 
wynikających z różnicy poziomów

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z  wyłączeniem osób poruszających się na wózkach  
inwalidzkich), narząd słuchu, wzroku, układ krążenia, krwiotwórczy, 
moczowo-płciowy, oddechowy, pokarmowy, neurologiczne, kobiety po 
mastektomii, reumatyczne, dermatologiczne, laryngologiczne, psychicz-
ne, upośledzenie umysłowe, cukrzyca, alergie, padaczka, skolioza, wady 
postawy, schorzenia kręgosłupa, narządów wydzielania wewnętrznego, 
mózgowe porażenie dziecięce, przewlekłe zapalenie wątroby, przewle-
kłe zapalenie trzustki, zaburzenia głosu i mowy, zaburzenia psychoru-
chowe, psycho-organiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, zespół 
Downa, otyłość, jąkający się, autyzm, celiakia, wady genetyczne.

Rej. OD/12/0007/18

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie - śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane – diety poza cukrzy-
cową płatne dodatkowo), 2 badania lekarskie, 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) – zgodnie z zaleceniem lekarza, 
gimnastyka poranna, kolacja biesiadna, kuracja pitna, wieczorki, wycieczka autokarowa, wycieczki piesze.

termin pok. 2-os.
STANDARD

pok. 2-os., 
KOMFORT termin pok. 2-os.

STANDARD
pok. 2-os., 
KOMFORT

08.06 – 22.06 1610,- 1690,- 07.09 – 21.09 1600,- 1680,-
20.07 – 03.08 1650,- 1730,- 21.09 – 05.10 1580,- 1660,-
17.08 – 31.08 1650,- 1730,-

Cena (zł): uczestnik

Cena dla opiekuna bez zabiegów – 100 zł taniej.
Dopłata do diet (poza cukrzycową) 13 zł/doba od osoby   |   Pokoje 3-osobowe i studia 3, 4-osobowe – 100 zł taniej
Dopłata do pok. 1-osobowego: w sezonie letnim 350 zł, poza sezonem 200 zł   |   Zniżki dla dzieci
Osoby nie posiadające orzeczenia o st. niepełnospraności do powyższych cen doliczają 8% podatku VAT

₪ Ponadto (cena nie zawiera): 
opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej (z opłaty parkingowej zwolnione są osoby posiadające kartę parkingową 
osoby niepełnosprawnej), pozostałe zajęcia i wycieczki fakultatywne nie ujęte w cenie skierowania.
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Sanatorium Uzdrowiskowe

ZGODA

w Krynicy-Zdroju

Zdrowie i siły odzyskasz w Krynicy-Zdroju
Krynica-Zdrój, uzdrowisko położone na terenie Beskidu Sądeckiego, w malowniczej dolinie rzeki  

Kryniczanki i jej dopływów: Czarnego Potoku i Palenicy. Słynie z unikalnych w skali 
światowej źródeł wód mineralnych, górskiego powietrza i niezliczonych atrakcji. Sanatorium 

usytuowane jest w centrum Krynicy w pobliżu Parku Słotwińskiego. 

₪ W cenie skierowania:
14 noclegów, wyżywienie (specjalistyczne diety), konsultacja lekarska, 4 zabiegi lecznicze dziennie (od poniedziałku 
do soboty), kuracja pitna (1 karnet), całodobowa opieka medyczna, wieczorek taneczny.

₪ Oferuje:
 profesjonalną	 opiekę	medyczną,	 dobrze	 wyposażoną	 bazę	 zabiegową	 i	 rehabilitacyjną;	 smaczne	 

i	zdrowe	posiłki,	pokoje	1-,	2-,	3-osobowe	oraz	rodzinne	pokoje	studio	(2+1)	wyposażone	w	telewizor,	
telefon,	radio,	czajnik	elektryczny,	ręczniki.	W budynku dostępna jest winda;

 zabiegi:	borowinowe,	parafinowe,	wodolecznicze,	światłolecznicze,	elektrolecznicze,	 inhalacje,	gimna-
styka	indywidualna	i	grupowa,	masaż	manualny	i	mechaniczny	i	inne.

 Do dyspozycji:	sala	gimnastyczna	z	elementami	siłowni,	świetlica,	kijki	do	Nordic	Walking,	gry	karciane	
i	planszowe,	stanowisko	komputerowe,	Internet	bezprzewodowy.	W pobliżu:	kawiarnie,	pijalnie	wód	
mineralnych,	kino	3D,	korty	tenisowe,	kryte	lodowisko,	sankostrada,	wyciągi	narciarskie,	parki.

Rej. OR/12/0003/16   OD/12/0009/18

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narządu ruchu, wzroku, kręgosłupa, laryngologiczne, psychiczne,  
dermatologiczne, neurologiczne, reumatyczne, układu krążenia,  
oddechowego, pokarmowego, krwiotwórczego, moczowo- płciowego, 
narządów wydzielania wewnętrznego, osób z przewlekłymi chorobami 
wątroby, przewlekłym zapaleniem trzustki, z wadami postawy, zabu-
rzeniami psychoruchowymi, upośledzeniem umysłowym, mózgowym 
porażeniem dziecięcym, padaczką, cukrzycą, alergią, skoliozą, kobiet 
– w tym po mastektomii

termin pok. 2-, 3-os. / 
2-os. w studio termin

pok. 2-, 3-os. 
/ 2-os. 
w studio

termin pok. 2-, 3-os. / 
2-os. w studio

15.01 – 29.01

1666,-/1568,-

30.04 – 14.05 1694,-/1596,- 01.09 – 15.09
1848,-/1736,-30.01 – 13.02 15.05 – 29.05 1722,-/1624,- 17.09 – 01.10

14.02 – 28.02 30.05 – 13.06

1848,-/1736,-

02.10 – 16.10
01.03 – 15.03 14.06 – 28.06 17.10 – 31.10

1666,-/1568,-
16.03 – 30.03 29.06 – 13.07 02.11 – 16.11
31.03 – 14.04 15.07 – 29.07 17.11 – 01.12
15.04 – 29.04 31.07 – 14.08 02.12 – 16.12

16.08 – 30.08 19.12 – 02.01.20 2002,-/1904,-

₪ Ponadto (Dodatkowo płatne): 
Istnieje możliwość dokupienia pakietu 3 atrakcji (biesiada przy ogni-
sku, wstęp do Muzeum Zabawek i wstęp na basen) w cenie 79zł.  
W sanatorium prowadzona jest także sprzedaż wycieczek fakultatyw-
nych do południowej Polski, Słowacji, Węgier czy Ukrainy.

Cena (zł): uczestnik 



G
Ó

RY

15KCOTR tel. 32 259 62 21...5 LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT)

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

Uzdrowiskowy Zakład Rehabilitacji

Hotel***Adam&Spa
w Kudowie-Zdroju

W otulinie lasu świerkowego z pięknym widokiem
Trzygwiazdkowy Hotel Adam&Spa w Kudowie-Zdroju to luksusowy i kameralny obiekt,  

usytuowany w jednym z najstarszych i najpiękniejszych sudeckich i dolnośląskich uzdrowisk.  
Hotel Adam&Spa położony jest w zacisznej części uzdrowiskowej  

miasta – 300 m od Parku Zdrojowego.

termin pok. 2-os. opiekun
10.11 – 23.11 1750,- 1560,- *

₪ Oferuje:
	pokoje	2-osobowe	o	wysokim	standardzie	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	TV,	Wi-Fi,	telefonem;
 zabiegi:	 terenoterapia	 Nordic	 Walking,	 magnetoterapia,	 elektroterapia,	 ultradźwięki,	 lampa	 

sollux,	 lampa	 TDP,	 okłady	 borowinowe,	 inhalacje,	 laser	 biostymulacyjny,	 kąpiele:	 borowinowa,	 
perełkowa,	solankowa,	hydromasaż,	kąpiel	wirowa,	gimnastyka	indywidualna	i	grupowa	w	basenie,	 
masaż	manualny,	masaż	uciskowy	–	drenaż	limfatyczny,	masaż	wibracyjny	aquavibron,	dermo-
masaż.

 Do dyspozycji:	baza	zabiegowa	z	basenem,	sala	restauracyjna,	chata	grillowa,	sala	kominkowa,	
lobby	bar,	sala	konferencyjna,	bilard,	piłkarzyki,	gabinety	kosmetyczne	i	zabiegowe,	sauna,	jacuzzi,	
łaźnia	parowa,	rowerki	stacjonarne,	bezpłatny	parking,	Wi-Fi	na	terenie	całego	obiektu.

₪ W cenie skierowania:
noclegi w komfortowych pokojach, wyżywienie (3 posiłki dziennie – w dniu przyjazdu obiadokolacja, w dniu wyjazdu 
(po śniadaniu) lunch pakiet na drogę), badanie lekarskie na początku i na zakończenie pobytu, 3 zabiegi rehabilitacyjne 
(w dni robocze) zgodnie z ordynacją lekarską, opieka pielęgniarska, opieka KO, wieczorki przy muzyce, korzystanie  
ze strefy wellness (basen, łaźnia parowa, jacuzzi).

Cena (zł): uczestnik

Rej. OR/30/4/16   OD/02/0008/17

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich), choroby reumatyczne, dermatologiczne, metaboliczne, 
laryngologiczne, alergia, choroby przemiany materii, choroby skóry, 
narządów wydzielania wewnętrznego, cukrzyca, otyłość, schorzenia 
kręgosłupa, wady postawy, układ krążenia, moczowo-płciowy, zabu-
rzenia depresyjne, nerwicowe, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, 
psychicznego, upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa.

Ważne! W budynku znajduje się winda.

