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22 WOJSKOWY SZPITAL
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY

w Ciechocinku

Po zdrowie do Ciechocinka
Unikalny klimat Ciechocinka, zabytkowe tężnie solankowe zapewniają regenerację sił, 

efektywną rehabilitację i powrót do zdrowia. Obiekt położony jest 
w bliskim sąsiedztwie pięknego parku sosnowego z alejkami spacerowymi.

₪ Oferuje:
	pokoje	1-,	2-	i	3-osobowe,	wszystkie	z	pełnym	węzłem	sanitarnym;
 zabiegi: kinezyterpia	–	gimnastyka	zespołowa,	indywidualna,	gimnastyka	na	przyrządach	i	inne;	

Nordic	Walking;	kąpiele	m.in.	elektryczno-wodne,	solankowa,	kwaso-węglowa,	perełkowa;	masaże– 
podwodny,	limfatyczny,	hydromasaż,	wirowy	ogólny	oraz	kończyn	górnych	i	dolnych,	aquavibron,	
pneumatyczny	BOA	i	inne;	inhalacje–	solankowe,	pneumatyczne,specjalne;	fizykoterapia -	krioko-
mora,laser,magnetoterapia,	galwanizacja,	jonoforeza,	lampa	sollux,	ultradźwięki,	interdyn,	diady-
namik,	elektrostymulacje,	prądy	TENS,	Kotza,	Traberta,	In	Vac	Med„Vacum”,	lampa	Bio-V,	fotote-
rapia,	tonoliza;	okłady	borowinowe	–	częściowe,	małe	i	średnie.

 Do dyspozycji:	nowoczesna	baza	zabiegowa,	sala	konferencyjna,	kawiarnia,	biblioteka,	parking	
strzeżony	 (płatny),	 salon	 fryzjerski	 i	 kosmetyczny,	 wielofunkcyjny	 kompleks	 basenowy	 (basen	 
pływacki	z	czterema	torami,	sztuczna	rzeka,	jacuzzi,	sauna,	łaźnia	parowa).

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, wyżywienie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany) – diety wg zalecenia lekarza 
dostosowane do dysfunkcji organizmu pacjenta, całodobowa specjalistyczna opieka medyczna (lekarska  
i pielęgniarska) i rehabilitacyjna, 40 zabiegów z listy zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Dobrany program 
rehabilitacyjny, ustalony wg zaleceń le-
karza oraz terapeuty prowadzącego (od 
poniedziałku do soboty) z  wyjątkiem 
dni świątecznych oraz dnia przyjazdu 
i wyjazdu, spotkanie integracyjne z kie-
rownikiem turnusu, opieka kierownika 
turnusu, basen do 1 godziny dziennie, 
FIT PARK, siłownia, wykłady o tematyce 
prozdrowotnej, wieczorki taneczne, im-
prezy kulturalno-oświatowe, wycieczki.

Rej. OR/04/5/17   OD/04/6/17  

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich), schorzenia układu krążenia, neurologiczne, 
kardiologiczne, górnych dróg oddechowych, reumatologiczne, laryngo-
logiczne, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadwaga i otyłość, kobiety 
po mastektomii.

termin pok 1-os.
STANDARD / PLUS

pok 2-os.
STANDARD / PLUS

pok 3-os.
STANDARD

12.05 - 26.05 2450,- / 2800,- 1960,- / 2310,- 1750,-
09.06 - 23.06

2800,- / 3150,- 2310,- / 2660,- 2100,-
07.07 - 21.07
04.08 - 18.08
01.09 - 15.09
29.09 - 13.10

2450,- / 2800,- 1960,- / 2310,- 1750,-13.10 - 27.10
10.11 - 24.11

Cena (zł): uczestnik
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Sanatorium Uzdrowiskowe

PAŁAC ŁAZIENKI II 
w Ciechocinku

Wypoczynek w komfortowych wnętrzach
Sanatorium w Pałacu. Wypoczynek i rehabilitacja. Strefa „A” ścisłe Centrum, obok dywanów 

kwiatowych. Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 
Pobyty rehabilitacyjno-uzdrowiskowe.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
dysfunkcja narządu ruchu,
dysfuncja narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
układ krążenia, 
neurologiczne, 
ortopedyczne, 
drogi oddechowe, 
przemiana materii, 
reumatologiczne, 
kobiety po mastektomii.

