
31

M
O

R
ZE

K C O T R  
tel. 32 259 62 21...4LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT) 31

M
O

R
ZE

Krajowe Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych, tel. 032 259 62 21...5

MORZE
Darłowo PIRAMIDA I 32
Dźwirzyno WSP OPOLE 55
Jarosławiec ZA WYDMĄ 33
Jastarnia POSEJDON 34
Jastrzębia Góra FENIKS 35
Kołobrzeg DOZAMEL 36

Krynica Morska
ALBATROS 37
ZEFIR 38

Łeba

GÓRNIK 39
LECH RESORT & SPA 40
ZDROWOTEL 41

Mielno
ORW 42
SYRENA 43

Mrzeżyno MEDUZA 44

Sarbinowo

AGADO 45
FLISAK 46
JAWOR 47

Stegna
BAŁTYK 48
FALA 49

Ustka

BROCH 50
HOTEL USTKA 51
POMORZE 52
WŁÓKNIARZ 53

Ustronie Morskie ZAGŁĘBIE 54
INTERFERIE CECHSZTYN 55

Władysławowo BURSZTYN / PEKIN 56



32

M
O

RZ
E

KCOTR tel. 32 259 62 21...5

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny

PIRAMIDA I
w Darłowie

Czyste powietrze, nieskażona przyroda
Darłówko to atrakcyjna dzielnica nadmorska Darłowa na wybrzeżu koszalińskim położona w czystej 
ekologicznie okolicy. Posiada doskonały mikroklimat stworzony przez morze i lasy iglaste. Walory 

Darłówka to czyste powietrze nasycone jodkami i mikroelementami, szeroka plaża, oraz cisza 
i spokój. Ośrodek Piramida I położony jest we wschodniej części Darłówka, nieopodal plaży.

Rej. OR/24/0004/17  OD/32/0004/17

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.
termin turnus rehabiltacja 

rozszerzona• termin turnus rehabiltacja 
rozszerzona• termin turnus rehabiltacja 

rozszerzona•
20.04 - 03.05* 1249,- 1499,- 13.07 - 26.07 1949,- 2199,- 05.10 - 18.10 1199,- 1449,-
04.05 - 17.05 27.07 - 09.08 19.10 - 01.11

1099,- 1349,-18.05 - 31.05 1299,- 1549,- 10.08 - 23.08 1849,- 2099,- 02.11 - 15.11
01.06 - 14.06 1499,- 1749,- 24.08 - 06.09 1649,- 1899,- 16.11 - 29.11
15.06 - 28.06 1649,- 1899,- 07.09 - 20.09 1549,- 1799,- 30.11 - 13.12
29.06 - 12.07 1949,- 2199,- 21.09 - 04.10 1249,- 1499,- 21.12 - 03.01.20** 1499,- 1749,-

₪ Oferuje:
 turnusy rehabilitacyjne zwykłe i rozszerzone, prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę, która zapewnia profesjo-

nalną obsługę medyczną, pokoje z balkonami, pełnym węzłem sanitarnym, TV i Wi-Fi; 
 zabiegi: laseroterapia, elektrostymulacja, hydromasaż, ultradźwięki, fonoforeza, naświetlania IR, bioptron, 

inhalacje, talasoterapia, krioterapia, masaż próżniowy, magnetostymulacja, gimnastyka przyrządowa, nordic 
walking. Za dodatkową opłatą: masaż klasyczny, hipoterapia, okłady fango, terapia manualna.

 Do dyspozycji: 3 sale wielofunkcyjne wyposażone w sprzęt do prezentacji multimedialnych, gabinet lekarski, 
liczne gabinety zabiegowe, kryty basen kąpielowy z hydromasażem i podgrzewaną wodą, boiska do gier, ścianka 
wspinaczkowa dla dzieci. sala fitness.

₪ Ponadto (dodatkowo płatne): 
wypożyczalnie rowerów, zwiedzanie latarni morskiej, rejs statkiem, 
zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i Darłowa. 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruchu, słuchu, wzroku, układ krążenia, oddechowy, układ krwio-
twórczy, moczowo-płciowy, pokarmowy, przemiana materii, układ im-
munologiczny, choroby psychiczne, schorzenia endokrynologiczne, 
metaboliczne, kręgosłupa, onkologiczne, zaburzenia głosu i mowy, po 
laryngektomii, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, upośle-
dzenie umysłowe, padaczka, choroby neurologiczne, cukrzyca, kobiety 
po mastektomii, wady genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce,  
alergia, autyzm, zespół Downa, stwardnienie rozsiane.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie 3 x dziennie, 18 zabiegów podstawowych zgodnie z zaleceniami lekarza, korzystanie  
z basenu, grill na powietrzu z muzyką, wycieczka autokarowa, zabawa karaoke, wieczorek taneczny, biesiada  
z poczęstunkiem i muzyką, wycieczka rowerowa, ścianka wspinaczkowa dla dzieci, projekcje kina domowego 
DVD, korzystanie z boiska wielofunkcyjnego.

* turnus wielkanocny ze śniadaniami i obiadami
wielkanocnymi w dni świąteczne
** turnus świąteczno-noworoczny 

Koszt pobytu opiekuna (bez zabiegów) pomniejszony o 50 zł. 
• turnusy rehabilitacyjne z większą ilością zabiegów: 36 
zabiegów, bezpłatne korzystanie z rowerów i 6 sesji w saunie 
lub turnus zdrowe biodro (42 zabiegi + zabiegów grupowych) 
lub zdrowe płuca (30 zabiegów + 29 zabiegów grupowych).

Cena (zł): uczestnik

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

Hotel NAT ***

ZA WYDMĄ
w Jarosławcu

Urokliwe nadmorskie plaże, klifowy brzeg i sosnowy las
Jarosławiec – wieś rybacka i rekreacyjno-wypoczynkowa położona w sosnowych lasach  

na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w pobliżu Darłowa. ZA WYDMĄ to komfortowy obiekt o wysokim 
standardzie, doskonałej lokalizacji, zaledwie 400 m od morza.

₪ Oferuje:
	pokoje	2-,	3-osobowe	z	łazienkami	i	balkonami,	wyposażone	w	TV,	radio,	telefon;
 zabiegi:	 aquavibron,	 terapia	 laserowa,	 inhalacje,	 tlenoterapia,	 okłady	borowinowe,	 hydromasaż,	

kąpiele	perełkowe	i	solankowe,	kąpiele	wirowe	nóg,	kąpiele	wirowe	rąk,	masaż	klasyczny,	lampa	
sollux,	pole	magnetyczne,	elektroterapia	(prądy	TENS,Traberta,	Kotza,	diadynamik,	interferencja),	
drenaż	limfatyczny	BOA,	ultradźwięki,	krioterapia	przy	pomocy	aparatu	na	azot.

 Do dyspozycji: pełna	baza	rehabilitacyjno-zabiegowa	z	profesjonalnymi	gabinetami	zabiegowymi;	
zadaszone	grillowisko,	plac	zabaw	dla	dzieci	(zewnętrzny	i	wewnętrzny),	Wi-Fi	w	całym	obiekcie,	
Nordic	Walking,	w pobliżu Aquapark	–	płatny	dodatkowo.

Rej. OD/32/0024/18

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach  
inwalidzkich), psychiczne, neurologiczne, reumatyczne, onkologiczne,  
laryngologiczne, endokrynologiczne, metaboliczne, schorzenia narządów 
wydzielania wewnętrznego, przemiana materii, układ krążenia, pokarmo-
wy, krwiotwórczy, moczowo-płciowy, immunologiczny, padaczka, upo-
śledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, cukrzyca, alergie, 
autyzm, zespół Downa, wady genetyczne, stwardnienie rozsiane, hemofi-
lia, skolioza, schorzenia kręgosłupa, wady postawy, przewlekłe zapalenie 
wątroby i trzustki, niedoczynność tarczycy, zaburzenia głosu i mowy, za-
burzenia rozwoju psychoruchowego, kobiety po mastektomii, zaburzenia 
depresyjne, nerwicowe, psychoorganiczne, choroba Alzheimera.

₪ 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.

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

termin pok. 2-osobowy

01.06 - 15.06 1720,-

24.08 - 07.09 1750,-

07.09 - 21.09 1650,-

Cena (zł): uczestnik

Uwaga! Cena dla opiekuna (bez zabiegów) – 100 zł taniej.
Dopłata do pok. 1-os. 550 zł.
Dopłata do diet (poza cukrzycową) 13 zł/doba od osoby.
Pokój 3-osobowy – 100 zł taniej.
Zniżki dla dzieci.

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

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT)
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Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

POSEJDON
w Jastarni

Własna plaża i molo
Jastarnia to atrakcyjna miejscowość nadmorska, położona w środkowej części najdłuższego 

naturalnego molo w Europie – Półwyspu Helskiego. Piękne, piaszczyste plaże i doskonale 
utrzymane tereny zielone stanowią niepowtarzalny klimat do wypoczynku, rekreacji  

i rehabilitacji. Ośrodek położony jest bezpośrednio przy plaży od strony  
Zatoki Puckiej, posiada własne molo i plażę.

₪ Oferuje:
	pokoje	2-osobowe	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	pokoje	3-osobowe	 (w	większości	z	balkonami)	 

z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	wyposażone	w	telewizor,	radio.	Układ	pokoi	ma	charakter	galeriowy	
–	wejście	z	otwartego	korytarza;

 zabiegi:	aquavibron,	bieżnia	elektryczna,	hydromasaż,	inhalacje,	interdyn,	krioterapia,	masaż	kla-
syczny	całkowity,	masaż	wirowy	rąk	lub	nóg,	magnetoterapia,	okłady	borowinowe,	masaż	klasycz-
ny	całego	kręgosłupa	oraz	odcinka	piersiowego,	odcinka	szyjnego,	rąk	i	nóg,	masaż	limfatyczny;	
sala	do	ćwiczeń.

 Do dyspozycji: świetlica,	kawiarnia,	jadalnia,	tenis	stołowy,	plac	zabaw	dla	dzieci,	bilard,	miejsce	
na	grilla,	boisko	do	piłki	siatkowej,	koszykowej,	parking	płatny,	ogrodzony,	niestrzeżony,	rozległy	
teren	rekreacyjny	wokół	ośrodka,	siłownia	zewnętrzna.

Rej. OD/22/34/16

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), 
upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, padaczka, alergie,  
cukrzyca, neurologiczne, reumatyczne, układ pokarmowy, moczowo-
-płciowy, krwiotwórczy, niedoczynność tarczycy, kobiety po mastektomii, 
schorzenia układu krążenia, oddechowego, kręgosłupa, hemofilia, 
wady postawy, przewlekłe zapalenie trzustki, skolioza, schorzenia  
laryngologiczne, zaburzenia głosu i mowy, zaburzenia rozwoju psycho-
ruchowego, mózgowe porażenie dziecięce.

₪ Ponadto (cena nie zawiera):
opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej (z opłaty parkingowej zwolnione 
są osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej), pozo-
stałych zajęć i wycieczek fakultatywnych nie ujętych w cenie skierowania.

₪ 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, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki, wycieczka autokarowa, wycieczki piesze.

termin pok. 2-osobowy pok. 3-osobowy 
25.05 - 08.06 1650,- 1600,-
08.06 - 22.06 1720,- 1670,-
17.08 - 31.08 1850,- 1800,-
31.08 - 14.09 1600,- 1550,-

Cena (zł): uczestnik

Dopłata do diet (poza cukrzycową) 13 zł/doba od osoby.
Pokoje na parterze bez balkonu – 80 zł taniej.
Dopłaty: do pok. 1-os. 550 zł, do pok. 3-os. przy zakwaterowaniu 2 osób – 150 zł/osoby.

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

Uwaga! 
Cena dla opiekuna 
(bez zabiegów) – 100 zł 
taniej. 
Zniżki dla dzieci
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, narząd wzroku, słuchu, układ krwiotwórczy, krążenia, od-
dechowy, moczowo-płciowy, pokarmowy, psychiczne, laryngologiczne, 
metaboliczne, neurologiczne, dermatologiczne, onkologiczne, endo-
krynologiczne, reumatyczne, złego wchłaniania, kręgosłupa, skolioza, 
otyłość, niedoczynność tarczycy, przewlekłe choroby wątroby, skóry, 
przemiany materii, zaburzenia psychoorganiczne, zaburzenia rozwoju 
psychoruchowego, upośledzenie umysłowe, osoby głuchoniewidome, 
padaczka, hemofilia, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, 
zaburzenia nerwicowe, depresyjne, głosu i mowy, przewlekłe zapalenie 
trzustki, cukrzyca, alergia, autyzm, celiakia, osoby jąkające się, wyma-
gające leczenia dietami eliminacyjnymi, choroby narządów wydzielania 
wewnętrznego, osoby po laryngektomii, kobiety po mastektomii.

Cena: uczestnik i opiekun

Ośrodek 
Wypoczynkowy

FENIKS
w Jastrzębiej Górze

Specjalny mikroklimat, bliskość morza, bogactwo przyrody
Jastrzębia Góra jest znanym kurortem w najdalej wysuniętej na północ części polskiego 

wybrzeża. Ośrodek Feniks położony jest w rejonie oddalonym od centrum miasta, 
z dala od ruchliwych ulic, barów i dyskotek, ok. 300 m od plaży. Bogactwo tutejszej przyrody 

stwarza doskonałe warunki do wypoczynku i poprawy zdrowia.