Uwaga! 
Zniżki dla dzieci. 
*Opiekun – zabiegi dodatkowo płatne 150 zł (3 x dziennie).
Dopłata do pokoju 1-osobowego 400 zł.

₪ Ponadto (cena nie zawiera):
wycieczek fakultatywnych, opłat uzdrowiskowych.

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powyższych cen doliczają 8% podatku VAT.
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DOM WCZASOWY

HALKA I I II
w Kudowie Zdrój

turnus pok. 2-os.
/3-os.

pok. 
1-os. turnus pok. 2-os.

/3-os.
pok. 
1-os. turnus pok. 2-os.

/3-os.
pok. 
1-os.

13.01 – 27.01

1450,-/1350,- 1650,-

11.05 – 25.05 1550,-/1490,- 1900,- 08.09 – 22.09 1700,-/1550,- 2100,-
27.01 – 10.02 26.05 – 09.06 1600,-/1550,- 2000,- 23.09 – 07.10 1550,-/1490,- 1900,-10.02 – 24.02 10.06 – 24.06 07.10 – 21.10
25.02 – 11.03 25.06 – 09.07

1700,-/1550,- 2100,-

14.11 – 28.11 1450,-/1350,- 1650,-12.03 – 26.03 10.07 – 24.07 29.11 – 13.12
27.03 – 10.04 25.07 – 08.08 14.12 – 28.12* 1700,-/1550,- 2100,-11.04 – 25.04* 1690,-/1550,- 2100,- 09.08 – 23.08 29.12 – 12.01.20 •
26.04 – 10.05 1550,-/1490,- 1900,- 24.08 – 07.09

₪ W cenie skierowania:
14 noclegów, 14 śniadań (szwedzki stół), 14 obiadów, 14 kolacji, 30 zabiegów leczniczych wg wskazań lekarza 
(*turnusy świąteczne i sylwestrowy – 20 zabiegów), porada lekarska, wycieczka autokarowa, dwa wieczorki  
taneczne. Pobyt zaczyna sie kolacją, kończy obiadem.

Dom Wczasowy Halka w Kudowie Zdroju to obiekt zlokalizowany w centrum miasta, 
150m od wejścia do Parku Zdrojowego, Aqua Parku, kościoła.

₪ Oferuje:
 pokoje 1,2,3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, czajnikami elektrycznymi i TV. Część pokoi po modernizacji  

i część z balkonami. Dom Wczasowy Halka w Kudowie Zdroju to kompleks składający się z dwóch budynków hotelo-
wych Halka I i Halka II, z łącznikiem w którym znajdują się: hol recepcyjny, sala konferencyjna/TV i zakład zabiegowy 
na parterze oraz kuchnia i jadalnia na pierwszym piętrze, do dyspozycji Wi-Fi na terenie całego ośrodka;

 zabiegi: elektroterapia - prądy-interferencyjne, Kotza, Traberta, galwaniczne, diadynamik, TENS, jonoforeza,  
krioterapia: krioterapia miejscowa, magnetoterapia, hydroterapia - półkąpiel wirowa, kąpiel solankowa, masaż 
wirowy kończyn górnych, masaż wirowy kończyn dolnych, balneoterapia - okłady borowinowe, masaż - klasyczny 
częściowy kręgosłupa, kinezyterapia - ćwiczenia w kabinie UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego), 
gimnastyka zespołowa, ćwiczenia na przyrządach: bieżnia, stepper, rowerek, inhalacje, lampa sollux, krioterapia, 
ultradźwięki.

Rej. OR/14/2/16   OD/02/0004/18

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
osoby ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego, z cho-
robami układu pokarmowego, wymagającymi leczenia dietami elimi-
nacyjnymi, z cukrzycą, z chorobami neurologicznymi, reumatycznymi,
kobiety po mastektomii, z alergią, z niedoczynnością tarczycy, z wa-
dami postawy, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami onko-
logicznymi.

Cena (zł): uczestnik

₪ Ponadto (zabiegi dodatkowo płatne): 
kąpiel w zawiesinie borowinowej, masaż klasyczny całego kręgosłupa, gimnastyka indywidualna.

• bal sylwestrowy dodatkowo płatny 150 zł Uczestnicy turnusu bez orzeczenia o niepełnospraw-
ności nie będą mieli naliczanej stawki 8% Vat.

* turnusy świąteczne 

Zakład zabiegowy wyposażony jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny 
a w gabinetach zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe zapewniające 
komfort cieplny osobom korzystającym z zabiegów.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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Sanatorium Uzdrowiskowe

RYBNICZANKA - WANDA
w Lądku-Zdroju

Jedno z najstarszych uzdrowisk w Europie
Początki lecznictwa sięgają tu XII-XIII wieku. Lądek-Zdrój posiada najczystsze powietrze spośród 

dolnośląskich uzdrowisk, unikalne wody lecznicze. Położony w Sudetach Wschodnich, 
w otoczeniu gór Masywu Śnieżnika, Gór Złotych i Bialskich oraz dużych kompleksów leśnych.

₪ Oferuje:
 130 miejsc hotelowych w 2 obiektach („Rybniczanka” oraz „Wanda”). „Rybniczanka” połączona jest na poziomie  

I piętra z obiektem „Wanda”. Posiadamy pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (a także kilka pokoi 
tylko z umywalką – toaleta i wc na korytarzu na każdym piętrze). Wszystkie pokoje są wyposażone w TV. Na terenie 
obiektu internet bezprzewodowy Wi-Fi. Na parterze „Rybniczanki” znajduje się część zabiegowa. Obok budynku 
parking (dla Gości bezpłatny);

 zabiegi: kąpiele – perełkowa, borowinowo – solankowa, solankowa, kąpiel borowinowa, hydromasaż, masaż wiro-
wy kończyn górnych i dolnych, zawijanie borowinowe, plastry borowinowe, masaż suchy (odpłatny), aquawibron, 
gimnastyka indywidualna i zbiorowa, inhalacje, elektroterapia, krioterapia miejscowa.

 Do dyspozycji: świetlica, stół do tenisa stołowego, plac do grillowania, kijki Nordic Walking. W pobliżu: Park Zdrojowy, 
arboretum, baseny termalne, trasy rowerowe, pijalnia wód mineralnych, kryty basen.

₪ W cenie skierowania:
pobyt na 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym z całodziennym wyżywieniem wraz z badaniem lekarskim i pakietem 
23 zabiegów: 21 zabiegów w bazie zabiegowej w „Rybniczance” + 2 kąpiele termalne w „Wojciechu”; wyjątkiem są 
turnusy świąteczne (16.04.–30.04. oraz 21.12–04.01) zawierające pakiet 15 zabiegów w bazie zabiegowej w „Ryb-
niczance”. Dostępne diety: lekkostrawna, wegetariańska lub za dopłatą 20zł/doba bezglutenowa, 3 wycieczki piesze  
z Przewodnikiem Sudeckim,  2 wieczorki taneczne, 1 ognisko (miesiące V-X).

Rej. OR/14/2/16   Z/OD/02/0001/17

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
upośledzenie umysłowe, schorzenia układu krążenia, układu odde-
chowego, cukrzyca, choroby neurologiczne, układu krwiotwórczego, 
moczowo-płciowego, reumatyczne, dermatologiczne, dysfunkcja na-
rządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach in-
walidzkich), alergia, zaburzenia głosu i mowy, niedoczynność tarczycy, 
jąkający się, rozszczep wargi i podniebienia, zaburzenia depresyjne, 
nerwicowe, zespół Downa, schorzenia kręgosłupa, laryngologiczne, 
schorzenia skóry, skolioza, stwardnienie rozsiane.

termin pok. 2-os. 
z łazienką/umywalką termin pok. 2-os. 

z łazienką/umywalką termin pok. 2-os. 
z łazienką/umywalką

01.03 - 15.03
1299,-/1099,-

16.06 - 30.06 1599,-/1399,- 01.10 - 15.10 1499,-/1299,-
16.03 - 30.03 01.07 - 15.07

1799,-/1549,-

16.10 - 30.10
1299,-/1099,-01.04 - 15.04 16.07 - 30.07 04.11 - 18.11

16.04 - 30.04*
1499,-/1299,-

01.08 - 15.08 19.11 - 03.12
01.05 - 15.05 16.08 - 30.08 21.12 - 04.01.20* 1799,-/1549,-
16.05 - 30.05 01.09 - 15.09

1699,-/1399,-
01.06 - 15.06 1599,-/1399,- 16.09 - 30.09

₪ Ponadto:
możliwość skorzystania z dodatkowych zabiegów (odpłatnie) – wg  
zaleceń lekarza – w bazie zabiegowej FWP, odpłatnie wycieczki  
autokarowe w najciekawsze miejsca Ziemi Kłodzkiej, a także Republiki 
Czeskiej (np. Praga, Skalne Miasto). Jaskinia solno-jodowa GALOS.

Pokój 1-osobowy: cena powiększona 
o 170 zł. Pokój 3-osobowy: cena pomniej-
szona o 100 zł. Opiekun bez zabiegów: 
cena pomniejszona o 10%.

Cena (zł): uczestnik, pok. z łazienką

* turnus świąteczny
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turnus pok. 2-os. turnus pok. 2-os.
14.04 – 28.04 1250,- 06.10 – 20.10

1200,-12.05 – 26.05 1200,- 10.11 – 24.11
16.06 – 30.06 1300,- 01.12 – 15.12
04.08 – 18.08 1400,- 22.12 – 05.01.20 1750,-
22.09 – 06.10 1250,-

₪ W cenie skierowania:
noclegi z pełnym wyżywieniem/śniadanie bufet szwedzki, obiad, deser i kolacja serwowane/, całodobowa opieka 
pielęgniarska, badanie lekarskie na początku i na końcu turnusu, 20 pełnych zabiegów bez względu na ich rodzaj, 
profesjonalna gimnastyka, wycieczka autokarowa, wycieczki piesze z przewodnikiem, wieczorki taneczne z muzyką 
na żywo, biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, zabawy z Dj –em- karaoke.