Rej. OR/04/4/18   OD/04/4/18

₪ W cenie skierowania:
	14	noclegów	w	pokoju	wybranej	kategorii	
	 (2-os.	z	łazienką,	telewizorem),	
	wyżywienie	3	razy	dziennie	
	 (śniadania	w	formie	bufetu	szwedzkiego,	
	 obiad	i	kolacja	serwowane	indywidualnie),	
	2	konsultacje	lekarskie,	
	3 zabiegi dziennie	(w	dni	robocze),
	program	kulturalno-rozrywkowy,	
	 w	tym	wieczorki	taneczne,	
	aktywności	na	świeżym	powietrzu	
	 i	aktywności	umysłowe.	

terminy pok. 2-os.
Attic/Comfort

pok.
2-os. 
Superior

terminy pok. 2-os.
Attic/Comfort

pok.
2-os. 
Superior

terminy pok. 2-os.
Attic/Comfort

pok.
2-os. 
Superior

20.01 - 03.02

1694,- / 2128,- 2478,- 

19.05 - 02.06

1974,- / 2366,- 2758,-

15.09 - 29.091974,- / 2366,- 2758,-
03.02 - 17.02 02.06 - 16.06 29.09 - 13.10

1694,- / 2128,- 2478,-
17.02 - 03.03 07.07 - 21.07 13.10 - 27.10
03.03 - 17.03 21.07 - 04.08 27.10 - 10.11
17.03 - 31.03 04.08 - 18.08 10.11 - 24.11
31.03 - 14.04 18.08 - 01.09 01.12 - 15.12
05.05 - 19.05 1974,- / 2366,- 2758,- 01.09 - 15.09

Cena (zł): uczestnik

Parking płatny 5 zł/doba. 
Uwaga! 
Opiekun bez zabiegów – 400 zł taniej

 Zabiegi: 
	balneologia	–	okłady,	kąpiele,	inhalacje;	
	hydroterapia	–	kąpiel	perełkowa,	natleniająca,	bicze	szkockie,		

hydromasaż	 podwodny,	 wspólna	 gimnastyka	 w	 basenie	 
solankowym	(zabieg	od	maja	do	końca	października);	

	kinezyterapia	–	ćwiczenia	na	przyrządach;	
 fizykoterapia	–	jonoforeza,	ultradźwięki,	fonoforeza,	tonoliza,	

prądy	TENS,	stymulacja	HAN,	diadynamik,	interdyn,	elektrosty-
mulacja,	sollux,	laser;	

	termoterapia	–	krioterapia	miejscowa;
	masaże	–	wibracyjny	ręczny	,	mechaniczny;
  Nowość:	masaż	leczniczy,	łóżka	rekondycyjno-rehabilitacyjne.

	Do dyspozycji:	 baza	zabiegowa,	 sale	konferencyjne,	SPA,	
kawiarnia,	lobby	bar,	restauracja,	grillowy	ogród	(w	okresie	
letnim),	 sala	 zabaw	 dla	 dzieci,	 bezprzewodowy	 internet,	
winda,	wieczorki	taneczne	z	muzyką	na	żywo	(wt-nd)	i	wiele	
różnorodnych	imprez	kulturalno-rozrywkowych.
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

im. prof. WIKTORA DEGI

w Gościmiu

Ośrodek bez barier
Ośrodek w Gościmiu położony jest na skraju Puszczy Noteckiej, nad jeziorem Solecko. Zajmuje 
obszar 11 ha. Oaza ciszy, bogactwo flory i fauny. Faunistyczne rezerwaty przyrody:„Czaplenice”, 

„Łabędziniec”, „Czaplisko” oraz nieopodal Drawieński Park Narodowy. Tereny atrakcyjne turystycznie.
 Możliwości wędkowania i grzybobrania

