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Oferta
z przejazdem

Ośrodek
przyjmuje

osoby
na wózkach

Ceny
specjalne
dla dzieci

Odkryty
basen

w ośrodku

Kryty
basen

w ośrodku

W ośrodku
akceptowane
są zwierzęta

Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków wypoczynku, a dla 

zainteresowanych również rehabilitacji. Mamy ofertę dla dużych i małych, zapracowanych 

i zmęczonych oraz mających za dużo energii. Znajdzie się coś dla chcących zdrowo się 

odżywiać, schudnąć i przytyć!!!

Posiadamy w ofercie  sprawdzone, ośrodki, sanatoria, hotele, oferujące szeroką gamę 

zabiegów rehabilitacyjnych i leczące różne schorzenia. Szczególnie polecamy nasz ośrodek 

„MEDUZA” w  MRZEŻYNIE.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak największą satysfakcję podczas 

pobytu na organizowa-nych przez nas wyjazdach i moc wspaniałych wspomnień po ich 

zakończeniu.

Posiadamy:

ź Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR 10/0008/18.

ź Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Marszałka 

Województwa Łódzkiego nr 00432.

ź Gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń

i Reasekuracji S.A. Nr 04.751.241.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Sprawdź, że można nam zaufać!

Jesteśmy firmą działającą od ponad 20 lat, 

specjalizującą się w organizowaniu 

turnusów rehabilitacyjnych, wczasów 

zdrowotnych, wczasów z odnową biolo-

giczną, wczasów rodzinnych i dla seniora, 

wyjazdów integracyjnych.

PENSJONAT   

PORTOWY - MRZEŻYNO

Serdecznie zapraszamy do wypoczynku w nowo wybudowanym, zacisznym 

pensjonacie  "PORTOWY", który położony jest w centrum Mrzeżyna ale 

jednocześnie z dala od zgiełku miasta, przy pięknie wyremontowanym Porcie. 

Pensjonat znajduje się 150 metrów od plaży i 50 m od rzeki Regi. 

Dysponujemy ośmioma przestronnymi pokojami od 19 do 48 m2. Wszystkie 

pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny, TV, internet bezprzewodowy i aneks 

kuchenny (bez płyty grzewczej), czajnik, lodówka, mikrofala, kawiarka, podstawowa 

zastawa stołowa, sprzęt plażowy.

W pobliżu pensjonatu "PORTOWY" znajdą Państwo piekarnię z pachnącymi 

i smacznymi wypiekami, kino, liczne restauracje, sklepy, atrakcje dla dzieci itp. 

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "MEDUZA", który znajduje się 

20 m od pensjonatu mogą Państwo wykupić smaczne posiłki.

SEZON WYSOKI 
Pokój

Pokój 2-os.

Pokój 2-4 os.

Apartament z 1 sypialnią

Apartament z 2 sypialniami 

1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób

205

235

-

-

220

250

280

400

-

305

335

420

-

360

390

460

-

-

-

500

-

-

-

540

Cena za pokój/doba

SEZON ŚREDNI  

Pokój

Pokój 2-os.

Pokój 2-4 os.

Apartament z 1 sypialnią

Apartament z 2 sypialniami 

1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób

165

185

-

-

180

200

220

320

-

255

275

340

-

310

330

380

-

-

-

420

-

-

-

460

Cena za pokój/doba

SEZON NISKI  

Pokój

Pokój 2-os.

Pokój 2-4 os.

Apartament z 1 sypialnią

Apartament z 2 sypialniami 

1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób

145

165

-

-

160

180

200

280

-

235

255

300

-

290

310

340

-

-

-

380

-

-

-

420

Cena za pokój/doba

21.06 - 31.08 / 24.12 - 31.12

01.05 - 20.06 / 01.09 - 30.09

01.10 - 23.12 / 01.01 - 30.04

DOBA HOTELOWA od godz. 16:00 do 10:00

DZIECI do lat 3 bezpłatnie (bez świadczeń)

PARKING bezpłatny (Ilość miejsc ograniczona)

ZWIERZĘTA: pensjonat nie przyjmuje zwierząt.

TRANSPORT: własny.

www.portowy.pl
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zainteresowanych również rehabilitacji. Mamy ofertę dla dużych i małych, zapracowanych 

i zmęczonych oraz mających za dużo energii. Znajdzie się coś dla chcących zdrowo się 
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Województwa Łódzkiego nr 00432.

ź Gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń

i Reasekuracji S.A. Nr 04.751.241.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Sprawdź, że można nam zaufać!

Jesteśmy firmą działającą od ponad 20 lat, 

specjalizującą się w organizowaniu 

turnusów rehabilitacyjnych, wczasów 

zdrowotnych, wczasów z odnową biolo-

giczną, wczasów rodzinnych i dla seniora, 

wyjazdów integracyjnych.

PENSJONAT   

PORTOWY - MRZEŻYNO

Serdecznie zapraszamy do wypoczynku w nowo wybudowanym, zacisznym 

pensjonacie  "PORTOWY", który położony jest w centrum Mrzeżyna ale 

jednocześnie z dala od zgiełku miasta, przy pięknie wyremontowanym Porcie. 

Pensjonat znajduje się 150 metrów od plaży i 50 m od rzeki Regi. 

Dysponujemy ośmioma przestronnymi pokojami od 19 do 48 m2. Wszystkie 

pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny, TV, internet bezprzewodowy i aneks 

kuchenny (bez płyty grzewczej), czajnik, lodówka, mikrofala, kawiarka, podstawowa 

zastawa stołowa, sprzęt plażowy.

W pobliżu pensjonatu "PORTOWY" znajdą Państwo piekarnię z pachnącymi 

i smacznymi wypiekami, kino, liczne restauracje, sklepy, atrakcje dla dzieci itp. 
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20 m od pensjonatu mogą Państwo wykupić smaczne posiłki.
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OŚRODEK REHABILITACYJNO – WYPOCZYNKOWY

MEDUZA - MRZEŻYNO

WCZASY 

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, 

14/7 noclegów, program kulturalno-oświatowy: wycieczki, biesiady przy 

ognisku, wieczorki taneczne z poczęstunkiem.

INFORMACJE DODATKOWE: Dzieci 3-10 lat z ½ wyżywienia w terminach 

30.05-11.09, 20.12–03.01 - cena wczasów 1550 zł (pokój 2-osobowy), 

1500 zł (pokój 3-osobowy), 1450 zł (pokój 4-osobowy), w pozostałych 

terminach 1200 zł (przy 7-dniowych pobytach cena proporcjonalna do 

ilości dni). Dzieci do 3 lat gratis bez świadczeń i na wspólnym spaniu, 

oddzielne łóżko 500 zł. Pokoje bez balkonu cena minus 30 zł w terminach 

14.06-27.08. Pokoje 3-osobowe cena minus 50 zł, pokoje 4-osobowe 

cena minus 100 zł. Pokoje 1-osobowe (301, 302 III p.) dopłata 150 zł. 

Pokoje 2-osobowe do wyłącznego wykorzystania – dopłata 50% ceny 

podstawowej ( I i II p), 550 zł III p, w terminach 14.06-27.08, w pozostałych 

terminach 500 zł I, II p, 300 zł III p. Apartamenty dopłata 300 zł/pokój 

w terminach 14.06-27.08, w pozostałych terminach 200 zł (przy 

OŚRODEK REHABILITACYJNO – WYPOCZYNKOWY

MEDUZA - MRZEŻYNO

Ośrodek całoroczny, usytuowany w odległości 150 m od plaży. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu ruchu, upośledzenie 
umysłowe, choroby psychiczne, epi, układ krążenia, oddechowy, 
krwiotwórczy, choroby neurologiczne, osoby po laryngektomii, 
autyzm, Zespół Downa, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, 
głosu i mowy, schorzenia metaboliczne, dermatologiczne, 
endokrynologiczne, onkologiczne i reumatyczne. 

ZABIEGI: masaż klasyczny, Ugul, bieżnia, fotele do masażu, 
magnetronik, laser, ultradźwięki, galwanizacja, diadynamik, 
jonofereza, prądy TENS i Traberta, elektrostymulacja, viofor JPS, 
hydromasaż, masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, 
aquavibron, fango, okłady borowinowe (plastry), krioterapia 
miejscowa, inhalacja solankowa, bioptron, sollux. 

POKOJE: 1, 2, 3, 4-osobowe (z balkonami i bez) oraz apartamenty, 
wszystkie z łazienką, TV, ręcznikami, czajnikiem elektrycznym, 
sprzętem plażowym. 

INNE: Jadalnia klimatyzowana, kawiarnia, windy, salka 
gimnastyczna, miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci, 
rowery, parking, internet bezprzewodowy w recepcji i kawiarni.

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika,

14 noclegów, 3 zabiegi dziennie w dni robocze (z wyłączeniem masażu 

suchego), doraźna opieka medyczna, realizacja programu integracji 

społecznej: wycieczki, biesiady przy ognisku, wieczorki taneczne 

z poczęstunkiem, zajęcia w grupach.

INFORMACJE DODATKOWE: Opiekun bez zabiegów cena  minus 50 zł. 

Dzieci 3-10 lat z ½ wyżywienia: cena  minus 15%. Dzieci do 3 lat gratis 

(na wspólnym łóżku, bez świadczeń). Pokoje bez balkonu cena  minus 30 zł, 

w terminach 14.06-27.08. Pokoje 1-osobowe (301, 302 III p) dopłata 150 zł. 

Pokoje 2-osobowe do wyłącznego wykorzystania opłata dodatkowa 50% 

ceny podstawowej za turnus (I i IIp.), 550 zł (III p.) w terminach 14.06-27.08, 

w pozostałych terminach + 500 zł (I, II p.) + 300 zł (III p.). Apartamenty 

opłata dodatkowa 300 zł/pokój w terminach 14.06-27.08, w pozostałych 

terminach 200zł/ pokój. Zwierzęta opłata 25zł/doba. Parking niestrzeżony  

bezpłatny dla uczestników turnusu (ograniczona ilość miejsc).

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem 

ostatniego dnia turnusu  +  prowiant  na  drogę. 

Doba hotelowa od godz. 16.00 do 10.00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat. 

Turnus Świąteczno-Noworoczny obejmuje Święta z pełną oprawą i Zabawę 

Sylwestrową z muzyką na żywo. 

*promocji i rabatów nie łączymy.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi opłata dodatkowa 170 zł (autokar 

lub bus), w jedną stronę 90 zł.

Terminy 

turnusów

15.04 – 29.04

30.04 - 14.05

15.05 - 29.05

30.05 - 13.06

14.06 - 28.06

29.06 - 13.07

14.07 - 28.07

29.07 - 12.08

13.08 - 27.08

28.08 - 11.09

12.09 - 26.09

27.09 - 11.10

Pokój 
2-osobowy
cena za osobę

1420

1450

1550

1720

1820

1920

2020

2020

1920

1720

1550

1420

1790

1420

1450

1500

1670

1770

1870

1970

1970

1870

1670

1500

1420

1740
Turnus Świąteczny

20.12 - 03.01

1420

1450

1450

1620

1720

1820

1920

1920

1820

1620

1450

1420

1690

Terminy turnusów

14 dniowych

15.04 – 29.04

30.04 - 14.05

15.05 - 29.05

30.05 - 13.06

14.06 - 28.06

29.06 - 13.07

14.07 - 28.07

29.07 - 12.08

13.08 - 27.08

28.08 - 11.09

12.09 - 26.09

27.09 - 11.10

20.12 - 03.01

1420

1450

1550

1720

1820

1920

2020

2020

1920

1720

1550

1420

1790

Cena za

osobę

Terminy turnusów

7 dniowych

15.04-22.04      

30.04-07.05      

15.05-22.05     

30.05-06.06    

14.06-21.06      

29.06-06.07      

14.07-21.07     

29.07-05.08      

13.08-20.08      

28.08-04.09    

12.09-19.09      

27.09-04.10      

20.12-27.12    

760

780

830

910

960

1010

1060

1060

1010

910

830

760

950

Cena za

osobę

    22.04-29.04

    07.05-14.05

 22.05-29.05

  06.06-13.06

21.06-28.06

06.07-13.07

 21.07-28.07

 05.08-12.08

 20.08-27.08

 04.09-11.09

 19.09-26.09

 04.10-11.10

 27.12-03.01

7-dniowych pobytach cena proporcjonalna do ilości dni). Wypożyczenie 

lodówki 6 zł/doba, łóżeczko dla dziecka 5 zł/doba, krzesełka do karmienia 

dzieci gratis. Parking niestrzeżony, bezpłatny dla uczestników turnusu 

(ograniczona ilość miejsc). 

Zwierzęta – opłata 25 zł/doba. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem 

ostatniego dnia turnusu + prowiant na drogę. Doba hotelowa od godz. 

16.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. Ceny zawierają podatek 8% Vat.

Turnus Świąteczno-Noworoczny obejmuje Święta z pełną oprawą 

i Zabawę Sylwestrową z muzyką na żywo.

Promocji i rabatów nie łączymy.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi opłata dodatkowa 170 zł, w jedną 

stronę 90 zł.

Pokój 
3-osobowy
cena za osobę

Pokój 
4-osobowy
cena za osobę
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OŚRODEK REHABILITACYJNO – WYPOCZYNKOWY

MEDUZA - MRZEŻYNO

WCZASY 

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, 

14/7 noclegów, program kulturalno-oświatowy: wycieczki, biesiady przy 

ognisku, wieczorki taneczne z poczęstunkiem.

INFORMACJE DODATKOWE: Dzieci 3-10 lat z ½ wyżywienia w terminach 

30.05-11.09, 20.12–03.01 - cena wczasów 1550 zł (pokój 2-osobowy), 

1500 zł (pokój 3-osobowy), 1450 zł (pokój 4-osobowy), w pozostałych 

terminach 1200 zł (przy 7-dniowych pobytach cena proporcjonalna do 

ilości dni). Dzieci do 3 lat gratis bez świadczeń i na wspólnym spaniu, 

oddzielne łóżko 500 zł. Pokoje bez balkonu cena minus 30 zł w terminach 

14.06-27.08. Pokoje 3-osobowe cena minus 50 zł, pokoje 4-osobowe 

cena minus 100 zł. Pokoje 1-osobowe (301, 302 III p.) dopłata 150 zł. 

Pokoje 2-osobowe do wyłącznego wykorzystania – dopłata 50% ceny 

podstawowej ( I i II p), 550 zł III p, w terminach 14.06-27.08, w pozostałych 

terminach 500 zł I, II p, 300 zł III p. Apartamenty dopłata 300 zł/pokój 

w terminach 14.06-27.08, w pozostałych terminach 200 zł (przy 

OŚRODEK REHABILITACYJNO – WYPOCZYNKOWY

MEDUZA - MRZEŻYNO

Ośrodek całoroczny, usytuowany w odległości 150 m od plaży. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu ruchu, upośledzenie 
umysłowe, choroby psychiczne, epi, układ krążenia, oddechowy, 
krwiotwórczy, choroby neurologiczne, osoby po laryngektomii, 
autyzm, Zespół Downa, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, 
głosu i mowy, schorzenia metaboliczne, dermatologiczne, 
endokrynologiczne, onkologiczne i reumatyczne. 

ZABIEGI: masaż klasyczny, Ugul, bieżnia, fotele do masażu, 
magnetronik, laser, ultradźwięki, galwanizacja, diadynamik, 
jonofereza, prądy TENS i Traberta, elektrostymulacja, viofor JPS, 
hydromasaż, masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, 
aquavibron, fango, okłady borowinowe (plastry), krioterapia 
miejscowa, inhalacja solankowa, bioptron, sollux. 

POKOJE: 1, 2, 3, 4-osobowe (z balkonami i bez) oraz apartamenty, 
wszystkie z łazienką, TV, ręcznikami, czajnikiem elektrycznym, 
sprzętem plażowym. 

INNE: Jadalnia klimatyzowana, kawiarnia, windy, salka 
gimnastyczna, miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci, 
rowery, parking, internet bezprzewodowy w recepcji i kawiarni.

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika,

14 noclegów, 3 zabiegi dziennie w dni robocze (z wyłączeniem masażu 

suchego), doraźna opieka medyczna, realizacja programu integracji 

społecznej: wycieczki, biesiady przy ognisku, wieczorki taneczne 

z poczęstunkiem, zajęcia w grupach.

INFORMACJE DODATKOWE: Opiekun bez zabiegów cena  minus 50 zł. 

Dzieci 3-10 lat z ½ wyżywienia: cena  minus 15%. Dzieci do 3 lat gratis 

(na wspólnym łóżku, bez świadczeń). Pokoje bez balkonu cena  minus 30 zł, 

w terminach 14.06-27.08. Pokoje 1-osobowe (301, 302 III p) dopłata 150 zł. 

Pokoje 2-osobowe do wyłącznego wykorzystania opłata dodatkowa 50% 

ceny podstawowej za turnus (I i IIp.), 550 zł (III p.) w terminach 14.06-27.08, 

w pozostałych terminach + 500 zł (I, II p.) + 300 zł (III p.). Apartamenty 

opłata dodatkowa 300 zł/pokój w terminach 14.06-27.08, w pozostałych 

terminach 200zł/ pokój. Zwierzęta opłata 25zł/doba. Parking niestrzeżony  

bezpłatny dla uczestników turnusu (ograniczona ilość miejsc).

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem 

ostatniego dnia turnusu  +  prowiant  na  drogę. 

Doba hotelowa od godz. 16.00 do 10.00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat. 

Turnus Świąteczno-Noworoczny obejmuje Święta z pełną oprawą i Zabawę 

Sylwestrową z muzyką na żywo. 

*promocji i rabatów nie łączymy.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi opłata dodatkowa 170 zł (autokar 

lub bus), w jedną stronę 90 zł.

Terminy 

turnusów

15.04 – 29.04

30.04 - 14.05

15.05 - 29.05

30.05 - 13.06

14.06 - 28.06

29.06 - 13.07

14.07 - 28.07

29.07 - 12.08

13.08 - 27.08

28.08 - 11.09

12.09 - 26.09

27.09 - 11.10

Pokój 
2-osobowy
cena za osobę

1420

1450

1550

1720

1820

1920

2020

2020

1920

1720

1550

1420

1790

1420

1450

1500

1670

1770

1870

1970

1970

1870

1670

1500

1420

1740
Turnus Świąteczny

20.12 - 03.01

1420

1450

1450

1620

1720

1820

1920

1920

1820

1620

1450

1420

1690

Terminy turnusów

14 dniowych

15.04 – 29.04

30.04 - 14.05

15.05 - 29.05

30.05 - 13.06

14.06 - 28.06

29.06 - 13.07

14.07 - 28.07

29.07 - 12.08

13.08 - 27.08

28.08 - 11.09

12.09 - 26.09

27.09 - 11.10

20.12 - 03.01

1420

1450

1550

1720

1820

1920

2020

2020

1920

1720

1550

1420

1790

Cena za

osobę

Terminy turnusów

7 dniowych

15.04-22.04      

30.04-07.05      

15.05-22.05     

30.05-06.06    

14.06-21.06      

29.06-06.07      

14.07-21.07     

29.07-05.08      

13.08-20.08      

28.08-04.09    

12.09-19.09      

27.09-04.10      

20.12-27.12    

760

780

830

910

960

1010

1060

1060

1010

910

830

760

950

Cena za

osobę

    22.04-29.04

    07.05-14.05

 22.05-29.05

  06.06-13.06

21.06-28.06

06.07-13.07

 21.07-28.07

 05.08-12.08

 20.08-27.08

 04.09-11.09

 19.09-26.09

 04.10-11.10

 27.12-03.01

7-dniowych pobytach cena proporcjonalna do ilości dni). Wypożyczenie 

lodówki 6 zł/doba, łóżeczko dla dziecka 5 zł/doba, krzesełka do karmienia 

dzieci gratis. Parking niestrzeżony, bezpłatny dla uczestników turnusu 

(ograniczona ilość miejsc). 