₪ Oferuje:
	pokoje	2-	i	3-os.	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	TV,	radiem	i	balkonami,	Wi-Fi	na	terenie	ośrodka;
 zabiegi:	prądy	diadynamiczne	 i	 interferencyjne,	magnetoterapia,	hydroterapia	 (wirówki	kończyn	

górnych	i	dolnych),	ultradźwięki,	sollux,	bioptron,	masaże,	maty	masujące,	inhalacje,	okłady	boro-
winowe,	gimnastyka	korekcyjna,	laser.

 Do dyspozycji:	baza	zabiegowa,	restauracja,	sale	rehabilitacyjne,	sale	ze	stołami	do	gry	w	tenisa	
stołowego,	cymbergaj,	piłkarzyki,	sala	wyposażona	w	wysokiej	 jakości	projektor	multimedialny,	
Wi-Fi	na	terenie	całego	ośrodka,	kijki	do	Nordic	Walking,	wypożyczalnia	rowerów	(odpłatnie),	plac	
zabaw	dla	dzieci,	grill	zadaszony,	miejsce	na	ognisko,	boisko	do	piłki	plażowej,	parking	bezpłatny,	
siłownia	zewnętrzna.	Rozległy	teren	rekreacyjny	wokół	ośrodka	z	alejkami	spacerowymi.	W	pobliżu	
boisko	do	piłki	nożnej	i	koszykówki	(ok.	300	m)	oraz	kryty	basen	(ok.	50	m).

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (diety za dopłatą oprócz cukrzycowej), 4 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu 
szwedzkiego, obiady serwowane), 2 zabiegi dziennie dla uczestnika (1 zabieg dziennie dla opiekuna) – w dni 
robocze – zgodnie z zaleceniem lekarza, profesjonalna opieka kadry medycznej i rehabilitacyjnej, całodobowa 
opieka pielęgniarska. Lekarz na wezwanie. Badania wstępne i końcowe, gimnastyka poranna, wieczorki taneczne 
przy muzyce na żywo i mechanicznej, ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill w zadaszonej wiacie z występem 
gawędziarza kaszubskiego, koncert muzyki szantowej, prelekcje i wykłady.

termin cena (zł) termin cena (zł)

10.06 – 23.06 1449,- 16.09 – 29.09* 1229,-

19.08 – 01.09 1559,- 30.09 – 13.10* 1159,-

02.09 – 15.09 1339,-

* Promocja (3 zabiegi dla ucz, 2 zabiegi dla opiekuna)
Uwaga! Zniżki dla dzieci do 10 lat-80 % odpłatności. 
Dopłata do pokoju 1-osobowego – 400 zł/os. turnus.

Rej. OR/22/15/17   OD/22/24/16

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE  (+8% VAT)
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Ośrodek Rehabilitacyjno- 
-Wypoczynkowy

DOZAMEL
w Kołobrzegu

** turnus świąteczno-noworoczny (cena bez balu sylwestrowego)

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

Bliskość morza, atrakcyjna miejscowość
Kołobrzeg to uznana, atrakcyjna miejscowość uzdrowiskowa, zapewniająca korzystanie 

z wielu nadmorskich rozrywek. Mikroklimat plaży kołobrzeskiej, bogaty w jod,
służy rehabilitacji i czynnemu wypoczynkowi o każdej porze roku.

₪ Oferuje:
	pokoje	1–,	2–osobowe	oraz	2–osobowe	o podwyższonym	standardzie.	Wszystkie	pokoje	z pełnym	

węzłem	sanitarnym,	TV	oraz	sprzętem	plażowym;
 zabiegi:	hydromasaż,	kąpiel	solankowa,	kąpiel	wirowa	kończyn	górnych	i dolnych,	masaż	BOA,	fotel	

masujący,	masaż	klasyczny	 (dodatkowo	płatny),	aquavibron,	okłady	borowinowe,	magnetoterapia,	
magnetostymulacja,	prądy	TENS,	prądy	interferencyjne,	galwanizacja,	jonoforeza,	diadynamik,	ultra-
dźwięki,	laseroterapia,	sollux,	bioptron,	inhalacje	solankowe	oraz	lekowe,	krioterapia	miejscowa,	gim-
nastyka	indywidualna	i grupowa.

 Do dyspozycji:	własna	nowoczesna	baza	zabiegowa,	kawiarnia,	biblioteka,	wypożyczalnia	rowerów,	
wypożyczalnia	kijów	Nordic	Walking,	sauna.	Ze	względu	na	ograniczoną	ilość	miejsc	postojowych	na-
leży	jak	najszybciej	dokonać	rezerwacji	parkingu	(15	zł/doba).	W pobliżu	ośrodka	znajduje	się	parking	
niestrzeżony	oraz	strzeżony.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie, opieka medyczna (w tym 2 wizyty lekarskie) oraz rehabilitacyjna, 20 zabiegów w trakcie turnusu 
według zaleceń lekarza, program KO, wycieczka, wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek (uzależnione 
od pogody).
Osoby nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z pobytu wypoczynkowego (bez 
zabiegów) lub pobytu z odnową biologiczną (3 zabiegi dziennie w dni robocze).

Rej. OR/02/0007/16  OD/32/0043/16

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich), układ krążenia, oddechowy, schorzenia neurologiczne, 
reumatyczne, metaboliczne, cukrzyca, upośledzenie umysłowe, wady 
genetyczne, autyzm, wady postawy, zaburzenia rozwoju psychorucho-
wego, mózgowe porażenie dziecięce, schorzenia kręgosłupa, kobiety 
po mastektomii.

termin pokój 
1-os.

pokój 
2-os.PLUS termin pokój 

1-os.
pokój 
2-os.PLUS termin pokój 

1-os.
pokój 
2-os.PLUS

19.01 - 02.02

1700,- 1510,-

11.05 - 25.05 2120,- 1910,- 31.08 - 14.09 2650,- 2410,-
02.02 - 16.02 25.05 - 08.06

2440,- 2120,-
14.09 - 28.09 2440,- 2120,-

16.02 - 02.03 08.06 - 22.06 28.09 - 12.10
2330,- 2070,-

02.03 - 16.03 22.06 - 06.07

2650,- 2410,-

12.10 - 26.10
16.03 - 30.03 06.07 - 20.07 26.10 - 09.11

1700,- 1510,-30.03 - 13.04 20.07 - 03.08 09.11 - 23.11
13.04 - 27.04* 2330,- 2070,- 03.08 - 17.08 23.11 - 07.12
27.04 - 11.05 2120,- 1910,- 17.08 - 31.08 19.12 - 02.01.20** 2440,- 2120,-

 * turnus wielkanocny  

Cena (zł): uczestnik

Uwaga! Dostawka 200 zł taniej.

TURNUSY REHABILITACYJNE, WCZASY, POBYTY Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ
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₪ Oferuje:
	zakwaterowanie	w	pokojach		2-,	3-osobowych		z	balkonami,		z	pełnym		węzłem		sanitarnym,		wypo-

sażonych		w	TV,	czajnik,	telefon;		w	komfortowych		domkach		1-,	2-pokojowych		z	pełnym		węzłem	
sanitarnym,	aneksem	kuchennym	(+lodówka),	TV;

 zabiegi: kinezyterapia,	m.in.:	gimnastyka	indywidualna	i	zbiorowa,	UGUL;	fizykoterapia:	diadynamik,	
galwanizacja,	jonoforeza,	ultradźwięki,	magnetronik,	laseroterapia,	tonoliza,	elektrostymulacja,	biop-
tron,	sollux,	inhalacje,	termotergia,	krioterapia	miejscowa;	masaże:	wibracyjny,	VAC,	ręczny;	hydrote-
rapia:	hydromasaż,	kąpiel	wirowa	SPA	całościowa	łącznie	z	perełką	(wanna	ORION),	kąpiel	wirowa	
kończyn	górnych	i	dolnych.	Wykonuje	się	również	badania odpłatnie:	EKG,	spirometria,	poziom	cukru.

 Do dyspozycji:	kawiarnia,	stołówka,	sala	dyskotekowa,	,	teren	na	ognisko	i	grilla,	parking	(płatny),	
	 winda,	Wi-Fi.

Cena (zł): uczestnik

Sanatorium

ALBATROS

w Krynicy Morskiej

Spokojny wypoczynek połączony z różnorodną rozrywką
Krynica Morska jest znanym kurortem położonym na Mierzei Wiślanej, szerokie plaże z miłym  

dla stóp piaskiem są znane z okazałych kamieni morskich – bursztynów. Sanatorium  
położone jest w odległości 150 m od morza. Stanowi to zachętę do długich spacerów,  

a w pogodne dni do kąpieli słonecznych i morskich. Możliwość spokojnego wypoczynku  
i korzystania z rozrywek nie pozwoli nikomu na nudę.

Rej. OR/22/02/18   OD/22/07/16

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, psychiczne, neurologiczne, reumatyczne, dermatologicz-
ne, onkologiczne, laryngologiczne, endokrynologiczne, metaboliczne, 
układ krążenia, oddechowy, krwiotwórczy, pokarmowy, moczowo-płcio-
wy, immunologiczny, przewlekłe choroby wątroby, zapalenie trzustki, 
stwardnienie rozsiane, upośledzenie umysłowe, autyzm, mózgowe 
porażenie dziecięce, choroba Alzheimera, Parkinsona, zespoły: Downa, 
Marfana, Williego-Pradera, schorzenia kręgosłupa, skolioza, wady po-
stawy, wady genetyczne, zaburzenia psychoruchowe, głosu i mowy, 
padaczka, cukrzyca, alergia, celiakia, hemofilia, fenyloketonuria, mu-
kowiscydoza, choroby przemiany materii, narządów wydzielania we-
wnętrznego, złego wchłaniania, choroby skóry, kobiety po mastektomii.

₪ W cenie skierowania: 
noclegi i wyżywienie (obiady serwowane, śniadanie i kolacja – bufet szwedzki), możliwe diety – niektóre dodatkowo 
płatne, 3 zabiegi dziennie (w dni robocze) - 27 zabiegów w turnusie (z wyłączeniem sobót, niedziel, dnia przyjazdu  
i wyjazdu), opieka rehabilitacyjna, całodobowa opieka medyczna, dwa wieczorki taneczne z poczęstunkiem, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek. Uwaga: Opłata za psa 70 zł za 14 dni (tylko domki).

Dziecko do lat 3 - wspólne spanie, opłata stała 400 zł za 14 dni    Dziecko do lat 7 -  75 % kosztu turnusu
* turnus świąteczny    ** turnus świąteczno-noworoczny (Bal sylwestrowy + 200 zł)    

termin cena z VAT termin cena z VAT termin cena z VAT
04.01 – 18.01 1390,00,- 10.05 – 24.05 1790,00,- 30.08 – 13.09 2090,00,-
18.01 – 01.02

1490,00,-
24.05 – 07.06 1890,00,- 13.09 – 27.09 1890,00,-

01.02 – 15.02 07.06 – 21.06 1990,00,- 27.09 – 11.10 1790,00,-
15.02 – 01.03 21.06 – 05.07 2090,00,- 11.10 – 25.10 1690,00,-
01.03 – 15.03

1590,00,-
05.07 – 19.07 2290,00,- 25.10 – 08.11

1490,00,-15.03 – 29.03 14.07 – 26.07* 1963,00,- 08.11 – 22.11
29.03 – 12.04 19.07 – 02.08 2290,00,- 22.11 – 06.12
12.04 – 26.04* 1700,00,- 02.08 – 16.08 06.12 – 20.12 1390,00,-
26.04 – 10.05 1790,00,- 16.08 – 30.08 2190,00,- 20.12 – 03.01.20** 1700,00,-

 * turnus wielkanocny  

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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Sanatorium

ZEFIR
w Krynicy Morskiej

termin cena 
(zł) termin cena (zł) termin cena (zł) termin cena (zł)

04.01 – 18.01 1390,- 29.03 – 12.04 1590,- 05.07 – 19.07

2290,-

27.09 – 11.10 1790,-
18.01 – 01.02

1490,-
12.04 – 26.04* 1700,- 12.07 – 26.07 11.10 – 25.10 1690,-

01.02 – 15.02 26.04 – 10.05 1790,- 19.07 – 02.08 25.10 – 08.11
1490,-15.02 – 01.03 10.05 – 24.05 02.08 – 16.08 08.11 – 22.11

01.03 – 15.03 1590,- 24.05 – 07.06 1890,- 16.08 – 30.08 2190,- 22.11 – 06.12
15.03 – 29.03 07.06 – 21.06 1990,- 30.08 – 13.09 2090,- 06.12 – 20.12 1390,-

21.06 – 05.07 2090,- 13.09 – 27.09 1890,- 20.12 – 03.01.20** 1700,-

Atrakcyjne położenie, wyjątkowy mikroklimat
Sanatorium Zefir położone jest w odległości 300 m od morza, w malowniczej scenerii wąskiego 

pasa lądu, porośniętego mieszanym lasem, między otaczającymi go wodami Morza Bałtyckiego– 
z jednej strony, Zalewu Wiślanego – z drugiej.