₪ Oferuje:
 domki	murowane	3-osobowe	(2+1)	z	TV,	domki	campingowe	typu	„Międzychód”	3-os.	 i	2-os.	dla	

osób	na	wózkach,	z	TV	oraz	3-,	4-,	5-osobowe	domki	typu	„Brda”	z	TV,	wszystkie	z	pełnym	węzłem	
sanitarnym,	wyposażone	w	czajniki	elektryczne,	ręczniki	i	podstawową	zastawę	stołową,	lodówkę.	
Cała	baza	noclegowa	ogrzewana.	W	przypadku	zakwaterowania	w	domku	1osoby	–	dopłata	300	zł;

 zabiegi nieodpłatne:	basen,	hydromasaż,	masaże	komputerowe,	światłolecznictwo,	inhalacje,	okłady	
żelowe,	magnetoterapia,	krioterapia,	elektroterapia,	pole	elektromagnetyczne	wielkiej	i	niskiej	często-
tliwości,	ultradźwięki,	laseroterapia,	kinezyterapia,	gimnastyka	indywidualna	i	grupowa,	siłownia.

     Zabiegi odpłatne: okłady	borowinowe,	masaż	klasyczny,	Hydro	JET	Medical,	plastrowanie,	krioko-
mora	(zależna	od	liczby	osób	zainteresowanych	zabiegiem).

 Do dyspozycji:	nieodpłatny	parking,	kompleks	boisk	tartanowych,	kręgielnia,	kort	tenisowy,	droga	do	
nauki	jazdy	wózkiem	inwalidzkim,	sprzęt	wodny,	przystań,	pomosty	do	łowienia	ryb,	plac	zabaw	dla	
dzieci,	Internet	bezprzewodowy	Wi-Fi,	hala	sportowa.

Rej.  OR/08/3/15  OD/08/1/16

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), 
wzrok, słuch, psychiczne, neurologiczne, upośledzenie umysłowe, móz-
-gowe porażenie dziecięce, padaczka, cukrzyca, celiakia, fenyloketonuria, 
układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, schorzenia 
złego wchłaniania, kobiety po mastektomii.

termin domek 
murow.

domek 
camp. i Brda termin domek 

murow
domek 
camp. i Brda termin domek 

murow.
domek 
camp. i Brda

19.04 – 25.04 768,- x 22.06 – 30.06 1057,- 957,- 08.09 - 22.09
1850,- 1750,-

26.04 – 05.05 Weekend majowy 95 zł 01.07 – 15.07

1850,- 1750,-

24.09 - 08.10
06.05 – 20.05 1410,- 1310,- 17.07 – 31.07 10.10 - 24.10 1520,- 1420,-
22.05 – 05.06 1540,- 1440,- 02.08 – 16.08 styczeń, kwiecień, 

listopad, grudzień 1310,- x
07.06 – 21.06 1850,- 1750,- 18.08 - 01.09

20.12 - 27.12 960,- x

₪ W cenie skierowania:
noclegi, trzy posiłki dziennie serwowane (możliwość korzystania z diet; ze wskazaniem lekarza dieta cukrzycowa – 
nieodpłatnie, inne odpłatne), opieka medyczna, rehabilitacyjna, 3 zabiegi dziennie(w dni robocze) według wskazań 
lekarza, ubezpieczenie NNW (na kwotę 5 tys. zł), ognisko, dyskoteka, program artystyczny, prelekcje.

Cena (zł): uczestnik

Ośrodek realizuje skierowania na rehabilitację ambulatoryjną w ra-
mach umowy z NFZ
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termin cena (zł) termin cena (zł)
17.03 – 30.03

1270,-
21.07 – 03.08

1400,-
31.03 – 13.04 04.08 – 17.08 
28.04 – 11.05 18.08 – 31.08
12.05 – 25.05

1400,-

01.09 – 14.09
26.05 – 08.06 15.09 – 28.09

1270,-

09.06 – 22.06 29.09 – 12.10
23.06 – 06.07 13.10 – 26.10
07.07 – 20.07  03.11 – 16.11