Zwierzęta – opłata 25 zł/doba. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem 

ostatniego dnia turnusu + prowiant na drogę. Doba hotelowa od godz. 

16.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. Ceny zawierają podatek 8% Vat.

Turnus Świąteczno-Noworoczny obejmuje Święta z pełną oprawą 

i Zabawę Sylwestrową z muzyką na żywo.

Promocji i rabatów nie łączymy.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi opłata dodatkowa 170 zł, w jedną 

stronę 90 zł.

Pokój 
3-osobowy
cena za osobę

Pokój 
4-osobowy
cena za osobę
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OŚRODEK  WYPOCZYNKOWY 

POSEJDON - JASTARNIA
OŚRODEK  WYPOCZYNKOWY HOTEL***

JAWOR - SARBINOWO

Sarbinowo to miejscowość położona 25 km od Kołobrzegu. 
Ośrodek usytuowany w centrum Sarbinowa ok. 100 m od morza. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, upośledzenie 
umysłowe, padaczka, choroby układu krążenia, krwiotwórczego, 
oddechowego, pokarmowego, choroby neurologiczne, reumaty-
czne, narządów wydzielania wewnętrznego, psychiczne, autyzm, 
alergia, hemofilia, wady postawy, rozwoju psychoruchowego, 
dziecięce porażenie mózgowe, zaburzenia głosu i mowy, 
cukrzyca, schorzenia dermatologiczne, endokrynologiczne, 
metaboliczne, onkologiczne, moczowo-płciowe, przewlekłe 
zapalenie trzustki, kobiety po mastektomii. 

ZABIEGI: inhalacje, ultradźwięki, interdyn, sollux, magneto-
terapia, masaż klasyczny całkowity i częściowy, aquavibron, 
hydromasaż, okłady borowinowe, gimnastyka zbiorowa 
i indywidualna. 

POKOJE: 2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 
balkonami, wyposażone w TV, radio, sprzęt plażowy, ręczniki, 
czajnik, chłodziarkę. 

INNE: jadalnia, kawiarnia z drink barem, sauna sucha i mokra, 
jacuzzi, sala fitness, wypożyczalnia rowerów, sala wielofunkcyjna, 
plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki siatkowej, nożnej, miejsce na 
ognisko, grilla, wypożyczalnia rowerów, kijki Nordic Walking, 
internet, winda, parking, basen wewnętrzny (7,40x14,50m) 
i zewnętrzny (8x4m)

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad 

serwowany do stolika, 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza 

(w dni robocze), gimnastyka poranna w dni robocze, 1 godz. basenu 

dziennie, doraźna opieka lekarska, program kulturalno-oświatowy: 2 spot-

kania integracyjne z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów cena minus 100 zł. Dopłata 100 zł turnus do 

zabiegów limfatycznych (powyżej 10 osób na turnusie). Dzieci 3-10 lat 

z zabiegami cena minus 100 zł, bez zabiegów minus 200 zł. Dzieci do 3 lat 

bez świadczeń 20 zł/doba. Diety 15 zł/doba z wyjątkiem diety cukrzycowej. 

Pokoje 1-osobowe komfort dopłata 60 zł/doba. Zwierzęta opłata 30 

zł/doba. Parking bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową 

osoby niepełnosprawnej, pozostali uczestnicy 50% obowiązującej stawki. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia turnusu, zakończenie 

obiadem ostatniego dnia. Doba hotelowa od 17:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego, opłata 

dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Jastarnia położona w środkowej części Mierzei Helskiej, 13 km 

od Helu i 24 km od Władysławowa. Ośrodek usytuowany 

bezpośrednio przy plaży od strony Zatoki Puckiej, posiada 

własne molo, gdzie funkcjonuje szkółka windsurfingu. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 

poruszające się na wózkach, upośledzenie umysłowe, choroby 

psychiczne, neurologiczne, padaczka, układ krążenia i odde-

chowy, hemofilia, wady postawy, przewlekła zapalenie trzustki, 

zaburzenia głosu i mowy, mózgowe porażenie dziecięce, 

zaburzenia rozwoju psychoruchowego, schorzenia laryngolo-

giczne, skolioza. 

ZABIEGI: aquavibron, hydromasaż, inhalacje, interdyn, 

krioterapia, masaż klasyczny całkowity i częściowy masaż 

wirowy, masaż limfatyczny, magnetoterapia, okłady borowinowe, 

bieżnia elektryczna. 

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 

wyposażone w TV, radio, ręczniki, sprzęt plażowy. Układ pokoi ma 

charakter „galeriowy” - wejście z otwartego korytarza.

INNE: jadalnia, kawiarnia, świetlica, sala do ćwiczeń z bieżnią 

elektryczną, bilard, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do 

piłki siatkowej, koszykowej, miejsce na grilla, możliwość 

wypożyczenia sprzętu wodnego, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie bufetu), obiad 

serwowany do stolika, 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza, 

gimnastyka poranna w dni robocze, opieka lekarska, program kulturalno-

oświatowy: 2 spotkania integracyjne z poczęstunkiem, ognisko 

z pieczeniem kiełbasek.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów minus 100 zł od ceny. Dopłata 100 zł/turnus do 

zabiegów limfatycznych (powyżej 10 osób na turnus). Dzieci 3-10 lat 

z zabiegami  minus 100 zł, bez zabiegów minus 200 zł. Dzieci do 3 lat bez 

świadczeń 15 zł/doba. Pokoje 1-osobowe dopłata 40 zł/doba, pokoje na 

parterze minus 100 zł od ceny turnusu. Diety dopłata 15 zł/doba 

z wyjątkiem diety cukrzycowej. Zwierzęta opłata 30zł/doba. Parking 

bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową osoby niepełno-

sprawnej, pozostali uczestnicy 50% obowiązującej stawki. Rozpoczęcie 

turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie obiadem ostatniego dnia 

turnusu. Doba hotelowa od godz.17:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego, opłata 

dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Terminy

turnusów

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

31.08 - 14.09

14.09 - 28.09

Pokój 2-osobowy

cena za osobę

1890

1940

1890

1810 

1750

1800

1750

1710

Pokój 3, 4-osobowy

cena za osobę

Terminy 

turnusów

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

31.08 - 14.09

14.09 - 28.09

1990

2040

1990

1910

1850

1900

1850

1810

Pokoje komfort

Pokój 2-osobowy

cena za osobę

Pokój 3, 4-osobowy

cena za osobę

Pokoje standard Terminy

turnusów

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

24.08 - 07.09

07.09 - 21.09

Pokój 2-osobowy

cena za osobę

1660

1690

1690

1620

1560

1590

1590

1520

Pokój 3, 4-osobowy

cena za osobę

Terminy

turnusów

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

24.08 - 07.09

07.09 - 21.09

Aneks dla 2-osób

cena za osobę

1790

1820

1820

1750
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OŚRODEK  WYPOCZYNKOWY 

POSEJDON - JASTARNIA
OŚRODEK  WYPOCZYNKOWY HOTEL***

JAWOR - SARBINOWO

Sarbinowo to miejscowość położona 25 km od Kołobrzegu. 
Ośrodek usytuowany w centrum Sarbinowa ok. 100 m od morza. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, upośledzenie 
umysłowe, padaczka, choroby układu krążenia, krwiotwórczego, 
oddechowego, pokarmowego, choroby neurologiczne, reumaty-
czne, narządów wydzielania wewnętrznego, psychiczne, autyzm, 
alergia, hemofilia, wady postawy, rozwoju psychoruchowego, 
dziecięce porażenie mózgowe, zaburzenia głosu i mowy, 
cukrzyca, schorzenia dermatologiczne, endokrynologiczne, 
metaboliczne, onkologiczne, moczowo-płciowe, przewlekłe 
zapalenie trzustki, kobiety po mastektomii. 

ZABIEGI: inhalacje, ultradźwięki, interdyn, sollux, magneto-
terapia, masaż klasyczny całkowity i częściowy, aquavibron, 
hydromasaż, okłady borowinowe, gimnastyka zbiorowa 
i indywidualna. 

POKOJE: 2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 
balkonami, wyposażone w TV, radio, sprzęt plażowy, ręczniki, 
czajnik, chłodziarkę. 

INNE: jadalnia, kawiarnia z drink barem, sauna sucha i mokra, 
jacuzzi, sala fitness, wypożyczalnia rowerów, sala wielofunkcyjna, 
plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki siatkowej, nożnej, miejsce na 
ognisko, grilla, wypożyczalnia rowerów, kijki Nordic Walking, 
internet, winda, parking, basen wewnętrzny (7,40x14,50m) 
i zewnętrzny (8x4m)

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad 

serwowany do stolika, 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza 

(w dni robocze), gimnastyka poranna w dni robocze, 1 godz. basenu 

dziennie, doraźna opieka lekarska, program kulturalno-oświatowy: 2 spot-

kania integracyjne z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów cena minus 100 zł. Dopłata 100 zł turnus do 

zabiegów limfatycznych (powyżej 10 osób na turnusie). Dzieci 3-10 lat 

z zabiegami cena minus 100 zł, bez zabiegów minus 200 zł. Dzieci do 3 lat 

bez świadczeń 20 zł/doba. Diety 15 zł/doba z wyjątkiem diety cukrzycowej. 

Pokoje 1-osobowe komfort dopłata 60 zł/doba. Zwierzęta opłata 30 

zł/doba. Parking bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową 

osoby niepełnosprawnej, pozostali uczestnicy 50% obowiązującej stawki. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia turnusu, zakończenie 

obiadem ostatniego dnia. Doba hotelowa od 17:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego, opłata 

dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Jastarnia położona w środkowej części Mierzei Helskiej, 13 km 

od Helu i 24 km od Władysławowa. Ośrodek usytuowany 

bezpośrednio przy plaży od strony Zatoki Puckiej, posiada 

własne molo, gdzie funkcjonuje szkółka windsurfingu. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 

poruszające się na wózkach, upośledzenie umysłowe, choroby 

psychiczne, neurologiczne, padaczka, układ krążenia i odde-

chowy, hemofilia, wady postawy, przewlekła zapalenie trzustki, 

zaburzenia głosu i mowy, mózgowe porażenie dziecięce, 

zaburzenia rozwoju psychoruchowego, schorzenia laryngolo-

giczne, skolioza. 

ZABIEGI: aquavibron, hydromasaż, inhalacje, interdyn, 

krioterapia, masaż klasyczny całkowity i częściowy masaż 

wirowy, masaż limfatyczny, magnetoterapia, okłady borowinowe, 

bieżnia elektryczna. 

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 

wyposażone w TV, radio, ręczniki, sprzęt plażowy. Układ pokoi ma 

charakter „galeriowy” - wejście z otwartego korytarza.

INNE: jadalnia, kawiarnia, świetlica, sala do ćwiczeń z bieżnią 

elektryczną, bilard, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do 

piłki siatkowej, koszykowej, miejsce na grilla, możliwość 

wypożyczenia sprzętu wodnego, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie bufetu), obiad 

serwowany do stolika, 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza, 

gimnastyka poranna w dni robocze, opieka lekarska, program kulturalno-

oświatowy: 2 spotkania integracyjne z poczęstunkiem, ognisko 

z pieczeniem kiełbasek.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów minus 100 zł od ceny. Dopłata 100 zł/turnus do 

zabiegów limfatycznych (powyżej 10 osób na turnus). Dzieci 3-10 lat 

z zabiegami  minus 100 zł, bez zabiegów minus 200 zł. Dzieci do 3 lat bez 

świadczeń 15 zł/doba. Pokoje 1-osobowe dopłata 40 zł/doba, pokoje na 

parterze minus 100 zł od ceny turnusu. Diety dopłata 15 zł/doba 

z wyjątkiem diety cukrzycowej. Zwierzęta opłata 30zł/doba. Parking 

bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową osoby niepełno-

sprawnej, pozostali uczestnicy 50% obowiązującej stawki. Rozpoczęcie 

turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie obiadem ostatniego dnia 

turnusu. Doba hotelowa od godz.17:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego, opłata 

dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Terminy

turnusów

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

31.08 - 14.09

14.09 - 28.09

Pokój 2-osobowy

cena za osobę

1890

1940

1890

1810 

1750

1800

1750

1710

Pokój 3, 4-osobowy

cena za osobę

Terminy 

turnusów

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

31.08 - 14.09

14.09 - 28.09

1990

2040

1990

1910

1850

1900

1850

1810

Pokoje komfort

Pokój 2-osobowy

cena za osobę

Pokój 3, 4-osobowy

cena za osobę

Pokoje standard Terminy

turnusów

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

24.08 - 07.09

07.09 - 21.09

Pokój 2-osobowy

cena za osobę

1660

1690

1690

1620

1560

1590

1590

1520

Pokój 3, 4-osobowy

cena za osobę

Terminy

turnusów

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

24.08 - 07.09

07.09 - 21.09

Aneks dla 2-osób

cena za osobę

1790

1820

1820

1750
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

WŁÓKNIARZ - USTKA
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

HOTEL** - USTKA

Ośrodek usytuowany na terenie lasu sosnowego, nad samym 

morzem, 20 min od centrum. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, wzroku, choroby 

psychiczne, padaczka, układ oddechowy, krążenia, przemiany 

materii, upośledzenie umysłowe, zaburzenia głosu i mowy. 

ZABIEGI: kąpiel solankowa, perełkowa, borowinowa, masaż 

wirowy podwodny, masaż klasyczny, suchy częściowy, 

mechaniczny, wibracyjny na macie masującej, inhalacja 

solankowa, ziołowa, sollux, laser biostymulujący, jonoforeza, 

diadynamik, galwanizacja, prądy diadynamiczne, interferen-

cyjne, ultradźwięki, magneto-stymulacja, gimnastyka grupowa, 

Ugul. 

POKOJE: 2, 3-osobowe oraz typu studio 2+2 z pełnym węzłem 

sanitarnym, ręczniki, TV, telefon, balkon. 

INNE: stołówka, kawiarnia z tarasem, kort tenisowy, boisko do 

koszykówki, wypożyczalnia rowerów, tenis, bilard, parking.

CENA OBEJMUJE: 

Wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie i kolacja w formie bufetu), 14 

noclegów, 2 zabiegi dziennie w dni robocze z wyłączeniem 

masażu całkowitego, 3 zabiegi dziennie od listopada do marca 

oprócz turnusu świątecznego, całodobową obsługę pielęgniar-

ską, program k.o.: ognisko, 2 spotkania integracyjne.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun cena jak uczestnika. Dzieci do 2 lat gratis, dzieci od 2 do 

10 lat 50% ceny z ½ wyżywienia i bez oddzielnego miejsca do 

spania, dopłata za pobyt 3 osoby w pokoju 2-osobowym 35% ceny 

skierowania. Diety; możliwość stosowania diet: lekkostrawna 

i cukrzycowa. Zwierzęta dopłata 20 zł/doba. Parking ogrodzony, 

monitorowany, bezpłatny. Rozpoczęcie turnusu kolacją 

pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem ostatniego dnia 

turnusu. Doba hotelowa od godz. 16.00 do 10.00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub z Piotrkowa Trybunal-

skiego w terminach od 11.05 do 26.10 opłata dodatkowa 170 zł 

(autokar, bus).

Terminy 

turnusów

16.02–02.03

02.03-16.03

16.03-30.03

30.03-13.04

13.04-27.04

27.04-11.05

11.05-25.05

25.05-08.06

08.06-22.06

22.06-06.07

31.08-14.09

14.09-28.09

28.09-12.10

12.10-26.10

09.11-23.11*

23.11-07.12*

07.12-21.12*

21.12-04.01

Pokój
2, 3-osobowy

standard
cena za osobę

960

1000

1035

1060

1320

1440

1690

1890

2060

2180

2050

1860

1570

1450

1250

1150

1110

1640

940

970

990

995

1000

1350

1650

1720

2000

2130

1980

1830

1430

1380

1130

1020

1000

1590

1150

1180

1220

1300

1470

1640

1990

2250

2500

2620

2400

2100

1780

1690

1460

1350

1300

1900

Studio
4-osobowy
standard

cena za osobę

Pokój
1-osobowy 
standard

cena za osobę

*3 zabiegi dziennie.

Ośrodek usytuowany na terenie lasu sosnowego, nad samym 

morzem, 15 min od centrum. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, słuchu, narządów 

wydzielania wewnętrznego, choroby neurologiczne, laryngolo-

giczne, dermatologiczne, metaboliczne, układ pokarmowy, 

oddechowy, krążenia, krwiotwórczy, upośledzenie umysłowe, epi, 

cukrzyca, kobiety po mastektomii. 

ZABIEGI: galwanizacja, jonoforeza, tonoliza, stymulacja porażeń 

wiotkich, ultradźwięki, fonoforeza, prądy interferencyjne, 

stymulacja Kotza, prądy diadymamiczne, Traubera, TENS, 

kioterapia miejscowa, pole magnetyczne, biostymulacja 

laserowa, sollux, mata sanoterm, kąpiel solankowa, perełkowa, 

borowinowa, okłady borowinowe, masaż wirowy kręgosłupa, 

kończyn dolnych i górnych, inhalacje indywidualne, masaż 

leczniczy, relaksacyjny, limfatyczny, aquavibron, uciskowy BOA, 

jacuzzi,  fotele masujące, Ugul, sala ćwiczeń zbiorowych. 

POKOJE: 2, 3-osobowe typu studio z łazienką, TV, telefon, 

ręczniki, czajnik, balkon, w sezonie letnim sprzęt plażowy. 

INNE: stołówka, kawiarnia, sala kominkowa, bilard, winda, 

miejsce na ognisko i grill, parking.

Terminy turnusów

12.01 - 26.01

26.01 - 09.02

09.02 - 23.02

23.02 - 09.03

09.03 - 23.03

23.03 - 06.04

13.04 - 27.04

27.04 - 11.05

11.05 - 25.05

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

22.06 - 06.07

06.07 – 20-07

20.07 – 03.08

03.08 – 17.08

17.08 – 31.08

31.08 – 14.09

14.09 – 28.09

28.09 – 12.10

12.10 – 26.10

26.10 – 09.11

09.11 - 23.11

23.11 – 07.12

14.12 – 28.12

Pokój 2, 3-osobowy 
cena za osobę

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 14 noclegów, 2 zestawy zabiegów 

- w dni robocze, doraźna opieka medyczna, program k.o.: wspólne 

grillowanie, spotkania integracyjne, wycieczki.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun cena skierowania jak dla uczestnik. Dzieci do lat 3 bez 

świadczeń - opłata stała 35 zł/doba. Dzieci do lat 10 – 70%, 

dostawka 50%. Diety płatne, do uzgodnienia z ośrodkiem. Pokój 

1-osobowy dopłata 30% kosztów od 11.05 do 28.09. Dopłata za 

niewykorzystanie miejsce w pokoju 2-osobowym wynosi 30% 

ceny turnusu / cały rok. Zwierzęta 30 zł/doba. Parking płatny od 

27.04 do 28.09 – 10 zł/doba. Rozpoczęcie turnusu kolacją 

pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem ostatniego dnia 

turnusu. Doba hotelowa od godz. 14.00 do 10.00.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. 