₪ Oferuje:
	zakwaterowanie	w pokojach	(z balkonami)	2-,	3-osobowych	z pełnym	węzłem	sanitarnym,	wypo-

sażonych	w TV,	lodówkę,	czajnik;
 zabiegi: kinezyterapia,	m.in.:	gimnastyka	indywidualna	i	zbiorowa,	UGUL;	fizykoterapia:	diadynamik,	

galwanizacja,	 jonoforeza,	 ultradźwięki,	 tonoliza,	 magnetronik,	 laseroterapia,	 prądy,	 bioptron,	 sollux,	 
inhalacje,	termotergia,	termożele	zimne,	krioterapia;	masaże:	wibracyjny,	VAC,	masaż	ręczny;	hydro-
terapia:	hydromasaż	z	pasem	biodrowym,	kąpiel	wirowa	SPA	całościowa	łącznie	z	perełką	(wanna	
ORION),	kąpiel	wirowa	kończyn	górnych	i	dolnych.	Wykonuje	się	również	badania odpłatnie:	EKG,	spiro-
metria,	poziom	cukru,	echo	serca,	treningi	interwałowe,	próby	wysiłkowe	kardiologiczne,	USG	Dopplera.

 Do dyspozycji:	kawiarnia,	stołówka,	sala	dyskotekowa,	teren	na	ognisko	i	grilla,	miejsca	parkingowe	
(płatne),	bezpłatny	dostęp	do	Internetu,	winda.

Rej. OR/22/02/18  OD/22/35/16  

Uwaga! Zniżki dla dzieci.

₪ W cenie skierowania: 
noclegi i wyżywienie (śniadanie i kolacja – bufet szwedzki, obiady serwowane) – możliwe diety (niektóre dodatkowo 
płatne), 3 zabiegi dziennie - 27 zabiegów w turnusie (z wyłączeniem sobót, niedziel, dnia przyjazdu i wyjazdu), 
opieka rehabilitacyjna oraz całodobowa opieka medyczna, dwa wieczorki taneczne z poczęstunkiem, ognisko  
z pieczeniem kiełbasek.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, psychiczne, neurologiczne, reumatyczne, dermatologicz-
ne, onkologiczne laryngologiczne, przemiany materii, narządów wydzie-
lania wewnętrznego, przewlekłe zapalenie trzustki, choroby wątroby, 
układ krążenia, pokarmowy, krwiotwórczy, oddechowy, moczowo-płcio-
wy, upośledzenie umysłowe, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, 
zespoły Downa, Marfana, Williego-Pradera, choroba Alzheimera, Par-
kinsona, choroby skóry, padaczka, cukrzyca, alergia, celiakia, hemofi-
lia, fenyloketonuria, skolioza, mukowiscydoza, wady genetyczne wady  
postawy, schorzenia kręgosłupa, zaburzenia głosu i mowy, rozwoju  
psychoruchowego, kobiety po mastektomii.

 ** turnus świąteczno-noworoczny (bal sylwestrowy + 200 zł)

Cena: uczestnik

* turnus świąteczny

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 



39

M
O

RZE

KCOTR tel. 32 259 62 21...5

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.
termin uczestnik/opiekun termin uczestnik/opiekun

15.05 - 29.05 1680,-/1596,- 29.07 - 12.08 2380,-/2296,-
30.05 - 13.06 1750,-/1666,- 13.08 - 27.08 1988,-/1904,-
14.06 - 28.06 1890,-/1806,- 28.08 - 11.09 1820,-/1736,-
29.06 - 13.07 2296,-/2212- 12.09 - 26.09 1540,-/1456,-
14.07 - 28.07 2380,-/2296,-

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
osoby z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu, z upośledzeniem umysło-
wym, chorobą psychiczną, padaczką, z chorobami neurologicznymi, 
układu pokarmowego, krążenia, moczowo-płciowego, z autyzmem, 
alergią, fenyloketonurią, ze schorzeniami endokrynologicznymi, la-
ryngologicznymi, układu oddechowego, kręgosłupa, reumatycznymi, 
układu immunologicznego, po laryngektomii, kobiety po mastektomii.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (możliwość stosowania diet – niektórych za dopłatą), 2 zabiegi dziennie dla osoby niepełno-
sprawnej i 1 zabieg dziennie dla opiekuna przez 10 dni zabiegowych według ordynacji lekarza. W czasie pobytu or-
ganizator zapewnia podstawową opiekę lekarsko-pielęgniarską i terapeutyczną, 2 badania lekarskie wraz z usta-
leniem programu leczenia i  rehabilitacji, program rekreacyjno–usprawniający i  kulturalno-oświatowy, na który 
składają się między innymi: wieczorek zapoznawczy i  pożegnalny z  poczęstunkiem (kawa, herbata, ciasto),  
2x grillowanie kiełbasek na terenie ośrodka, wycieczka po Łebie „Kolejką Bajkową”, zabawy taneczne i dyskoteki 
oraz spotkania i zajęcia integracyjne.

₪ Oferuje:
	zakwaterowanie	w komfortowych,	ogrzewanych	domkach,	pokoje	2–	i 3–osobowe	typu	studio	z peł-

nym	węzłem	sanitarnym.	Na	wyposażeniu	każdego	pokoju	znajduje	się	lodówka,	czajnik	bezprzewo-
dowy,	TV,	radio,	meble,	sprzęt	plażowy	(parawan,	leżaki).	Na	terenie	ośrodka	Wi–Fi,

 zabiegi:	inhalacje	ultradźwiękowe,	solankowe	z lekami	i olejkami,	ultradźwięki,	diadynamik,	magnetosty-
mulacja	BEMER	3000,	sollux,	światłoterapia,	krioterapia,	laser,	gimnastyka	indywidualna,	masaż	wirowy	
kończyn	górnych,	stóp	i podudzi.	Zabiegi	dodatkowo	płatne:	pole	magnetyczne	niskiej	częstotliwości	
MAGNER	PLUS,	masaż	klasyczny,	hydromasaż,	kąpiel	perełkowa,	kąpiel	solankowa,	borowina	plastry	–	
częściowo,	zabiegi	w SPA	w kapsule	NeoQi	Relax.

 Do dyspozycji:	baza	zabiegowa,	świetlica,	plac	zabaw	dla	dzieci,	boisko	do	piłki	plażowej,	stół	do	te-
nisa	 stołowego,	 stołówka,	miejsce	postojowe	dla	pojazdu	osobowego	na	niestrzeżonym	parkingu	
–	koszt	postoju	3	zł/doba,	sala	rehabilitacyjna,	gabinety	zabiegowe,	zaplecze	rekreacyjne	ośrodka,	
sprzęt	rekreacyjno-sportowy.

Tylko 3 minuty do plaży!
Łeba posiada swoisty mikroklimat stwarzający doskonałe warunki do wypoczynku i regeneracji 
zdrowia. Brak uciążliwych zakładów pracy, duże obszary leśne sprawiają, że powietrze, plaże 

oraz morska woda są krystalicznie czyste. Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej GÓRNIK jest położony 
w najbardziej urokliwej dzielnicy sanatoryjno-wczasowej Łeby w bliskim sąsiedztwie morza.

Ośrodek
Profilaktyki Zdrowotnej

GÓRNIK
w Łebie

Uwaga! 
Turnus rozpoczyna się kolacją, a kończy obiadem.

Cena (zł): pokoje o podwyższonym standardzie

Rej. OR/22/21/16   OD/22/02/16

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



40

M
O

RZ
E

KCOTR tel. 32 259 62 21...5

₪ W cenie skierowania: noclegi, 
wyżywienie (3 posiłki dziennie), kon-
sultacja fizjoterapeutyczna w zakresie 
ordynowania zabiegów indywidualnych, 
2 zabiegi indywidualne dziennie w dni 
robocze (zgodnie z ryczałtem w kwocie 
280 zł wliczonym w cenę skierowania), 
udział w gimnastykach grupowych i za-
jęciach Nordic Walking, interwencyjna 
opieka medyczna, program rozrywkowo-
-kulturalny (wieczorki taneczne, wyciecz-
ki piesze, karaoke, biesiada przy ognisku 
z pieczeniem kiełbasek).

₪ Ponadto (cena nie zawiera): opłaty klimatycznej, opłaty par-
kingowej, pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych nie ujętych  
w cenie skierowania.

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności mogą skorzystać z turnu-
sów profilaktyczno-zdrowotnych – cennik do-
stępny w siedzibie biura.

Kompleks LECH
Resort&Spa

w Łebie

₪ Oferuje:
 pokoje 1-, 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Na wyposażeniu każdego pokoju znajduje się telewizor, 

czajnik elektryczny, chłodziarka, zestaw plażowy, suszarka do włosów, ręczniki, sejf pokojowy (płatny dodatkowo), 
telefon (tylko w budynku Monsum);

 zabiegi: inhalacje, magnetoterapia, magnetostymulacja, masaże: leczniczy częściowy 15 minutowy wyłącznie na pod-
stawie aktualnego prześwietlenia RTG, rezonansu lub tomografu), leczniczy aquavibron, sekwencyjny-uciskowy BOA, 
elektrostymulacja, diadynamic, prądy interferencyjne, galwanizacja, jonoforeza, prądy Kotza, prądy Traberta, TENS, 
ultradźwięki, lampa Sollux, Bioptron, naświetlanie promieniami UV, laseroterapia, balneoterapia, okłady borowinowe 
częściowe, hydroterapia, masaż wirowy kończyn dolnych, kąpiele w wannie z hydromasażem, kinezyterapia, UGUL, 
ćwiczenia, rotor, tablica do ćwiczeń manualnych rąk, rowerki, orbiterki, muzykoterapia.

 Do dyspozycji: basen odkryty z podgrzewaną wodą, brodzikiem dla dzieci i przeciwprądem (czynny od maja do 
końca września), dostęp do internetu Wi-Fi w wyznaczonych miejscach, duży teren rekreacyjno-sportowy z boiska-
mi do siatkówki plażowej, koszykówki, kometki, piłki nożnej, zewnętrzny stół do gry w tenisa stołowego, siłownia  
zewnętrzna, biblioteka.

Rej. OR/22/02/16  OD/22/04/16

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), 
wzroku, słuchu, układ krążenia, oddechowy, schorzenia onkologiczne, 
endokrynologiczne, kręgosłupa, laryngologiczne, metaboliczne, ukła-
du immunologicznego, złego wchłaniania, zaburzenia głosu i mowy, 
cukrzyca, kobiety po mastektomii, głuchoniewidomi, padaczka, aler-
gia, otyłość, celiakia, jąkający się, autyzm, choroby neurologiczne, 
reumatyczne, skóry, układu pokarmowego, moczowo-płciowego, psy-
chiczne, układu krwiotwórczego, dermatologiczne, przemiany materii, 
narządów wydzielania wewnętrznego, wymagające leczenia dietami 
eliminacyjnymi, choroba Alzheimera, Parkinsona, fenyloketonuria, he-
mofilia, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, muko-
polisacharydoza, mukowiscydoza, niedoczynność tarczycy, przewlekłe 
zapalenie wątroby i trzustki, rozszczep wargi i podniebienia, wady ge-
netyczne, postawy, skolioza, stwardnienie rozsiane, osoby po laryngek-
tomii, zaburzenia depresyjne, nerwicowe, psychoorganiczne, rozwoju 
psychoruchowego, zespół Downa, Marfana, Willipradera.

Szerokie, piaszczyste plaże
ŁEBA - to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad polskim morzem. 
To, co wyróżnia ją, od innych nadmorskich miejscowości, to przede wszystkim specyficzny 

mikroklimat, bogactwo lasów sosnowych i szerokie czyste, piaszczyste plaże. 
Kompleks Lech Resort & SPA położony jest na prawie 4-hektarowym, zielonym, ogrodzonym terenie, 

tylko 300 metrów do pięknej plaży. Teren obiektu pokryty jest unikatową roślinnością. 

termin pok. 1-os. pok. 2-, / 3-os.
27.04 - 11.05 1700,- 1550,-
11.05 - 25.05 1900,- 1680,-
22.06 - 06.07 3200,- 2310,-
07.09 - 21.09 2100,- 1680,-
21.09 - 05.10 1900,- 1500,-

Cena (zł): uczestnik
TURNUSY
REHABILITACYJNE 2019 r.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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Przedsiębiorstwo Turystyczne

w Łebie

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

₪ Rehabilitacja (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruch (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), słu-
chu, wzroku, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, alergia,  autyzm, 
celiakia, padaczka, cukrzyca, kobiety po mastektomii, głuchoniewidomi, ją-
kający się, choroby dermatologiczne, narządów wydzielania wewnętrznego, 
neurologiczne, przemiany materii, reumatyczne, choroby skóry, układ krwio-
twórczy, moczowo-płciowy, pokarmowy, schorzenia wymagające leczenia 
dietami eliminacyjnymi, choroba Alzheimera, Parkinsona, fenyloketonuria, 
hemofilia, mózgowe porażenie dziecięce, mukopolisacharydoza, mukowi-
scydoza, niedoczynność tarczycy, zapalenie trzustki, osoby po laryngekto-
mii, stwardnienie rozsiane, skolioza, układ oddechowy, krążenia, schorzenia 
złego wchłaniania, immunologiczne, metaboliczne, laryngologiczne, kręgo-
słupa, endokrynologiczne, onkologiczne, zespołół Willipradera, Marfana, 
Downa, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, psychoorganiczne, głosu 
i mowy, nerwicowe, depresyjne, wady postawy, genetyczne, rozszczep war-
gi i podniebienia, przewlekłe choroby wątroby.

termin cena (zł) termin cena (zł) termin cena (zł)
09.04-23.04* 1850,- 06.07-20.07 2250,- 31.08-14.09 1895,- 13.04-27.04* 13.07-27.07 2295,- 14.09-28.09
27.04-11.05 1650,- 20.07-03.08 28.09-12.10 1595,- 
11.05-25.05 1750,- 27.07-10.08 2250,- 05.10-19.10 1495,- 
25.05-08.06 1795,- 03.08-17.08 2195,- 12.10-26.10 1450,- 
08.06-22.06 1950,- 10.08-24.08 2150,- 09.11-23.11 1090,- 15.06-29.06 1995,- 17.08-31.08 2095,- 01.12-15.12
22.06-06.07 2145,- 24.08-07.09 1945,- 28.12-11.01.20 ** 1450,- 
29.06-13.07 2195,- 

Niepowtarzalny mikroklimat, enklawa ciszy i spokoju
Łeba to znany nadmorski kurort między morzem a jeziorami Łebsko i Sarbsko, w otoczeniu lasów
Słowińskiego Parku Narodowego. Park został zaliczony przez UNESCO do światowego rezerwatu 

biosfery. Klimatyczna enklawa ciszy i spokoju. Ośrodek Mazowsze położony 
jest w lesie sosnowym 150 m od plaży.