17.11 – 30.11
01.12 - 14.12

Cena: uczestnik

turnusy dla dzieci 

Caritas Diecezji Łomżyńskiej 
CENTRUM REHABILITACJI 

p.w. św. Rocha
w Łomży

Relaks, wypoczynek, rehabilitacja w strefie Zielonych Płuc Polski
Ośrodek położony malowniczo na skarpie rzeki Narew w otulinie Parku Krajobrazowego 

należącego do strefy Zielonych Płuc Polski, otoczony starymi drzewami. Klimat umiarkowany, 
łagodny, strefa ciszy. Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

₪ Oferuje:
 profesjonalną	kadrę	medyczną	i	rehabilitacyjną;	pokoje	1-,	2-,	3-osobowe	z	łazienkami	(w tym dla 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), winda;	
 zabiegi:	 fizykoterapia	 (m.in.	 laseroterapia,	elektroterapia,	magnetoterapia,	ultradźwięki,	 światło-

lecznictwo),	termoterapia	(fango	i	krioterapia),	kinezyterapia	(gimnastyka,	indywidualna	i	grupowa),	
rezonans	stochastyczny,	hipoterapia,	masaż	klasyczny,	hydroterapia,	konsultacje:	psychologiczne,	
pedagogiczne,	logopedyczne	oraz	neurologiczne	(wg	wskazań	lekarza).

 Do dyspozycji:	 sala	 gimnastyczna,	 siłownia,	TV,	 dostęp	do	 internetu,	 świetlica,	 biblioteka,	 plac	
zabaw,	parking.

  Rej. OR/20/0001/18  OD/20/0001/18

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie, opieka medyczna, 
do 5 zabiegów dziennie (przy braku 
przeciwwskazań), opiekun 3 zabiegi 
dziennie (przy braku przeciwwskazań), 
wycieczka autokarowa: zabytki Pod-
lasia, Warszawa, Święta Lipka, rejs 
statkiem po jeziorach mazurskich – do 
wyboru, hipoterapia dla dzieci, spotka-
nia przy ognisku (zależnie od pogody) 
z  interesującymi ludźmi (twórcy, gawę-
dziarze), spektakle teatralne, koncerty 
muzyczne, kino, wycieczki piesze, ba-
sen, biesiady taneczno-muzyczne i inne 
zajęcia rekreacyjno-sportowe. 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich 
oraz z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich.

Uwaga! Pokój 1-osobowy o 250 zł drożej, 
opiekun bez zabiegów 20% zniżki, 
40% zniżki dla dzieci towarzyszących do 16 lat.

Ośrodek nie jest płatnikiem podatku VAT
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₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie – serwowane) z uwzględnieniem diet, wstępne badanie 
lekarskie, całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, konsultacja lekarska, 3 zabiegi dziennie indywidualnie zle-
cone przez lekarza zgodnie ze schorzeniem z puli zabiegów standardowych (oprócz niedziel i świąt), 2 x wstęp na 
basen Atrium (po 1 h), 2 x całodzienne wypożyczenie kijków do Nordic Walking, nieograniczony dostęp do kuracji 
pitnych wodami leczniczymi.

termin pok.  2-, 3-os.  termin pok.  2-, 3-os.  termin pok.  2-, 3-os.  
14.04 – 27.04

1535,-

18.06 – 01.07

1680,- 

22.08 – 04.09
1680,- 

27.04 – 10.05 01.07 – 14.07 04.09 – 17.09
10.05 – 23.05 14.07 – 27.07 17.09 – 30.09

1535,- 
23.05 – 05.06 27.07 – 09.08 30.09 – 13.10
05.06 – 18.06 1680,- 09.08 – 22.08 13.10 – 26.10

26.10 – 08.11

Nałęczów: miasto – ogród
Uzdrowisko Nałęczów powstało w 1878 roku, ale początki miejscowości sięgają przełomu