TRANSPORT: własny 

1372

1372

1372

1372

1260

1372

1680

1750

1848

2072

2212

2310

2506

2506

2506

2240

2072

2030

1610

1540

1330

1372

1372

1792
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

WŁÓKNIARZ - USTKA
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

HOTEL** - USTKA

Ośrodek usytuowany na terenie lasu sosnowego, nad samym 

morzem, 20 min od centrum. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, wzroku, choroby 

psychiczne, padaczka, układ oddechowy, krążenia, przemiany 

materii, upośledzenie umysłowe, zaburzenia głosu i mowy. 

ZABIEGI: kąpiel solankowa, perełkowa, borowinowa, masaż 

wirowy podwodny, masaż klasyczny, suchy częściowy, 

mechaniczny, wibracyjny na macie masującej, inhalacja 

solankowa, ziołowa, sollux, laser biostymulujący, jonoforeza, 

diadynamik, galwanizacja, prądy diadynamiczne, interferen-

cyjne, ultradźwięki, magneto-stymulacja, gimnastyka grupowa, 

Ugul. 

POKOJE: 2, 3-osobowe oraz typu studio 2+2 z pełnym węzłem 

sanitarnym, ręczniki, TV, telefon, balkon. 

INNE: stołówka, kawiarnia z tarasem, kort tenisowy, boisko do 

koszykówki, wypożyczalnia rowerów, tenis, bilard, parking.

CENA OBEJMUJE: 

Wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie i kolacja w formie bufetu), 14 

noclegów, 2 zabiegi dziennie w dni robocze z wyłączeniem 

masażu całkowitego, 3 zabiegi dziennie od listopada do marca 

oprócz turnusu świątecznego, całodobową obsługę pielęgniar-

ską, program k.o.: ognisko, 2 spotkania integracyjne.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun cena jak uczestnika. Dzieci do 2 lat gratis, dzieci od 2 do 

10 lat 50% ceny z ½ wyżywienia i bez oddzielnego miejsca do 

spania, dopłata za pobyt 3 osoby w pokoju 2-osobowym 35% ceny 

skierowania. Diety; możliwość stosowania diet: lekkostrawna 

i cukrzycowa. Zwierzęta dopłata 20 zł/doba. Parking ogrodzony, 

monitorowany, bezpłatny. Rozpoczęcie turnusu kolacją 

pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem ostatniego dnia 

turnusu. Doba hotelowa od godz. 16.00 do 10.00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub z Piotrkowa Trybunal-

skiego w terminach od 11.05 do 26.10 opłata dodatkowa 170 zł 

(autokar, bus).

Terminy 

turnusów

16.02–02.03

02.03-16.03

16.03-30.03

30.03-13.04

13.04-27.04

27.04-11.05

11.05-25.05

25.05-08.06

08.06-22.06

22.06-06.07

31.08-14.09

14.09-28.09

28.09-12.10

12.10-26.10

09.11-23.11*

23.11-07.12*

07.12-21.12*

21.12-04.01

Pokój
2, 3-osobowy

standard
cena za osobę

960

1000

1035

1060

1320

1440

1690

1890

2060

2180

2050

1860

1570

1450

1250

1150

1110

1640

940

970

990

995

1000

1350

1650

1720

2000

2130

1980

1830

1430

1380

1130

1020

1000

1590

1150

1180

1220

1300

1470

1640

1990

2250

2500

2620

2400

2100

1780

1690

1460

1350

1300

1900

Studio
4-osobowy
standard

cena za osobę

Pokój
1-osobowy 
standard

cena za osobę

*3 zabiegi dziennie.

Ośrodek usytuowany na terenie lasu sosnowego, nad samym 

morzem, 15 min od centrum. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, słuchu, narządów 

wydzielania wewnętrznego, choroby neurologiczne, laryngolo-

giczne, dermatologiczne, metaboliczne, układ pokarmowy, 

oddechowy, krążenia, krwiotwórczy, upośledzenie umysłowe, epi, 

cukrzyca, kobiety po mastektomii. 

ZABIEGI: galwanizacja, jonoforeza, tonoliza, stymulacja porażeń 

wiotkich, ultradźwięki, fonoforeza, prądy interferencyjne, 

stymulacja Kotza, prądy diadymamiczne, Traubera, TENS, 

kioterapia miejscowa, pole magnetyczne, biostymulacja 

laserowa, sollux, mata sanoterm, kąpiel solankowa, perełkowa, 

borowinowa, okłady borowinowe, masaż wirowy kręgosłupa, 

kończyn dolnych i górnych, inhalacje indywidualne, masaż 

leczniczy, relaksacyjny, limfatyczny, aquavibron, uciskowy BOA, 

jacuzzi,  fotele masujące, Ugul, sala ćwiczeń zbiorowych. 

POKOJE: 2, 3-osobowe typu studio z łazienką, TV, telefon, 

ręczniki, czajnik, balkon, w sezonie letnim sprzęt plażowy. 

INNE: stołówka, kawiarnia, sala kominkowa, bilard, winda, 

miejsce na ognisko i grill, parking.

Terminy turnusów

12.01 - 26.01

26.01 - 09.02

09.02 - 23.02

23.02 - 09.03

09.03 - 23.03

23.03 - 06.04

13.04 - 27.04

27.04 - 11.05

11.05 - 25.05

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

22.06 - 06.07

06.07 – 20-07

20.07 – 03.08

03.08 – 17.08

17.08 – 31.08

31.08 – 14.09

14.09 – 28.09

28.09 – 12.10

12.10 – 26.10

26.10 – 09.11

09.11 - 23.11

23.11 – 07.12

14.12 – 28.12

Pokój 2, 3-osobowy 
cena za osobę

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 14 noclegów, 2 zestawy zabiegów 

- w dni robocze, doraźna opieka medyczna, program k.o.: wspólne 

grillowanie, spotkania integracyjne, wycieczki.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun cena skierowania jak dla uczestnik. Dzieci do lat 3 bez 

świadczeń - opłata stała 35 zł/doba. Dzieci do lat 10 – 70%, 

dostawka 50%. Diety płatne, do uzgodnienia z ośrodkiem. Pokój 

1-osobowy dopłata 30% kosztów od 11.05 do 28.09. Dopłata za 

niewykorzystanie miejsce w pokoju 2-osobowym wynosi 30% 

ceny turnusu / cały rok. Zwierzęta 30 zł/doba. Parking płatny od 

27.04 do 28.09 – 10 zł/doba. Rozpoczęcie turnusu kolacją 

pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem ostatniego dnia 

turnusu. Doba hotelowa od godz. 14.00 do 10.00.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. 

TRANSPORT: własny 

1372

1372

1372

1372

1260

1372

1680

1750

1848

2072

2212

2310

2506

2506

2506

2240

2072

2030

1610

1540

1330

1372

1372

1792
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

 ZA WYDMĄ - JAROSŁAWIEC
HOTEL

 ALBATROS SPA&SKI - JAROSŁAWIEC

Ośrodek położony w centrum Jarosławca, w odległości 10 minut 
do plaży. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, układ oddechowy, 
krążenia, pokarmowy, moczowo-płciowy, krwiotwórczy, 
schorzenia reumatyczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, 
laryngologiczne, metaboliczne, choroby neurologiczne, 
wydzielania wewnętrznego, przemiany materii, skóry, przewlekłe 
wątroby, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, po 
mastektomii, cukrzyca. 

ZABIEGI: kąpiel perełkowa, kosmetyczna, okłady borowinowe, 
masaż klasyczny, wirowy rąk i nóg, laser, sollux, jonoforeza, 
diadynamik, interdyn, prądy TENS, Traberta, magnetronik, 
ultradźwięki, inhalacje, elektrostymulacja, bioptron, gimnastyka 
indywidualna i grupowa. 

POKOJE: 1, 2-osobowe, komfortowe z pełnym węzłem sani-
tarnym, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, sprzęt plażowy, balkon, na 
parterze taras. 

INNE: całoroczny stok narciarski pod dachem, 2 baseny z pod-
grzewaną wodą, sauna fińska i jacuzzi, Internet, wypożyczalnia 
rowerów, sprzętu sportowego i do Nordic Walking, boisko do 
siatkówki plażowej, boisko do mini koszykówki, tenis stołowy, 
piłkarzyki, bilard, mini golf, kącik i plac zabaw dla dzieci, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacje w formie bufetu, obiad 
serwowany), 14 noclegów, 40 zabiegów wg wskazań lekarza w dni robocze 
(w tym gimnastyka grupowa), konsultacja lekarska, program animacyjny 
(turnieje sportowe, wycieczki, gry i zabawy towarzyskie, spotkania 
integracyjne, pogadanki, prelekcje, seanse filmowe, kolacje grillowe 
z muzyką, wieczorki taneczne, itp.), korzystanie z bazy obiektów i urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych ( 12 stacji mini-golfa, boisko do siatkówki 
plażowej, boisko do mini koszykówki, tenis stołowy, piłkarzyki, kometka, 
cymbergaj). Aqua aerobic i sporty wodne w basenie z podgrzewaną wodą 
od 01.06-06.07 i 17.08-31.08, Nordic Walking po plaży i w lesie 
z instruktorem.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 140 zł. Pakiet 20 zabiegów dla opiekuna 
opłata 200 zł. Dzieci 0-2 lata 210 zł, 2-4 lata 420 zł (bez świadczeń) przy 
pobycie 14 dniowym. Diety za dodatkową opłatą. Pokój 1-osobowy dopłata 
280 zł/turnus w terminach od 25.05 do 14.09. Baseny czynne od 01.06 do 
31.08. Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Parking płatny 10-15 zł 
doba, bezpłatny w okresach 13.04-08.06 i 14.09-28.09. Rozpoczęcie 
turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem ostatniego dnia 
turnusu + prowiant na drogę. Doba hotelowa od godz. 17.00 do 11.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. 

*cena turnusu zdrowotnego zawiera  8% vat

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub z Piotrkowa Trybunalskiego 
 w terminach od 11.05 do 28.09, opłata dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Terminy turnusów

13.04-27.04

27.04-11.05

11.05-25.05

25.05-08.06

08.06-22.06

22.06-06.07

17.08-31.08

31.08-14.09

14.09-28.09

TURNUS REHABILITACYJNY - Budynek A

1680

1750

1750

1820

1960

2099

2099

1960

1820

1390

1460

1460

1510

1640

1750

1750

1640

1510

Dorośli
cena za osobę

Dzieci 4-12 lat* 
1/2 wyżywienia

Terminy turnusów

13.04-27.04

27.04-11.05

11.05-25.05

25.05-08.06

08.06-22.06

22.06-06.07

17.08-31.08

31.08-14.09

14.09-28.09

TURNUS ZDROWOTNY - Budynek A

1820

1820

1890

1990

2099

2220

2220

2099

1990

1470

1470

1540

1610

1680

1820

1820

1680

1610

Dorośli
cena za osobę

Budynek B - cena minus 100 zł

Dzieci 4-12 lat* 
1/2 wyżywienia

Nowocześnie urządzony, komfortowy obiekt położony w centrum 
Jarosławca, 450 m. od plaży, w pobliżu Aquaparku i przystani 
rybnej. Budynek 3-kondygnacyjny z wydzielonym segmentem 
gastronomicznym. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, układ oddechowy, 
pokarmowy, metaboliczny, krążenia, choroby psychiczne, 
onkologiczne, reumatyczne, przemiany materii, upośledzenie 
umysłowe, autyzm, padaczka, cukrzyca, choroba Alzheimera, 
niedoczynność tarczycy, zaburzenia psycho-organiczne, 
depresyjne i nerwicowe, mastektomia. 

ZABIEGI: hydromasaż, masaż kończyn dolnych i górnych, 
inhalacje, masaż klasyczny, okłady borowinowe, magnetoterapia, 
elektroterapia, terapia laserowa, krioterapia, drenaż limfatyczny, 
aquavibron, jonoforeza, tlenoterapia, sollux, laser biostymu-
lacyjny, okłady termożelem na zimno, kąpiel perełkowa, 
solankowa.

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposa-
żone w TV, telefon, ręczniki, czajnik elektryczny, chłodziarkę, 
sprzęt plażowy. INNE: jadalnia, kawiarnia, sala do ćwiczeń, bilard, 
tenis stołowy, piłkarzyki. Na terenie ogrodzonym i monitoro-
wanym: plac zabaw dla dzieci z atrakcjami, boisko do piłki 
plażowej i koszykówki, fit park z urządzeniami do ćwiczeń, 
zadaszony krąg ogniskowy wyposażony w biesiadne stoły, 
parking, wypożyczalnia rowerów, Wi-Fi w całym obiekcie.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad 
serwowany do stolika, 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza 
(w dni robocze), gimnastyka poranna w dni robocze, doraźną opiekę 
lekarską i pielęgniarską, program kulturalno-oświatowy: 2 spotkania 
integracyjne z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów minus 100 zł. Dopłata 100 zł/turnus do zabiegów 
limfatycznych (powyżej 10 osób na turnusie). Dzieci 3-10 lat z zabiegami  
minus 100 zł, bez zabiegów minus 200 zł. Dzieci do 3 lat bez świadczeń 20 
zł/doba. Diety dopłata 15 zł/doba z wyjątkiem diety cukrzycowej. Zwierzęta 
opłata 30 zł/doba. Parking bezpłatny dla osób posiadających kartę 
parkingową osoby niepełnosprawnej, pozostali uczestnicy 50% 
obowiązującej stawki. Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, 
zakończenie obiadem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od 
godz.17:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego opłata 
dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Terminy 
turnusów

Pokój 1-osobowy
cena za osobę

24.08 - 07.09

2350

1790

1690

Pokój 2-osobowy
cena za osobę

Pokój 3-osobowy
cena za osobę
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

 ZA WYDMĄ - JAROSŁAWIEC
HOTEL

 ALBATROS SPA&SKI - JAROSŁAWIEC

Ośrodek położony w centrum Jarosławca, w odległości 10 minut 
do plaży. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, układ oddechowy, 
krążenia, pokarmowy, moczowo-płciowy, krwiotwórczy, 
schorzenia reumatyczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, 
laryngologiczne, metaboliczne, choroby neurologiczne, 
wydzielania wewnętrznego, przemiany materii, skóry, przewlekłe 
wątroby, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, po 
mastektomii, cukrzyca. 

ZABIEGI: kąpiel perełkowa, kosmetyczna, okłady borowinowe, 
masaż klasyczny, wirowy rąk i nóg, laser, sollux, jonoforeza, 
diadynamik, interdyn, prądy TENS, Traberta, magnetronik, 
ultradźwięki, inhalacje, elektrostymulacja, bioptron, gimnastyka 
indywidualna i grupowa. 

POKOJE: 1, 2-osobowe, komfortowe z pełnym węzłem sani-
tarnym, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, sprzęt plażowy, balkon, na 
parterze taras. 

INNE: całoroczny stok narciarski pod dachem, 2 baseny z pod-
grzewaną wodą, sauna fińska i jacuzzi, Internet, wypożyczalnia 
rowerów, sprzętu sportowego i do Nordic Walking, boisko do 
siatkówki plażowej, boisko do mini koszykówki, tenis stołowy, 
piłkarzyki, bilard, mini golf, kącik i plac zabaw dla dzieci, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacje w formie bufetu, obiad 
serwowany), 14 noclegów, 40 zabiegów wg wskazań lekarza w dni robocze 
(w tym gimnastyka grupowa), konsultacja lekarska, program animacyjny 
(turnieje sportowe, wycieczki, gry i zabawy towarzyskie, spotkania 
integracyjne, pogadanki, prelekcje, seanse filmowe, kolacje grillowe 
z muzyką, wieczorki taneczne, itp.), korzystanie z bazy obiektów i urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych ( 12 stacji mini-golfa, boisko do siatkówki 
plażowej, boisko do mini koszykówki, tenis stołowy, piłkarzyki, kometka, 
cymbergaj). Aqua aerobic i sporty wodne w basenie z podgrzewaną wodą 
od 01.06-06.07 i 17.08-31.08, Nordic Walking po plaży i w lesie 
z instruktorem.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 140 zł. Pakiet 20 zabiegów dla opiekuna 
opłata 200 zł. Dzieci 0-2 lata 210 zł, 2-4 lata 420 zł (bez świadczeń) przy 
pobycie 14 dniowym. Diety za dodatkową opłatą. Pokój 1-osobowy dopłata 
280 zł/turnus w terminach od 25.05 do 14.09. Baseny czynne od 01.06 do 
31.08. Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Parking płatny 10-15 zł 
doba, bezpłatny w okresach 13.04-08.06 i 14.09-28.09. Rozpoczęcie 
turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem ostatniego dnia 
turnusu + prowiant na drogę. Doba hotelowa od godz. 17.00 do 11.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. 

*cena turnusu zdrowotnego zawiera  8% vat

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub z Piotrkowa Trybunalskiego 
 w terminach od 11.05 do 28.09, opłata dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Terminy turnusów

13.04-27.04

27.04-11.05

11.05-25.05

25.05-08.06

08.06-22.06

22.06-06.07

17.08-31.08

31.08-14.09

14.09-28.09

TURNUS REHABILITACYJNY - Budynek A

1680

1750

1750

1820

1960

2099

2099

1960

1820

1390

1460

1460

1510

1640

1750

1750

1640

1510

Dorośli
cena za osobę

Dzieci 4-12 lat* 
1/2 wyżywienia

Terminy turnusów

13.04-27.04

27.04-11.05

11.05-25.05

25.05-08.06

08.06-22.06

22.06-06.07

17.08-31.08

31.08-14.09

14.09-28.09

TURNUS ZDROWOTNY - Budynek A

1820

1820

1890

1990

2099

2220

2220

2099

1990

1470

1470

1540

1610

1680

1820

1820

1680

1610

Dorośli
cena za osobę

Budynek B - cena minus 100 zł

Dzieci 4-12 lat* 
1/2 wyżywienia

Nowocześnie urządzony, komfortowy obiekt położony w centrum 
Jarosławca, 450 m. od plaży, w pobliżu Aquaparku i przystani 
rybnej. Budynek 3-kondygnacyjny z wydzielonym segmentem 
gastronomicznym. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, układ oddechowy, 
pokarmowy, metaboliczny, krążenia, choroby psychiczne, 
onkologiczne, reumatyczne, przemiany materii, upośledzenie 
umysłowe, autyzm, padaczka, cukrzyca, choroba Alzheimera, 
niedoczynność tarczycy, zaburzenia psycho-organiczne, 
depresyjne i nerwicowe, mastektomia. 

ZABIEGI: hydromasaż, masaż kończyn dolnych i górnych, 
inhalacje, masaż klasyczny, okłady borowinowe, magnetoterapia, 
elektroterapia, terapia laserowa, krioterapia, drenaż limfatyczny, 
aquavibron, jonoforeza, tlenoterapia, sollux, laser biostymu-
lacyjny, okłady termożelem na zimno, kąpiel perełkowa, 
solankowa.