₪ Oferuje:
 zespół pięciu pawilonów z zapleczem gastronomicznym i rehabilitacyjnym, pokoje 1, 2, 3 osobowe z możliwością 

dostawki oraz pokoje typu studio 2+2. W każdym pokoju znajduje się łazienka, balkon, telefon, czajnik, wiatro-
chron i koc plażowy a w kilku lodówka. Wszystkie okna z  ekspozycją na stronę południową; 

	wykwalifikowany personel medyczny z dużym doświadczeniem zawodowym, bogata baza zabiegowa.
 zabiegi: masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, masaż wirowy kończyn i kręgosłupa, okłady borowinowe, kąpiel 

borowinowa, kąpiel solankowa, kąpiel siarczkowa, prądy Kotz’a, prądy Trabert’a, tens, diadynamik, galwanizacja, 
interdyn, elektrostymulacja, jonoforeza, laseroterapia, światłolecznictwo, inhalacje, magnetoterapia, kinezyterapia, 
ultradźwięki, krioterapia miejscowa, masaż BOA, masaż Hydro Jet; zabiegi dodatkowo płatne: masaże klasyczne, 
wyszczuplające, relaksacyjne, drenaż limfatyczny, świecowanie uszu.

 Do dyspozycji: sklep, świetlica, kawiarnia, drink-bar, jadalnie, plac zabaw, Świat Dziecka, boiska sportowe, tenis 
stołowy, parkingi, przychodnia rehabilitacyjna, Internet WiFi.

₪ W cenie skierowania: 
14 noclegów w pokojach typu STANDARD od soboty do soboty, wyżywienie 3 x dziennie ( śniadanie i kolacja w formie 
stołu szwedzkiego, obiad serwowany), 2 zabiegi indywidualne i 1 zabieg grupowy w każdy dzień powszedni, opieka 
pielęgniarska i lekarska, wycieczka autokarowa po Łebie z przewodnikiem.
₪ Cena nie zawiera: opłaty miejscowej, za pobyt zwierząt domowych, parkingi , wycieczki fakultatywne.

*  turnus wielkanocny z programem świątecznym 
** turnus sylwestrowy + bal sylwestrowy 197 zł/os.; balik dla dzieci + 87 zł/os.

Rej. OR/22/03/16  OD/22/13/16

 Uwaga! 05.01-13.04 (wszystkie turnusy 14-dniowe) – 1450 zł

Dopłaty: do pok. PREMIUM od os.:  
350-450 zł; do pok. 1-os. + 30% ceny.
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OŚRODEK
REHABILITACYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

w Mielnie

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

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

08.05 - 21.05
1360,-

07.07 - 20.07
1540,-

05.09 - 18.09
1360,-23.05 - 05.06 22.07 - 04.08 20.09 - 03.10

07.06 - 20.06 1395,- 06.08 - 19.08 05.10 - 18.10
22.06 - 05.07 1470,- 21.08 - 03.09 1470,-

Prawdziwy relaks i odpoczynek, wysokie stężenie jodu 
Ośrodek zlokalizowany w Mielnie na Wybrzeżu Słowińskim, w jednej z najpopularniejszych miejscowości 

turystycznych w Polsce. Unikatowe położenie Mielna na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno 
oraz wysokie stężenie jodu – naturalnego bogactwa tego regionu sprawia, że pobyt nad polskim morzem jest nie 

tylko atrakcyjny, ale także stanowi wyjątkowo korzystną formę kuracji. 
Obiekt zlokalizowany jest na malowniczym terenie w cichej i spokojnej okolicy niedaleko centrum Mielna.

₪ Oferuje:
 Ośrodek składa się z dwóch dwupiętrowych willi połączonych łącznikiem
	pokoje	2	i 3	osobowe	z łazienkami,	TV,	Wi–Fi.	Na	parterze	pokoje	z łazienkami	przystosowane	dla	

osób	na	wózkach	inwalidzkich;
  
 zabiegi: masaż	leczniczy:	klasyczny,	limfatyczny,	segmentarny,	aquavibron,	inhalacje,	okłady	borowi-

nowe,	kinezyterapia,	elektroterapia,	sonoterapia,	laseroterapia,	magnetoterapia,	krioterapia,	światło-
lecznictwo,	leczenie	klimatyczne	(talasoterapia).	

 Do dyspozycji: baza	zabiegowa,	sala	rehabilitacyjna	do	ćwiczeń	ogólnousprawniających	i indywidu-
alnych,	gabinety	rehabilitacyjne,	świetlica.

₪ Ponadto (cena nie zawiera): 
na życzenie kuracjuszy istnieje możliwość zorganizowania odpłatnie 
dodatkowych imprez.

Rej. OR/32/0008/16  OD/32/0009/16

- istnieje możliwość zorganizowanie pobytu krótszego lub dłuższego (w zależności od potrzeb zainteresowanych), 
w innym terminie niż w wyżej zamieszczonym harmonogramie;

- dzieci do lat 3 bez świadczeń i oddzielnego spania: 25% ceny skierowania;
- dzieci w wieku od 3 do 8 lat z ½ wyżywienia: 50% ceny skierowania;
- ośrodek nie zapewnia parkingu, możliwe parkowanie obok ośrodka

₪ W cenie skierowania: 
noclegi, wyżywienie, dostęp do opieki pielęgniarsko–medycznej, 2 zabiegi dziennie dla uczestnika i opiekuna (w dni 
robocze), ognisko, grill, wieczorek taneczny, wycieczka autokarowa na Górę Chełmską.

₪ Przyjmuje kuracjuszy z następującymi schorzeniami: 
dysfunkcja narządu ruchu, narządu wzroku, upośledzenie umysłowe, 
choroba psychiczna, epilepsja, schorzenia układu krążenia, ukła-
du oddechowego, choroby neurologiczne, kobiety po mastektomii,  
choroby układu pokarmowego.

Cena (zł): uczestnik

Dopłata 200 zł do pok. 2-os. dla 1 os. 

Ośrodek położony w odległości około 900 metrów do plaży. 
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Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

SYRENA
w Mielnie

₪ Ponadto (cena nie zawiera): 
opłaty miejscowej, pozostałych zajęć i  wycieczek do okolicznych atrakcji 
turystycznych (opcjonalnie w zależności od ilości uczestników turnusu) nie 
ujętych w cenie skierowania.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), 
układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, neurologiczne, mózgowe po-
rażenie dziecięce, hemofilia, cukrzyca, padaczka, choroba psychiczna, 
upośledzenie umysłowe, zaburzenia głosu i  mowy, reumatyczne, der-
matologiczne, laryngologiczne, endokrynologiczne, przemiana materii, 
narządy wydzielania wewnętrznego, schorzenia wymagające leczenia 
dietami eliminacyjnymi, stwardnienie rozsiane, alergia, autyzm, wady 
postawy, zespół Downa, wady genetyczne oraz kobiety po mastektomii, 
zaburzenia rozwoju psychoruchowego.

Szerokie piaszczyste plaże, bogata roślinność
Mielno to wyjątkowa miejscowość położona na północ od Koszalina, leżąca w wąskim pasie 

pomiędzy morzem a jeziorem Jamno. Pobyt w ośrodku to uczucie relaksu i odprężenia dzięki po-
łożeniu nad samym morzem oraz wspaniałemu mikroklimatowi bogatemu w morski aerozol i jod.

₪ Oferuje:
	ponad	200	miejsc	noclegowych,	na	które	składają	się	przytulne	i nowocześnie	wyposażone	pokoje	

2-	i 3-osobowe.	Ośrodek	posiada	w swojej	ofercie	4-	i 5-osobowe	pokoje	studio	idealne	na	pobyty	
rodzinne.	Pokoje	z pełnym	węzłem	sanitarnym,	w pełni	wyposażone,	ręczniki,	czajnik,	telefon,	sejf,	
połączenie	z Internetem;

 zabiegi:	grupa	I	(masaże	klasyczne,	masaże	wodne,	masaż	aquavibron),	grupa	II	(okłady,	pole	ma-
gnetyczne,	światłolecznictwo,	krioterapia,	laseroterapia,	inhalacje),	zabiegi	SPA	i	inne.

 Do dyspozycji:	kawiarnia,	gabinety	rehabilitacyjne	wyposażone	w	najnowszy	sprzęt,	przepięknie	po-
łożony	na	III	piętrze	basen z widokiem na morze,	siłownia,	sauna,	jacuzzi,	piękny	i	bezpieczny	teren	
zielony	z	placem	zabaw	dla	dzieci,	salki	rekreacyjne	dla	młodzieży	i	najmłodszych,	sale	konferencyjne,	
dwa	parkingi	dozorowane	(bezpłatne),	wykwalifikowany	personel,	bogaty	wachlarz	zabiegów	SPA.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (śniadania i  kolacje w  formie bufetu, obiady serwowane), 3 zabiegi dziennie w  dni robocze  
(2 zabiegi wg wskazań lekarza – pierwszy zabieg z grupy I, drugi zabieg z grupy II, jako trzeci zabieg – korzystanie 
z gabinetu terapii ruchowej, gimnastyka w basenie), bezpłatne korzystanie z siłowni i zaplecza SPA (basen, sauna, 
jacuzzi), wieczory muzyczne (opcjonalnie w zależności od ilości uczestników turnusu). 

Rej. OR/32/0006/16   OD/32/0022/18

Cena (zł): uczestnik

termin pok. bez balkonu/
pok. z balkonem

termin
pok. bez balkonu/
pok. z balkonem

termin
pok. bez balkonu/
pok. z balkonem

05.01 - 19.01

1250,-/1250,-

30.03 - 13.04
1500,-/1600,-

31.08 - 14.09 1700,-/1800,-
19.01 - 02.02 13.04 - 27.04* 14.09 - 28.09 1600,-/1700,-
02.02 - 16.02 27.04 - 11.05 28.09 - 12.10 1500,-/1600,-
16.02 - 02.03 11.05 - 25.05 1600,-/1700,- 12.10 - 26.10 1400,-/1500,-
02.03 - 16.03 1350,-/1350,- 25.05 - 08.06 1650,-/1800,- 02.11 - 16.11 1300,-/1300,-
16.03 - 30.03 08.06 - 22.06 1800,-/1950,- 16.11 - 30.11 1250,-/1250,-

Dopłata do pok. 1-osob. od 200 do 350 zł w zależności od terminu.* turnus świąteczny 9 dni z zabiegami
Osoby bez orzeczenia o stopniu niepełnospraw-
ności mogą skorzystać z pobytu leczniczego – 
cennik w siedzibie biura.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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termin pok. 2-os. pok. 3-os. / 4-os. termin pok. 2-os. pok. 3-os. / 4-os.
15.04 - 29.04 1420,- 1420,-/1420,- 29.07 - 12.08 2020,- 1970,-/1920,-
30.04 - 14.05 1450,- 1450,-/1450,- 13.08 - 27.08 1920,- 1870,-/1820,-
15.05 - 29.05 1550,- 1500,-/1450,- 28.08 - 11.09 1720,- 1670,-/1620,-
30.05 - 13.06 1720,- 1670,-/1620,- 12.09 - 26.09 1550,- 1500,-/1450,-
14.06 - 28.06 1820,- 1770,-/1720,- 27.09 - 11.10 1420,- 1420,-/1420,-
29.06 - 13.07 1920,- 1870,-/1820,- 20.12 - 03.01* 1790,- 1740,-/1690,-
14.07 - 28.07 2020,- 1970,-/1920,-

Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

MEDUZA
w Mrzeżynie

Czyste powietrze daje zdrowie i sprzyja rehabilitacji
Mrzeżyno to miasteczko urokliwie położone nad ujściem rzeki Regi, z szerokimi 

złocistymi plażami oraz lasem otulającym je od strony zachodniej.
Ośrodek Meduza usytuowany jest w odległości 150 m od morza.