VIII i IX w. W 1772 roku ówczesny właściciel, starosta Stanisław Małachowski, całą posiadłość – 
od noszonego przez swój ród herbu Nałęcz – nazwał Nałęczowem. KSIĄŻĘ JÓZEF to przepiękne 

i malowniczo położone sanatorium w centrum Parku Zdrojowego, z widokiem na staw

Sanatorium

KSIĄŻĘ JÓZEF 
w Nałęczowie

₪ Oferuje:
	pokoje	2-	i	3-osobowe	wyposażone	w	łazienkę,	TV,	telefon,	czajnik,	WI-Fi	(w	miejscach	ogólnodo-

stępnych;
 zabiegi:	fango,	inhalacje	lekowe,	kąpiel	kwasowęglowa	sucha,	kąpiel	perełkowa,	masaż	wirowy	kończyn	

górnych	 i	dolnych,	bioptron,	diadynamik,	elektrostymulacja,	 fonoforeza,	galwanizacja,	 jonoforeza,	
krioterapia	miejscowa,	magnetoterapia,	lampa	sollux,	tlenoterapia,	ultradźwięki,	interdyn,	interferencje,	
gimnastyka	indywidualna	i	grupowa,	UGUL,	ćwiczenia	na	przyrządach.	Zabiegi dodatkowo płatne: 
hydromasaż,	krioterapia,	laseroterapia,	masaż	suchy.

 Do dyspozycji:	w	budynku	znajduje	się	winda,	jadalnia,	część	rehabilitacyjna,	kriokomora;	W	odle-
głości	ok.	50	m	znajduje	się	kompleks	wodny	Atrium:	basen	„Aquatonic”,	łóżka	bąbelkowe,	ławeczki	
perełkowe,	gejzery,	dysze	masujące	i	łabędzia	szyja,	tory	do	pływania,	a	także	basen	białej	glinki,	
która	poprawia	wygląd	skóry	i	wygładza	jąglinki,	która	poprawia	wygląd	skóry	i	wygładza	ją.

Rej. OR/06/0002/17  OD/06/0004/17

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich), schorzenia układu krążenia, cukrzyca, schorzenia 
onkologiczne i reumatologiczne.

Cena (zł): uczestnik 

Sanatorium KSIĄŻĘ JÓZEF to zabytkowy budynek z odrestaurowanymi wnętrzami. 

Uwaga! Opiekun bez zabiegów taniej.
₪ Ponadto (cena nie zawiera): 
opłaty klimatycznej, wycieczek fakultatywnych (zwiedzanie miasta  
z przewodnikiem, wycieczki do turystycznych miejscowości Lubelsz-
czyzny), wypożyczenia rowerów (wycieczki rowerowe), różnorodnych 
imprez kulturalno-rozrywkowych (wieczorki taneczne z muzyką na 
żywo, grillowy ogródek letni w Clubie Atrium), innych świadczeń nie 
ujętych w ofercie.

Osoby nie posiadające orzeczenia o st. niepełnospraności mogą skorzystać z pobytu 
leczniczego – cennik dostępny w siedzibie biura
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₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie – serwowane) z uwzględnieniem diet, wstępne badanie 
lekarskie, całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, konsultacja lekarska, 3 zabiegi dziennie indywidualnie  
zlecone przez lekarza zgodnie ze schorzeniem z puli zabiegów standardowych (oprócz niedziel i świąt), 2 x wstęp 
na basen Atrium (po 1 h), 2 x całodzienne wypożyczenie kijków do Nordic Walking, nieograniczony dostęp do 
kuracji pitnych wodami leczniczymi.

termin pok. 2-os.   termin pok. 2-os.  termin pok. 2-os. 

17.04 – 30.04
1810,-

12.06 – 25.06

1950,-

03.08 – 16.08
1950,- 30.04 – 13.05 25.06 – 08.07 16.08 – 29.08

13.05 – 26.05 08.07 – 21.07 29.08 – 11.09
26.05 – 12.06 1950,- 21.07 – 03.08 11.09 – 24.09 1810,-

Nałęczów: miasto – ogród
Uzdrowisko Nałęczów powstało w 1878 roku, ale początki miejscowości sięgają przełomu 

VIII i IX w. Pobyt w uzdrowisku Nałęczów to kontakt z przyrodą, świeżym powietrzem, 
przestrzenią dla wycieczek, spacerów oraz czynnego uprawiania sportów letnich i zimowych, 

z szeroką gamą pielęgnacyjnych zabiegów.