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposa-
żone w TV, telefon, ręczniki, czajnik elektryczny, chłodziarkę, 
sprzęt plażowy. INNE: jadalnia, kawiarnia, sala do ćwiczeń, bilard, 
tenis stołowy, piłkarzyki. Na terenie ogrodzonym i monitoro-
wanym: plac zabaw dla dzieci z atrakcjami, boisko do piłki 
plażowej i koszykówki, fit park z urządzeniami do ćwiczeń, 
zadaszony krąg ogniskowy wyposażony w biesiadne stoły, 
parking, wypożyczalnia rowerów, Wi-Fi w całym obiekcie.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad 
serwowany do stolika, 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza 
(w dni robocze), gimnastyka poranna w dni robocze, doraźną opiekę 
lekarską i pielęgniarską, program kulturalno-oświatowy: 2 spotkania 
integracyjne z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów minus 100 zł. Dopłata 100 zł/turnus do zabiegów 
limfatycznych (powyżej 10 osób na turnusie). Dzieci 3-10 lat z zabiegami  
minus 100 zł, bez zabiegów minus 200 zł. Dzieci do 3 lat bez świadczeń 20 
zł/doba. Diety dopłata 15 zł/doba z wyjątkiem diety cukrzycowej. Zwierzęta 
opłata 30 zł/doba. Parking bezpłatny dla osób posiadających kartę 
parkingową osoby niepełnosprawnej, pozostali uczestnicy 50% 
obowiązującej stawki. Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, 
zakończenie obiadem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od 
godz.17:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego opłata 
dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Terminy 
turnusów

Pokój 1-osobowy
cena za osobę

24.08 - 07.09

2350

1790

1690

Pokój 2-osobowy
cena za osobę

Pokój 3-osobowy
cena za osobę
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

ZAGŁĘBIE - USTRONIE MORSKIE
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

FLISAK - SARBINOWO

Ośrodek całoroczny, usytuowany w odległości 40 m od plaży, składa się z dwóch 
połączonych budynków: hotelowego i gastronomicznego. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby poruszające się na 
wózkach, mózgowe porażenie dziecięce, narząd wzroku, słuchu, upośledzenie 
umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, układ krążenia, krwiotwórczy, 
moczowo-płciowy, oddechowy, pokarmowy, wydzielania wewnętrznego, choroby 
neurologiczne, reumatyczne, schorzenia kręgosłupa, zaburzenia rozwoju 
psychoruchowego, niedoczynność tarczycy, mastektomia, autyzm, stwardnienie 
rozsiane. 

ZABIEGI: masaż suchy, limfatyczny, łóżko masujące, fotel do masażu, 
aquavibron, kąpiel perełkowa, solankowa, parowa, sauna, hydromasaż, masaż 
wirowy kończyn, bicze wodne, szkockie, okłady borowinowe, lampa sollux, 
bioptron, inhalacje, magnetoterapia, terapia PNF, NDT, BOBATH, CYRIAX, pętla 
Glissona, wyciąg krzesełkowy, trakcja kręgosłupa, prądy galwaniczne, 
interferencyjne, diadynamik, jonoforeza, stymulacja mięśniowa, laseroterapia, 
ultradźwięki, krioterapia. 

POKOJE: 2-osobowe oraz apartamenty 3-osobowe, wszystkie z pełnym węzłem 
sanitarnym, wyposażone w TV, radio, lodówkę, czajnik, telefon, internet 
bezprzewodowy (możliwość wypożyczenia laptopa), ręczniki 2x, sprzęt plażowy. 

INNE: jadalnia, kawiarnia, winda, miejsce na grill, plac zabaw dla dzieci, bilard, 
boisko do siatkówki i koszykówki, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 13 śniadań i obiadów (+prowiant), 14 kolacji, 13 noclegów (turnus Świąteczno - 
Noworoczny 14 noclegów, uroczystą Kolację Wigilijną i Bal Sylwestrowy), 30 zabiegów 
(3 dziennie).*Turnusy z 40 zabiegami ( 4 dziennie), korzystanie z basenu bezpłatnie 5 dni do 
12 godzin (CSR Aquapark „Helios” w Ustroniu Morskim) w turnusach 02.02-29.03, 17.11-
14.12, dojazd organizowany autokarem 9 zł/przejazd w pozostałych terminach basen 10 dni 
w turnusie bezpłatny/dojazd własny. Diety: cukrzycowa, wątrobowa, lekkostrawna, 
miksowana. Program rekreacyjny: ognisko z pieczonym prosiakiem lub kiełbasą, wieczorki: 
powitalny i pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, bal przebierańców, zawody sportowe, 
gry i zabawy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena skierowania jak uczestnika. Dieta bezglutenowa i wegeta-
riańska – dopłata 160zł, bezmleczna - dopłata 60 zł, z zamiennikami z mleka koziego 160 zł, 
bezpłatnie dieta: cukrzycowa, wątrobowa, lekkostrawna, miksowana. Pokoje 1-osobowe 
dopłata 320 zł. Osoba na dostawce – 25 zł/doba, osoba na dostawce bez własnego miejsca 
do spania – 20 zł/doba, wyżywienie dla osób na dostawce: śniadanie 12 zł, obiad 25 zł, 
kolacja 12 zł, całodzienne wyżywienie 45 zł, ½ wyżywienia 29 zł. Pakiet 30 zabiegów dla osób 
na dostawce – 400 zł (zlecone przez lekarza w ośrodku). Przed przyjazd lub przedłużenie 
pobytu do godz. 10.00 – 30 zł. Zwierzęta 130 zł (po wcześniejszym uzgodnieniu 
z ośrodkiem). Parking bezpłatny. Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, 
zakończenie kolacją ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 14.00 do 22.00.

Turnusy mogą być odwołane najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

TRANSPORT: autokarem lub busem w obie strony z Łodzi opłata - 170 zł, Włocławek - 130 zł, 
Toruń - 120 zł, Bydgoszcz – 105 zł.

Terminy 

turnusów

16.02-01.03*

02.03-15.03*

16.03-29.03*

30.03-12.04

13.04-26.04

27.04-10.05

11.05-24.05

25.05-07.06

08.06-21.06

22.06-05.07

06.07-19.07

20.07-02.08

03.08-16.08

17.08-30.08

31.08-13.09

14.09-27.09

28.09-11.10

12.10-25.10

03.11-16.11

17.11-30.11*

01.12-14.12*

19.12-02.01

Pokój
2/3-osobowy

standard
cena za osobę

Parter, I p.
strona 

północna
cena za osobę

1190

1190

1190

1290

1330

1420

1610

1720

1840

1880

1980

1980

1980

1780

1610

1490

1320

1230

1220

1220

1210

1810

1110

1110

1110

1220

1260

1340

1530

1640

1770

1820

1890

1890

1890

1700

1530

1410

1230

1150

1150

1150

1150

1740

Ośrodek całoroczny, usytuowany w odległości 70 m od morza.

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby poruszające się na 

wózkach, narząd wzroku, słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, 

padaczka, układ krążenia, krwiotwórczy, moczowo-płciowy, oddechowy, 

pokarmowy, choroby neurologiczne, reumatyczne, przemiany materii, 

dermatologiczne, cukrzyca, zaburzenia głosu i mowy, mastektomia, autyzm, 

stwardnienie rozsiane. 

ZABIEGI: masaż suchy, limfatyczny, łóżko masujące, fotel do masażu, 

aquavibron, kąpiel perełkowa, solankowa, parowa, sauna, hydromasaż, masaż 

wirowy kończyn, bicze wodne, szkockie, okłady borowinowe, lampa sollux, 

bioptron, inhalacje, magnetoterapia, terapia PNF, NDT, BOBATH, CYRIAX, pętla 

Glissona, wyciąg krzesełkowy, trakcja kręgosłupa, prądy galwaniczne, 

interferencyjne,  diadynamik, jonoforeza, stymulacja mięśniowa, laseroterapia, 

ultradźwięki, krioterapia. 

POKOJE: 1, 2-osobowe oraz apartamenty, wszystkie z pełnym węzłem 

sanitarnym, wyposażone w TV, radio, lodówkę, czajnik, telefon, internet Wi-Fi, 

ręczniki, sprzęt plażowy.

INNE: jadalnia, kawiarnia, winda, miejsce na grill, plac zabaw dla dzieci, bilard, 

tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 13 śniadań i obiadów (+ prowiant na drogę), 14 kolacji, 13 noclegów (turnus 

Świąteczno-Noworoczny 14 noclegów, uroczysta Wigilia i Bal Sylwestrowy), 30 zabiegów 

(3 dziennie),  korzystanie z basenu 1 godz./dziennie przez 10 dni w Aquapark CR ”Helios”,

1 zabieg kosmetyczny. Program rekreacyjny: ognisko z pieczonym prosiakiem lub kiełbasą, 

wieczorki powitalny i pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, bal przebierańców, zawody 

sportowe, gry i zabawy. W ramach wyżywienia dietetycznego diety: cukrzycowa, wątrobowa, 

lekkostrawna, miksowana.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena nie ulega zmianie. Dieta bezglutenowa i wegetariańska - dopłata 

165 zł, bezmleczna - dopłata 65 zł, bezmleczna z zamiennikami z mleka koziego - dopłata

165 zł. Osoba na dostawce - 25 zł/doba, bez własnego miejsca do spania - 20 zł/doba, 

wyżywienie dla osób na dostawce: śniadanie 12 zł, obiad 25,00 zł, kolacja 12 zł, całodzienne 

wyżywienie 45 zł, ½ wyżywienia 29 zł. Pakiet 30 zabiegów dla osób na dostawce 400 zł 

(zlecone przez lekarza w ośrodku). Pokoje 1-osobowe dopłata 300 zł bud. A, bud. B. 100 zł. 

Przed przyjazd lub przedłużenie pobytu do godz. 10.00 – 30 zł (po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Ośrodkiem). Zwierzęta – opłata 130 zł (po wcześniejszym uzgodnieniu 

z ośrodkiem). Parking - bezpłatny. Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia 

zakończenie kolacją ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 14.00 do 22.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Turnusy mogą być odwołane najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

TRANSPORT: autokarem lub busem w obie strony : Łódź – 170 zł,  Włocławek - 130 zł, Toruń – 

120 zł, z Bydgoszcz - 105zł.

Terminy 
turnusów

09.03-22.03

23.03-05.04

06.04-19.04

20.04-03.05

04.05-17.05

18.05-31.05

01.06-14.06

15.06-28.06

29.06-12.07

13.07-26.07

27.07-09.08

10.08-23.08

24.08-06.09

07.09-20.09

21.09-04.10

05.10-18.10

03.11-16.11

17.11-30.11

01.12-14.12

19.12-02.01

Budynek A
cena za osobę

I i II p. piętro
budynek B
cena za osobę

1260

1310

1350

1510

1640

1700

1750

1830

1990

1990

1990

1990

1760

1650

1550

1430

1240

1240

1210

1870

1160

1250

1250

1400

1490

1580

1630

1780

1840

1840

1840

1840

1620

1520

1450

1310

1120

1120

1090

1710
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

ZAGŁĘBIE - USTRONIE MORSKIE
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

FLISAK - SARBINOWO

Ośrodek całoroczny, usytuowany w odległości 40 m od plaży, składa się z dwóch 
połączonych budynków: hotelowego i gastronomicznego. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby poruszające się na 
wózkach, mózgowe porażenie dziecięce, narząd wzroku, słuchu, upośledzenie 
umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, układ krążenia, krwiotwórczy, 
moczowo-płciowy, oddechowy, pokarmowy, wydzielania wewnętrznego, choroby 
neurologiczne, reumatyczne, schorzenia kręgosłupa, zaburzenia rozwoju 
psychoruchowego, niedoczynność tarczycy, mastektomia, autyzm, stwardnienie 
rozsiane. 

ZABIEGI: masaż suchy, limfatyczny, łóżko masujące, fotel do masażu, 
aquavibron, kąpiel perełkowa, solankowa, parowa, sauna, hydromasaż, masaż 
wirowy kończyn, bicze wodne, szkockie, okłady borowinowe, lampa sollux, 
bioptron, inhalacje, magnetoterapia, terapia PNF, NDT, BOBATH, CYRIAX, pętla 
Glissona, wyciąg krzesełkowy, trakcja kręgosłupa, prądy galwaniczne, 
interferencyjne, diadynamik, jonoforeza, stymulacja mięśniowa, laseroterapia, 
ultradźwięki, krioterapia. 

POKOJE: 2-osobowe oraz apartamenty 3-osobowe, wszystkie z pełnym węzłem 
sanitarnym, wyposażone w TV, radio, lodówkę, czajnik, telefon, internet 
bezprzewodowy (możliwość wypożyczenia laptopa), ręczniki 2x, sprzęt plażowy. 

INNE: jadalnia, kawiarnia, winda, miejsce na grill, plac zabaw dla dzieci, bilard, 
boisko do siatkówki i koszykówki, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 13 śniadań i obiadów (+prowiant), 14 kolacji, 13 noclegów (turnus Świąteczno - 
Noworoczny 14 noclegów, uroczystą Kolację Wigilijną i Bal Sylwestrowy), 30 zabiegów 
(3 dziennie).*Turnusy z 40 zabiegami ( 4 dziennie), korzystanie z basenu bezpłatnie 5 dni do 
12 godzin (CSR Aquapark „Helios” w Ustroniu Morskim) w turnusach 02.02-29.03, 17.11-
14.12, dojazd organizowany autokarem 9 zł/przejazd w pozostałych terminach basen 10 dni 
w turnusie bezpłatny/dojazd własny. Diety: cukrzycowa, wątrobowa, lekkostrawna, 
miksowana. Program rekreacyjny: ognisko z pieczonym prosiakiem lub kiełbasą, wieczorki: 
powitalny i pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, bal przebierańców, zawody sportowe, 
gry i zabawy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena skierowania jak uczestnika. Dieta bezglutenowa i wegeta-
riańska – dopłata 160zł, bezmleczna - dopłata 60 zł, z zamiennikami z mleka koziego 160 zł, 
bezpłatnie dieta: cukrzycowa, wątrobowa, lekkostrawna, miksowana. Pokoje 1-osobowe 
dopłata 320 zł. Osoba na dostawce – 25 zł/doba, osoba na dostawce bez własnego miejsca 
do spania – 20 zł/doba, wyżywienie dla osób na dostawce: śniadanie 12 zł, obiad 25 zł, 
kolacja 12 zł, całodzienne wyżywienie 45 zł, ½ wyżywienia 29 zł. Pakiet 30 zabiegów dla osób 
na dostawce – 400 zł (zlecone przez lekarza w ośrodku). Przed przyjazd lub przedłużenie 
pobytu do godz. 10.00 – 30 zł. Zwierzęta 130 zł (po wcześniejszym uzgodnieniu 
z ośrodkiem). Parking bezpłatny. Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, 
zakończenie kolacją ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 14.00 do 22.00.

Turnusy mogą być odwołane najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

TRANSPORT: autokarem lub busem w obie strony z Łodzi opłata - 170 zł, Włocławek - 130 zł, 
Toruń - 120 zł, Bydgoszcz – 105 zł.

Terminy 

turnusów

16.02-01.03*

02.03-15.03*

16.03-29.03*

30.03-12.04

13.04-26.04

27.04-10.05

11.05-24.05

25.05-07.06

08.06-21.06

22.06-05.07

06.07-19.07

20.07-02.08

03.08-16.08

17.08-30.08

31.08-13.09

14.09-27.09

28.09-11.10

12.10-25.10

03.11-16.11

17.11-30.11*

01.12-14.12*

19.12-02.01

Pokój
2/3-osobowy

standard
cena za osobę

Parter, I p.
strona 

północna
cena za osobę

1190

1190

1190

1290

1330

1420

1610

1720

1840

1880

1980

1980

1980

1780

1610

1490

1320

1230

1220

1220

1210

1810

1110

1110

1110

1220

1260

1340

1530

1640

1770

1820

1890

1890

1890

1700

1530

1410

1230

1150

1150

1150

1150

1740

Ośrodek całoroczny, usytuowany w odległości 70 m od morza.

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby poruszające się na 

wózkach, narząd wzroku, słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, 

padaczka, układ krążenia, krwiotwórczy, moczowo-płciowy, oddechowy, 

pokarmowy, choroby neurologiczne, reumatyczne, przemiany materii, 

dermatologiczne, cukrzyca, zaburzenia głosu i mowy, mastektomia, autyzm, 

stwardnienie rozsiane. 

ZABIEGI: masaż suchy, limfatyczny, łóżko masujące, fotel do masażu, 

aquavibron, kąpiel perełkowa, solankowa, parowa, sauna, hydromasaż, masaż 

wirowy kończyn, bicze wodne, szkockie, okłady borowinowe, lampa sollux, 

bioptron, inhalacje, magnetoterapia, terapia PNF, NDT, BOBATH, CYRIAX, pętla 

Glissona, wyciąg krzesełkowy, trakcja kręgosłupa, prądy galwaniczne, 

interferencyjne,  diadynamik, jonoforeza, stymulacja mięśniowa, laseroterapia, 

ultradźwięki, krioterapia. 

POKOJE: 1, 2-osobowe oraz apartamenty, wszystkie z pełnym węzłem 

sanitarnym, wyposażone w TV, radio, lodówkę, czajnik, telefon, internet Wi-Fi, 

ręczniki, sprzęt plażowy.

INNE: jadalnia, kawiarnia, winda, miejsce na grill, plac zabaw dla dzieci, bilard, 

tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 13 śniadań i obiadów (+ prowiant na drogę), 14 kolacji, 13 noclegów (turnus 

Świąteczno-Noworoczny 14 noclegów, uroczysta Wigilia i Bal Sylwestrowy), 30 zabiegów 

(3 dziennie),  korzystanie z basenu 1 godz./dziennie przez 10 dni w Aquapark CR ”Helios”,

1 zabieg kosmetyczny. Program rekreacyjny: ognisko z pieczonym prosiakiem lub kiełbasą, 

wieczorki powitalny i pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, bal przebierańców, zawody 

sportowe, gry i zabawy. W ramach wyżywienia dietetycznego diety: cukrzycowa, wątrobowa, 

lekkostrawna, miksowana.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena nie ulega zmianie. Dieta bezglutenowa i wegetariańska - dopłata 

165 zł, bezmleczna - dopłata 65 zł, bezmleczna z zamiennikami z mleka koziego - dopłata

165 zł. Osoba na dostawce - 25 zł/doba, bez własnego miejsca do spania - 20 zł/doba, 

wyżywienie dla osób na dostawce: śniadanie 12 zł, obiad 25,00 zł, kolacja 12 zł, całodzienne 

wyżywienie 45 zł, ½ wyżywienia 29 zł. Pakiet 30 zabiegów dla osób na dostawce 400 zł 

(zlecone przez lekarza w ośrodku). Pokoje 1-osobowe dopłata 300 zł bud. A, bud. B. 100 zł. 

Przed przyjazd lub przedłużenie pobytu do godz. 10.00 – 30 zł (po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Ośrodkiem). Zwierzęta – opłata 130 zł (po wcześniejszym uzgodnieniu 

z ośrodkiem). Parking - bezpłatny. Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia 

zakończenie kolacją ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 14.00 do 22.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Turnusy mogą być odwołane najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

TRANSPORT: autokarem lub busem w obie strony : Łódź – 170 zł,  Włocławek - 130 zł, Toruń – 

120 zł, z Bydgoszcz - 105zł.

Terminy 
turnusów

09.03-22.03

23.03-05.04

06.04-19.04

20.04-03.05

04.05-17.05

18.05-31.05

01.06-14.06

15.06-28.06

29.06-12.07

13.07-26.07

27.07-09.08

10.08-23.08

24.08-06.09

07.09-20.09

21.09-04.10

05.10-18.10

03.11-16.11

17.11-30.11

01.12-14.12

19.12-02.01

Budynek A
cena za osobę

I i II p. piętro
budynek B
cena za osobę

1260

1310

1350

1510

1640

1700

1750

1830

1990

1990

1990

1990

1760

1650

1550

1430

1240

1240

1210

1870

1160

1250

1250

1400

1490

1580

1630

1780

1840

1840

1840

1840

1620

1520

1450

1310

1120

1120

1090

1710
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

ANASTAZJA - MIELNO

Ośrodek położony jest nad samym morzem w centrum miasta, ok 
20 m od plaży i 600 m od jeziora Jamno. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach, choroby dermatologiczne, przemia-
ny materii, układ pokarmowy, oddechowy, krążenia, wydzielania 
wewnętrznego, cukrzyca, hemofilia,  zaburzenia głosu i mowy, 
zespół Downa, schorzenia endokrynologiczne, laryngologiczne, 
reumatologiczne, stwardnienie rozsiane, upośledzenie umy-
słowe, choroby psychiczne, epilepsja, autyzm, kobiety po 
mastektomii. 