₪ Oferuje:
	pokoje	1-,	2-,	3-,	4-osobowe	(z	balkonami	i	bez)	oraz	apartamenty,	wszystkie	z	pełnym	węzłem	sani-

tarnym,	TV,	ręcznikami,	sprzętem	plażowym,	czajnikiem;
 zabiegi: masaż	klasyczny,		UGUL,	bieżnia,	fotele	do	masażu,	magnetronik,	laser,	ultradźwięki,	galwa-

nizacja,	diadynamik,	jonoforeza,	prądy	TENS	i	Traberta,	elektrostymulacja,	viofor	JPS,	hydromasaż,	
masaż	wirowy	kończyn	dolnych	i	górnych,	aquavibron,	fango,	okłady	borowinowe	(plastry),		inhalacja	
solankowa,	bioptron,	sollux,	krioterapia	miejscowa.

 Do dyspozycji:	baza	rehabilitacyjno-lecznicza,	jadalnia,	kawiarnia,	windy,	salka	gimnastyczna,	miejsce	
do	grillowania,	plac	zabaw	dla	dzieci,	rowery,parking	niestrzeżony	–	nieodpłatny	(ograniczona	ilość	
miejsc),	Internet	w	recepcji	i	kawiarni.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich), psychiczne, neurologiczne, metaboliczne, dermato-
logiczne, endokrynologiczne, onkologiczne, reumatyczne, układ krą-
żenia, krwiotwórczy, oddechowy upośledzenie umysłowe, padaczka, 
autyzm, zespół Downa, fenyloketonuria, zaburzenia rozwoju psychoru-
chowego, zaburzenia głosu i mowy, osoby po laryngektomii.

Rej. OR/10/0008/18    OD/32/0035/16

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie – 3 posiłki serwowane do stolika, wyspecjalizowana kadra rehabilitacyjna, doraźna opieka  
medyczna, 3 zabiegi dziennie w dni robocze (z wyłączeniem masażu suchego), program integracji społecznej:  
wycieczki piesze i rowerowe, biesiada przy ognisku, wieczorki taneczne z poczęstunkiem, zajęcia w grupach. Opłatę 
klimatyczną pokrywa uczestnik.

* turnus świąteczno-noworoczny obejmuje święta z pełną oprawą i zabawę sylwestrową z muzyką na żywo.

Cena (zł): uczestnik

Pokoje bez balkonu: 
cena skierowania minus 30 zł w terminach 14.06-27.08
Opłata za zwierzęta – 25 zł / doba. 

Zniżki dla dzieci.  Opiekun bez zabiegów 50 zł taniej.

Ważne! Dopłata do pokoju 1-os :  +50% ceny skierowania 14.06-27.08.  I, II piętro, 550 zł (III p.), w pozostałych 
terminach 500 zł (I, II p.), 300 zł (III p.) i do apartamentu dodatkowo +200 – 300 zł/ pokój.

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

AGADO

w Sarbinowie

Największe stężenie jodu na całym polskim Wybrzeżu
Sarbinowo to dawna osada rolniczo-rybacka, a obecnie bardzo popularna nadmorska miejscowość 

letniskowa. AGADO położony jest w centrum miejscowości, ale z dala od ulicznego zgiełku i hałasu. 
Zagospodarowanie terenu: zieleń, drzewa, kwiaty, miejsca na rekreację i wypoczynek na łonie natury 

(nie tylko na plaży), cisza i spokój, dobra kuchnia i rodzinna atmosfera to jego dodatkowe atuty.

₪ Oferuje:
	41	miejsc	w	pokojach	z	pełnym	węzłem	sanitarnym;	
 zabiegi:	 diadynamik,	 stymat,	 masaż	 wirowy	 stóp	 i	 rąk,	 kinezyterapia,	 UGUL,	 inhalacje,	

gimnastyka	 zbiorowa	 i	 indywidualna,	 hipoterapia,	 masaże,	 sollux,	 bioptron.	 Odpłatnie:	 masaż	 
całościowy	i	aquavibron	według	obowiązującego	w	ośrodku	cennika.

 Do dyspozycji:	 świetlica	 (wyposażona	w	TV	 SAT,	 DVD,	 wideo),	 stołówka,	 salka	 do	 ćwiczeń,	 teren	 
rekreacyjny	z	grillem	i	miejscem	na	ognisko,	boisko	do	siatkówki	i	badmintona,	plac	zabaw	dla	dzieci,	
ścieżka	zdrowia,	parking	(nieodpłatny),	wypożyczalnia	rowerów,	biblioteka,	dostęp	do	Internetu,	wła-
sna	baza	zabiegowa.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich), psychiczne, neurologiczne, endokrynologiczne, metaboliczne, 
onkologiczne, układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, 
upośledzenie umysłowe, padaczka, kobiety po mastektomii.

Rej. OR/32/0032/16    OD/32/0067/16

termin cena termin cena

11.05 - 24.05 1290,- 03.08 - 16.08 1780,-
25.05 - 07.06 1400,- 17.08 - 30.08 1600,-
08.06 - 21.06 1460,- 31.08 - 13.09 1460,-
22.06 - 05.07 1600,- 14.09 - 27.09 1400,-
06.07 - 19.07 1740,-

1740,-
28.09 - 11.10

1290,-
20.07 - 02.08 12.10 - 25.10

Cena (zł): uczestnik

Uwaga! Opiekun bez zabiegów 50 zł taniej (jeżeli zainteresowany jest 
korzystaniem z zabiegów, bezwzględnie musi przedłożyć lekarzowi  
aktualną informację o stanie zdrowia).
Przy rezerwacji obowiązuje wpłata zadatku w wysokości 300 zł, 
w ciągu 14 dni od daty rezerwacji. 
Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

Pozostałe terminy w zależności od zainteresowania (minimum 20 osób na turnusie). Dla grup zorganizowanych 
cena do negocjacji. Turnus zaczyna się śniadaniem i kończy kolacją.

₪ W cenie skierowania: 
noclegi, wyżywienie, opieka medyczna i rehabilitacyjna, 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) według zaleceń lekar-
skich. Każdy uczestnik turnusu musi posiadać aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.

₪ Ponadto: 
imprezy integracyjne (wieczorki, grill, ognisko, turnieje, gry i zabawy ruchowe), wycieczki piesze i rowerowe.

W ośrodku organizowane są również pobyty 8-dniowe ze śniadaniem i obiadokolacją.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT)
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termin pok.
2-, 3-os.

pok. 2- os
parter/1p. termin pok.

2-, 3-os.
pok. 2- os
parter/1p. termin pok.

2-, 3-os.
pok. 2- os
parter/1p.

02.02 - 15.02 •

1190,- 1110,-

25.05 - 07.06 1720,- 1640,- 14.09 - 27.09 1490,- 1410,-
16.02 - 01.03 • 08.06 - 21.06 1840,- 1770,- 28.09 - 11.10 1320,- 1230,-
02.03 - 15.03 • 22.06 - 05.07 1880,- 1820,- 12.10 - 25.10 1230,-

1150,-
16.03 - 29.03 • 06.07 - 19.07

1980,- 1890,-
03.11 - 16.11

1220,-
30.03 - 12.04 1290,- 1220,- 20.07 - 02.08 17.11 - 30.11 •
13.04 - 26.04* 1330,- 1270,- 03.08 - 16.08 01.12 - 14.12 • 1210,-
27.04 - 10.05 1420,- 1340,- 17.08 - 30.08 1780,- 1700,- 19.12 - 02.01.20** 1810,- 1740,-
11.05 - 24.05 1610,- 1530,- 31.08 - 13.09 1610,- 1530,-

Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

FLISAK
w Sarbinowie

Piękne, rozległe plaże i morskie powietrze
Cisza, spokój, krystalicznie czysta woda i czyste plaże oraz największe stężenie jodu na całym 

polskim Wybrzeżu – to atuty Sarbinowa sprzyjające wypoczynkowi i regeneracji sił.
Ośrodek Flisak usytuowany jest 40 m od morza.

₪ Oferuje:
 pokoje 2-, 3-osobowe (w tym apartament) z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w lodówkę, telefon, czajnik 

bezprzewodowy, radio i TV, Internet, sprzęt plażowy – parawan, leżaki, ręczniki; 
 zabiegi: fizykoterapia: diadynamik, galwanizacja, ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia, prądy interferen-

cyjne, jonoforeza, bioptron, sollux, inhalacje, krioterapia; hydroterapia: hydromasaż, bicze szkockie, okłady borowi-
nowe, kąpiel parowa, solankowa, perełkowa; kinezyterapia: gimnastyka indywidualna UGUL i zbiorowa, pętla Glis-
sona, prądy Kotza i TENS; masaże: limfatyczny, aquavibron, suchy jednoodcinkowy, w fotelu typu Prezydent, masaż 
wirowy kończyn dolnych i górnych.

 Do dyspozycji: baza zabiegowa, kawiarnia, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill i ognisko, bilard, tenis stołowy, 
wypożyczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking, bezpłatny parking.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (diety – niektóre za dopłatą), profesjonalna opieka medyczna i rehabilitacyjna, 3 lub 4 zabiegi dziennie 
(30 lub 40 zabiegów w turnusie), korzystanie z basenu – 10 dni w dni robocze (Aquapark „Helios” Centrum Sportowo-
-Rekreacyjne w Ustroniu Morskim – 19 km) dojazd własny, w turnusach od 02.02 do 29.03. i od 17.11 do 14.12.2019  
– 5 dni – do 12 godz. (dojazd zorganizowany – przejazd autokarem – opłata 9 zł), opłata klimatyczna, ubezpieczenie 
NNW, zawody sportowe, gry, zabawy, program rekreacyjny, ognisko z pieczonym prosiakiem lub z kiełbasą, wie-
czorki: powitalny i pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, bal przebierańców, prelekcje.

 * turnus wielkanocny, **turnus świąteczno-sylwestrowy (z kolacją wigilijną i balem sylwestrowym)

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, słuch, wzrok, mózgowe porażenie dziecięce, stwardnienie 
rozsiane, choroby reumatyczne, neurologiczne, endokrynologiczne, derma-
tologiczne, onkologiczne, immunologiczne, przemiana materii, wady po-
stawy, zaburzenia głosu i mowy, układ oddechowy, krążenia, krwiotwórczy, 
moczowo-płciowy, pokarmowy, cukrzyca, choroby narządów wydzielania 
wewnętrznego, niedoczynność tarczycy, kobiety po mastektomii, osoby po 
laryngektomii, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, 
zespół Downa, choroba Parkinsona, otyłość, alergia, celiakia, autyzm.

Rej. OR/32/0027/16   OD/32/0055/16

Uwaga! Możliwość zabrania zwierząt (kot, pies) – 140 zł/14 dni 
(po uzgodnieniu z Ośrodkiem).

• 40 zabiegów w turnusie

Cena (zł): uczestnik

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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Hotel***
JAWOR

w Sarbinowie

Czyste plaże, wyjątkowy mikroklimat
Sarbinowo to miejscowość wczasowa w woj. zachodniopomorskim pomiędzy Mielnem

i Ustroniem Morskim. Przyciąga ciekawym budownictwem rybackim, a czyste plaże
zachęcają do kąpieli morskich oraz uprawiania sportów wodnych. 
Hotel położony jest w centrum Sarbinowa, ok. 100 m od morza.

₪ Oferuje:
	pokoje	2-,	3-,	 4-osobowe	z	pełnym	węzłem	sanitarnym.	Każdy	pokój	posiada	balkon,	TV,	 radio,	

chłodziarki,	leżaki,	wiatrochron;	
 zabiegi:	hydromasaż,	inhalacje,	interdyn,	magnetoterapia,	masaże klasyczne (płatne dodatkowo), 

masaż	wirowy	 rąk	 i	nóg,	 kąpiele	solankowe,	okłady	borowinowe,	światłolecznictwo,	ultradźwięki,	
sala	do	ćwiczeń	(gimnastyka	zbiorowa,	siłownia,	rowery	treningowe,	stepery,	wioślarz,	wspinacze),	
krioterapia,	laseroterapia,	łóżko	nefrytowe	masujące,	w ofercie dla kobiet po mastektomii: masaże 
limfatyczne, masaż uciskowy aparatem BOA.

 Do dyspozycji: dwa baseny (kryty i odkryty),	kawiarnia	z	drink-barem,	parking	płatny,	ogrodzony,	
niestrzeżony	monitorowany,	wypożyczalnia	rowerów	górskich,	bilard,	tenis	stołowy,	plac	zabaw	dla	
dzieci,	boiska	sportowe	(do	piłki	nożnej	 i	siatkowej),	sala	wielofunkcyjna,	miejsce	na	ognisko	lub	
grilla,	siłownia	zewnętrzna.	Ośrodek posiada windę.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie w formie bufetu – diety poza cukrzycową płatne dodatkowo), 2 badania 
lekarskie, 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) – zgodnie z zaleceniem lekarza, gimnastyka poranna, wieczorki, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, 1 godz. basenu dziennie, 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.