Sanatorium

PAWILON ANGIELSKI 
w Nałęczowie

₪ Oferuje:
	pokoje	2-osobowe	wyposażone	w	łazienkę,	TV,	telefon,	czajnik,	WI-FI	(w	miejscach	ogólnodostęp-

nych);
 zabiegi:	 fango,	 inhalacje	 lekowe,	 kąpiel	 kwasowęglowa	 sucha,	 kąpiel	 perełkowa,	masaż	wirowy	 

kończyn	 górnych	 i	 dolnych,	 bioptron,	 diadynamik,	 elektrostymulacja,	 fonoforeza,	 galwanizacja,	 
jonoforeza,	krioterapia	miejscowa,	magnetoterapia,	lampa	sollux,	tlenoterapia,	ultradźwięki,	interdyn,	
interferencje,	gimnastyka	indywidualna	i	grupowa,	UGUL,	ćwiczenia	na	przyrządach.	Zabiegi dodat-
kowo płatne:	hydromasaż,	krioterapia,	laseroterapia,	masaż	suchy.

 Do dyspozycji:	 czytelnia	 jako	miejsce	wypoczynku	 lub	miejsce	 na	 spotkania	małej	 grupy	 oraz	
jadalnia.

Rej. OR/06/0002/17  OD/06/0003/17

Cena (zł): uczestnik 

PAWILON ANGIELSKI to kameralny obiekt sanatoryjny położony w centralnej części Parku Zdrojowego. 

Uwaga! Opiekun bez zabiegów taniej.

₪ Ponadto (cena nie zawiera): 
opłaty klimatycznej, obowiązkowo płatnej w ośrodku 3,50 zł za dzień 
pobytu, wycieczek fakultatywnych (zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem, wycieczki do turystycznych miejscowości Lubelszczyzny), wypo-
życzenia rowerów (wycieczki rowerowe), różnorodnych imprez kultu-
ralno-rozrywkowych (wieczorki taneczne z muzyką na żywo, grillowy 
ogródek letni w Clubie Atrium), innych świadczeń nie ujętych w ofercie.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
osoby z dysfunkcją narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich), ze schorzeniami układu krążenia,  
z cukrzycą, ze schorzeniami onkologicznymi i reumatologicznymi.

Osoby nie posiadające orzeczenia o st. niepełnospraności mogą skorzystać z pobytu 
leczniczego – cennik dostępny w siedzibie biura
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₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich, układ krążenia, choroby neurologiczne, cukrzyca, kobiety po 
mastektomii, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, choroby 
reumatyczne, choroby układu pokarmowego, schorzenia kręgosłupa, 
wady postawy, otyłość.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.₪ W cenie skierowania:
noclegi w  komfortowych pokojach, 
całodzienne wyżywienie (śniadanie 
i kolacja w formie bufetu szwedzkiego, 
obiad serwowany do stolika), 3 zabiegi 
dziennie wg wskazań lekarza uzdrowi-
skowego (badanie w  cenie turnusu), 
całodobowa opieka lekarsko-pielę-
gniarska, program zajęć kulturalno-
-oświatowych.

termin pok. 2-os.   termin pok. 2-os.  
26.05 – 09.06

2008,-

21.07 – 04.08
2008,- 09.06 – 23.06 04.08 – 18.08

23.06 – 07.07 08.09 – 22.09
07.07 – 21.07

Połczyńska moc natury
Ośrodek jest położony blisko centrum miasta, między starówką a Parkiem Zdrojowym. Przepiękna okolica 

i położenie w samym sercu Drawskiego Parku Krajobrazowego umożliwia rozwój wielu form turystyki 
m.in.: 3 km ścieżka zdrowia, trasy rowerowe, alejki spacerowe. W pobliżu obiektu jest amfiteatr i sala 

widowiskowo-koncertowa. Dzięki kapitalnej modernizacji obiekt harmonijnie łączy nowoczesność 
z architekturą XX wieku i jest wzorcowym przykładem sanatorium o wysokim standardzie.