₪ Ponadto (dodatkowo płatne):
w pobliżu znajduje się lodowisko/zakryte/, Ogrody Zmysłów, ruiny zamku Książąt Muszyńskich, Ogrody Biblijne  
i wiele innych ciekawych atrakcji.

Ośrodek Wczasowy

MIMOZA
w Muszynie

Ośrodek Wczasowy MIMOZA położony jest w malowniczej krainie Beskidu Sądeckiego w Muszy-
nie. W sposób niepowtarzalny łączą się tutaj elementy przyrodnicze, kulturowe oraz ślady historii

(O.W. MIMOZA powstał w roku 1927, wcześniej jako Willa Pokusa, następnie Willa Mimoza) 
Położenie obiektu u zboczu góry z ruinami zamku tak zwanej „Baszty” sprzyja wspaniałym 

warunkom stworzonym do relaksu i regeneracji sił

₪ Oferuje:
 pokoje	2,3	osobowe	oraz	pokoje	typu	studio	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	część	pokoi	z	balkonami,	

wyposażone	w	TV	Sat.,	czajnik,	ręczniki;
 zabiegi:	 masaż	 klasyczny,	 drenaż	 limfatyczny,	 masaż	 wibracyjny	 aquavibron,	 okłady	 borowinowe,	

galwano-borowina,	inhalacje,	laseroterapia,	lampa	sollux,	lampa	Bio-V,	lampa	kwarcowa,	ultradźwięki,	
prądy	Tensa,	Kotza,	Trauberta,	prądy	diadynamiczne(DD),	jonoforeza,	jonoforeza	borowinowa,	prądy	
interferencyjne(ID),	galwanizacja,	pole	magnetyczne,	krioterapia	miejscowa,	pas	wibracyjny,	ćwiczenia	
indywidualne	i	grupowe.

 Do dyspozycji:	 jadalnia	 z	wyśmienitą	 polską	 kuchnią	 (z	możliwością	 dostosowania	 diety),	 bilard,	 
siłownia,	 stół	 do	 tenisa	 stołowego,	 plac	 zabaw	dla	dzieci,	 zadaszona	wiata	 z	 paleniskiem	gdzie	 
organizuje	się	biesiady	i	spotkania	przy	grillu,	parking	niestrzeżony,

Rej. OR/12/0011/17   OD/12/0020/18

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
układ krążenia, wzrok, słuch, głuchoniewidomi, kobiety po mastek-
tomii, alergia, celiakia, autyzm, całościowe zaburzenia rozwojowe, 
cukrzyca, padaczka, MPD, SM, układ oddechowy, moczowo-płciowy, 
pokarmowy, onkologiczne, neurologiczne, dermatologiczne, reuma-
tyczne, upośledzenie umysłowe i schorzenia psychiczne.

Cena (zł): uczestnik
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Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

JANTAR
w Polanicy-Zdroju

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.
termin pok. 2-os. termin pok. 2-os. termin pok. 2-os.

16.03 – 30.03 1290,- 01.07 – 15.07 1850,- 01.10 – 15.10 1560,-
01.04 – 15.04 1400,- 16.07 – 30.07

1920,-
16.10 – 30.10 1490,-

16.04 – 30.04* 1690,- 01.08 – 15.08 04.11 – 18.11
1290,-01.05 – 15.05 1560,- 16.08 – 30.08 1850,- 19.11 – 03.12

16.05 – 30.05 1610,- 01.09 – 15.09
1770,-

04.12 – 18.12
01.06 – 15.06 1680,- 16.09 – 30.09 19.12 – 02.01.20** 1980,-
16.06 – 30.06 1760,-

Klimat i przyroda sprzyjają rehabilitacji i wypoczynkowi
Ośrodek Jantar położony jest w samym sercu uzdrowiskowej części Polanicy. Od Parku 

Zdrojowego, pełnego starych drzew i egzotycznych krzewów, dzieli go jedynie szerokość jezdni, 
a 300 metrów od pijalni Wielkiej Pieniawy. Niezwykle łagodny mikroklimat, mieszanina drzew iglastych 

i liściastych, różne gatunki bogatej roślinności zapewniają znakomitą regenerację zdrowia.

₪ Oferuje:
 komfortowe	pokoje	(w	tym	dla	osób	poruszających	się	na	wózkach	inwalidzkich)	2-,	3-,	4-osobowe.	

Wszystkie	 z	 pełnym	węzłem	sanitarnym,	wyposażone	w	TV,	 lodówki,	 czajniki	 bezprzewodowe,	
Internet;

 zabiegi:	 kinezyterapia,	 fizykoterapia,	 magnetoterapia,	 laseroterapia,	 światłoterapia,	 hydrote-
rapia,mata	 masująca,	 fotel	 masujący,	 hydromasaż,	 kąpiel	 perełkowa,	 diadynamik,	 jonofereza,	 
magnetronik,	 lampa	 sollux,	 UGUL,	 rowery	 treningowe,	 atlas,	 okłady	 borowinowe,bieżnia,	 laser	
punktowy,krioterapia	miejscowa,	aquavibron,	drenaż	limfatyczny,	Nordic	Walking.	Baza zabiegowa  
w całości w obiekcie JANTAR 2.

 Do dyspozycji:	sala	konferencyjna,	restauracja	z	możliwością	organizowania	wieczorków	tanecznych,	
siłownia,	sauna,	Internet	bezprzewodowy,	bilard,	możliwość	wypożyczania	książek,	parking	monito-
rowany.	W	Parku	Zdrojowym	-	w	okresie	od	wiosny	do	jesieni	-pokazy	kolorowej	i	grającej	fontanny,	
sala	koncertowa,	teatr.

 Rehabilitacja i turnusy realizowane są w dwóch obiektach: JANTAR i JANTAR 2 - w pełni przystoso-
wanych dla osób niepełnosprawnych.

₪ Ponadto (cena nie zawiera):
opłaty klimatycznej, parkingowej, wycieczki po Kotlinie Kłodzkiej, prze-
jażdżki kolejką dla zwiedzania Polanicy.

Rej. OR/32/0019/18   OD/02/0010/18

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruchu, neurologiczne, układ krążenia, pokarmowy, oddechowy, 
krwiotwórczy, cukrzyca, padaczka, choroba psychiczna, upośledzenie 
umysłowe, przewlekłe zapalenie wątroby, trzustki, choroby narządów 
wydzielania wewnętrznego, wymagające leczenia dietami eliminacyj-
nymi, kobiety po mastektomii.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (możliwość diet – niektóre z dopłatą), 3 zabiegi dziennie (10 dni zabiegowych) – według zalecenia 
lekarza, opieka pielęgniarska, wizyta lekarska dwa razy w turnusie, program kulturalno-oświatowy.

Cena (zł): uczestnik

* turnus świąteczny 

Zniżki dla dzieci  |  Dopłata do pok 1 osobowego 300 zł.
Uwaga! Istnieje możliwość dokupienia zabiegów.

** turnus noworoczny, cena bez balu sylwestrowego (z balem 2200 zł)

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE
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₪ Oferuje:
 czteropiętrowy obiekt z windą; pokoje 1-, 2-, 3-osobowe z TV, radiem, telefonem, z pełnym węzłem sanitarnym, 

instalacją przyzywową, obiekt przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 zabiegi: balneoterapia, hydroterapia, krenoterapia masaże lecznicze (część płatnych dodatkowo), kinezyterapia, lase-

roterapia, elektroterapia, magnetoterapia, naświetlanie, krioterapia miejscowa, inhalacje, dodatkowe zabiegi odpłatne;
 Do dyspozycji: sala telewizyjna, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, gry, szachy, sala fitness – bezpłatne korzysta-

nie z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych, Wi-Fi w obiekcie oraz stanowiska internetowe, biblioteczka, bezpłat-
ne wypożyczanie rowerów, bezpłatne wypożyczenie kijków Nordic Walking, raz w tygodniu świeża prasa, basen  
w godzinach 15:00-20:00, jacuzzi w godzinach 15:00-20:00, współpraca z Biurem Podróży organizującym wycieczki 
krajowe i zagraniczne, bus komunikacja Sanatorium Malwa – centrum Polanica-Zdrój od poniedziałku do soboty 
(w wyznaczone godziny, płatne wg cennika), telewizja, radioodbiornik, czajnik – do dyspozycji w pokoju.

terminy pok. 
2, 3-os. terminy pok. 

2, 3-os terminy pok. 
2, 3-os terminy pok. 

2, 3-os
18.01 – 01.02

1680,-

12.04 – 26.04*
1890,-

12.07 – 26.07

2142,-

11.10 – 25.10 2002,-
01.02 – 15.02 28.04 – 12.05 28.07 – 11.08 25.10 – 08.11 1820,-
15.02 – 01.03 13.05 – 27.05 12.08 – 26.08 08.11 – 22.11 1680,-
01.03 – 15.03 28.05 – 11.06 1960,- 27.08 – 10.09 22.11 – 06.12 1610,-15.03 – 29.03 12.06 – 26.06 2002,- 11.09 – 25.09 06.12 – 20.12
29.03 – 12.04 27.06 – 11.07 2142,- 26.09 – 10.10 2100,- 22.12 – 05.01.20** 2660,-

Sanatorium Uzdrowiskowe

MALWA KAMEA

w Polanicy-Zdroju

Enklawa spokoju, kojący klimat i szum rzeki to gwarancja wypoczynku!
Polanica-Zdrój to najpiękniejsze uzdrowisko w Kotlinie Kłodzkiej, miasto leżące w dolinie rzeki Bystrzycy 
Dusznickiej w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Gór Stołowych. Łagodny podgórski mikro-

klimat oraz obfite źródła wód mineralnych stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku. Mieszanina 
lasów iglastych i liściastych daje tutaj niezwykłe doznania kolorystyczne, szczególnie jesienią.