ZABIEGI: masaże: klasyczny, aquavibron, hydromasaż, kąpiel 
solankowa, kąpiel wirowa kończyn  górnych i dolnych, 
elektroterapia, jonoforeza, magnetoterapia, laseroterapia, 
ultradźwięki, fonoforeza, krioterapia miejscowa, Sollux, fango, 
parafina, inhalacje, Ugul. 

POKOJE: komfortowe 2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, internet, lodówka, czajnik, ręczniki.

INNE: kryty basen, jacuzzi, baza SPA, siłownia, kawiarnia, bilard, 
plac zabaw, miejsce na grill i ognisko, Internet Wi-Fi, winda, 
parking.

CENA OBEJMUJE: 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika), 14 noclegów, zabiegi 
rehabilitacyjne w dni robocze; 2 zabiegi wg wskazań lekarza: 
jeden zabieg z grupy I (masaże klasyczne; masaże wodne; masaż 
aquavibron), jeden zabieg z grupy II (okłady; pole magnetyczne; 
światłolecznictwo; krioterapia; laseroterapia; inhalacja), jako 
trzeci zabieg korzystanie z gabinetu terapii ruchowej, gimnastyka 
w basenie. Korzystanie z siłowni i zaplecza SPA (basen, sauna, 
jacuzzi). Program kulturalny: wycieczki do okolicznych atrakcji 
turystycznych (za dodatkową opłatą), wieczory muzyczne.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun cena jak uczestnik. Diety do uzgodnienia z ośrodkiem. 
Pokój 1-osobowy dopłata 350 zł w terminach 11.05-14.09, 300 zł 
w terminach 13.04-11.05 i 14.09-12.10, 250 zł 12-26.10,
w pozostałych terminach 200 zł. Basen bezpłatny. Zwierzęta 
ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Parking monitorowany, 
niestrzeżony, bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 
16.30 do 10.00. Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Cena turnusu zdrowotnego zawiera 8% vat.

TRANSPORT: własny.

O ś r o d e k  c a ł o r o c z n y,  u s y t u o w a n y  p r z y  w y d m a c h
w odległości 50 m od plaży i 200 m od jeziora Jamno.

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich, upośledzenie 
umysłowe, epi, choroby psychiczne, neurologiczne, reumatyczne, 
narządów wydzielania wewnętrznego, układ krążenia, 
pokarmowy, oddechowy, moczowo-płciowy, z zaburzeniami głosu 
i mowy, cukrzyca, kobiety po mastektomii.

ZABIEGI: gimnastyka, rotor, Ugul, Atlas, masaż wirowy kończyn 
górnych i dolnych, hydromasaż, gimnastyka w basenie, 
galwanizacja, diadynamic, prądy interferencyjne Kotza, Traberta, 
TENS, elektrostymulacja, jonofereza, magnetoterapia, ultra-
dźwięki, laser, Sollux, Solaris, krioterapia miejscowa, inhalacje, 
okłady borowinowe, muzykoterapia. 

POKOJE: 1, 2, 3-osobowe  i typu studio, wszystkie wyposażone
w łazienki, TV-SAT, radio, telefon, sprzęt plażowy, ręcznik, czajnik 
na korytarzu. 

INNE: stołówka, gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski, 
hydromasaż, basen kryty (7m x 3m), sala gimnastyczna, sala 
fitness, świetlica, parking, WiFi.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 13 noclegów, opieka lekarska 
i pielęgniarska, 3 zabiegi dziennie, opieka i program k.o; wieczorki 
taneczne, Bal Przebierańców, wycieczki fakultatywne, zabawy 
karaoke, poranna gimnastyka nad morzem, biesiady z kiełbaską, 
seanse filmowe, sala fitness, korzystanie z basenu w wyzna-
czonych godzinach.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 5%. Dzieci 4-7 lat
z ½ wyżywienia i rehabilitacją - cena minus 10%. Dzieci 4-12 lat 
z ½ wyżywienia, bez rehabilitacji minus 30%. Dzieci do 4 lat ryczałt 
420 zł/turnus (na wspólnym spaniu, bez wyżywienia). Diety - 
lekkostrawna nieodpłatnie. Pokój 1-osobowy dopłata 250 zł 
do ceny skierowania, pokój typu studio dopłata 200 zł/osoba, 
pokój typu LUX - dopłata 200 zł/osoba. Zwierzęta 20 zł/doba. 
Parking bezpłatny.

Rozpoczęcie turnusu śniadaniem pierwszego dnia, zakończenie 
kolacją ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 8:00 do 
19:00. Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

*Dla chętnych dopłata do Balu Sylwestrowego.

Cena turnusu zdrowotnego zawiera  8% vat

TRANSPORT: własny.

Terminy 

turnusów

05.01-19.01

19.01-02.02

02.02-16.02

16.02-02.03

02.03-16.03

16.03-30.03

30.03-13.04

13.04-27.04

27.04-11.05

11.05-25.05

25.05-08.06

08.06-22.06

31.08-14.09

14.09-28.09

28.09-12.10

12.10-26.10

02.11-16.11

16.11-30.11

Turnus rehabilitacyjny
 Pokój 2-osobowy

balkon / bez balkonu
cena za osobę

Pobyt zdrowotny
Pokój 2-osobowy
balkon / bez balkonu

cena za osobę

1250

1250

1250

1250

1350

1350

1600/1500

1600/1500

1600/1500

1700/1600

1800/1650

1950/1800

1800/1700

1700/1600

1600/1500

1500/1400

1300

1250

1400

1400

1400

1400

1450

1450

1750/1650

1750/1650

1750/1650

1900/1750

1950/1800

2100/1950

2000/1850

1900/1750

1750/1650

1650/1550

1450

1400

Terminy 

turnusów

03.04-16.04

19.04-02.05

05.05-18.05

20.05-02.06

04.06-17.06

19.06-02.07

04.07-17.07

19.07-01.08

03.08-16.08

18.08-31.08

02.09-15.09

17.09-30.09

02.10-15.10

16.10-29.10

04.11-17.11

18.11-01.12

20.12-02.01*

20.12-27.12

28.12-02.01

Turnus 
rehabilitacyjny

Pokój 2-os.
cena za osobę

Wczasy
zdrowotne
Pokój 2-os.
cena za osobę

Turnus 
rehabilitacyjny

Pokój 3-os.
cena za osobę

1350

1450

1520

1660

1810

1970

2150

2150

2150

1970

1790

1650

1450

1350

1320

1300

1850

-

-

1250

1350

1420

1560

1710

1870

2050

2050

2050

1870

1690

1550

1350

1250

1220

1200

1850

-

-

1460

1566

1640

1790

1955

2128

2320

2320

2320

2128

1930

1780

1566

1460

1425

1400

1998

970

970

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

SYRENA - MIELNO
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

ANASTAZJA - MIELNO

Ośrodek położony jest nad samym morzem w centrum miasta, ok 
20 m od plaży i 600 m od jeziora Jamno. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach, choroby dermatologiczne, przemia-
ny materii, układ pokarmowy, oddechowy, krążenia, wydzielania 
wewnętrznego, cukrzyca, hemofilia,  zaburzenia głosu i mowy, 
zespół Downa, schorzenia endokrynologiczne, laryngologiczne, 
reumatologiczne, stwardnienie rozsiane, upośledzenie umy-
słowe, choroby psychiczne, epilepsja, autyzm, kobiety po 
mastektomii. 

ZABIEGI: masaże: klasyczny, aquavibron, hydromasaż, kąpiel 
solankowa, kąpiel wirowa kończyn  górnych i dolnych, 
elektroterapia, jonoforeza, magnetoterapia, laseroterapia, 
ultradźwięki, fonoforeza, krioterapia miejscowa, Sollux, fango, 
parafina, inhalacje, Ugul. 

POKOJE: komfortowe 2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, internet, lodówka, czajnik, ręczniki.

INNE: kryty basen, jacuzzi, baza SPA, siłownia, kawiarnia, bilard, 
plac zabaw, miejsce na grill i ognisko, Internet Wi-Fi, winda, 
parking.

CENA OBEJMUJE: 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika), 14 noclegów, zabiegi 
rehabilitacyjne w dni robocze; 2 zabiegi wg wskazań lekarza: 
jeden zabieg z grupy I (masaże klasyczne; masaże wodne; masaż 
aquavibron), jeden zabieg z grupy II (okłady; pole magnetyczne; 
światłolecznictwo; krioterapia; laseroterapia; inhalacja), jako 
trzeci zabieg korzystanie z gabinetu terapii ruchowej, gimnastyka 
w basenie. Korzystanie z siłowni i zaplecza SPA (basen, sauna, 
jacuzzi). Program kulturalny: wycieczki do okolicznych atrakcji 
turystycznych (za dodatkową opłatą), wieczory muzyczne.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun cena jak uczestnik. Diety do uzgodnienia z ośrodkiem. 
Pokój 1-osobowy dopłata 350 zł w terminach 11.05-14.09, 300 zł 
w terminach 13.04-11.05 i 14.09-12.10, 250 zł 12-26.10,
w pozostałych terminach 200 zł. Basen bezpłatny. Zwierzęta 
ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Parking monitorowany, 
niestrzeżony, bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 
16.30 do 10.00. Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Cena turnusu zdrowotnego zawiera 8% vat.

TRANSPORT: własny.

O ś r o d e k  c a ł o r o c z n y,  u s y t u o w a n y  p r z y  w y d m a c h
w odległości 50 m od plaży i 200 m od jeziora Jamno.

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich, upośledzenie 
umysłowe, epi, choroby psychiczne, neurologiczne, reumatyczne, 
narządów wydzielania wewnętrznego, układ krążenia, 
pokarmowy, oddechowy, moczowo-płciowy, z zaburzeniami głosu 
i mowy, cukrzyca, kobiety po mastektomii.

ZABIEGI: gimnastyka, rotor, Ugul, Atlas, masaż wirowy kończyn 
górnych i dolnych, hydromasaż, gimnastyka w basenie, 
galwanizacja, diadynamic, prądy interferencyjne Kotza, Traberta, 
TENS, elektrostymulacja, jonofereza, magnetoterapia, ultra-
dźwięki, laser, Sollux, Solaris, krioterapia miejscowa, inhalacje, 
okłady borowinowe, muzykoterapia. 

POKOJE: 1, 2, 3-osobowe  i typu studio, wszystkie wyposażone
w łazienki, TV-SAT, radio, telefon, sprzęt plażowy, ręcznik, czajnik 
na korytarzu. 

INNE: stołówka, gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski, 
hydromasaż, basen kryty (7m x 3m), sala gimnastyczna, sala 
fitness, świetlica, parking, WiFi.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 13 noclegów, opieka lekarska 
i pielęgniarska, 3 zabiegi dziennie, opieka i program k.o; wieczorki 
taneczne, Bal Przebierańców, wycieczki fakultatywne, zabawy 
karaoke, poranna gimnastyka nad morzem, biesiady z kiełbaską, 
seanse filmowe, sala fitness, korzystanie z basenu w wyzna-
czonych godzinach.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 5%. Dzieci 4-7 lat
z ½ wyżywienia i rehabilitacją - cena minus 10%. Dzieci 4-12 lat 
z ½ wyżywienia, bez rehabilitacji minus 30%. Dzieci do 4 lat ryczałt 
420 zł/turnus (na wspólnym spaniu, bez wyżywienia). Diety - 
lekkostrawna nieodpłatnie. Pokój 1-osobowy dopłata 250 zł 
do ceny skierowania, pokój typu studio dopłata 200 zł/osoba, 
pokój typu LUX - dopłata 200 zł/osoba. Zwierzęta 20 zł/doba. 
Parking bezpłatny.

Rozpoczęcie turnusu śniadaniem pierwszego dnia, zakończenie 
kolacją ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 8:00 do 
19:00. Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

*Dla chętnych dopłata do Balu Sylwestrowego.

Cena turnusu zdrowotnego zawiera  8% vat

TRANSPORT: własny.

Terminy 

turnusów

05.01-19.01

19.01-02.02

02.02-16.02

16.02-02.03

02.03-16.03

16.03-30.03

30.03-13.04

13.04-27.04

27.04-11.05

11.05-25.05

25.05-08.06

08.06-22.06

31.08-14.09

14.09-28.09

28.09-12.10

12.10-26.10

02.11-16.11

16.11-30.11

Turnus rehabilitacyjny
 Pokój 2-osobowy

balkon / bez balkonu
cena za osobę

Pobyt zdrowotny
Pokój 2-osobowy
balkon / bez balkonu

cena za osobę

1250

1250

1250

1250

1350

1350

1600/1500

1600/1500

1600/1500

1700/1600

1800/1650

1950/1800

1800/1700

1700/1600

1600/1500

1500/1400

1300

1250

1400

1400

1400

1400

1450

1450

1750/1650

1750/1650

1750/1650

1900/1750

1950/1800

2100/1950

2000/1850

1900/1750

1750/1650

1650/1550

1450

1400

Terminy 

turnusów

03.04-16.04

19.04-02.05

05.05-18.05

20.05-02.06

04.06-17.06

19.06-02.07

04.07-17.07

19.07-01.08

03.08-16.08

18.08-31.08

02.09-15.09

17.09-30.09

02.10-15.10

16.10-29.10

04.11-17.11

18.11-01.12

20.12-02.01*

20.12-27.12

28.12-02.01

Turnus 
rehabilitacyjny

Pokój 2-os.
cena za osobę

Wczasy
zdrowotne
Pokój 2-os.
cena za osobę

Turnus 
rehabilitacyjny

Pokój 3-os.
cena za osobę

1350

1450

1520

1660

1810

1970

2150

2150

2150

1970

1790

1650

1450

1350

1320

1300

1850

-

-

1250

1350

1420

1560

1710

1870

2050

2050

2050

1870

1690

1550

1350

1250

1220

1200

1850

-

-

1460

1566

1640

1790

1955

2128

2320

2320

2320

2128

1930

1780

1566

1460

1425

1400

1998

970

970

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

SYRENA - MIELNO
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OŚRODEK WCZASOWY

POSEJDON - DŹWIRZYNO
OŚRODEK

ZDROWOTEL - ŁEBA

Ośrodek całoroczny, usytuowany na Pobrzeżu Słowińskim, 
w odległości 150 m od plaży, otoczony Słowińskim Parkiem 
Narodowym i rezerwatem Mierzeja Sarbska. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach, choroby narządu słuchu, wzroku, 
neurologiczne, dermatologiczne, laryngologiczne, endokrynolo-
giczne, onkologiczne, narządów wydzielania wewnętrznego, 
reumatyczne, psychiczne, układ krwiotwórczy, krążenia, 
moczowo-płciowy, pokarmowy, oddechowy, SM, epi, cukrzyca, 
upośledzenie umysłowe, inne. 

ZABIEGI: z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, 
masaż odnowy biologicznej. 

POKOJE: 2-osobowe typu Standard i pokoje Premium z oknami na 
stronę południową; wszystkie wyposażone w łazienki, TV, 
ręczniki, czajnik. 

INNE: Jadalnie, sklep, świetlica, kawiarnia, drink-bar, plac zabaw, 
Świat Dziecka, boiska sportowe, tenis stołowy, przychodnia 
rehabilitacyjna, parking, WI-FI.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetu), 14 noclegów, 2 zabiegi indywidualne i 1 grupowy w każdy 
dzień powszedni, doraźna opieka pielęgniarska i lekarska, 
wycieczka autokarowa po Łebie z przewodnikiem, rekreacja na 
świeżym powietrzu pod okiem instruktorów zdrowego 
wypoczynku, wykłady i prelekcje z zakresu prozdrowotnego stylu 
życia i profilaktyki zdrowia, animacje czasu wolnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena turnusu jak uczestnika. Dzieci 0-12 
lat z ½ wyżywienia i własnym spaniem minus 10 %, z ½ wyżywienia 
na dostawce -50%, dzieci powyżej 12 lat z ½ wyżywienia na 
dostawce minus 30%. Dzieci na dostawce do 4 lat gratis (bez 
świadczeń). Diety specjalistyczne płatne 250 zł. Pokoje 
PREMIUM  dopłata 450 zł  w terminach 22.06–17.08 
w pozostałych terminach 350 zł. Pokoje 1-osobowe  + 30% do 
ceny. Zwierzęta 25 zł/doba, w wybranych pokojach. Parking: 
leśny 6 zł/doba, utwardzony 8 zł/doba, pod wiatą 10 zł/doba. 
Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 
14.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. 

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat. 

TRANSPORT: własny

* Turnus Wielkanocny z programem świątecznym i suto zasta-
wionym stołem.

** Turnus Sylwestrowy – koszt Balu Sylwestrowego 197 zł/osobę, 
Balik Sylwestrowy (do północy); 87 zł/dziecko.

Ośrodek usytuowany jest w odległości 50 m od plaży, w centrum 
miejscowości. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: układ krążenia, oddechowy, 
pokarmowy, cukrzyca, upośledzenie umysłowe, niedoczynność 
tarczycy, epi, kobiety po mastektomii. 

ZABIEGI: masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, inhalacje, 
diadynamik, jonoforeza, interdyn, prądy TENS, ultradźwięki, laser, 
krioterapia punktowa, aquavibron, hydromasaż, kąpiel 
borowinowa i solankowa. 

POKOJE: 2-osobowe oraz studio 3/5 osobowe  z pełnym węzłem 
sanitarnym, ręczniki, TV, radio, telefon, sprzęt plażowy, czajnik. 

INNE: Dwa jednopiętrowe pawilony hotelowe, budynek 
restauracyjno-recepcyjny, boisko sportowe, plac zabaw dla 
dzieci, miejsce na ognisko i grill, parking.

CENA OBEJMUJE: 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie w formie bufetu, obiad i 
kolacja serwowane do stolika), 14 noclegów, dwie wizyty 
lekarskie, do 20 zabiegów w turnusie zgodnie z zaleceniem 
lekarza (z wyłączeniem masażu suchego), program k.o.: grill lub 
ognisko lub wieczorek taneczny raz w tygodniu.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez pakietu leczniczego minus 100 zł od ceny. Dzieci 
do lat 10 minus 100 zł. Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju
2-osobowym 30% zniżki. Diety do uzgodnienia z ośrodkiem. Pokój 
1-osobowy (pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania) 
dopłata 50% ceny w terminach 22.06–31.08 w pozostałych 
terminach dopłata 30%. Zwierzęta 18 zł/doba. Parking 
niestrzeżony, bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 
14.00 do 10.00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat. 