Zakład Lecznictwa

IRENA 
w Połczynie-Zdroju

₪ Oferuje:
 komfortowe pokoje 1- i 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV-SAT, telefon, czajnik, lodówka, ręczniki 

i szlafrok;
 zabiegi: borowinowe: okłady borowinowe lub zawijania, wodolecznictwo: kąpiel kwasowęglowa, kąpiel solankowa, 

masaż perełkowy, masaż podwodny, masaż wirowy, masaże: klasyczny, wibracyjny, masaż mechaniczny BOA, 
drenaż limfatyczny, masaż HydroJet, fizykoterapia: elektrostymulacja, galwanizacja, interdyn, jonoforeza, magneto-
terapia, terapuls, ultradźwięki, sollux, lampa solaris, laser, prądy TENS, diadynamik, inne zabiegi: fango parafinowe, 
krioterapia, inhalacja złożona, inhalacja solankowa, Nordic Walking, gimnastyka lecznicza indywidualna, zbiorowa.

 Do dyspozycji: nowoczesna baza zabiegowa, baza rehabilitacyjna na miejscu w obiekcie, szeroka gama zabie-
gów, profesjonalny personel, który gwarantuje wysoką jakość i skuteczność rehabilitacji, aktywny wypoczynek, 
jadalnia, która pełni również rolę kawiarni, WIFI. Na dziedzińcu obiektu parking niestrzeżony bezpłatny. 

 Parking strzeżony, monitorowany – płatny dostępny przy ZL Gryf. 
 Obiekt posiada windę.

Rej. OR/32/0014/18  OD/32/0024/16

Cena (zł): uczestnik 

Opiekun (pobyt z wyżywieniem bez zabiegów) 1623 PLN - w pokoju 2-os.
Dopłata do pok. 1- osobowego 230 zł.  

₪ Ponadto (cena nie zawiera): 
opłaty uzdrowiskowej, opłaty parkingowej (parking przy ZL Gryf),  
korzystania z wypożyczalni rowerów i kijków do Nordic Walking, pozo-
stałych zajęć i wycieczek fakultatywnych nie ujętych w cenie skierowa-
nia.

 Ośrodek zapewnia szereg imprez kulturalnych, turystycznych i oświatowych. Organizowane są m.in.: wycieczki 
do okolicznych miast, zajęcia plastyczne, ogniska, biesiady, wieczorki taneczne, spektakle teatralne, wyjścia 
do kina. Podczas każdego turnusu odbywają się pogadanki lekarskie, spotkania z dietetykiem oraz treningi 
relaksacyjne z psychologiem. Zakres programu turnusu rehabilitacyjnego dostosowany jest każdorazowo do 
towarzyszących imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych. 

Uwaga! Zniżki dla dzieci. 
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą 
skorzystać z pobytów lecznicznych – cennik dostępny w siedzibie biura.
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, 3 posiłki dziennie (domowe wyżywienie) z możliwościami diet (za dopłatą), 20 zabiegów  
rehabilitacyjnych (5 siarek i 15 zabiegów na miejscu), opieka medyczna, 2 wieczorki taneczne, program kulturalno-
-rozrywkowy.

termin pok. 
2-os. / 3-os.  termin pok. 

2-os. / 3-os.  termin pok. 
2-os. / 3-os.  

05.01 - 18.01

1394,- / 1340,-

11.05 – 24.05

1862,- / 1682,-

14.09 – 27.09
1862,- / 1682,-

19.01 – 01.02 25.05 – 07.06 28.09 – 11.10
02.02 – 15.02 08.06 – 21.06 12.10 – 25.10 1700,- / 1574,-
16.02 – 01.03 22.06 – 05.07 02.11 – 15.11 1664,- / 1565,-
02.03 – 15.03

1592,- / 1538,-
06.07 – 19.07 16.11 – 29.11 1574,- / 1538,-

16.03 – 29.03 20.07 – 02.08 30.11 – 13.12 1574,- / 1538,-
30.03 – 12.04 03.08 – 16.08 14.12 – 27.12* 1700,- / 1664,-
13.04 – 26.04* 1664,- / 1592,- 17.08 – 30.08 21.12 – 03.01.20* 1862,- / 1700,-
27.04 – 10.05 1862,- / 1682,- 31.08 – 13.09 28.12 – 10.01.20* 1790,- / 1664,-

Wczasy rehabilitacyjne z najlepszymi kąpielami siarkowymi w Polsce
Obiekt Złoty Zdrój położony jest w urokliwej uzdrowiskowej miejscowości Solec Zdrój. 
Położenie w samym centrum zielonego woj. świętokrzyskiego daje gościom możliwość 

odpoczynku i relaksu w bliskiej odległości natury. Specyficzny mikroklimat sprzyja natomiast 
kuracji, działa orzeźwiająco i wzmacniająco jednocześnie.