Rej. OR/02/0001/16  OD/02/0003/17 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
dysfunkcja narządu ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich), mózgowe porażenie dziecięce, układ krążenia, pokar-
mowy, oddechowy, schorzenia neurologiczne, reumatyczne, choroba 
Parkinsona, narządów wydzielania wewnętrznego, upośledzenie umy-
słowe, cukrzyca, otyłość, padaczka, autyzm, schorzenia kręgosłupa, 
stwardnienie rozsiane, kobiety po mastektomii.

Cena (zł): uczestnik 
* turnus wielkanocny 
** turnus świąteczno-noworoczny.

Dopłata do diety bezglutenowej oraz innych wymagających zakupu 
dodatkowych produktów 200 zł od osoby.
Dopłata do pok. 1-osobowego od 168 do 490 zł w zależności od 
terminu.

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarskie, 3 zabiegi dziennie (w dni robocze) zgodnie  
z zaleceniami lekarza (dodatkowy 4 zabieg kuracja pitna Wielka Pieniawa – 5 litrów wody leczniczej), gimnasty-
ka poranna na świeżym powietrzu (od pn do pt, od IV do X), nieograniczone wejścia na basen (w wyznaczonych  
godzinach) – pakiet nie obejmuje jacuzzi (jacuzzi płatne wg cennika), wyżywienie – 3 posiłki dziennie serwowane do  
stolika (możliwość wyboru diet – niektóre płatne), 2 spacery z przewodnikiem Gór Stołowych, 2 energiczne 
marsze z instruktorem Nordic Walking (od V do X), ognisko z pieczeniem kiełbasek przy muzyce biesiadnej 
(od IV do X), 2 wieczorki taneczne, muzyka na żywo z poczęstunkiem, wycieczka krajoznawcza Duszniki-Zdrój  
i Kudowa-Zdrój, darmowe TV, parking.

₪ Ponadto (cena nie zawiera):
opłaty uzdrowiskowej, doby poprzedzającej przyjazd (cena ustalona  
z recepcją), pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych nie ujętych  
w cenie skierowania. 

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności do powyższych cen doliczają 
8% podatku VAT.
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

Ośrodek Profilaktyki Zdrowia 
i Rehabilitacji

WILLA LUBOŃ WIELKI
w Rabce-Zdroju

Cena (zł): uczestnik/opiekun z zabiegami

Rabka-Zdrój – perła Małopolski południowej
Rabka-Zdrój słynie z jednego z najpiękniejszych w Polsce parków zdrojowych. Położona jest 
na granicy dwóch pasm górskich – Beskidu Wyspowego i Gorców, a jej kotlinowe położenie 

zapewnia osłonę od silnych wiatrów i łagodny klimat. Klimat Rabki sprzyja leczeniu wielu chorób, 
m.in. układu oddechowego, krążenia, przemiany materii, reumatycznych i innych.

Rej. OR/12/0007/17    OD/12/0011/16

₪ Oferuje:
	profesjonalną	opiekę	medyczną	i	rehabilitacyjną,	pełną	bazę	zabiegową	z	zapleczem	rehabilitacyjnym;	

pokoje	2-,	3-	i	4-osobowe	z	łazienką,	balkonem	i	TV	oraz	dwupokojowe	studio	dla	rodzin;
 zabiegi:	masaże	(suchy:	klasyczny,	limfatyczny,	relaksacyjny;	przyrządowy	–	aquavibron,	fotel	masujący);	

hydroterapia:	kąpiele	wirowe	kończyn	dolnych	i	górnych,	okłady	borowinowe,	hydromasaż;	fizykotera-
pia:	światłoterapia	(bioptron,	sollux),	ultradźwięki,	elektroterapia	(prądy	interferencyjne,	jonoforeza,	DD,	 
prądy	TENS	i	inne),	inhalacje,	laseroterapia,	magnetoterapia,	krioterapia	miejscowa,	aromaterapia,	łóż-
ko	nefrytowe	Ceragem;	kinezyterapia:	terapia	skolioz,	ćwiczenia	przyrządowe,	gimnastyka	grupowa	 
i	indywidualna,	terapia	leczenia	bólu	falą	uderzeniową	–	odpłatnie.

 Do dyspozycji:	basen	zewnętrzny	zamykany	kapsułą,	siłownia,	sauna	sucha,	bilard,	tenis	stołowy,	
zaplecze	kulturalno-oświatowe,	dostęp	do	 Internetu	bezprzewodowego,	sala	projekcyjna	z	kinem	
domowym,	pokój	zabaw	dla	dzieci,	boisko	do	gier	zespołowych,	ścianka	wspinaczkowa,	plac	zabaw	
z	trampoliną,	siłownia	zewnętrzna,	teren	na	ognisko	i	grilla,	bezpłatny	parking.

₪ Ponadto:
Dziecko od 1 do 3 lat z dofinansowaniem – zniżka kosztu skierowanie 300 zł. Opiekun bez zabiegów  - 100 zł zniżki.
Dziecko (nie uczestnik) do ukończenia 3 lat bez świadczeń  - opłata 300 zł   |   Dziecko  (nie uczestnik) do ukończenia 3 lat  
z własnym łóżkiem i bez wyżywienia opłata 450 zł   |   Dziecko dodatkowe (nie uczestnik ) w wieku 3 – 7 lat z własnym łóżkiem oraz 
połówka wyżywienia  (bez zabiegów) – 950 zł   |   Dziecko dodatkowe (nie uczest-
nik) w wieku 7-12 lat bez zabiegów  – zniżka 200 zł od ceny danego turnusu.    
|   Dopłata do pokoju 1-os – 300 zł.
₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich), narządu wzroku, słuchu, układ oddechowy, pokarmowy, 
krążenia, krwiotwórczy, moczowo-płciowy, schorzenia neurologiczne, psy-
chiczne, reumatyczne, laryngologiczne, dermatologiczne, endokrynologicz-
ne, metaboliczne, narządów wydzielania wewnętrznego, przewlekłe choro-
by wątroby, kręgosłupa, niedoczynność tarczycy, skolioza, wady postawy, 
upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, 
autyzm, cukrzyca, choroby przemiany materii, padaczka, alergia, zaburze-
nia rozwoju psychoruchowego, depresyjne, nerwicowe, otyłość, rozszczep 
wargi i podniebienia, kobiety po mastektomii.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (diety), opieka medyczna, dwa zabiegi fizykalne + poranna gimnastyka ogólnorozwojowa grupowa 
w dni robocze, nielimitowane korzystanie z basenu i siłowni, treningi Nordic Walking z instruktorem, 1 wycieczka auto-
karowa, wieczorek zapoznawczy, wieczór z dobrym filmem, wieczorki karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek i wspól-
nym śpiewaniem, ciekawy program kulturalno-oświatowy, program profilaktyczno-edukacyjny „Sięgnij po zdrowie”.

termin pok. 2-os. / 3-, 4-os. studio rodzinne termin pok. 2-os. / 3-, 4-os. studio rodzinne
01.06 – 14.06 1700,- / 1650,- 1700,- 27.07 – 09.08 1850,- / 1800,- 1800,-
15.06 – 28.06 1750,- / 1700,- 1750,- 10.08 – 23.08 1850,- / 1800,- 1800,-
29.06 – 12.07 1850,- / 1800,- 1850,- 24.08 – 06.09 1800,- / 1750,- 1750,-
13.07 – 26.07 1850,- / 1800,- 1850,- 07.09 – 20.09 1700,- / 1650,- 1650,-

Tężnia Solankowa z Pijalnią Wód Mineralnych znajdująca się na terenie Parku Zdrojowego to  
dodatkowy atut dla kuracjuszy potrzebujących leczniczego wypoczynku.

Uwaga! Pokój 4-os. z łazienką przy pokoju na wyłączność – cena stała 1650 zł.
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.
termin uczestnik / opiekun termin uczestnik / opiekun termin uczestnik / opiekun
25.02 – 10.03 1160,- 27.05 – 09.06 1420,- 30.09 – 13.10 1280,-
18.03 – 31.03 1190,- 10.06 – 23.06 1450,- 14.10 – 27.10 1280,-
01.04 – 14.04 1270,- 24.06 – 07.07 1450,- 04.11 – 17.11 1200,-
29.04 – 12.05 1290,- 15.07 – 28.07 1450,- 18.11 – 01.12 1200,-
13.05 – 26.05 1420,- 16.09 – 29.09 1320,- 02.12 – 15.12 1120,-

Centrum Rehabilitacyjne

Hotel***
MONTTIS

w Suchej Beskidzkiej

Rehabilitacja, odnowa biologiczna i wypoczynek
Nowocześnie i komfortowo wyposażone Centrum Rehabilitacyjne Hotel Monttis, 

położone w przepięknym krajobrazie Beskidów, jest idealnym  miejscem do poprawy  
zdrowia, a także odpoczynku i relaksu.