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

05.01 - 13.04

Pokój 2 osobowy
Standard

cena za osobę

09.04 - 23.04

13.04 - 27.04

27.04 - 11.05

11.05 - 25.05

25.05 - 08-06

08.06 - 22.06

15.06 - 29.06

22.06 - 06.07

29.06 - 13.07

06.07 - 20.07

13.07 - 27.07

20.07 - 03.08

27.07 - 10.08

03.08 - 17.08

10.08 - 24.08

17.08 - 31.08

24.08 - 07.09

31.08 - 14.09

14.09 - 28.09

28.09 - 12.10

05.10 - 19.10

12.10 -  26.10

09.11 - 23.11

01.12 - 15.12

28.12 - 11.01

1850*

1850*

1650

1750

1795

1950

1995

2145

2195

2250

2295

2295

2250

2195

2150

2095

1945

1895

1895

1595

1495

1450

1090

1090

1450**

1450
od soboty
do soboty

14 dni

Terminy 

turnusów

13.04 - 27.04

27.04 - 11.05

11.05 - 25.05

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

22.06 - 06.07

06.07 - 20.07

20.07 - 03.08

03.08 - 17.08

17.08 - 31.08

31.08 - 14.09

14.09 - 28.09

28.09 - 12.10

12.10 - 26.10

Pokój 
2. osobowy
cena za osobę

Pokój studio
4-5 osobowy

cena za osobę

Pokój 
studio 2 + 1
cena za osobę

1350

1470

1580

1790

1790

1990

2290

2290

2290

1990

1790

1690

1350

1350

1350

1470

1580

1790

1790

1990

2290

2290

2290

1990

1790

1690

1350

1350

1280

1390

1500

1700

1700

1890

2150

2150

2150

1890

1700

1610

1280

1280
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OŚRODEK WCZASOWY

POSEJDON - DŹWIRZYNO
OŚRODEK

ZDROWOTEL - ŁEBA

Ośrodek całoroczny, usytuowany na Pobrzeżu Słowińskim, 
w odległości 150 m od plaży, otoczony Słowińskim Parkiem 
Narodowym i rezerwatem Mierzeja Sarbska. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach, choroby narządu słuchu, wzroku, 
neurologiczne, dermatologiczne, laryngologiczne, endokrynolo-
giczne, onkologiczne, narządów wydzielania wewnętrznego, 
reumatyczne, psychiczne, układ krwiotwórczy, krążenia, 
moczowo-płciowy, pokarmowy, oddechowy, SM, epi, cukrzyca, 
upośledzenie umysłowe, inne. 

ZABIEGI: z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, 
masaż odnowy biologicznej. 

POKOJE: 2-osobowe typu Standard i pokoje Premium z oknami na 
stronę południową; wszystkie wyposażone w łazienki, TV, 
ręczniki, czajnik. 

INNE: Jadalnie, sklep, świetlica, kawiarnia, drink-bar, plac zabaw, 
Świat Dziecka, boiska sportowe, tenis stołowy, przychodnia 
rehabilitacyjna, parking, WI-FI.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetu), 14 noclegów, 2 zabiegi indywidualne i 1 grupowy w każdy 
dzień powszedni, doraźna opieka pielęgniarska i lekarska, 
wycieczka autokarowa po Łebie z przewodnikiem, rekreacja na 
świeżym powietrzu pod okiem instruktorów zdrowego 
wypoczynku, wykłady i prelekcje z zakresu prozdrowotnego stylu 
życia i profilaktyki zdrowia, animacje czasu wolnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena turnusu jak uczestnika. Dzieci 0-12 
lat z ½ wyżywienia i własnym spaniem minus 10 %, z ½ wyżywienia 
na dostawce -50%, dzieci powyżej 12 lat z ½ wyżywienia na 
dostawce minus 30%. Dzieci na dostawce do 4 lat gratis (bez 
świadczeń). Diety specjalistyczne płatne 250 zł. Pokoje 
PREMIUM  dopłata 450 zł  w terminach 22.06–17.08 
w pozostałych terminach 350 zł. Pokoje 1-osobowe  + 30% do 
ceny. Zwierzęta 25 zł/doba, w wybranych pokojach. Parking: 
leśny 6 zł/doba, utwardzony 8 zł/doba, pod wiatą 10 zł/doba. 
Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 
14.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. 

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat. 

TRANSPORT: własny

* Turnus Wielkanocny z programem świątecznym i suto zasta-
wionym stołem.

** Turnus Sylwestrowy – koszt Balu Sylwestrowego 197 zł/osobę, 
Balik Sylwestrowy (do północy); 87 zł/dziecko.

Ośrodek usytuowany jest w odległości 50 m od plaży, w centrum 
miejscowości. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: układ krążenia, oddechowy, 
pokarmowy, cukrzyca, upośledzenie umysłowe, niedoczynność 
tarczycy, epi, kobiety po mastektomii. 

ZABIEGI: masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, inhalacje, 
diadynamik, jonoforeza, interdyn, prądy TENS, ultradźwięki, laser, 
krioterapia punktowa, aquavibron, hydromasaż, kąpiel 
borowinowa i solankowa. 

POKOJE: 2-osobowe oraz studio 3/5 osobowe  z pełnym węzłem 
sanitarnym, ręczniki, TV, radio, telefon, sprzęt plażowy, czajnik. 

INNE: Dwa jednopiętrowe pawilony hotelowe, budynek 
restauracyjno-recepcyjny, boisko sportowe, plac zabaw dla 
dzieci, miejsce na ognisko i grill, parking.

CENA OBEJMUJE: 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie w formie bufetu, obiad i 
kolacja serwowane do stolika), 14 noclegów, dwie wizyty 
lekarskie, do 20 zabiegów w turnusie zgodnie z zaleceniem 
lekarza (z wyłączeniem masażu suchego), program k.o.: grill lub 
ognisko lub wieczorek taneczny raz w tygodniu.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez pakietu leczniczego minus 100 zł od ceny. Dzieci 
do lat 10 minus 100 zł. Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju
2-osobowym 30% zniżki. Diety do uzgodnienia z ośrodkiem. Pokój 
1-osobowy (pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania) 
dopłata 50% ceny w terminach 22.06–31.08 w pozostałych 
terminach dopłata 30%. Zwierzęta 18 zł/doba. Parking 
niestrzeżony, bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 
14.00 do 10.00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat. 

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

05.01 - 13.04

Pokój 2 osobowy
Standard

cena za osobę

09.04 - 23.04

13.04 - 27.04

27.04 - 11.05

11.05 - 25.05

25.05 - 08-06

08.06 - 22.06

15.06 - 29.06

22.06 - 06.07

29.06 - 13.07

06.07 - 20.07

13.07 - 27.07

20.07 - 03.08

27.07 - 10.08

03.08 - 17.08

10.08 - 24.08

17.08 - 31.08

24.08 - 07.09

31.08 - 14.09

14.09 - 28.09

28.09 - 12.10

05.10 - 19.10

12.10 -  26.10

09.11 - 23.11

01.12 - 15.12

28.12 - 11.01

1850*

1850*

1650

1750

1795

1950

1995

2145

2195

2250

2295

2295

2250

2195

2150

2095

1945

1895

1895

1595

1495

1450

1090

1090

1450**

1450
od soboty
do soboty

14 dni

Terminy 

turnusów

13.04 - 27.04

27.04 - 11.05

11.05 - 25.05

25.05 - 08.06

08.06 - 22.06

22.06 - 06.07

06.07 - 20.07

20.07 - 03.08

03.08 - 17.08

17.08 - 31.08

31.08 - 14.09

14.09 - 28.09

28.09 - 12.10

12.10 - 26.10

Pokój 
2. osobowy
cena za osobę

Pokój studio
4-5 osobowy

cena za osobę

Pokój 
studio 2 + 1
cena za osobę

1350

1470

1580

1790

1790

1990

2290

2290

2290

1990

1790

1690

1350

1350

1350

1470

1580

1790

1790

1990

2290

2290

2290

1990

1790

1690

1350

1350

1280

1390

1500

1700

1700

1890

2150

2150

2150

1890

1700

1610

1280

1280
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SANATORIUM

ALBATROS - KRYNICA MORSKA
OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY 

POSEJDON - KOŁOBRZEG

Ośrodek położony w dzielnicy uzdrowiskowej, 
200 m od portu i plaży. Obiekt składa się 
z dwóch budynków hotelowych połączonych 
łącznikiem. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, 
układ krążenia, oddechowy, choroby układu 
pokarmowego, cukrzyca, kobiety po mastek-
tomii. 

ZABIEGI: kąpiel CO2, solankowa, borowinowa, 
perełkowa, hydromasaż, materac masujący, 
okłady borowinowe, masaż wirujący kończyn 
dolnych i górnych, inhalacje, prądy TENS, laser, 
pole magnetyczne, ultradźwięki, sollux, 
bioptron, jonoforeza, interdyn, diadynamik, 
gimnastyka indywidualna, zbiorowa, gimna-
styka w basenie, krioterapia, galwanoboro-
wina, aquavibron, BOA. 

POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, telefon, czajnik, sprzęt 
plażowy. 

INNE: stołówka kawiarnia, zakład fryzjerski 
i kosmetyczny, basen kryty, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 14 noclegów, 
2 wizyty u lekarza, opieka pielęgniarki, wstęp 
na basen solankowy 1h dziennie, do 20 
zabiegów leczniczych z wyjątkiem masażu 
suchego i borowiny, dostęp do Internetu 
bezprzewodowego w obrębie recepcji.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez pakietu leczniczego cena minus 
100 zł. Dzieci do lat 10 cena minus 100 zł. Diety 
do uzgodnienia z ośrodkiem. Pokój PREMIUM 
to obszerny pokój dwuosobowy, z możliwością 
dostawki dla trzeciej osoby. Dostawka w poko-
ju Premium minus 30% od ceny za pobyt jednej 
osoby. Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje 
zwierząt. Parking płatny 120 zł/14 dni (liczba 
miejsc ograniczona). 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego 
dnia, zakończenie śniadaniem ostatniego dnia 
turnusu. Doba hotelowa od godz. 14.00 do 
10.00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny. 

Terminy
Turnusów

14-dniowych

05.01-23.03

23.03-06.04

06.04-20.04

20.04-04.05

04.05-18.05

18.05-01.06

01.06-15.06

15.06-29.06

29.06-13.07

13.07-27.07

27.07-10.08

10.08-24.08

24.08-07.09

07.09-21.09

21.09-05.10

05.10-19.10

 19.10-02.11

02.11-16.11

16.11-30.11

30.11-14.12

14.12-28.12

Pokój
2. osobowy
z balkonem
cena za osobę

Pokój
2. osobowy
bez balkonu
cena za osobę

Pokój
1. osobowy
z balkonem
cena za osobę

Pokój
1. osobowy
bez balkonu
cena za osobę

Pokój PREMIUM
2. osobowy
z balkonem
cena za osobę

1570

1780

1940

1940

2150

2150

2300

2300

2590

2590

2590

2590

2590

2200

2200

1990

1940

1650

1650

1650

1940

1490

1630

1730

1730

1840

1840

1990

1990

2200

2200

2200

2200

2200

1940

1940

1840

1630

1550

1490

1490

1730

1880

2090

2290

2290

2610

2610

2800

2800

2990

2990

2990

2990

2990

2660

2660

2410

2290

1950

1950

1950

2290

1700

1880

2090

2090

2400

2400

2590

2590

2800

2800

2800

2800

2800

2460

2460

2200

2090

1780

1780

1780

2090

1730

1780

2150

2150

2390

2390

2550

2550

2890

2890

2890

2890

2890

2490

2490

2230

2130

1810

1810

1810

2150

Ośrodek położony jest w odległości 150 m od morza, w pasie lądu 
porośniętego lasem, między wodami Morza Bałtyckiego z jednej 
strony, a Zalewu Wiślanego z drugiej. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach, choroby neurologiczne, psychiczne, 
dermatologiczne, metaboliczne, onkologiczne, laryngologiczne, 
endokrynologiczne, układ krążenia, pokarmowy, oddechowy, 
krwiotwórczy, immunologiczny, upośledzenie umysłowe, 
cukrzyca, otyłość, autyzm, padaczka. 

ZABIEGI: diadynamic, galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, 
magnetronic, laseroterapia, interdyn, elektrostymulacja, prądy 
TENS, Traberta, interferencyjne, lampa BIO-V, sollux, inhalacje, 
termotergia (okłady gorczycowe), okłady borowinowe plastry, 
termożele zimne, sauna, krioterapia, gimnastyka indywidualna, 
ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia w odciążeniu Ugul, ćwiczenia 
manualne, gimnastyka zbiorowa, ćwiczenia przyrządowe, 
hydromasaż jacuzzi, aquavibron, elektropneumatyczny, fotele do 
masażu. 

POKOJE HOTEL: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 
balkon, TV, czajnik, ręczniki, telefon, lodówka, sprzęt plażowy. 

INNE: zaplecze kulturalno - oświatowe, sale bankietowa, 
gimnastyczna, siłownia, kawiarnia, bilard, stołówka, recepcja 
całodobowa, teren do grillowania, plac zabaw, internet, winda,  
parking .

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika), 14 noclegów, 27 zabiegów
w turnusie w dni robocze, całodobowa opieka medyczna, program 
K.O.: ognisko z pieczeniem kiełbasek, dwa wieczorki taneczne
z poczęstunkiem. 

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 50 zł. Dzieci do lat 3, wspólny 
nocleg opłata stała 400 zł (bez świadczeń), dzieci do lat 7: nocleg 
+ ½ wyżywienia 75% ceny. Diety dodatkowo płatne 10 zł/doba. 
Pokój 1-osobowy dopłata 40 zł/doba w terminach 05.01–11.04
i 01.10-20.12.2019; 70 zł  w terminach 12.04–30.09
i 21.12–04.01.2020). Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 
Parking płatny (doba 5 zł, 7 dni 30 zł, 14 dni 60 zł). Kryty basen
w Sanatorium Fala w Stegnie płatny - możliwość dowozu. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 
16.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

Pokój 2-osobowy
Hotel

cena za osobę

04.01 – 18.01

18.01 – 01.02

01.02 – 15.02

15.02 – 01.03

01.03 – 15.03

15.03 – 29.03

29.03 – 12.04

12.04 – 26.04

26.04 – 10.05

10.05 – 24.05

24.05 – 07.06

07.06 – 21.06

21.06 – 05.07

05.07 – 19.07

19.07 – 02.08

02.08 – 16.08

16.08 – 30.08

30.08 – 13.09

13.09 – 27.09

27.09 – 11.10

11.10 – 25.10

25.10 – 08.11

08.11 – 22.11

22.11 – 06.12

06.12 – 20.12

20.12 – 03.01

1390

1490

1490

1490

1590

1590

1590

1700

1790

1790

1890

1990

2090

2290

2290

2290

2190

2090

1890

1790

1690

1490

1490

1490

1390

1700 + 200 zł BAL
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SANATORIUM

ALBATROS - KRYNICA MORSKA
OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY 

POSEJDON - KOŁOBRZEG

Ośrodek położony w dzielnicy uzdrowiskowej, 
200 m od portu i plaży. Obiekt składa się 
z dwóch budynków hotelowych połączonych 
łącznikiem. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, 
układ krążenia, oddechowy, choroby układu 
pokarmowego, cukrzyca, kobiety po mastek-
tomii. 

ZABIEGI: kąpiel CO2, solankowa, borowinowa, 
perełkowa, hydromasaż, materac masujący, 
okłady borowinowe, masaż wirujący kończyn 
dolnych i górnych, inhalacje, prądy TENS, laser, 
pole magnetyczne, ultradźwięki, sollux, 
bioptron, jonoforeza, interdyn, diadynamik, 
gimnastyka indywidualna, zbiorowa, gimna-
styka w basenie, krioterapia, galwanoboro-
wina, aquavibron, BOA. 

POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, telefon, czajnik, sprzęt 
plażowy. 

INNE: stołówka kawiarnia, zakład fryzjerski 
i kosmetyczny, basen kryty, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 14 noclegów, 
2 wizyty u lekarza, opieka pielęgniarki, wstęp 
na basen solankowy 1h dziennie, do 20 
zabiegów leczniczych z wyjątkiem masażu 
suchego i borowiny, dostęp do Internetu 
bezprzewodowego w obrębie recepcji.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez pakietu leczniczego cena minus 
100 zł. Dzieci do lat 10 cena minus 100 zł. Diety 
do uzgodnienia z ośrodkiem. Pokój PREMIUM 
to obszerny pokój dwuosobowy, z możliwością 
dostawki dla trzeciej osoby. Dostawka w poko-
ju Premium minus 30% od ceny za pobyt jednej 
osoby. Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje 
zwierząt. Parking płatny 120 zł/14 dni (liczba 
miejsc ograniczona). 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego 
dnia, zakończenie śniadaniem ostatniego dnia 
turnusu. Doba hotelowa od godz. 14.00 do 
10.00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny. 

Terminy
Turnusów

14-dniowych

05.01-23.03

23.03-06.04

06.04-20.04

20.04-04.05

04.05-18.05

18.05-01.06

01.06-15.06

15.06-29.06

29.06-13.07

13.07-27.07

27.07-10.08

10.08-24.08

24.08-07.09

07.09-21.09

21.09-05.10

05.10-19.10

 19.10-02.11

02.11-16.11

16.11-30.11

30.11-14.12

14.12-28.12

Pokój
2. osobowy
z balkonem
cena za osobę

Pokój
2. osobowy
bez balkonu
cena za osobę

Pokój
1. osobowy
z balkonem
cena za osobę

Pokój
1. osobowy
bez balkonu
cena za osobę

Pokój PREMIUM
2. osobowy
z balkonem
cena za osobę

1570

1780

1940

1940

2150

2150

2300

2300

2590

2590

2590

2590

2590

2200

2200

1990

1940

1650

1650

1650

1940

1490

1630

1730

1730

1840

1840

1990

1990

2200

2200

2200

2200

2200

1940

1940

1840

1630

1550

1490

1490

1730

1880

2090

2290

2290

2610

2610

2800

2800

2990

2990

2990

2990

2990

2660

2660

2410

2290

1950

1950

1950

2290

1700

1880

2090

2090

2400

2400

2590

2590

2800

2800

2800

2800

2800

2460

2460

2200

2090

1780

1780

1780

2090

1730

1780

2150

2150

2390

2390

2550

2550

2890

2890

2890

2890

2890

2490

2490

2230

2130

1810

1810

1810

2150

Ośrodek położony jest w odległości 150 m od morza, w pasie lądu 
porośniętego lasem, między wodami Morza Bałtyckiego z jednej 
strony, a Zalewu Wiślanego z drugiej. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach, choroby neurologiczne, psychiczne, 
dermatologiczne, metaboliczne, onkologiczne, laryngologiczne, 
endokrynologiczne, układ krążenia, pokarmowy, oddechowy, 
krwiotwórczy, immunologiczny, upośledzenie umysłowe, 
cukrzyca, otyłość, autyzm, padaczka. 

ZABIEGI: diadynamic, galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, 
magnetronic, laseroterapia, interdyn, elektrostymulacja, prądy 
TENS, Traberta, interferencyjne, lampa BIO-V, sollux, inhalacje, 
termotergia (okłady gorczycowe), okłady borowinowe plastry, 
termożele zimne, sauna, krioterapia, gimnastyka indywidualna, 
ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia w odciążeniu Ugul, ćwiczenia 
manualne, gimnastyka zbiorowa, ćwiczenia przyrządowe, 
hydromasaż jacuzzi, aquavibron, elektropneumatyczny, fotele do 
masażu. 

POKOJE HOTEL: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 
balkon, TV, czajnik, ręczniki, telefon, lodówka, sprzęt plażowy. 

INNE: zaplecze kulturalno - oświatowe, sale bankietowa, 
gimnastyczna, siłownia, kawiarnia, bilard, stołówka, recepcja 
całodobowa, teren do grillowania, plac zabaw, internet, winda,  
parking .

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika), 14 noclegów, 27 zabiegów
w turnusie w dni robocze, całodobowa opieka medyczna, program 
K.O.: ognisko z pieczeniem kiełbasek, dwa wieczorki taneczne
z poczęstunkiem. 