Złoty Zdrój
Centrum Rehabilitacji i Medycyny 

Naturalnej 
w Solcu-Zdroju

₪ Oferuje:
 pokoje 1,2,3 osobowe także typu studio. Wszystkie pokoje posiadają pełen węzeł sanitarny, TV, radio, wifi, czajniki 

elektryczne, ręczniki. Niektóre z pokoi mają wspólne łazienki typu studio;
 zabiegi: masaż klasyczny i inne masaże specjalistyczne, aquavibron, okłady borowinowe, masaż wirowy  

kończyn dolnych, laseroterapia i inne zabiegi z zakresu światłolecznictwa, ultradzwięki, krioterapia miejscowa, 
zabiegi prądowe różnego typu, inhalacja indywidualna, Body Detox.

 Na kąpiele siarkowe/kwasowęglowe/fasony lub  basen dowozimy bezpłatnie do innego ośrodka.
 Do dyspozycji: baza zabiegowa, restauracja i kawiarnia, plac na grilla, plac zabaw dla dzieci. Parking bezpłatny 

dostępny po drugiej stronie ulicy.

Rej. OD/26/0004/17   OR/26/0002/17

₪ Rehabilitacja (Schorzenia wg Rej. OD): 
upośledzenie umysłowe, padaczka, układ krążenia, zwyrodnieniowe 
w tym choroby kręgosłupa, endokrynologiczne, neurologiczne, prze-
miany materii, metaboliczne, dermatologiczne, układ immunologiczny, 
układ nerwowy, choroby skóry, reumatyczne, cukrzyca, otyłość.

Cena (zł): uczestnik 

₪ Ponadto(dodatkowo płatne): 
na miejscu istnieje możliwość skorzystania z zabiegów medycyny 
naturalnej i holistycznej, hipnoterapii, hipnozy regresyjnej, zabiegów 
bioenergoterapii, psychometrii, oczyszczania energetycznego i wielu 
innych, możliwe wycieczki autokarowe. 
Na miejscu wypożyczalnia rowerów i kijków Nordic Walking. 
Obowiązuje opłata klimatyczna.

* Turnusy świąteczne zawierają mniejszą ilość zabiegów.
Dopłata do pokojów 1-os z łazienką i z łazienką typu studio – 100-200 zł.
Dopłata do pokojów o podwyższonym standardzie – 200 zł.

W ośrodku organizowane są również turnusy 
z 30 zabiegami w innych cenach.Opiekun (pobyt z wyżywieniem bez zabiegów) 1623 PLN - w pokoju 2-os.

Dopłata do pok. 1- osobowego 230 zł.  



KRAJOWE CENTRUM ORGANIZACJI 
TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

Organizuje turnusy rehabilitacyjne, czyli wypoczynek połączony z rehabilitacją,
wczasy, szkolenia, konferencje i narady.

Oferuje szeroki wybór ośrodków rehabilitacyjnych i sanatoryjnych w najciekawszych
miejscowościach nad morzem, w górach i innych regionach kraju.

Zapewnia wyspecjalizowaną kadrę rehabilitantów, bogaty program rekreacyjno- 
-wypoczynkowy  i rehabilitacyjny, odpowiedni standard ośrodków, które w większości są 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nie zapewnia transportu (dojazd we własnym zakresie), lekarstw (stale przyjmowane leki 
należy zabrać ze sobą na turnus)

40-003 Katowice, ul. Teatralna 9, tel. 32 259-62-21... 25; fax 32 259-79-14
kom. 666 894 062, 698 914 038, e-mail: centrum@kcotr.pl, turnusy@kcotr.pl 

www.kcotr.pl