₪ Oferuje:
 pokoje	2-,	3-	i	4-osobowe	z	łazienkami,	TV	SAT	i	telefonami;	
 zabiegi:	 laseroterapia,	 magnetoterapia,	 terapia	 ultradźwiękowa,	 naświetlania,	 elektroterapia,	 

masaże	 –	 limfatyczny,	 klasyczny,	 relaksacyjny,	 rehabilitacyjny	 materacem	 Enabio,	 aquavibron,	 
kinezyterapia,	krioterapia,	inhalacje	oraz	Nordic	Walking.

 Do dyspozycji:	baza	zabiegowa,	gabinety	do	kinezyterapii	i	fizykoterapii,	sala	do	rehabilitacji	rucho-
wej,	sala	do	terapii	zajęciowej,	gabinet	masażu,	gabinet	 lekarski,	 tenis	stołowy,	boiska	sportowe	
–	w	odległości	100	m.,	basen	kryty	50	m.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie – turnus rozpoczyna się i kończy obiadem (3 posiłki dziennie, serwowane, możliwość diet), 
opieka medyczna i rehabilitacyjna, 2 badania lekarskie – początkowe i końcowe, 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie 
(w dni robocze), 4 razy po jednej godzinie w trakcie pobytu gimnastyka w basenie (50 m od hotelu), wycieczka do 
Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, 2 wieczorki, wycieczka po Suchej Beskidzkiej z przewodnikiem, grill, ognisko.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

Cena (zł) 

Rej.  OD/12/0027/16

₪ Ponadto (dodatkowo płatne):
imprezy sportowe, uroczyste kolacje, wieczory regionalne, kuligi białe lub zielone, wycieczki i inne atrakcje, sauna, 
siłownia, bilard, wypożyczalnia rowerów, leżaków, sala komputerowa, grota solno-jodowa.

narząd ruchu, słuchu, wzroku, upośledzenie umysłowe, choroba psy-
chiczna, padaczka, układ krążenia, oddechowy, cukrzyca, schorzenia 
kręgosłupa, dermatologiczne, laryngologiczne, endokrynologiczne, 
metaboliczne, onkologiczne, układ immunologiczny, złego wchłania-
nia, kobiety po mastektomii, alergia, choroby narządów wydzielania 
wewnętrznego, neurologiczne, reumatyczne, układ krwiotwórczy, mo-
czowo-płciowy, pokarmowy, skolioza, przewlekłe choroby wątroby, 
przewlekłe choroby trzustki, wady postawy, zaburzenia głosu i mowy, 
zespół Williego-Pradera, autyzm, celiakia, choroby przemiany materii, 
skóry, wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, choroba Alzha-
imera, Parkinsona, fenyloketonuria, hemofilia, mukopolisacharydoza, 
mukowiscydoza, mózgowe porażenie dziecięce, niedoczynność tarczy-
cy, wady genetyczne, zaburzenia nerwicowe, depresyjne, psychoorga-
niczne, rozwoju psychoruchowego, zespół Downa, SM, jąkających się, 
głuchoniewidomi.

Pok. 1-os. dopłata 150 zł
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Uwaga!  pokoje na III piętrze (okna dachowe) – 50 zł zniżki (od osoby od 
ceny turnusu)

Położony w Beskidzie Śląskim u podnóża Klimczoka i Skrzycznego w kotlinie rzeki Żylicy. Dzięki 
swojej bardzo atrakcyjnej lokalizacji stwarza wymarzone warunki do licznych spacerów, górskich 

wycieczek oraz uprawiania sportów zimowych. Okolica, w której znajduje się Ośrodek „Adam” 
oferuje wiele możliwości przyjemnego spędzania czasu, czynnego lub biernego odpoczynku 

oraz uprawiania sportu. 

Ośrodek Rehabilitacyjno
-Wypoczynkowy

ADAM
w Szczyrku

₪ Oferuje:
 zakwaterowanie	w	3	piętrowym	obiekcie	posiadającym	windę	w	pokojach	1,	2,	3	osobowymi	oraz	

pokojami	typu	studio	4,	5	osobowych	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	radiem	i	TV	;	
 zabiegi:	gimnastyka	 indywidualna,	UGUL,	 jonoforeza,	prądy	Traberta,	prądy	TENS,	prądy	Kotz’a,	

prądy	 interferencyjne,	elektrostymulacja,	diadynamik,	pole	magnetyczne,	ultradźwięki,	 fonofore-
za,	laser,	lampa	sollux,	lampa	bioptron,	lampa	Bio-V,	sanotherm,	diatermia,	terapia	energotonowa,	
tlenoterapia,	termożele,	BOA,	łóżko	Caragem,	HIVAMAT,	materac	masujący,	aquavibron,	wirówka	
kończyn	dolnych	i	górnych,	okłady	borowinowe,	inhalacja	solankowa,	inhalacja	z	lekiem,	zabiegi 
dodatkowo płatne:	leczenie	metodą	McKenzie,	kinesiotaping,	krioterapia	miejscowa/jeden	punkt/
ciekłym	 azotem/,	 masaż	 klasyczny	 leczniczy,	 drenaż	 limfatyczny,	 masaż	 relaksacyjny,	 kąpiel	 
perełkowa-indywidualna,	kąpiel	solankowa.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja - serwowane), diety do uzgodnienia, konsultacja medyczna, całodobo-
wa doraźna opieka pielęgniarska na miejscu, codzienna opieka lekarska, 3 zabiegi dziennie indywidualne jak również 
2 zabiegi zbiorowe jeżeli dysfunkcja narządu ruchu na to zezwala (10 dni zabiegowych), wieczorek zapoznawczy i po-
żegnalny z uroczystą kolacją przy świecach i zabawa taneczna przy zespole muzycznym, kabaret góralski, spotkanie 
z gawędziarzem, wyjście na seans filmowy, 2 wycieczki autokarowe, wycieczki piesze po okolicy, wykłady i prelekcje.

 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu ( w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), 
słuchu, wzroku, upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,  
z padaczką, układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczo-
wo-płciowego, immunologicznego, schorzeniami reumatologicznymi,  
metabolicznymi,  endokrynologicznymi, onkologicznymi, dermatolo-
gicznymi, laryngologicznymi, wadami genetycznymi, mózgowym po-
rażeniem dziecięcym, autyzmem, alergią, zaburzeniami głosu i mowy, 
kobiety po mastektomii.

Rej. OD/24/0004/16   OR/24/0009/17

TURNUSY REABILITACYJNE 2019 r.
turnus pok. 

1-os./2-os./3-os. turnus pok. 
1-os./2-os./3-os. turnus pok. 

1-os./2-os./3-os.
23.03 - 06.04 1620,-/1320,-/1220,- 04.07 - 18.07

2050,-/1750,-/1630,-

28.09 - 12.10 1940,-/1640,-/1520,-
10.04 - 24.04 1780,-/1480,-/1360,- 21.07 - 04.08 15.10 - 29.10 1840,-/1540,-/1420,-
27.04 - 11.05 1790,-/1490,-/1370,- 07.08 - 21.08 05.11 - 19.11 1620,-/1320,-/1220,-14.05 - 28.05 1950,-/1650,-/1530,- 24.08 - 07.09 22.11 - 06.12
31.05 - 14.06 11.09 - 25.09 19.12 - 02.01.20 2270,-/1950,-/1740,-
17.06 - 01.07 2050,-/1750,-/1630,-

Cena (zł): uczestnik

ośrodek nie przyjmuje dzieci z dofinansowaniem PFRON do 18 r.ż.
na terenie ośrodka niestrzeżony monitorowany parking płatny 5zł/
doba
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

Mazowsze

MEDI-SPA
w Ustroniu

termin
turnus BASIC
pokój typu
STANDARD

turnus 
PRESTIGE 
pokój typu
STANDARD

Turnus 
przeciwobrzękowy
i dla Amazonek
pokój typu 
STANDARD

termin
turnus BASIC
pokój typu
STANDARD

turnus 
PRESTIGE 
pokój typu
STANDARD

Turnus 
przeciwobrzękowy
i dla Amazonek
pokój typu 
STANDARD

05.05 – 19.05 2050,- 2150,- 2250,- 03.11 – 17.11
1750,- 1850,- 1950,-

30.06 – 14.07
2250,- 2350,- 2450,-

06.12 – 20.12
11.08 – 25.08

Komfortowa rehabilitacja i niezapomniane widoki
MAZOWSZE to kameralny, luksusowy ośrodek położony w atrakcyjnym turystycznie Ustroniu nad  

Wisłą, u stóp gór Równica i Czantoria przeplecionych szeregiem szlaków spacerowych. Obiekt idealny 
dla osób pragnących spokoju, chcących wypocząć, jak i szukających bardziej aktywnych form  

spędzenia czasu wolnego. Ośrodek oferuje nowoczesną bazę rehabilitacyjną oraz wyśmienitą kuchnię. 

₪ Oferuje:
 pokoje	2	osobowe	typu	Standard	oraz	Komfort	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	wyposażone	w	TV-Sat,	

telefon,	suszarkę.	Większość	pokoi	posiada	balkony.	W	obiekcie	dostępny	jest	Internet	Wi-Fi.	
 Zabiegi: inhalacje,	bioptron,	ultradźwięki,	laseroterapia,	krioterapia,	masaż	klasyczny	(odcinek),	boro-

wina,	sollux,	pole	magnetyczne,	grota	solna,	gimnastyka	grupowa	w	basenie,	fonoforeza	(ultradźwięki	
+maść),	elektroterapia	(	interdyn,	jonoforeza	z	lekiem,	diadynamik,	TENS).