Rej. OD/32/0018/18

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich), słuchu, psychiczne, neurologiczne, reumatyczne, onkologiczne, 
laryngologiczne, endokrynologiczne, metaboliczne, schorzenia narzą-
dów wydzielania wewnętrznego, przemiana materii, układ krążenia, od-
dechowy, pokarmowy, krwiotwórczy, moczowo-płciowy, immunologiczny, 
padaczka, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, cu-
krzyca, alergie, autyzm, zespół Downa, wady genetyczne, stwardnienie 
rozsiane, hemofilia, skolioza, schorzenia kręgosłupa, wady postawy, 
przewlekłe zapalenie wątroby i trzustki, niedoczynność tarczycy, zabu-
rzenia głosu i mowy, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, kobiety po 
mastektomii.

termin pokój 2-os.
STANDARD

pokój 2-os.
KOMFORT termin pokój 2-os.

STANDARD
pokój 2-os.
KOMFORT

11.05 - 25.05 1850,- 1930,- 24.08 - 07.09 2030,- 2110,-
25.05 - 08.06 1930,- 2010,- 07.09 - 21.09 1880,- 1960,-
08.06 - 22.06 2030,- 2110,- 21.09 - 05.10 1740,- 1820,-

Cena (zł): uczestnik 

Pokoje 3-, 4-os. – 100 zł taniej | Dopłata do pok. 1-osobowego 800 zł.
Dopłata do diet (poza cukrzycową) 13 zł/doba.
Osoby nie posiadające orzeczenia o st. niepełnospraności do powyższych cen doliczają 8 % podatku VAT.

Cena dla opiekuna bez 
zabiegów – 100 zł taniej.
Kobiety po mastektomii – 
dopłata 50 zł/turnus.
Zniżki dla dzieci.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT)
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Ośrodek Wypoczynkowo-
-Szkoleniowo-Rehabilitacyjny

BAŁTYK

w Stegnie

Czysta woda, morski klimat, nieskażona przyroda
Bałtyk to kompleksowy obiekt z wszelkimi atrakcjami, malowniczo schowany  

w sosnowym lesie. Ze Stegny niedaleko do Gdańska, Sopotu, Malborka, Fromborka  
i innych pięknych miejscowości na Żuławach. Natura wytworzyła tu niezwykłą  

harmonię ziemi, wody, lasu i otwartej przestrzeni. 500 metrów od plaży.

₪ Oferuje:
 pokoje  2-, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV naziemna, telefonami i balkonami w pawilonach  

hotelowych, domki typu „Wieżyca”; do plaży 500 m;
 zabiegi: masaż podciśnieniowy BOA, magnetoterapia, fotele Prezydent, hydromasaż, krioterapia, stymulacja  

Kotza, prąd Traberta, tonoliza, TENS, ultradźwięki, interdynamik, galwatronik, laser, lampa sollux, bioptron, prądy  
Nemeca, aquavibron, żele ciepłe i zimne, okłady borowinowe; masażer  stóp; ćwiczenia  indywidualne i grupowe, 
rotory i rowery rehabilitacyjne, inhalacje, ćwiczenia na stołach rekondycyjnych, UGUL. Odpłatnie masaże  suche 
częściowe i całościowe.

₪ Ponadto odpłatnie: 
możliwość organizacji wycieczek, detox, masaże suche częściowe  
i  całościowe, masaż częściowy aromatoterapetuczny, masaż kosme-
tyczny twarzy, sauna, solarium, masaż ciepłą czekoladą, gorącymi  
kamieniami i stemplami kokosowymi, pakiety SPA, kort tenisowy.
₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
kobiety po mastektomii, narząd wzroku, słuchu, schorzenia onkologicz-
ne układ krążenia, alergia, celiakia, układ pokarmowy, osoby z  innymi 
schorzeniami i dysfunkcjami niż wymienione: układ oddechowy, cukrzy-
ca, epilepsja, schorzenia neurologiczne, endokrynologiczne, choroba  
psychiczna, upośledzenie umysłowe, choroby reumatyczne, ze schorze-
niami  układu pokarmowgo, moczowo-płciowego, dysfunkcja narządu  
ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach.

termin pokój 
standard 

pokój 
3-, 4- os. termin pokój 

standard 
pokój 
3-, 4- os. termin pokój 

standard 
pokój 
3-, 4- os.

21.03 - 04.04   940,- 1120,- 05.07 - 19.07 2000,- 2200,- 03.09 - 17.09 1800,- 1999,-
04.04 - 18.04 1400,- 1500,- 12.07 - 26.07 •

2200,- 2390,-
18.09 - 02.10 1750,- 1950,-

18.04 - 02.05* 1450,- 1550,- 19.07 - 02.08 • 02.10 - 16.10 1700,- 1900,-
29.04 - 13.05 1600,- 1750,- 26.07 - 09.08 • 16.10 - 30.10 1650,- 1850,-
02.05 - 16.05 02.08 - 16.08 • 1900,- 2099,- 12.11 - 26.11 1200,- 1400,-
10.06.- 24.06 1750,- 1950,- 19.08 - 02.09 1850,- 2050,- 13.12 - 27.12* 1500,- 1700,-
28.06 - 12.07 1800,- 2000,-

₪ W cenie skierowania:
3 posiłki dziennie, do 3 zabiegów dziennie dla każdego uczestnika i 1 zabieg dla opiekuna, opieka pielęgniarska, 
aktywna rehabilitacja z atrakcjami tj. pokazy kulinarne – np. pieczony prosiak lub dziczyzna z rusztu, spagetti, ku–
lao–dżu, tort piętrowy lub fontanna czekoladowa i wiele innych atrakcji ponadto wieczorki taneczne – muzyka na 
żywo, dyskoteki oraz parking, korzystanie z  basenu odkrytego od 24.06 – 06.09.2019 r. Zabiegi wykonuje się  
w dni powszednie oprócz dnia przyjazdu i wyjazdu, świąt, sobót i niedziel– łącznie 9 dni zabiegowych. Warunkiem 
uczestnictwa w turnusie i wizyty u lekarza oraz korzystania z zabiegów jest posiadanie aktualnej informacji o stanie 
zdrowia. W przypadku braku stosownego dokumentu do ceny zostanie doliczony 8% podatek Vat.

Dzieci do 2 lat bez świadczeń – 250 zł, od 2-10 lat 25% zniżki.                                          Dopłata do pokoju 1-os. 600 zł.     
Diety płatne dodatkowo/wegetariańska, wegańska, bezglutenowa/serwowane - 420 zł / 14 dni.

Rej. OR/22/24/16  OD/22/06/18

* turnusy świąteczne • śniadanie: bufet szwedzki

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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₪ W cenie skierowania: noclegi i wyżywienie (śniadanie i kolacja – bufet szwedzki, obiady serwowane), 
możliwe diety – niektóre dodatkowo płatne, 3 zabiegi dziennie (w dni robocze) – 27 zabiegów w turnusie, opieka 
rehabilitacyjna oraz całodobowa opieka medyczna i pielęgniarska, karnet na 5 godz. basenu (w dni robocze), 
2 wieczorki taneczne z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

termin cena z VAT termin cena z VAT termin cena z VAT
04.01 – 18.01 1390,00,- 10.05 – 24.05 1790,00,- 16.08 – 30.08 2090,00,-18.01 – 01.02

1490,00,-
24.05 – 07.06 1890,00,- 30.08 – 13.09

01.02 – 15.02 07.06 – 21.06 1990,00,- 13.09 – 27.09 1890,00,-
15.02 – 01.03 21.06 – 05.07 27.09 – 11.10 1790,00,-
01.03 – 15.03

1590,00,-
05.07 – 19.07

2190,00,-
11.10 – 25.10 1690,00,-

15.03 – 29.03 12.07 – 26.07 25.10 – 08.11
1490,00,-29.03 – 12.04 13.07 – 27.07 08.11 – 22.11

12.04 – 26.04* 1700,00,- 14.07 – 26.07 1877,14,- 22.11 – 06.12
26.04 – 10.05 1790,00,- 19.07 – 02.08 2190,00,- 06.12 – 20.12 1390,00,-

02.08 – 16.08 20.12 – 03.01.20** 1700,00,-

Sanatorium

FALA

w Stegnie

₪ Oferuje:
 zakwaterowanie w komfortowych 2-, 3-osobowych pokojach, z pełnym węzłem sanitarnym, z balkonami,  

lodówką, telefonem i TV;
 zabiegi: kinezyterapia: gimnastyka indywidualna i zbiorowa, UGUL, trening relaksacyjny, ćwiczenia przyrządowe, 

pętla Glissona, wyciąg lędźwiowy; fizykoterapia: diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, magnetronik, 
laseroterapia, prądy (TENS i inne), bioptron, sollux, inhalacje, tonoliza, termotergia, termożele zimne; krioterapia 
miejscowa: kriokomora; masaże: wibracyjny, VAC, masaż ręczny – całościowy, częściowy, pneumatyczny; hydro-
terapia: hydromasaż, kąpiel perełkowa, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, kąpiel wirowa SPA całościowa 
łącznie z perełką (wanna ORION), kąpiel wirowa SPA (wanna OCEAN). Wykonuje się również badania odpłatnie: 
EKG, spirometria, poziom cukru, próby wysiłkowe kardiologiczne, treningi interwałowe.

 Do dyspozycji: kawiarnia, sala dyskotekowa, teren na ognisko i grilla, parking (płatny), windy, kryty basen cało-
roczny, bezpłatny dostęp do Internetu, Wi-Fi, łaźnia parowa, sauna fińska, sauna infrared, zewnętrzny termalny 
basen z podgrzewaną wodą (35-370C), tężnie solankowe z tarasem widokowym i siłownią.

Rej. OR/22/03/18  OD/22/41/16 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, słuchu, wzroku, psychiczne, neurologiczne, dermato-
logiczne, metaboliczne, laryngologiczne, reumatyczne, onkologiczne, 
trzustka, wątroba, tarczyca, kręgosłup, układ krążenia, immunologiczny, 
oddechowy, moczowo-płciowy, pokarmowy, krwiotwórczy, kobiety po  
mastektomii, upośledzenie umysłowe, SM, MPD, skolioza, padaczka,  
cukrzyca, alergia, autyzm, celiakia, fenyloketonuria, hemofilia, mukowiscy-
doza, choroby przemiany materii, skóry, narządów wydzielania wewnętrz-
nego, zespoły Downa, Marfana, Williego-Pradera, zaburzenia głosu i mowy,  
depresyjne, nerwicowe i inne.

Złocona słońcem plaża, nasycone jodem powietrze
Stegna należy do najpiękniejszych miejscowości leżących na Mierzei Wiślanej.

Sanatorium FALA położone jest na skraju lasu w odległości 1000 m od morza. Bliskość lasu oraz
rozległy zielony teren wokół sanatorium sprzyja czynnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Cena (zł) uczestnik

* turnus świąteczny 
** turnus świąteczno-noworoczny z balem sylwestrowym (+200 zł)

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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Dom Wczasowy 

BROCH
w Ustce

Morski klimat i lasy sosnowe wspomagają rehabilitację
Ustka to atrakcyjna miejscowość nadmorska. Specyficzny bodźcowy klimat morski i powietrze  

zawierające dużo jodu mają korzystny wpływ na drogi oddechowe i układ krążenia. 
Obiekt położony jest we wschodniej części miasta, w cichej i spokojnej willowej dzielnicy Ustki.

₪ Oferuje:
	pokoje	2-,	3-osobowe	z	łazienkami,	wszystkie	wyposażone	w	TV;
 zabiegi: kinezyterapia,	masaż	leczniczy,	drenaż	limfatyczny,	ultradźwięki,	elektroterapia,	światło-

lecznictwo,	hydroterapia,	inhalacje,	okłady	borowinowe.
	 Istnieje	możliwość	wykupienia	innych	zabiegów.
 Do dyspozycji:	baza	zabiegowa,	biblioteka,	sale	 telewizyjne,	parking,	w	pobliżu	basen	kryty	 (za	

dodatkową	opłatą),	sala	do	rehabilitacji	ruchowej	(bieżnia,	rotory	i	inne),	gabinet	fizykoterapii,	plac	
zabaw	dla	dzieci,	boisko.	

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, wyżywienie (3 razy dziennie szwedzki stół, możliwość diet), opieka medyczna i rehabilitacyjna, 
2 zabiegi dziennie (w dni robocze) zgodnie z zaleceniem lekarza, grillowanie, wieczorki taneczno-integracyjne, 
przywóz i dowóz z dworca do ośrodka i codziennie na plażę (busem).

Rej. OR/24/0014/17    OD/22/01/16

₪ Ponadto (dodatkowo płatne): 
wycieczka autokarowa do Słupska „na ruchome wydmy” Słowińskiego Parku Narodowego, rejs stylizowanym ga-
leonem po Bałtyku, zwiedzanie Muzeum Ustki, Muzeum Minerałów, Muzeum Chleba i Latarni Morskiej w Ustce, 
wycieczka do Doliny Charlotty.

termin pok. 2-, 3-os. termin pok. 2-, 3-os. termin pok. 2-, 3-os.

27.05 - 09.06 1430,- 14.07 - 27.07
1690,-

04.09 - 17.09 1500,-

12.06 - 25.06 1500,- 02.08 - 15.08 20.09 - 03.10 1430,-

28.06 - 11.07 1600,- 19.08 - 01.09 1600,-

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd wzroku, narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich), układ krążenia, oddechowy, choroba psychiczna, 
schorzenia reumatyczne, narządów wydzielania wewnętrznego, upośle-
dzenie umysłowe, padaczka, cukrzyca, kobiety po mastektomii.