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 50 zł. Dzieci do lat 3, wspólny 
nocleg opłata stała 400 zł (bez świadczeń), dzieci do lat 7: nocleg 
+ ½ wyżywienia 75% ceny. Diety dodatkowo płatne 10 zł/doba. 
Pokój 1-osobowy dopłata 40 zł/doba w terminach 05.01–11.04
i 01.10-20.12.2019; 70 zł  w terminach 12.04–30.09
i 21.12–04.01.2020). Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 
Parking płatny (doba 5 zł, 7 dni 30 zł, 14 dni 60 zł). Kryty basen
w Sanatorium Fala w Stegnie płatny - możliwość dowozu. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 
16.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

Pokój 2-osobowy
Hotel

cena za osobę

04.01 – 18.01

18.01 – 01.02

01.02 – 15.02

15.02 – 01.03

01.03 – 15.03

15.03 – 29.03

29.03 – 12.04

12.04 – 26.04

26.04 – 10.05

10.05 – 24.05

24.05 – 07.06

07.06 – 21.06

21.06 – 05.07

05.07 – 19.07

19.07 – 02.08

02.08 – 16.08

16.08 – 30.08

30.08 – 13.09

13.09 – 27.09

27.09 – 11.10

11.10 – 25.10

25.10 – 08.11

08.11 – 22.11

22.11 – 06.12

06.12 – 20.12

20.12 – 03.01

1390

1490

1490

1490

1590

1590

1590

1700

1790

1790

1890

1990

2090

2290

2290

2290

2190

2090

1890

1790

1690

1490

1490

1490

1390

1700 + 200 zł BAL
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BAŁTYK - STEGNA
OŚRODEK  WYPOCZYNKOWYSANATORIUM

FALA - STEGNA

Sanatorium położone jest w odległości 1000 m od morza, blisko 
lasu, na rozległym terenie zielonym. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich, choroby psychiczne, 
neurologiczne, laryngologiczne, onkologiczne, endokrynolo-
giczne, reumatyczne, kręgosłupa, dermatologiczne, głosu i mowy, 
narząd słuchu i wzroku, układ moczowo-płciowy, krążenia, 
krwiotwórczy, pokarmowy, oddechowy, upośledzenie umysłowe, 
autyzm, cukrzyca, SM, padaczka, inne. 

ZABIEGI: diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, 
magnetronik, laseroterapia, prądy TENS, Traberta, Kotza, 
interferencyjne wg Nemeca, elektrostymulacja, biotron, sollux, 
inhalacje,  termotergia,  termożele zimne, gimnastyka 
indywidualna, Ugul, gimnastyka zbiorowa, bicze szkockie, 
hydromasaż, kąpiele solankowe, kąpiel perełkowa, wirowa 
kończyn górnych lub dolnych, hydromasaż indywidualny, masaż 
ręczny, aquavibron, pneumatyczny-limfatyczny BOA, ćwiczenia 
w basenie, sauna, krioterapia miejscowa, kriokomora. 

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, ręczniki, 
balkon, TV, czajnik, lodówka, telefon, parawan, leżak. 

INNE: sale gimnastyczna i siłownia zewnętrzna, kawiarnia, bar, 
bilard, stołówka, sala konferencyjna, sala bankietowa, dyskoteka, 
teren do grillowania, stół do ping – ponga, plac zabaw, boisko, 
łaźnia parowa, zewnętrzne tężnie solankowe, basen zewnętrzny 
z podgrzewaną wodą i wewnętrzny, winda, WI-FI, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika), 14 noclegów, 3 zabiegi 
dziennie w dni robocze (nie mniej niż 27 zabiegów), karnet na 5 h 
basenu w dni robocze, całodobowa opieka medyczna, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, dwa wieczorki taneczne poczęstunkiem.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów minus 50 zł. Dzieci do lat 3 - wspólny 
nocleg - opłata stała 400 zł, dzieci do lat 7: nocleg + ½ wyżywienia 
75% ceny. Diety do uzgodnienia z ośrodkiem, dodatkowo płatne: 
wegetariańska i bezglutenowa – 10 zł/doba. Pokój 1-osobowy 
dopłata 40 zł/doba w terminach 05.01-11.04 i 01.10-20.12; 
70 zł/doba w terminach 12.04-30.09 i 21.12-04.01.2020. 
Zwierzęta nie są przyjmowane w ośrodku. Parking płatny
5 zł/doba, 7 dni 30 zł, 14 dni 60 zł. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu + prowiant na drogę. 

Doba hotelowa od godz. 16.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

Pokój 2-osobowy
Hotel

cena za osobę

04.01 – 18.01

18.01 – 01.02

01.02 – 15.02

15.02 – 01.03

01.03 – 15.03

15.03 – 29.03

29.03 – 12.04

12.04 – 26.04

26.04 – 10.05

10.05 – 24.05

24.05 – 07.06

07.06 – 21.06

21.06 – 05.07

05.07 – 19.07

12.07 – 26.07

13.07 – 27.07

19.07 – 02.08

02.08 – 16.08

16.08 – 30.08

30.08 – 13.09

13.09 – 27.09

27.09 – 11.10

11.10 – 25.10

25.10 – 08.11

08.11 – 22.11

22.11 – 06.12

06.12 – 20.12

20.12 – 03.01

1390

1490

1490

1490

1590

1590

1590

1700

1790

1790

1890

1990

1990

2190

2190

2190

2190

2190

2090

2090

1890

1790

1690

1490

1490

1490

1390

1700 + 200 zł BAL

BAŁTYK - STEGNA

Ośrodek Wypoczynkowy BAŁTYK to kompleksowy obiekt 
z wszelkimi atrakcjami, malowniczo schowany w sosnowym 
lesie, 500m od plaży. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu ruchu, narząd wzroku, 
słuchu, układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, choroba 
psychiczna, schorzenia neurologiczne, endokrynologiczne, 
reumatyczne, onkologiczne, upośledzenie umysłowe, padaczka, 
cukrzyca, celiakia, alergia, kobiety po mastektomii, 

ZABIEGI: masaż podciśnieniowy BOA, magnetoterapia, fotele 
prezydenta, krioterapia, stymulacja kotza, prądy Traberta, 
tonoliza, Tens, ultradźwięki, interdynamic, galwatronic, laser, 
lampa sollux, biopron, prądy wg Nemeca, aquavibron, rotory 
i rowery rehabilitacyjne, żele ciepłe, zimne, okłady borowinowe, 
masażer stóp, ćwiczenia indywidualne i grupowe, inhalacje, 
ćwiczenia  na  stołach  rekondycyjnych  i  UGUL. 

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami, 
wyposażone w TV, telefon, parawan, ręczniki, czajnik na 
korytarzu. 

INNE: kawiarnia z tarasem, basen odkryty czynny od 24.06 do 
06.09.2019, zadaszony letni ogród z grillem, kort tenisowy 
(odpłatnie), pakiety SPA, sauna, solarium, Internet Wi-Fi, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, do 
3 zabiegów dziennie dla każdego uczestnika (w dni robocze 
oprócz dnia przyjazdu i wyjazdu), opieka pielęgniarska, medyczna 
i rehabilitacyjna, aktywna rehabilitacja z atrakcjami, pokazy 
kulinarne: pieczony prosiak, spaghetti, ku-lao-dżu, tort piętrowy, 
fontanna czekoladowa oraz wieczorki taneczne - muzyka na 
żywo, dyskoteki, program kulturalny, korzystanie z basenu 
odkrytego od 24.06 – 06.09. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun: cena jak uczestnik (1 zabieg dla opiekuna). Dzieci do
2 lat bez świadczeń minus 250 zł, dzieci od 2-10 lat 25% zniżki. 
Diety: wegetariańska, wegańska, bezglutenowa, serwowane, 
płatne dodatkowo, – 420 zł/14 dni. Pokoje 1-osobowe dopłata 
600 zł. Zwierzęta opłata 40 zł /doba. Parking bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 13:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: własny

Terminy 
turnusów

Pokój
2-osobowy
cena za osobę

21.03 - 04.04

04.04 - 18.04

18.04 - 02.05

29.04 – 13.05

02.05 - 16.05

10.06 - 24.06

28.06 - 12.07

05.07 - 19.07

12.07 - 26.07

19.07 - 02.08

26.07 - 09.08

02.08 - 16.08

19.08 - 02.09

03.09 - 17.09

18.09 - 02.10

02.10 - 16.10

16.10 - 30.10

12.11 - 26.11

13.12 - 27.12

Pokój studio 
3, 4-osobowe

cena za osobę

940

960

1450

1600

1600

1750

1800

2000

2200

2200

2200

1900

1850

1800

1750

1700

1650

1200

1500

1120

1150

1550

1750

1750

1950

2000

2200

2390

2390

2390

2099

2050

1999

1950

1900

1850

1400

1700
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BAŁTYK - STEGNA
OŚRODEK  WYPOCZYNKOWYSANATORIUM

FALA - STEGNA

Sanatorium położone jest w odległości 1000 m od morza, blisko 
lasu, na rozległym terenie zielonym. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich, choroby psychiczne, 
neurologiczne, laryngologiczne, onkologiczne, endokrynolo-
giczne, reumatyczne, kręgosłupa, dermatologiczne, głosu i mowy, 
narząd słuchu i wzroku, układ moczowo-płciowy, krążenia, 
krwiotwórczy, pokarmowy, oddechowy, upośledzenie umysłowe, 
autyzm, cukrzyca, SM, padaczka, inne. 

ZABIEGI: diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, 
magnetronik, laseroterapia, prądy TENS, Traberta, Kotza, 
interferencyjne wg Nemeca, elektrostymulacja, biotron, sollux, 
inhalacje,  termotergia,  termożele zimne, gimnastyka 
indywidualna, Ugul, gimnastyka zbiorowa, bicze szkockie, 
hydromasaż, kąpiele solankowe, kąpiel perełkowa, wirowa 
kończyn górnych lub dolnych, hydromasaż indywidualny, masaż 
ręczny, aquavibron, pneumatyczny-limfatyczny BOA, ćwiczenia 
w basenie, sauna, krioterapia miejscowa, kriokomora. 

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, ręczniki, 
balkon, TV, czajnik, lodówka, telefon, parawan, leżak. 

INNE: sale gimnastyczna i siłownia zewnętrzna, kawiarnia, bar, 
bilard, stołówka, sala konferencyjna, sala bankietowa, dyskoteka, 
teren do grillowania, stół do ping – ponga, plac zabaw, boisko, 
łaźnia parowa, zewnętrzne tężnie solankowe, basen zewnętrzny 
z podgrzewaną wodą i wewnętrzny, winda, WI-FI, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika), 14 noclegów, 3 zabiegi 
dziennie w dni robocze (nie mniej niż 27 zabiegów), karnet na 5 h 
basenu w dni robocze, całodobowa opieka medyczna, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, dwa wieczorki taneczne poczęstunkiem.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów minus 50 zł. Dzieci do lat 3 - wspólny 
nocleg - opłata stała 400 zł, dzieci do lat 7: nocleg + ½ wyżywienia 
75% ceny. Diety do uzgodnienia z ośrodkiem, dodatkowo płatne: 
wegetariańska i bezglutenowa – 10 zł/doba. Pokój 1-osobowy 
dopłata 40 zł/doba w terminach 05.01-11.04 i 01.10-20.12; 
70 zł/doba w terminach 12.04-30.09 i 21.12-04.01.2020. 
Zwierzęta nie są przyjmowane w ośrodku. Parking płatny
5 zł/doba, 7 dni 30 zł, 14 dni 60 zł. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu + prowiant na drogę. 

Doba hotelowa od godz. 16.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

Pokój 2-osobowy
Hotel

cena za osobę

04.01 – 18.01

18.01 – 01.02

01.02 – 15.02

15.02 – 01.03

01.03 – 15.03

15.03 – 29.03

29.03 – 12.04

12.04 – 26.04

26.04 – 10.05

10.05 – 24.05

24.05 – 07.06

07.06 – 21.06

21.06 – 05.07

05.07 – 19.07

12.07 – 26.07

13.07 – 27.07

19.07 – 02.08

02.08 – 16.08

16.08 – 30.08

30.08 – 13.09

13.09 – 27.09

27.09 – 11.10

11.10 – 25.10

25.10 – 08.11

08.11 – 22.11

22.11 – 06.12

06.12 – 20.12

20.12 – 03.01

1390

1490

1490

1490

1590

1590

1590

1700

1790

1790

1890

1990

1990

2190

2190

2190

2190

2190

2090

2090

1890

1790

1690

1490

1490

1490

1390

1700 + 200 zł BAL

BAŁTYK - STEGNA

Ośrodek Wypoczynkowy BAŁTYK to kompleksowy obiekt 
z wszelkimi atrakcjami, malowniczo schowany w sosnowym 
lesie, 500m od plaży. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu ruchu, narząd wzroku, 
słuchu, układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, choroba 
psychiczna, schorzenia neurologiczne, endokrynologiczne, 
reumatyczne, onkologiczne, upośledzenie umysłowe, padaczka, 
cukrzyca, celiakia, alergia, kobiety po mastektomii, 

ZABIEGI: masaż podciśnieniowy BOA, magnetoterapia, fotele 
prezydenta, krioterapia, stymulacja kotza, prądy Traberta, 
tonoliza, Tens, ultradźwięki, interdynamic, galwatronic, laser, 
lampa sollux, biopron, prądy wg Nemeca, aquavibron, rotory 
i rowery rehabilitacyjne, żele ciepłe, zimne, okłady borowinowe, 
masażer stóp, ćwiczenia indywidualne i grupowe, inhalacje, 
ćwiczenia  na  stołach  rekondycyjnych  i  UGUL. 

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami, 
wyposażone w TV, telefon, parawan, ręczniki, czajnik na 
korytarzu. 

INNE: kawiarnia z tarasem, basen odkryty czynny od 24.06 do 
06.09.2019, zadaszony letni ogród z grillem, kort tenisowy 
(odpłatnie), pakiety SPA, sauna, solarium, Internet Wi-Fi, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, do 
3 zabiegów dziennie dla każdego uczestnika (w dni robocze 
oprócz dnia przyjazdu i wyjazdu), opieka pielęgniarska, medyczna 
i rehabilitacyjna, aktywna rehabilitacja z atrakcjami, pokazy 
kulinarne: pieczony prosiak, spaghetti, ku-lao-dżu, tort piętrowy, 
fontanna czekoladowa oraz wieczorki taneczne - muzyka na 
żywo, dyskoteki, program kulturalny, korzystanie z basenu 
odkrytego od 24.06 – 06.09. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun: cena jak uczestnik (1 zabieg dla opiekuna). Dzieci do
2 lat bez świadczeń minus 250 zł, dzieci od 2-10 lat 25% zniżki. 
Diety: wegetariańska, wegańska, bezglutenowa, serwowane, 
płatne dodatkowo, – 420 zł/14 dni. Pokoje 1-osobowe dopłata 
600 zł. Zwierzęta opłata 40 zł /doba. Parking bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 13:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: własny

Terminy 
turnusów

Pokój
2-osobowy
cena za osobę

21.03 - 04.04

04.04 - 18.04

18.04 - 02.05

29.04 – 13.05

02.05 - 16.05

10.06 - 24.06

28.06 - 12.07

05.07 - 19.07

12.07 - 26.07

19.07 - 02.08

26.07 - 09.08

02.08 - 16.08

19.08 - 02.09

03.09 - 17.09

18.09 - 02.10

02.10 - 16.10

16.10 - 30.10

12.11 - 26.11

13.12 - 27.12

Pokój studio 
3, 4-osobowe

cena za osobę

940

960

1450

1600

1600

1750

1800

2000

2200

2200

2200

1900

1850

1800

1750

1700

1650

1200

1500

1120

1150

1550

1750

1750

1950

2000

2200

2390

2390

2390

2099

2050

1999

1950

1900

1850

1400

1700
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SANATORIUM UZDROWISKOWE

CICHE WĄWOZY - NAŁĘCZÓW
SANATORIUM UZDROWISKOWE

KRYSTYNKA - CIECHOCINEK

Budynek czteropiętrowy z windą, otoczony terenem zieleni 

parkowej. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 

poruszające się na wózkach, układ oddechowy, krążenia, 

cukrzyca, kobiety po mastektomii.

ZABIEGI: diadynamik, interdyn, galwanizacja, jonoforeza, 

elektrostymulacja, terapuls, sollux, ultradźwięki, magnetronik, 

laser,  kąpiel czterokomorowa, perełkowa, masaż wirowy 

kończyn, masaż klasyczny, gimnastyka indywidualna, inhalacje. 

POKOJE: 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, telefon, 

internet, czajnik, ręczniki, szlafrok, suszarka. 

INNE: kawiarnia, salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny, bilard, 

winda, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, 14 

noclegów, opiekę medyczną, 3 zabiegi dziennie (w dni robocze 

oprócz dnia przyjazdu i wyjazdu), program k.o.: wieczorki 

taneczne, pieczenie kiełbasek, wycieczki piesze, krajoznawcze, 

wykłady prozdrowotne.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 100 zł. Dzieci do lat 3 (bez 

świadczeń) gratis. Bezpłatne wypożyczenie łóżeczka. Dopłata do 

pokoju klimatyzowanego 10 zł/doba. Zwierzęta - sanatorium nie 

przyjmuje zwierząt. Parking 6 zł/doba. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 

śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 12.30 do 10.00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

Pokój 
2. osobowy
cena za osobę

27.01-10.02

10.02-24.02

24.02-10.03

10.03-24.03

24.03-07.04

07.04-21.04

21.04-05.05

05.05-19.05

19.05-02.06

02.06-16.06

16.06-30.06

30.06-14.07

14.07-28.07

28.07-11.08

11.08-25.08

25.08-08.09

08.09-22.09

22.09-06.10

06.10-20.10

20.10-03.11

03.11-17.11

17.11-01.12

01.12-15.12

15.12-29.12 

Pokój 
2. osobowy

do pojedynczego wykorzystania
cena za osobę

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1728

1953

1953

1953

1953

2105

2117

2117

2117

2035

1953

1840

1638

1638

1638

1638

1638

1858

 

1953

1953

1953

1953

1953

1953

2043

2268

2268

2268

2268

2420

2432

2432

2432

2350

2268

2155

1953

1953

1953

1953

1953

2268

Sanatorium położone jest w otoczeniu parku i słynnych 

nałęczowskich wąwozów. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: układ krążenia (sanatorium 

specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów po zawale mięśnia 

sercowego i operacjach serca), cukrzyca, narząd ruchu 

ZABIEGI: masaż klasyczny, limfatyczny, pasem wibracyjnym, 

platforma wibracyjna, aquavibron, kąpiel solankowa, perełkowo-

ozonowa, 4 komorowa, w suchym CO2 kończyn dolnych, masaż 

wirowy, krioterapia, ultradźwięki, fonoforeza, jonoforeza, 

galwanizacja, prądy diadynamiczne, interferen-cyjne, Traberta, 

Tens, sollux, terapuls, tlenoterapia, inhalacje, okłady borowinowe, 

galwanoborowina, gimnastyka kardiologiczna grupowa, 

kardiologiczny trening interwałowy, Ugul, Nordic Walking. 

POKOJE: 1, 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (2 osobowe 

z natryskiem, 1 osobowe natrysk lub wanna), wyposażone w TV, 

ręczniki, czajnik. 