 Turnus rehabilitacyjny BASIC:	20	x	zabieg	fizykalny	(z	wymienionej	powyżej	listy	zabiegów).
 Turnus rehabilitacyjny PRESTIGE:	20	x	zabieg	fizykalny	(4	x	terapia	manualna	lub	masaż	klasyczny	

odcinka	lub	ćwiczenia	indywidualne	z	fizjoterapeutą,	16	x	zabiegi	fizykalne	z	wymienionej	powyżej	
listy	zabiegów).

 Turnus przeciwobrzękowy i dla Amazonek:	20	x	zabieg	fizykalny	(9	x	manualny	drenaż	limfatyczny	/
bandażowanie	wg	dyspozycji	lekarza/,	11	x	zabiegi	fizykalne	/	krioterapia,	inhalacje,	bioptron,	BOA	–	
masaż	uciskowy,	gimnastyka	grupowa	w	basenie.

 Do dyspozycji: nowoczesne,	 luksusowe	centrum	AQUA,	 kryty	basen,	 jacuzzi	wewnętrzne-SIENNA	
oraz	VIRGINIA	i	zewnętrzne	HOTSPRING,	grota	solna	oraz	lodowa,	sala	fitness,	kawiarnia,	gabinet	
kosmetyczny,	miejsce	na	ognisko	i	grill.

Rej.  OR/24/0008/17  OD/24/0001/16

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach  
inwalidzkich), upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, 
układ krążenia, jąkający się, autyzm, celiakia, neurologia, cukrzyca, 
otyłość, rozszczep wargi i podniebienia, wada genetyczna, wady 
postawy, depresja, zaburzenia głosu i mowy, zaburzenia nerwicowe, 
zaburzenia psychoorganiczne, zaburzenia rozwoju psychoruchowego,  
zespół Downa, zespół Marfana, zespół Williego-Pradera, zespół  
Wiliamsa, zespół Aspergera, schorzenia kręgosłupa, schorzenia  
onkologiczne, reumatyczne, układ oddechowy, skolioza, stwardnienie 
rozsiane, kobiety po mastektomii.

14 noclegów z pełnym wyżywieniem ( możliwość diet), badanie lekarskie początkowe i końcowe, 20 zabiegów lecz-
niczych, 10 x poranna gimnastyka grupowa ( poniedziałek-piątek), nowoczesny kryty basen, salka fitness, siłownia, 
wieczorki integracyjne w kawiarni z lampką wina lub słodką niespodzianką, wieczorki taneczne, spotkania z gawę-
dziarzem lub kapelą góralską, ognisko ( przy sprzyjającej aurze).

₪ W cenie skierowania: 

Cena (zł): uczestnik

ośrodek oferuje turnusy 7-dniowe w cenie od 1386 zł lub 14-dniowe 
w cenie od 2100 zł, opiekun bez zabiegów – 200 zł taniej
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Uzdrowisko

USTROŃ 
w Ustroniu

Nowoczesna rehabilitacja, własne surowce naturalne oraz wieloletnie tradycje
Uzdrowisko Ustroń to jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie. Wyróżnia go szeroka gama 

zabiegów rehabilitacyjnych oraz wellness, doświadczenie i profesjonalizm kadry, komfortowa i rozbudowana 
baza noclegowa oraz idealna lokalizacja u stóp Beskidów. Uzdrowisko Ustroń tworzą cztery sanatoria (Równica, 
Kos, Narcyz i Rosomak – w trzech z tych obiektów realizowane są turnusy PFRON), 3-gwiazdkowy Hotel Wilga 

oraz dwa obiekty zabiegowe: Medical & SPA Prestige Club oraz Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia. 

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

turnus
RÓWNICA
pok. 1-os./2-os.
st. podwyższony

KOS, ROSOMAK
pok. 1-os./2-os. turnus

RÓWNICA
pok. 1-os./2-os.
st. podwyższony

KOS, ROSOMAK
pok. 1-os./2-os.

15.05 – 29.05

2580,- / 2310,- 2380,-/ 2170,-

07.08 – 21.08

2580,- / 2310,- 2380,-/ 2170,-12.06 – 26.06 03.09 – 17.09
10.07 – 24.07 15.10 – 29.10
24.07 – 07.08 14.12 – 28.12
Uwaga! Cena dla opiekuna bez zabiegów – taniej o 130 zł (miejsce w pok. 2-os.)
Dopłata do standardu Komfort w Sanatorium Równica – 240 zł (miejsce w pok. 2-os.),  300 zł (pok. 1-os.).

₪ W cenie skierowania:
noclegi i wyżywienie (śniadania w formie bufetu lub serwowane, obiady i kolacje wg diety lekarskiej), 33 zabiegi w trak-
cie turnusu, konsultacja lekarska, całodobowa opieka pielęgniarska, udział w zapoznawczym wieczorku tanecznym, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek i potańcówką, koncert, ewentualnie recital lub prezentacja slajdów przyrodniczych.

₪ Oferuje:
	profesjonalną	kadrę	medyczno-rehabilitacyjną,	specjalistyczny	plan	zabiegów	terapeutycznych	do-

stosowany	do	indywidualnych	potrzeb	każdego	pacjenta,	komfortową	bazę	noclegową;
 zabiegi:	kinezyterapia	(gimnastyka	grupowa	lub	gimnastyka	na	przyrządach),	fizykoterapia	(zabiegi	 

z	zakresu	światłolecznictwa,	elektroterapii,	magnetoterapii,	krioterapii,	ultrasonoterapii),	masaż	lecz-
niczy,	kąpiel	solankowa	lub	gimnastyka	w	basenie,	grota	solna,	inhalacje	solankowe.	Program PFRON 
Rosomak dla osób po mastektomii:	zabiegi	z	zakresu	kinezyterapii	(gimnastyka	grupowa	lub	gimna-
styka	na	przyrządach),	fizykoterapia	(zabiegi	z	zakresu	światłolecznictwa,	krioterapii	miejscowej,	hy-
droterapii	–	kąpiel	wirowa	kończyn),	automasaż,	grota	solna,	masaż	pneumatyczny	BOA	oraz	masaż	
klasyczny	lub	limfatyczny.

 Do dyspozycji:	najnowocześniejszy	sprzęt	rehabilitacyjny,	zmodernizowane	baseny	solankowe	z	no-
woczesną	strefą	szatni	–	łatwy	dostęp	do	basenów	dla	osób	niepełnosprawnych,	siłownia,	sala	fit-
ness,	sauny,	grota	solna,	Klub	Kuracjusza,	biblioteka.	W	pobliżu	Uzdrowiska	znajduje	się	pijalnia	wód	
oraz	liczne	ścieżki	spacerowe.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
Sanatorium Równica: dysfunkcja narządu ruchu, choroby układu krą-
żenia, oddechowego, schorzenia metaboliczne, neurologiczne, układ 
pokarmowy, moczowo-płciowy, cukrzyca
Sanatorium Kos: dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich), dysfunkcja narządu wzro-
ku, schorzenia układu krążenia
Sanatorium Rosomak: dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), choroby układu 
krążenia, osoby po laryngektomii, kobiety po mastektomii.

Cena (zł): uczestnik

₪ Dodatkowo:
możliwość dokupienia zabiegów z atrakcyjnymi rabatami w Medical & SPA Prestige Club, Uzdrowiskowa Akademia 
Zdrowia, Arteterapia, gry indywidualne, minitężnia w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia.

Rej. OR/24/0011/16
OD/24/0012/16  OD/24/0011/16  OD/24/0014/17
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

Malownicze krajobrazy, czyste powietrze
Ustroń to znane uzdrowisko, centrum wczasowe położone w dolinie rzeki Wisły, pośród  

malowniczych zboczy Równicy i Czantorii w Beskidzie Śląskim. Ośrodek usytuowany jest  
na Skarpie Wiślanej w uzdrowiskowej części Ustronia – Zawodziu, w bliskiej odległości  

od centrum oraz od głównych obiektów uzdrowiskowych.

Hotel***

ZIEMOWIT
w Ustroniu

₪ Oferuje:
 pokoje 2-, 3-, 4- osobowe. Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł sanitarny, telefon, TV; 
 zabiegi: hydromasaż, kąpiel wirowa rąk i nóg, inhalacje, masaże klasyczne, okłady borowinowe, interdyn, ma-

gnetoterapia, aquavibron, jonoforeza, tlenoterapia, lampa sollux, laser biostymulacyjny, okłady termożelem na 
zimno, kąpiel perełkowa (solankowa lub z olejkiem aromatycznym), fotel masujący, gimnastyka indywidualna, 
zbiorowa, rower treningowy, atlas, masaż uciskowy, gimnastyka w basenie.

 Do dyspozycji: kryty basen rekreacyjny, jadalnia, sale konferencyjne, parking płatny (monitorowany, ogrodzo-
ny, oświetlony), zadaszone miejsce na ognisko, grilla, gabinet fryzjerski, sauna. Obiekt posiada windę.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie - śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane - diety poza cukrzy-
cową płatne dodatkowo), 2 badania lekarskie, 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) – zgodnie z zaleceniem lekarza, 
gimnastyka poranna, 1 godz. basenu dziennie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki, wycieczka autokarowa, 
wycieczki piesze.
₪ Ponadto (cena nie zawiera):
opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej (z opłaty parkingowej zwolnione są osoby posiadające kartę parkingową 
osoby niepełnosprawnej), pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych nie ujętych w cenie skierowania.