Uwaga! Cena za pobyt opiekuna – 100 zł taniej.  
Zniżki dla dzieci do 8 lat – 20 proc.

Cena (zł): uczestnik

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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₪ Oferuje:
 apartamenty, studia 3-, 4-osobowe, pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w TV, radio 

i telefon oraz sprzęt plażowy.
 zabiegi: masaż mechaniczny w fotelu, masaż na macie masującej, masaż klasyczny, kąpiel solankowa, kąpiel 

perełkowa, kąpiel borowinowa, masaż wirowy podwodny (pozycja leżąca), masaż wirowy plecy/ kolana/ kostki 
(pozycja siedząca), inhalacja solankowa, inhalacja ziołowa, sollux/ bioptron, laser biostymulacyjny, galwanizacja, 
jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy inferencyjne, ultradźwięki / sonoforeza, magnetostymulacja, gimnastyka 
zbiorowa, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka na sprzęcie, UGUL (podwieszki).

 Do dyspozycji: baza zabiegowa, bezpłatny parking monitorowany, gabinet wellness, sauna infrared i  fińska, 
sala gimnastyczno-rehabilitacyjna, wypożyczalnia rowerów, sprzęt do Nordic Walking, kort tenisowy, boisko do  
koszykówki, bilard, biblioteka hotelowa, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grill, bezpłatne Wi-Fi, stół do 
tenisa stołowego.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, doskonałe wyżywienie (śniadania i kolacje – szwedzki stół), profesjonalna opieka pielęgniarska, medyczna  
i rehabilitacyjna, 2 zabiegi dziennie w dni robocze (w okresie od listopada do kwietnia – 3 zabiegi dziennie, oprócz 
turnusów świątecznych), badania lekarskie na początku i końcu turnusu.

ODLEGŁOŚĆ DO BASENU KRYTEGO – 30 m    ODLEGŁOŚĆ DO AQUAPARKU – 800 m

50 m do plaży!
Hotel USTKA to jeden z najpiękniej położonych obiektów w Polsce. 50 m do plaży, w ścisłej strefie 

uzdrowiskowej i w otoczeniu sosnowego lasu, co sprawia, iż 24 h/dobę przebywa się tutaj 
w dobroczynnej strefie jodu! Sosnowy drzewostan oraz bliskość morza to także naturalna inhalacja 

poprawiająca odporność każdego organizmu. 14 dni nad morzem to odporność na cały rok.

₪ Ponadto: 2 wieczorki taneczne przy zespole z poczęstunkiem, wie-
czory karaoke, wieczory grillowe przy muzyce mechanicznej, biesiada 
żeglarska przy ognisku z koncertem pieśni szantowych, koncerty z muzy-
ką rozrywkową, prelekcje, pokazy, spacery. Za dodatkową opłatą istnieje 
możliwość organizacji: wycieczki po Ustce „ciuchcią” z przewodnikiem, 
wycieczek autokarowych, rejsu statkiem, zwiedzania Muzeum Chleba  
i Muzeum Ziemi Usteckiej.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narządu ruchu (z wyłączeniem osób na wózkach inwalidzkich), narząd 
wzroku, układ oddechowy, pokarmowy, krążenia, moczowo-płciowy, 
krwiotwórczy, przemiana materii, schorzenia neurologiczne, endokryno-
logiczne, metaboliczne, zaburzenia głosu i mowy, choroba psychiczna, 
epilepsja.

Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

Hotel** USTKA
w Ustce

termin pokój 2- , 3- os. / 
4-os. termin pokój 2- , 3- os. 

/ 4-os. termin pokój 2- , 3- os. 
/4-os.

16.02 -  02.03•   960,-/  940,- 11.05 - 25.05 1690,-/1650,- 28.09 - 12.10 1570,-/1430,-
02.03 - 16.03• 1000,-/  970,- 25.05 - 08.06 1890,-/1720,- 12.10 - 26.10 1450,-/1380,-
16.03 - 30.03• 1035,-/  990,- 08.06 - 22.06 2060,-/2000,- 09.11 - 23.11• 1250,-/1130,-
30.03 - 13.04• 1060,-/  995,- 22.06 - 06.07 2180,-/2130,- 23.11 - 07.12• 1150,-/1020,-
13.04 - 27.04* 1320,-/1000,- 31.08 - 14.09 2050,-/1980,- 07.12 - 21.12• 1110,-/1000,-
27.04 - 11.05 1440,-/1350,- 14.09 - 28.09 1860,-/1830,- 21.12 - 04.01.20* 1640,-/1590,-

* turnusy świąteczne • turnusy w pro-
mocyjnej cenie (trzy zabiegi dziennie)

Cena (zł): uczestnik

Rej. OR/22/20/18   OD/22/13/18
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.
termin cena termin cena termin cena termin cena
12.01 - 25.01

1169,-

31.03 - 13.04 1239,- 01.07 - 14.07 1989,- 01.10 - 14.10 1369,-
19.01 - 01.02 15.04 - 28.04* 1439,- 16.07 - 29.07

2089,-
16.10 - 29.10 1309,-

26.01 - 08.02 30.04 - 13.05 1459,- 01.08 - 14.08 05.11 - 18.11
1179,-

09.02 - 22.02 15.05 - 28.05 1549,- 16.08 - 29.08 1909,- 20.11 - 03.12
01.03 - 14.03 31.05 - 13.06 1679,- 01.09 - 14.09 1649,- 05.12 - 18.12 1169,-
16.03 - 29.03 15.06 - 28.06 1729,- 16.09 - 29.09 1599,- 20.12 - 02.01.20** 1769,-

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

POMORZE

w Ustce

Ustka to atrakcyjna miejscowość nadmorska
Ośrodek położony jest 100 m od plaży i promenady nadmorskiej przystosowanej dla osób niepeł-
nosprawnych, na skraju lasu wydmowego, w strefie mikroklimatu. Specyficzny bodźcowy klimat 
morski i powietrze zawierające dużo jodu stwarzają warunki do naturalnej inhalacji. To miejsce, 

gdzie należy przyjechać, by poprawić stan zdrowia poprzez rehabilitację w rodzinnej atmosferze.

₪ Oferuje:
	pokoje	2-,	3-osobowe	z	pełnym	węzłem	sanitarnym	i	TV;	
 zabiegi:	 fizykoterapia	–	 światłolecznictwo	 (sollux,	 bioptron),	 elektroterapia	 (diadynamik,	 pulsa-

tronik,	 magnetotronik),	 ultradźwięki,	 jonoforeza,	 magnetoterapia,	 laseroterapia,	 termoterapia;	 
kinezyterapia	–	ćwiczenia	indywidualne	UGUL	i	grupowe.	Sala	gimnastyczna	wyposażona	w	ze-
staw	urządzeń	do	gimnastyki	i	rehabilitacji;	rehabilitacja	–	gabinety	masażu	leczniczego,	inhalacji,	 
hydroterapii	(częściowo	odpłatnej),	masaż	wirowy	kończyn	górnych	i	dolnych,	aquavibron.

 Do dyspozycji:	baza	zabiegowa,	lecznicza,	sala	telewizyjno-dydaktyczna,	sala	rehabilitacyjno-gim-
nastyczna	 do	 ćwiczeń	 indywidualnych	 i	 grupowych,	 gabinety	 specjalistyczne,	 sala	 internetowa	
i	 rowery	 (nieodpłatnie).	W	odległości	150	m	od	ośrodka	znajduje	się	Park	Wodny	z	solankami,	
biczami,	zjeżdżalniami.

₪ Ponadto (dodatkowo płatne): 
Opłata klimatyczna, wycieczki fakultatywne (Słupsk, Darłowo,  
Słowiński Park Narodowy, Gdańsk, Hel).

Rej. OR/22/20/16   OD/22/27/16

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruchu, słuch, wzrok, układ oddechowy, krążenia, pokarmo-
wy, krwiotwórczy, moczowo-płciowy, immunologiczny, schorzenia 
onkologiczne, laryngologiczne, endokrynologiczne, neurologiczne, 
reumatyczne, kręgosłupa,wady postawy, tarczyca, trzustka, wątroba, 
upośledzenie umysłowe, zespół Downa, nerwice, autyzm, cukrzyca, 
psychiczne, padaczka, kobiety po mastektomii.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (śniadanie i kolacja – bufet szwedzki, obiad porcjowany), opieka rehabilitacyjna, całodobowa 
opieka pielęgniarska, zabiegi medyczne, 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie oraz gimnastyka nad morzem, bogaty 
program artystyczny, w tym: wieczorki taneczne przy muzyce na żywo i mechanicznej, biesiady: marynarska, 
cygańska, grill, szanty, prelekcje na temat zdrowego stylu życia, wycieczki piesze.

* turnus wielkanocny  ** turnus świąteczno-noworoczny 

Cena (zł): uczestnik

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny

WŁÓKNIARZ
w Ustce

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.
termin cena termin cena termin cena termin cena
12.01 - 26.01

1372,-

13.04 - 27.04 1680,- 06.07 - 20.07
2506,-

28.09 - 12.10 1610,-
26.01 - 09.02 27.04 - 11.05 1750,- 20.07 - 03.08 12.10 - 26.10 1540,-
09.02 - 23.02 11.05 - 25.05 1848,- 03.08 - 17.08 26.10 - 09.11 1330,-
23.02 - 09.03 25.05 - 08.06 2072,- 17.08 - 31.08 2240,- 09.11 - 23.11 1372,-09.03 - 23.03 1260,- 08.06 - 22.06 2212,- 31.08 - 14.09 2072,- 23.11 - 07.12
23.03 - 06.04 1372,- 22.06 - 06.07 2310,- 14.09 - 28.09 2030,- 14.12 - 28.12 1792,-

ORW WŁÓKNIARZ usytuowany jest na najwyższym wybrzeżu klifowym w najbardziej malowniczej 
części Ustki, w dzielnicy turystyczno-wypoczynkowej, a jednocześnie w niedalekiej odległości 

od centrum miasta. Ośrodek posiada zejście na szeroką i piaszczystą plażę oraz trakt spacerowy 
wzdłuż wybrzeża. Walory zdrowotne usteckiego klimatu mają korzystny wpływ na drogi oddechowe 

i układ krążenia. Dużą atrakcją jest także bliskość Słowińskiego Parku Narodowego.

₪ Oferuje:
 zakwaterowanie w trzypiętrowym budynku z windą w pokojach 1, 2, 3- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 

balkonem, telewizorem, telefonem, czajnikiem elektrycznym. Własną dobrze przygotowana baza zabiegowa.  
Wysoko wykwalifikowany personel zapewniający fachową obsługę i pełne doradztwo w zakresie rehabilitacji. 

 zabiegi: fizykoterapia: fala uderzeniowa, magnetoterapia, laseroterapia punktowa, krioterapia punktowa, jono-
foreza, galwanizacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, symulacja TENS, stymulacja wg Kotz’a, ultra-
-dźwięki, naświetlanie IR-sollux, światło spolaryzowane Bio-V; masaż: klasyczny kręgosłupa całościowy, kończyn 
górnych i dolnych, sekwencyjny masaż uciskowy kończyny dolnej i górnej, limfatyczny częściowy (ręczny), wibra-
cyjny-Aquavibron, fotel masujący; hydroterapia i balneologia: kąpiel borowinowa, solankowa (jodowo-bromowa), 
perełkowa, perełkowa aromatyczna, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, masaż wirowy kończyn dolnych  
i kręgosłupa L-S, hydromasaż, inhalacja indywidualna, okłady borowinowe; kinezyterapia: gimnastyka indywidual-
na: czynna, czynno-bierna, izometryczna, gimnastyka zbiorowa.

 Do dyspozycji: kawiarnia bezalkoholowa, stołówka, sala kominkowa, bilard, boisko do mini siatkówki, stoły do teni-
sa stołowego, miejsce na ognisko-grill, mini siłownia na świeżym powietrzu, wokół mnóstwo ścieżek spacerowych, 
parking płatny: w terminie 27.04–12.10.2019 r. – 10 zł/doba.

₪ Ponadto (dodatkowo płatne): 
wycieczki autokarowe (odpłatnie: Słowiński Park Narodowy, Trójmiasto, Półwysep Helski, Darłowo-
-Darłówko), rejs statkiem po morzu, spacery po Ustce i okolicach (Muzeum Ziemi Steckiej, Muzeum 
Chleba), tematyczne spotkania muzyczne (np. wieczór kaszubski, biesiadny i inne).

Rej. OR/24/0016/16   OD/22/21/16

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich), narząd słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba  
psychiczna, padaczka, alergia, autyzm, celiakia, cukrzyca, układ krążenia, 
oddechowy, kobiety po mastektomii, mózgowe porażenie dziecięce, 
neurologiczne, reumatyczne, dermatologiczne, przemiany materii, 
układ krwiotwórczy, pokarmowy, moczowo-płciowey, schorzenia narzą-
dów wydzielania wewnętrznego, onkologiczne, laryngologiczne, zabu-
rzenia głosu i mowy i inne.