 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), 
słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, 
układ krążenia, inne dysfunkcje i schorzenia: kobiety po mastektomii, 
jąkający się, alergia, celiakia, schorzenia dermatologiczne, choroby 
wydzielania wewnętrznego, neurologiczne, przemiana materii, reuma-
tologiczne, skóry, układ krwiotwórczy, moczowo-płciowy, pokarmowy, 
wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, choroba Alzheimera, 
Parkinsona, cukrzyca, fenyloketonuria, hemofilia, mózgowe porażenie 
dziecięce, mukopolisacharydoza, mukowiscydoza, niedoczynność 
tarczycy, otyłość, przewlekłe zapalenie trzustki, przewlekłe zapalenie 
wątroby, rozszczepienie wargi i podniebienia, wady genetyczne, wady 
postawy, zaburzenia depresyjne, głosu i mowy, nerwicowe, psychoor-
ganiczne, rozwój psychoruchowy, zespół: Downa, Marfana, Williego-
-Pradera, schorzenia endokrynologiczne, kręgosłupa, laryngologiczne, 
metaboliczne, onkologiczne, układ immunologiczny, oddechowy, złego 
wchłaniania, skolioza, stwardnienie rozsiane, po laryngektomii.

Rej. OD/24/0013/16

termin pok. 2-os. termin pok. 2-os. termin pok. 2-os.
11.05 – 25.05 1600,- 20.07 – 03.08 1780,- 28.09 – 12.10 1600,-
25.05 – 08.06 1650,- 03.08 – 17.08 12.10 – 26.10 1560,-
08.06 – 22.06 1710,- 17.08 – 31.08 1760,- 02.11 – 16.11

1540,-22.06 – 06.07 1760,- 31.08 – 14.09 1720,- 16.11 – 30.11
06.07 – 20.07 1780,- 14.09 – 28.09 1660,- 30.11 – 14.12

Cena (zł): uczestnik

Dopłaty: do diet (poza cukrzycową) 13 zł/
doba/osoba, do pok. 1-osob.: 
w terminie 22.06-31.08.2019 - 450 zł, 
w pozostałych terminach - 300 zł 

Opiekun bez zabiegów – 100 zł taniej. Pokój 3, 4-osobowy – 90 zł taniej Zniżki dla dzieci
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powyższych cen doliczają 8% podatku VAT.
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* turnus świąteczno-noworoczny z kolacją wigilijną. 
Bal sylwestrowy odpłatny 220 zł od osoby.

TURNUSY REABILITACYJNE 2019 r.

Ośrodek 
Wczasowo-Leczniczy

w Wapiennem

turnus pok. 2-os. ZBK turnus pok. 2-os. ZBK turnus pok. 2-os. ZBK
22.01 – 05.02

1160,- do 1415,-

23.05 – 06.06 1620,- do 1910,- 17.09 – 01.10 1540,- do 1825,-
05.02 – 19.02 07.06 – 21.06 1690,- do 1988,- 02.10 – 16.10 1410,- do 1685,-
19.02 – 05.03 21.06 – 05.07

1740,- do 2075,-

17.10 – 31.10 1350,- do 1620,-
05.03 – 19.03 05.07 – 19.07 04.11 – 18.11 1290,- do 1555,-
19.03 – 02.04 1240,- do 1500,- 19.07 – 02.08 18.11 – 02.12 1250,- do 1515,-
02.04 – 16.04 1290,- do 1555,- 02.08 – 16.08 03.12 – 17.12 1155,- do 1410,-
23.04 – 07.05 1340,- do 1610,- 17.08 – 31.08 1690,- do 1970,- 20.12 - 03.01.2020 r.* 1810,- do 2120,-
08.05 – 22.05 1520,- do 1805,- 02.09 – 16.09 1620,- do 1910,-

Uwaga! Opiekun bez zabiegów 150 zł taniej.  

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie w jednym z trzech budynków, wyżywienie (3 posiłki), 30 zabiegów wg wskazań lekarza, badanie 
lekarskie, możliwość dodatkowych konsultacji, całodobowa opieka pielęgniarska, kuracja pitna wodami leczni-
czymi, program KO, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Ośrodek zapewnia opiekę w przypadku łagodnych, ustabilizowanych stanów chorobowych.

Uzdrawiająca moc siarki i borowiny w Uzdrowisku Wapienne
Uzdrowisko Wapienne położone jest w malowniczym regionie Polski Południowej bogatym 

w liczne atrakcje turystyczne w pobliżu Magurskiego Parku Narodowego. Historia  miejscowości 
sięga już XVI w., natomiast walory lecznicze średniozmineralizowanych wód siarczkowo 

– siarkowodorowych odkryto w XVII w.

₪ Oferuje:
	profesjonalną	opiekę	medyczną	i	rehabilitacyjną,	bazę	zabiegową,	pokoje	2	i	3	osobowe	z	łazien-

kami,	telewizorem,	internetem	Wi-Fi,	telefonem;	
 zabiegi: hydroterapia	(m.	in.	kąpiele	siarczkowe),	balneoterapia	(m.	in.	okłady	borowinowe),	mecha-

noterapia	(m.	in.	masaż	klasyczny	kręgosłupa),	światłolecznictwo	(m.	in.	lampa	sollux),	elektrolecz-
nictwo, kinezyterapia	(m.	in.	gimnastyka	indywidualna	i	zbiorowa	),	krenoterapia.

 Do dyspozycji: pijalnia	wód	siarczkowych,	grota	solna,	gabinet	kosmetyczny,	w	okresie	letnim	dwa	
baseny	odkryte,	zespół	boisk	sportowo-rekreacyjnych,	miejsce	postojowe.

Rej. OR/12/0027/16   OD/12/0009/16

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich), schorzenia kręgosłupa, choroby reuma-
tyczne, wady postawy i skolioza, choroby neurologiczne, układ po-
karmowy, krążenia, oddechowy, narządy wydzielania wewnętrznego, 
cukrzyca, układ krwiotwórczy, moczowo-płciowy, schorzenia laryngo-
logiczne, dermatologiczne, przewlekłe choroby wątroby, przewlekłe 
zapalenie trzustki, alergia. 

Cena (zł): uczestnik

₪ Ponadto (odpłatnie): 
wieczorki taneczne i wycieczki autokarowe.

W Uzdrowisku obowiązuje opłata klimatyczna.
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Centrum Rekreacji i Rehabilitacji

JUBILAT

w Wiśle

TURNUSY REABILITACYJNE 2019 r.
termin cena (zł) termin cena (zł) termin cena (zł) termin cena (zł)

14.01 – 27.01 1590,- 23.04 – 06.05
1790,-

30.07 – 12.08 2190,- 22.10 – 04.11 1490,-
28.01 – 10.02 1690,- 07.05 – 20.05 13.08 – 26.08 2090,- 05.11 – 18.11

1590,-11.02 – 24.02 21.05 – 03.06 1890,- 27.08 – 09.09 19.11 – 02.12
26.02 – 11.03 1490,- 04.06 – 17.06 10.09 – 23.09 1990,- 03.12 – 16.12
12.03 – 25.03 18.06 – 01.07 2090,- 24.09 – 07.10 17.12 – 30.12* 2190,-
26.03 – 08.04 1590,- 02.07 – 15.07 2190,- 08.10 – 21.10 1890,- 24.12 – 06.01.20** 2290,-
09.04 – 22.04 1690,- 16.07 – 29.07

Wisła to atrakcyjna miejscowość w Beskidzie Śląskim
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Jubilat to położony w zacisznym miejscu na zielonym, 

słonecznym stoku Bukowej w Wiśle, nowoczesny ośrodek z basenem i komfortowymi pokojami 
z widokiem na góry. Jubilat położony jest blisko centrum, blisko szlaków turystycznych, alejek 

spacerowych, Aquaparku, dworca kolejowego i autobusowego, daleko od ruchu ulicznego.

₪ Oferuje:
	pokoje	1	i	2-osobowe,	segmenty	dwupokojowe,	apartamenty,wszystkie	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	

wyposażone	w	radio,	telefon	i	TV	SAT,	pokoje	dwuosobowe	posiadają	balkon;
 zabiegi:	 fizykoterapia,	 magnetoterapia,	 elektroterapia,	 światłolecznictwo,	 laseroterapia,	 krioterapia,	

masaż	klasyczny,	hydroterapia,	okłady	borowinowe,	terapia	ultradźwiękami,	inhalacje.
 Do dyspozycji:	baza	zabiegowa,	basen	rehabilitacyjny,	siłownia,	gabinety:	masażu,	do	zabiegów	

błotnych	i	borowinowych	oraz	do	fizykoterapii,	hydroterapii,	kinezyterapii;	sauny,	gabinet	podolo-
giczny	„zdrowe	stopy”,	stoły	do	tenisa,	Internet,	windy	osobowe,	parking	(bezpłatny).

₪ W cenie skierowania:
Dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne w wersji standard i senior, pełne wyżywienie w formie serwowanej przez 
kelnera, konsultacje lekarskie na początku i końcu turnusu, obsługa pielęgniarska, program animacyjny, 8 dni 
zabiegowych bez sobót, świąt i niedziel, 32 zabiegi rehabilitacyjne w tym: 8 zabiegów ruchowych, 16 zabiegów fi-
zjoterapeutycznych, 8 seansów w tężni solankowej; wieczorki taneczne, występy regionalnych grup śpiewaczych, 
kabarety, biesiady przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i wiele innych. Wszyscy nasi Goście w czasie pobytu ko-
rzystają bez dodatkowych opłat z : basenu rehabilitacyjnego z masażerami i kaskadami,siłowni rehabilitacyjnej, 
sauny fińskiej, sauny Infrared.

Rej. OR/24/0001/16  OD/24/0007/18

₪ Ponadto (cena nie zawiera): 
wycieczek krajowych i zagranicznych, kuligów zimą i latem.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby na wózkach inwalidzkich), upośledzenie 
umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu krążenia, 
autyzm, choroby neurologiczne,onkologiczne, reumatyczne, układ mo-
czowo-płciowy, pokarmowy, oddechowy, mózgowe porażenie dziecię-
ce, zespół Downa, choroba Alzheimera, schorzenia kręgosłupa, wady 
postawy, skolioza, stwardnienie rozsiane, zaburzenia rozwoju psycho-
-ruchowego,  oraz kobiety po mastektomii.

Cena (turnus podst.): uczestnik

Ważne! Zniżki dla dzieci, oferta specjalna dla seniorów. Akceptowany 
pobyt ze zwierzętami (odpłatnie). Ośrodek jest całkowicie przystoso-
wany dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, 
posiada podjazdy, windy osobowe i pokoje dla osób niepełnospraw-
nych, basen rehabilitacyjny z ciepłą wodą i windą.

* turnus świąteczny
** turnus świąteczno-noworoczny
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Dopłaty: do pok. 1-os. 300 zł, do pokoju z balkonem – 10 zł/doba.
Parking 30 zł netto/turnus
Dieta bezglutenowa lub inna wymagająca zakupu specjalistycznych 
produktów – 150 zł os.

29KCOTR tel. 32 259 62 21...5 LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE

TURNUSY REABILITACYJNE 2019 r.
turnus pok. 2-os. turnus pok. 2-os. turnus pok. 2-os.
14.01 – 27.01

1700,-
30.04 – 13.05 1650 zł 31.08 – 13.09 1800 zł28.01 – 10.02 15.05 – 28.05 15.09 – 28.09

11.02 – 24.02 30.05 – 12.06 1750 zł 30.09 – 13.10 1700 zł
25.02 – 10.03

1450,-
14.06 – 27.06 1850 zł 15.10 – 28.10 1650 zł

11.03 – 24.03 02.07 – 15.07

1980 zł

02.11 – 15.11
1540 zł25.03 – 07.04 17.07 – 30.07 16.11 – 29.11

13.04 – 26.04* 1760,- 01.08 – 14.08 01.12 – 14.12 
16.08 – 29.08 15.12 – 28.12* 1980 zł

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (z uwzględnieniem diet – niektóre za dopłatą), śniadanie i kolacja – stół szwedzki, badanie 
lekarskie początkowe i końcowe, opieka rehabilitacyjna i pielęgniarska oraz interwencyjna opieka medyczna, 30 za-
biegów dla uczestnika, 20 dla opiekuna według zaleceń lekarza, program kulturalno-oświatowy, wieczór regionalny 
z muzyką góralską na żywo i słodkim poczęstunkiem, 2 wycieczki z przewodnikiem, projekcja filmu 3D „W Tatrach”.

Kompleks
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny

MARZENIE
w Zakopanem

Efektywny wypoczynek w bogatej scenerii Tatr
Kompleks Marzenie znajduje się na Starej Pardałówce – w przepięknym zakątku Zakopanego. 

Miejsce to zapewnia wypoczynek z dala od natłoku wczasowiczów i miejskiego zgiełku. Zaprasza 
wszystkich, którym marzy się spokojny wypoczynek w pięknych polskich Tatrach. Bogata sceneria 

Tatr i folkloru góralskiego przyczynia się do prawdziwej odnowy biologicznej.

₪ Oferuje:
	pokoje	1-,	2-,	3-	i	4-osobowe	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	wyposażone	w	TV	i	czajniki	bezprzewo-

dowe;
 zabiegi:	terapia	energotonowa	„Hi-top”,	rezonans	stochastyczny	SRT,	oczyszczanie	organizmu	„Body	 

Detox”,	balneoterapia:	sucha	kąpiel	CO2,	krioterapia	miejscowa,	okłady	z	borowiny	alpejskiej	(plastry),	
koloroterapia,	 fototerapia:	 lampa	 „Q.light”,	 saltarium	 (kapsuła	 inhalacyjna),	 inhalacje,	 elektroterapia,	
ultradźwięki,	 laseroterapia	(laser	skaner,	punktowy),	magnetoterapia,	masaże:	mata	masująca	z	po-
lem	magnetycznym,	masaż	mechaniczny	(łóżko	wodne	„Hydro	Jet”,	fotel	masujący),	masaż	uciskowy	
„BOA”,	kinezyterapia:	siłownia,	platforma	wibracyjna,	bieżnia	podciśnieniowa	z	jonizacją,	aromaterapią,	
podczerwienią	IR,	Vacu	Activ,	terapia	indywidualna	metodą	PNF,	Kinesio	Taping,	zajęcia	grupowe,	ogól-
nousprawniające	„Reha	Fitness”.

 Do dyspozycji:	bogata	baza	zabiegowa,	sala	jadalna,	regionalna	jadalnia	z	antresolą,	miejsce	na	grilla,	
plac	zabaw,	świetlica	dla	dzieci,	salka	konferencyjna/sala	wideo,	sauna,	siłownia,	gabinety	zabiego-
we,	monitorowany	parking,	strefa	Wi-Fi.	W	budynku	głównym	znajduje	się	winda.

Rej. OR/12/0028/16   OD/12/0001/17

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), 
słuchu, wzroku, psychiczne, neurologiczne, reumatyczne, dermato-
logiczne, laryngologiczne, układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, 
krwiotwórczy i moczowo-płciowy, narządów wydzielania wewnętrzne-
go, przewlekłe choroby wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, zespół 
Downa, upośledzenie umysłowe, padaczka, alergia, cukrzyca, skolioza, 
wady postawy, schorzenia kręgosłupa, mózgowe porażenie dziecięce, 
zaburzenia głosu i mowy, zaburzenia psychoruchowe (ADHD), kobiety 
po mastektomii i inne.

Cena (zł): uczestnik

* turnusy świąteczne
Zniżki dla dzieci. Opiekun 50 zł zniżki.
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

Osoba w pokoju 3,4 osobowym 100 zł taniej Dopłata do pokoju 1 osobowego 399 zł
Dopłata do apartamentu 200 zł za osobę  Dopłata za balkon 200 zł za cały pokój

Uwaga! Opiekun bez zabiegów 200 zł taniej.

Ośrodek PARZENICA jest położony w samym centrum Zakopanego w zacisznej ulicy „Ogrodowa” 
2 minuty pieszo od Krupówek. Serwujemy całodzienne wyżywienie z tradycyjnymi polskimi 

daniami, jak również potrawami kuchni regionalnej. Profesjonalna i miła obsługa, 
zapewni Państwu wspaniały wypoczynek i regenerację.

Ośrodek 
Konferencyjno-Wypoczynkowy

PARZENICA
w Zakopanem

₪ Oferuje:
 pokoje	1-,2-,3-	i	4-osobowe	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	oraz	apartamenty	z	aneksem	kuchen-

nym.	Na	wyposażeniu	pokoi:	TV,	radio,	telefon,	lodówka,	czajnik	oraz	WiFi;	
 zabiegi:	masaż	 leczniczy	 relaksacyjny,	 ultradźwięki,	 elektroterapia:	 prądy	 diadynamiczne,	 jono-

foreza,	TENS,	elektrostymulacja,	interferencyjne,	laseroterapia,	magnetoterapia,	krioterapia	miej-
scowa,	światłolecznictwo:	lampa	bioptron,	sollux,	hydroterapia:	jacuzzi,	wirówki	kończyn	dolnych,	
wirówka	kończyn	górnych,	kinesiotaping,	sauna	fińska.

 Do dyspozycji:	pierogarnia,	stół	do	tenisa	stołowego,	bilard,	piłkarzyki,	pokój	zabaw	dla	dzieci,	miejsce	na	
grill,	wypożyczalnia	sprzętu	rekreacyjnego:	rowery,	kije	Nordic	Walking,	sprzęt	zimowy.

₪ W cenie skierowania:
13 noclegów w pokojach zgodnie z wykupionym standardem, 3 posiłki dziennie: śniadania w formie bufetu szwedz-
kiego, obiady i kolacje serwowane, konsultację lekarską, pakiet 30 zabiegów rehabilitacyjnych wg wskazania le-
karza, opiekę pielęgniarską, opiekę KO i kierownika grupy, wieczorek zapoznawczy i pożegnalny, kolacja grillowa  
z kapelą góralską, wycieczka po Zakopanem z przewodnikiem, możliwość skorzystania z jacuzzi 2 razy podczas pobytu.

 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
dysfunkcja narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, choroby neurologiczne, reumatyczne, układu 
krwiotwórczego, układu moczowo-płciowego, układu pokarmowego, wy-
dzielania wewnętrznego, choroby psychiczne, alergia, cukrzyca, narządu 
słuchu, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, przewlekłe zapalenie 
trzustki, zapalenie wątroby, upośledzenie umysłowe, wady postawy, 
zaburzenia rozwoju psychoruchowego, schorzenia dermatologiczne, 
schorzenia kręgosłupa, laryngologiczne, onkologiczne, układu krążenia, 
układu oddechowego, skolioza, kobiety po mastektomii.

Rej. OD/12/0010/18

termin cena termin cena termin cena

01.04 - 14.04 1600,- 04.07 - 17.07 1950,- 07.10 - 20.10 1650,-
06.05 - 19.05 1650,- 26.08 - 08.09 1900,- 21.10 - 03.11 1600,-
20.05 - 02.06 1700,- 09.09 - 22.09 1750,- 11.11 - 24.11 1550,-
03.06 - 16.06 1750,- 23.09 - 06.10 1700,- 25.11 - 08.12 1500,-

08.12 - 21.12 1450,-

Cena (zł): uczestnik

₪ Ponadto (cena nie zawiera): 
wycieczek fakultatywnych, diet specjalistycznych, opłaty klimatycznej 2 zł/os./dziennie.