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie w komfortowych pokojach 1, 2, 3- osobowych, 3 posiłki dziennie (dopłata do diet: wegańska, 
bezglutenowa, inne), opiekę medyczną, 2 zabiegi dziennie według zaleceń lekarza (w dni robocze), realizację 
programu turnusu rehabilitacyjnego.

* turnus wielkanocny  ** turnus świąteczno-noworoczny 

Cena (zł): uczestnik

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2019r.

₪ Oferuje:
 pokoje 1- i 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, w większości z balkonami, wyposażone w telefon, 

lodówkę, radio, telewizor, czajnik bezprzewodowy, ręczniki, sprzęt plażowy – parawan, leżaki, Internet  
Wi-Fi;

 zabiegi: masaż (m.in. limfatyczny urządzeniem BOA, suchy, jednoodcinkowy, w fotelu typu Prezydent, wirowy 
kończyn dolnych i górnych), hydromasaż, aquavibron, kąpiel perełkowa, parowa, solanka, sauna, bicze szkockie, 
okłady borowinowe, naświetlanie lampą sollux i bioptron, inhalacje indywidualne, magnetoterapia, gimnastyka 
zbiorowa, indywidualna (UGUL), pętla Glissona, trakcja kręgosłupa, psychoterapia, zabiegi prądami galwaniczny-
mi, diadynamicznymi, laseroterapia, ultradźwięki, krioterapia.

 Do dyspozycji: bogata baza zabiegowa na miejscu, kawiarnia, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów i kijków do 
Nordic Walking, miejsce na grill i ognisko, plac zabaw i bawialnia dla dzieci, bilard, winda, bezpłatny parking.

Szczególny mikroklimat, złocona słońcem plaża
Ustronie Morskie to atrakcyjna miejscowość nadmorska. Ośrodek Zagłębie położony jest ok. 70 m  
od morza, które w tym miejscu należy do najczystszych w Polsce. Szczególny mikroklimat obfituje  

w aerozol morski o dużej zawartości jodu. Piękną, piaszczystą plażę okala pas lasu sosnowego.

Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

ZAGŁĘBIE
w Ustroniu Morskim

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (diety – niektóre dodatkowo płatne), opieka wyspecjalizowanej kadry medycznej, 3 zabiegi dziennie 
(30 zabiegów w turnusie), ubezpieczenie NNW, możliwość korzystania z basenu godzina/dziennie – 10 dni w dni robo-
cze (Aquapark „Helios” Centrum Sportowo-Rekreacyjne) i z zabiegów kosmetycznych, wieczorki taneczne – powitalny  
i pożegnalny, wieczorki taneczne z muzyką na żywo, grill, ognisko z pieczonym prosiakiem lub kiełbaskami, gry, 
zabawy, zawody sportowe, bal przebierańców oraz wycieczki autokarowe (płatne).

Rej. OR/32/0027/16  OD/32/0046/16

Cena (zł): uczestnik

termin A B termin A B termin A B
12.01 - 25.01•

1260 ,- 1160 ,-

04.05 - 17.05 1640 ,- 1490 ,- 24.08 - 06.09 1760 ,- 1620 ,-
26.01 - 08.02• 18.05 - 31.05 1700 ,- 1580 ,- 07.09 - 20.09 1650 ,- 1520 ,-
09.02 - 22.02• 01.06 - 14.06 1750 ,- 1630 ,- 21.09 - 04.10 1550 ,- 1450 ,-
23.02 - 08.03• 15.06 - 28.06 1830 ,- 1780 ,- 05.10 - 18.10 1430 ,- 1310 ,-
09.03 - 22.03 29.06 - 12.07

1990 ,- 1840 ,-

03.11 - 16.11 1240 ,- 1120 ,-23.03 - 05.04 1310 ,- 1250 ,- 13.07 - 26.07 17.11 - 30.11
06.04 - 19.04 1350 ,- 27.07 - 09.08 01.12 - 14.12 1210 ,- 1090 ,-
20.04 - 03.05* 1510 ,- 1400 ,- 10.08 - 23.08 19.12 - 02.01.2020** 1870 ,- 1710 ,-

** turnus świąteczny z kolacją wigilijną  
    oraz balem sylwestrowym

* turnus świąteczny (wielkanocny)A – koszt miejsca w pokoju z łazienką w budynku „A”  
B – koszt miejsca w pokoju z łazienką na I i II piętrze w budynku „B”

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
dysfunkcja narządu ruchu, wzroku, słuchu, upośledzenie umysłowe, 
choroba psychiczna, padaczka, układ krążenia, krwiotwórczy, moczo-
wo-płciowy, pokarmowy, oddechowy, immunologiczne, choroby neu-
rologiczne, reumatyczne, endokrynologiczne, onkologiczne, dermato-
logiczne, cukrzyca, alergia, autyzm, celiakia, otyłość, wady postawy, 
zespół Downa, choroba Parkinsona, mózgowe porażenie dziecięce, 
stwardnienie rozsiane, po laryngektomii, choroby przemiany materii, na-
rządów wydzielania wewnętrznego, zaburzenia głosu i mowy, niedo-
czynność tarczycy, kobiety po mastektomii.

Uwaga! Możliwość zabrania zwierząt (kot, pies) – 140 zł/14 dni 
(po uzgodnieniu z ośrodkiem).

• 40 zabiegów rehabilitacyjnychw turnusie
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Interferie Cechsztyn
w Ustroniu Morskim

OW-L „WSP OPOLE”
w Dźwirzynie

Rej. OD/32/0010/16

Rej. OR/16/02/17   OD/32/0008/18

termin pok. 2-, 3-os.
01.06 - 15.06 1775,-
15.06 - 29.06 1830,-
29.06 - 13.07 1920,-
13.07 - 27.07 1960,-
27.07 - 10.08 1925,-
10.08 - 24.08 1895,-
24.08 - 07.09 1825,-
07.09 - 21.09 1720,-

₪ Oferuje zabiegi:	okłady	borowinowe	częściowe,	okłady	pa-
rafinowe,	 kąpiel	 solankowa,	 kąpiel	 perełkowa,	 masaż	 wirowy	
kkd,	inhalacje,	ultradźwięki,	diadynamik,	 jonoforeza,	galwaniza-
cja,	prądy	TENS,	interdyn,	naświetlania	sollux	i	bioptron,	magne-
toterapia,	laser,	masaż	limfatyczny	BOA.

₪ Oferuje zabiegi:	kinezyterapia,	termoterapia,	elektroterapia,	
sonoterapia,	 balneoterapia,	 hydroterapia,	 światłolecznictwo,	
fizykoterapia,	ćwiczenia	siłowe,	masaż	klasyczny	i	limfatyczny	
–	płatny	dodatkowo.

Cena (zł): uczestnik

Cena (zł): uczestnik

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, układ krążenia, oddechowy, moczowo-płciowy, pokarmowy, krwiotwórczy, schorzenia kręgosłupa, endo-
krynologiczne, metaboliczne, neurologiczne, dermatologiczne, narządów wydzielania wewnętrznego, przemiany materii, 
reumatyczne, wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, psychiczne, cukrzyca, alergie, jąkający się, padaczka, upo-
śledzenie umysłowe, zaburzenia głosu i mowy, choroby skóry, kobiety po mastektomii.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózku inwa-
lidzkim), narząd wzroku, upośledzenie umysłowe, chorob psychiczn, 
padaczk, układ krążenia, oddechowy, autyzm, zespół Downa, choroby 
neurologiczne, mózgowe porażenie dziecięcę, stwardnienie rozsiane, 
zaburzenia rozwoju psychoruchowego, cukrzyca, schorzenia onkolo-
giczne.

Ośrodek położony w centrum nadmorskiego kurortu. 
Do plaży ok. 200 m.

Ośrodek położony ok. 250 m do plaży, a także niedaleko 
jeziora Resko.

Opiekun – 100 zł taniej. Zniżki dla dzieci. 

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie (pok. 1-, 2-, 3-os. oraz studio z łazienkami, TV, telefon), 
wyżywienie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady 
serwowane do stolika) diety do uzgodnienia, doraźna opieka pielę-
gniarska, badania lekarskie na początku i na końcu turnusu, 2 zabiegi 
dziennie (w dni robocze), kolacja tematyczna w formie grilla lub kuchni 
śródziemnomorskiej, wieczorki taneczne, 2x Aquapark.

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie według wybranego standardu, wyżywienie (śnia-
danie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany do 
stolika), wizyta lekarska, 2 zabiegi dziennie (w dniu robocze) – wg. 
wskazań lekarza, realizacja programu usprawniająco-rekreacyjnego.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

termin
os. 
dorosła
(st.1 -DEF)*

termin
os. 
dorosła
(st.1 -DEF)*

04.05 - 18.05 1502,- 27.07 - 10.08 2160,-
18.05 - 01.06 1544,- 10.08 - 24.08 2090,-
01.06 - 15.06 1740,- 24.08 - 07.09 1838,-
15.06 - 29.06 1866,- 07.09 - 21.09 1670,-
29.06 - 13.07 2090,- 21.09 - 05.10 1516,-
13.07 - 27.07 2160,- 05.10 - 19.10 1432,-
* pokoje z łazienką, TV, lodówką 
Uwaga! Zniżki dla dzieci. Opiekun 200 zł taniej
Dopłata do pok. 1 os.: + 10%
Dopłata do niewykorzystanego łóżka/miejsca: + 15%
W ofercie ośrodka dostępne są pokoje o podwyższonym  
i obniżonym standardzie.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT)
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₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, choroby psychiczne, alergie, choroby neurologiczne, reumatyczne, układ pokarmowy, moczowo-
-płciowy, krwiotwórczy, krążenia, oddechowy, narządów wydzielania wewnętrznego, upośledzenie umysłowe,  
padaczka, kobiety po mastektomii.

Tylko nad polskim morzem poprawisz swoją  
odporność na cały rok

termin pok. 2-, 3-os.
23.04 - 07.05 1380,-
16.06 - 30.06 1750,-
01.07 - 15.07 1850,-
08.09 - 22.09 1630,-
23.09 - 07.10 1500,-
08.10 - 22.10 1400,-

termin pok. 2-os., / 1-os.
12.05 - 26.05 1530,- / 1989,-
26.05 - 09.06 1750,- / 2275,-
09.06 - 23.06 1860,- / 2418,-
23.06 - 07.07 1970,- / 2561,-
25.08 - 08.09 1860,- / 2418,-
08.09 - 22.09 1750,- / 2275,-
22.09 - 06.10 1530,- / 1989,-

Ośrodek Wczasowo 
-Rehabilitacyjny

BURSZTYN 
we Władysławowie

Hotel PEKIN
we Władysławowie

₪ Oferuje zabiegi: hydromasaż, masaże ręczne (kończyn górnych, 
dolnych, leczniczy), masaż wirowy kończyn  dolnych, ultradźwięki, ma-
gnetoterapia, laseroterapia, elektrostymulacja, krioterapia miejscowa, 
okłady borowinowe, gimnastyka na basenie, na sali gimnastycznej.

Cena (zł): uczestnik

Cena (zł): uczestnik

                                               ₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, układ krążenia, oddechowy, moczowo-płciowy, padaczka, alergia, cukrzyca, kobiety po mastektomii, 
wady postawy, upośledzenie umysłowe, psychiczne, narządów wydzielania wewnętrznego.

W stylu chińskiej kultury orientu. Ośrodek położony na
Pomorzu ok. 800 m od morza (dowóz na plażę meleksem)

Rej. OR/22/03/17   OD/22/09/17

Opiekun (bez zabiegów) 
– 50 zł taniej

Uwaga: w ośrodku jest winda

Opiekun (bez zabiegów) – 100 zł taniej

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie (pok. 2-, 3-os. z łazienkami, balkonami, TV, czajnik),  
wyżywienie porcjowane (śniadania, obiady z podwieczorkiem, kolacje), diety do 
uzgodnienia, opieka medyczna (pielęgniarka całodobowo), 2 zabiegi dziennie 
(w dni robocze), 4 x w turnusie gimnastyka w basenie (w Centralnym Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”), prelekcja w pracowni bursztynu  
w Chłapowie, wieczorek taneczny, biesiada kaszubska.

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie (pok 1, 2 -os z łazienkami i TV) wyżywienie (śniadania, 
kolacje – bufet szwedzki, obiady serwowane) opieka lekarsko-pielęgniar-
ska, badanie lekarskie na początku i na końcu turnusu, 2 zabiegi dziennie, 
łącznie 20 (z wyłączeniem masażu całościowego), program KO, m.in. 
dwa wieczorki taneczne, uroczysta kolacja chińska; dostęp do Internetu.

₪ Ponadto (dodatkowo płatne):
korzystanie z basenu, sauny, minisiłowni, diety (cukrzycowa, lekko-
strawna, wegetariańska), opłata klimatyczna, parkingowa.

Ośrodek położony w centrum turystycznym Władysławowa, 
ok. 200 m od morza. 

₪ Oferuje zabiegi: laser, krioterapia miejscowa, inhalacje, hydroterapia 
w basenie (200 m od ośrodka), prądy interferencyjne, prądy Traberta, lampa 
sollux, lampa solaris, ultradźwięki, fonoforeza, jonoforeza, diadynamik, pole 
magnetyczne, okłady borowinowe z borowiny alpejskiej, masaż w fotelu  
masującym z muzykoterapią.

Rej. OD/22/37/16

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 r.

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