INNE: nowoczesny Zakład Przyrodoleczniczy, siłownia, kawiarnia, 

internet, Wi-Fi w obrębie holu głównego i kawiarni, winda, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (serwowane do stolika), 

13 noclegów, całodobowa opieka lekarsko - pielęgniarska, 

konsultacje kardiologiczne, 4 zabiegi dziennie przez 6 dni 

w tygodniu w tym gimnastyka kardiologiczna, badania lekarskie 

wstępne i końcowe, program k.o.: spacery z przewodnikiem 

po Nałęczowie, wieczorki integracyjne, ognisko.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 100 zł. Diety w uzgodnieniu 

z lekarzem. Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Parking 

niestrzeżony płatny 5 zł/doba. Czajnik w pokoju opłata 1 zł/doba. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 

śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 12.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

Pokój 
2. osobowy
cena za osobę

14.07-27.07

28.07-10.08

11.08-24.08

1890

1890

1890

Pokój 
1. osobowy
cena za osobę

2100 

2100

2100
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SANATORIUM UZDROWISKOWE

CICHE WĄWOZY - NAŁĘCZÓW
SANATORIUM UZDROWISKOWE

KRYSTYNKA - CIECHOCINEK

Budynek czteropiętrowy z windą, otoczony terenem zieleni 

parkowej. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 

poruszające się na wózkach, układ oddechowy, krążenia, 

cukrzyca, kobiety po mastektomii.

ZABIEGI: diadynamik, interdyn, galwanizacja, jonoforeza, 

elektrostymulacja, terapuls, sollux, ultradźwięki, magnetronik, 

laser,  kąpiel czterokomorowa, perełkowa, masaż wirowy 

kończyn, masaż klasyczny, gimnastyka indywidualna, inhalacje. 

POKOJE: 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, telefon, 

internet, czajnik, ręczniki, szlafrok, suszarka. 

INNE: kawiarnia, salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny, bilard, 

winda, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, 14 

noclegów, opiekę medyczną, 3 zabiegi dziennie (w dni robocze 

oprócz dnia przyjazdu i wyjazdu), program k.o.: wieczorki 

taneczne, pieczenie kiełbasek, wycieczki piesze, krajoznawcze, 

wykłady prozdrowotne.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 100 zł. Dzieci do lat 3 (bez 

świadczeń) gratis. Bezpłatne wypożyczenie łóżeczka. Dopłata do 

pokoju klimatyzowanego 10 zł/doba. Zwierzęta - sanatorium nie 

przyjmuje zwierząt. Parking 6 zł/doba. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 

śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 12.30 do 10.00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

Pokój 
2. osobowy
cena za osobę

27.01-10.02

10.02-24.02

24.02-10.03

10.03-24.03

24.03-07.04

07.04-21.04

21.04-05.05

05.05-19.05

19.05-02.06

02.06-16.06

16.06-30.06

30.06-14.07

14.07-28.07

28.07-11.08

11.08-25.08

25.08-08.09

08.09-22.09

22.09-06.10

06.10-20.10

20.10-03.11

03.11-17.11

17.11-01.12

01.12-15.12

15.12-29.12 

Pokój 
2. osobowy

do pojedynczego wykorzystania
cena za osobę

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1728

1953

1953

1953

1953

2105

2117

2117

2117

2035

1953

1840

1638

1638

1638

1638

1638

1858

 

1953

1953

1953

1953

1953

1953

2043

2268

2268

2268

2268

2420

2432

2432

2432

2350

2268

2155

1953

1953

1953

1953

1953

2268

Sanatorium położone jest w otoczeniu parku i słynnych 

nałęczowskich wąwozów. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: układ krążenia (sanatorium 

specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów po zawale mięśnia 

sercowego i operacjach serca), cukrzyca, narząd ruchu 

ZABIEGI: masaż klasyczny, limfatyczny, pasem wibracyjnym, 

platforma wibracyjna, aquavibron, kąpiel solankowa, perełkowo-

ozonowa, 4 komorowa, w suchym CO2 kończyn dolnych, masaż 

wirowy, krioterapia, ultradźwięki, fonoforeza, jonoforeza, 

galwanizacja, prądy diadynamiczne, interferen-cyjne, Traberta, 

Tens, sollux, terapuls, tlenoterapia, inhalacje, okłady borowinowe, 

galwanoborowina, gimnastyka kardiologiczna grupowa, 

kardiologiczny trening interwałowy, Ugul, Nordic Walking. 

POKOJE: 1, 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (2 osobowe 

z natryskiem, 1 osobowe natrysk lub wanna), wyposażone w TV, 

ręczniki, czajnik. 

INNE: nowoczesny Zakład Przyrodoleczniczy, siłownia, kawiarnia, 

internet, Wi-Fi w obrębie holu głównego i kawiarni, winda, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (serwowane do stolika), 

13 noclegów, całodobowa opieka lekarsko - pielęgniarska, 

konsultacje kardiologiczne, 4 zabiegi dziennie przez 6 dni 

w tygodniu w tym gimnastyka kardiologiczna, badania lekarskie 

wstępne i końcowe, program k.o.: spacery z przewodnikiem 

po Nałęczowie, wieczorki integracyjne, ognisko.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 100 zł. Diety w uzgodnieniu 

z lekarzem. Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Parking 

niestrzeżony płatny 5 zł/doba. Czajnik w pokoju opłata 1 zł/doba. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 

śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 12.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

Pokój 
2. osobowy
cena za osobę

14.07-27.07

28.07-10.08

11.08-24.08

1890

1890

1890

Pokój 
1. osobowy
cena za osobę

2100 

2100

2100
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HOTEL***

ZIEMOWIT - USTROŃ
HOTEL*** 

JAGIELLONKA - KRYNICA GÓRSKA

Ośrodek usytuowany w centrum uzdrowiska, w pobliżu pijalni 
wód ”Jan” oraz stacji kolejki szynowej na Górę Parkową. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, słuchu, układ 
oddechowy, pokarmowy, krążenia, krwiotwórczy, moczowo-
płciowy, schorzenia neurologiczne, psychiczne, reumatyczne, 
dermatologiczne, laryngologiczne, upośledzenie umysłowe, 
padaczka, cukrzyca, skolioza, wady postawy, schorzenia 
kręgosłupa, narządów wydzielania wewnętrznego, dpm, 
przewlekłe choroby wątroby, trzustki, zaburzenia głosu i mowy, 
zaburzenia psychoruchowe, mastektomia. 

ZABIEGI: masaż klasyczny, wirowy kończyn dolnych i górnych, 
drenaż limfatyczny kończyn dolnych, masaż reflektoryczny stóp, 
fotel masujący, magnetoterapia, laser, ultradźwięki, kąpiel 
perełkowa, z hydromasażem,  borowinowa, solankowa, okłady 
żelowe, borowinowe, kioterapia, inhalacje, sollux, jonoforeza, 
lampa kwarcowa, diadynamik, aquavibron, interdyn. 

POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z łazienką, TV, radiem, telefonem, 
ręcznikami. 

INNE: jadalnia, sala konferencyjna, sala wielofunkcyjna, bilard, 
tenis stołowy, taras widokowy, winda, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika, 14 noclegów, 2 zabiegi 
dziennie wg wskazań lekarza (w dni robocze), gimnastyka 
poranna w dni robocze, doraźna opiekę lekarską, program 
kulturalno-oświatowy: dwa spotkania integracyjne z poczęstun-
kiem, kolacja biesiadna.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów minus 100 zł. Dopłata 100 zł/turnus do 
zabiegów limfatycznych (powyżej 10 osób na turnusie). Dzieci 
3-10 lat z zabiegami minus 100 zł, bez zabiegów minus 200 zł. 
Dzieci do 3 lat bez świadczeń 20 zł/doba. Diety 15 zł/doba 
z wyjątkiem diety cukrzycowej. Zwierzęta opłata 30 zł/doba. 
Parking bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową 
osoby niepełnosprawnej, pozostali uczestnicy 50% obowią-
zującej stawki. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie 
obiadem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz.17:00 do 10:00. Opłatę klimatyczną 
pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego, 
opłata dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Terminy 
turnusów

Pokój 2. osobowy
komfort

cena za osobę

07.09 - 21.09

1690

Pokój 2. osobowy
standard

cena za osobę

1640

Pokój 3. osobowy
komfort

cena za osobę

1550

Pokój 3. osobowy
standard

cena za osobę

1500

Pokój 1. osobowy
komfort

cena za osobę

1990

Pokój 1. osobowy
standard

cena za osobę

1940

Ustroń - znane uzdrowisko, centrum wczasowe położone 
w dolinie rzeki Wisły, pośród zboczy Równicy i Czantorii 
w Beskidzie Śląskim. Ośrodek usytuowany na Skarpie Wiślanej, 
w uzdrowiskowej części Ustronia – Zawodziu, w bliskiej 
odległości od centrum. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, układ oddechowy, 
pokarmowy, krążenia, moczowo-płciowy, schorzenia neurolo-
giczne, psychiczne, onkologiczne, reumatyczne, upośledzenie 
umysłowe, autyzm, mpd, padaczka, cukrzyca, mastektomia. 

ZABIEGI: hydromasaż, masaż kończyn dolnych i górnych, 
inhalacje, masaż klasyczny, okłady borowinowe, interdyn, 
magnetoterapia, aquavibron, jonoforeza, tlenoterapia, sollux, 
laser biostymulacyjny, okłady termożelem na zimno, kąpiel 
perełkowa, solankowa  lub olejkiem aromatycznym, fotel 
masujący, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, siłownia, rowery 
treningowe, atlas. 

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, okna 
balkonowe zabezpieczone poręczą, wyposażone w TV, telefon, 
ręczniki. 

INNE: basen , jadalnia, kawiarnia z drink barem, kort tenisowy, 
sale konferencyjne, zadaszone miejsce na ognisko, grill, boisko do 
siatkówki, gabinet fryzjerski, sauna, plac zabaw dla dzieci na 
zewnątrz i wewnątrz, solarium, winda, internet, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika), 14 noclegów, 2 zabiegi wg 
wskazań lekarza, gimnastyka poranna w dni robocze, 1 godz. 
basenu dziennie, opiekę lekarską, program kulturalno-oświatowy: 
dwa spotkania integracyjne  z poczęstunkiem, kolacja biesiadna.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów minus 100 zł. Dopłata 100 zł/turnus do 
zabiegów limfatycznych (powyżej 10 osób na turnusie) Dzieci 3-
10 lat z zabiegami minus 100 zł, bez zabiegów minus 200 zł. 
Dzieci do 3 lat bez świadczeń 20 zł/doba. Diety 15 zł/doba z 
wyjątkiem diety cukrzycowej. Zwierzęta opłata 30 zł/doba. 
Parking bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową 
osoby n iepełnosprawnej ,  pozosta l i  uczestn icy  50% 
obowiązującej stawki. Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego 
dnia, zakończenie obiadem ostatniego dnia turnusu.

Doba hotelowa od godz.17:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego, 
opłata dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Terminy 
turnusów

Pokój 2. osobowy
cena za osobę

31.08 - 14.09

1690

1600

1990

Pokój 3. osobowy
cena za osobę

Pokój 1. osobowy
cena za osobę
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HOTEL***

ZIEMOWIT - USTROŃ
HOTEL*** 

JAGIELLONKA - KRYNICA GÓRSKA

Ośrodek usytuowany w centrum uzdrowiska, w pobliżu pijalni 
wód ”Jan” oraz stacji kolejki szynowej na Górę Parkową. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, słuchu, układ 
oddechowy, pokarmowy, krążenia, krwiotwórczy, moczowo-
płciowy, schorzenia neurologiczne, psychiczne, reumatyczne, 
dermatologiczne, laryngologiczne, upośledzenie umysłowe, 
padaczka, cukrzyca, skolioza, wady postawy, schorzenia 
kręgosłupa, narządów wydzielania wewnętrznego, dpm, 
przewlekłe choroby wątroby, trzustki, zaburzenia głosu i mowy, 
zaburzenia psychoruchowe, mastektomia. 

ZABIEGI: masaż klasyczny, wirowy kończyn dolnych i górnych, 
drenaż limfatyczny kończyn dolnych, masaż reflektoryczny stóp, 
fotel masujący, magnetoterapia, laser, ultradźwięki, kąpiel 
perełkowa, z hydromasażem,  borowinowa, solankowa, okłady 
żelowe, borowinowe, kioterapia, inhalacje, sollux, jonoforeza, 
lampa kwarcowa, diadynamik, aquavibron, interdyn. 

POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z łazienką, TV, radiem, telefonem, 
ręcznikami. 

INNE: jadalnia, sala konferencyjna, sala wielofunkcyjna, bilard, 
tenis stołowy, taras widokowy, winda, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika, 14 noclegów, 2 zabiegi 
dziennie wg wskazań lekarza (w dni robocze), gimnastyka 
poranna w dni robocze, doraźna opiekę lekarską, program 
kulturalno-oświatowy: dwa spotkania integracyjne z poczęstun-
kiem, kolacja biesiadna.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów minus 100 zł. Dopłata 100 zł/turnus do 
zabiegów limfatycznych (powyżej 10 osób na turnusie). Dzieci 
3-10 lat z zabiegami minus 100 zł, bez zabiegów minus 200 zł. 
Dzieci do 3 lat bez świadczeń 20 zł/doba. Diety 15 zł/doba 
z wyjątkiem diety cukrzycowej. Zwierzęta opłata 30 zł/doba. 
Parking bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową 
osoby niepełnosprawnej, pozostali uczestnicy 50% obowią-
zującej stawki. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie 
obiadem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz.17:00 do 10:00. Opłatę klimatyczną 
pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego, 
opłata dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Terminy 
turnusów

Pokój 2. osobowy
komfort

cena za osobę

07.09 - 21.09

1690

Pokój 2. osobowy
standard

cena za osobę

1640

Pokój 3. osobowy
komfort

cena za osobę

1550

Pokój 3. osobowy
standard

cena za osobę

1500

Pokój 1. osobowy
komfort

cena za osobę

1990

Pokój 1. osobowy
standard

cena za osobę

1940

Ustroń - znane uzdrowisko, centrum wczasowe położone 
w dolinie rzeki Wisły, pośród zboczy Równicy i Czantorii 
w Beskidzie Śląskim. Ośrodek usytuowany na Skarpie Wiślanej, 
w uzdrowiskowej części Ustronia – Zawodziu, w bliskiej 
odległości od centrum. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, układ oddechowy, 
pokarmowy, krążenia, moczowo-płciowy, schorzenia neurolo-
giczne, psychiczne, onkologiczne, reumatyczne, upośledzenie 
umysłowe, autyzm, mpd, padaczka, cukrzyca, mastektomia. 

ZABIEGI: hydromasaż, masaż kończyn dolnych i górnych, 
inhalacje, masaż klasyczny, okłady borowinowe, interdyn, 
magnetoterapia, aquavibron, jonoforeza, tlenoterapia, sollux, 
laser biostymulacyjny, okłady termożelem na zimno, kąpiel 
perełkowa, solankowa  lub olejkiem aromatycznym, fotel 
masujący, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, siłownia, rowery 
treningowe, atlas. 

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, okna 
balkonowe zabezpieczone poręczą, wyposażone w TV, telefon, 
ręczniki. 

INNE: basen , jadalnia, kawiarnia z drink barem, kort tenisowy, 
sale konferencyjne, zadaszone miejsce na ognisko, grill, boisko do 
siatkówki, gabinet fryzjerski, sauna, plac zabaw dla dzieci na 
zewnątrz i wewnątrz, solarium, winda, internet, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika), 14 noclegów, 2 zabiegi wg 
wskazań lekarza, gimnastyka poranna w dni robocze, 1 godz. 
basenu dziennie, opiekę lekarską, program kulturalno-oświatowy: 
dwa spotkania integracyjne  z poczęstunkiem, kolacja biesiadna.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów minus 100 zł. Dopłata 100 zł/turnus do 
zabiegów limfatycznych (powyżej 10 osób na turnusie) Dzieci 3-
10 lat z zabiegami minus 100 zł, bez zabiegów minus 200 zł. 
Dzieci do 3 lat bez świadczeń 20 zł/doba. Diety 15 zł/doba z 
wyjątkiem diety cukrzycowej. Zwierzęta opłata 30 zł/doba. 
Parking bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową 
osoby n iepełnosprawnej ,  pozosta l i  uczestn icy  50% 
obowiązującej stawki. Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego 
dnia, zakończenie obiadem ostatniego dnia turnusu.

Doba hotelowa od godz.17:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego, 
opłata dodatkowa 170 zł (autokar, bus).

Terminy 
turnusów

Pokój 2. osobowy
cena za osobę

31.08 - 14.09

1690

1600

1990

Pokój 3. osobowy
cena za osobę

Pokój 1. osobowy
cena za osobę
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OŚRODEK SANATORYJNO WYPOCZYNKOWY 

LWIGRÓD - KRYNICA GÓRSKA
CENTRUM KONFERENCYJNO-REHABILITACYJNE

ZŁOTY ŁAN - LĄDEK ZDRÓJ

Ośrodek położony jest w centrum Krynicy 
Zdrój, na zboczu góry Jasiennik, przy parku 
Nitribitta. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, 
słuchu, układ krążenia, pokarmowy, moczowo-
płciowy, nerwowy, cukrzyca. 

ZABIEGI: sauna, okłady borowinowe, kąpiel 
borowinowa, solankowa, perełkowa, mineral-
na, czterokomorowa, masaż podwodny, 
automatyczny, wirowy pojedynczy kończyn, 
wirowy kończyn dolnych i górnych, lasero-
terapia, krioterapia, aquavibron, lampa sollux, 
inhalacja solankowa, tampony borowinowe, 
gimnastyka, sauna fińska, prądy Traberta, 
TENS, ultradźwięki, magnetronic, diadynamik, 
interdyn, galwanizacja, masaż klasyczny. 

POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z łazienkami, 
wyposażone w TV, telefon, czajnik, ręczniki. 

INNE: klimatyzowane sale jadalne, restauracja, 
kawiarnia, gabinety SPA, sauna fińska, 
siłownia, solarium, winda, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dzienne (śniadanie
w formie bufetu, obiad i kolacja serwowana do 
stolika), 14 noclegów, opieka lekarsko-
pielęgniarska, do 21 zabiegów leczniczych, 
wycieczka autokarowa po okolicy, biesiada 
góralska z poczęstunkiem, szkolenia, 
prelekcje, spacery i wycieczki po Krynicy 
i okolicy.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun  cena jak uczestnik. Diety  do 
uzgodnienia z ośrodkiem. Zwierzęta- ośrodek 
nie przyjmuje zwierząt. Parking płatny 90 
zł/turnus, pobyty komercyjne 10 zł/doba, 
osoby niepełnosprawne zwolnione z opłaty. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego 
dnia, zakończenie śniadaniem ostatniego dnia 
turnusu. Doba hotelowa od godz. 14.00 do 
10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

*Widok A – pokoje zlokalizowane od strony 
Parku Nitribitta i Góry Parkowej (południowo – 
zachodni)

*Widok B – pokoje zlokalizowane od strony 
sanatorium Continental i Góry Jasiennik 
(północno – wschodni)

Terminy
Turnusów

04.01-18.01

19.01-02.02

02.02-16.02

23.02-09.02

10.03-24.03

25.03-08.04

09.04-23.04

24.04-08.05

08.05-22.05

22.05-05.06

05.06-19.06

20.06-04.07

05.07-19.07

20.07-03.08

04.08-18.08

19.08-02.09

06.09-20.09

20.09-04.10

04.10-18.10

18.11-01.11

02.11-16.11

16.11-30.11

30.11-14.12

Pokój 1. osobowy
cena za osobę

Widok A* | Widok B*

2220

2220

2220

2080

2080

2080

2120

2080

2290

2290

2290

2290

2290

2380

2420

2380

2290

2190

2080

2080

2080

2080

2080

2070

2070

2070

1930

1930

1930

1970

1930

2140

2140

2140

2140

2140

2230

2270

2230

2140

2040

1930

1930

1930

1930

1930

Pokój 2. osobowy
cena za osobę

Widok A* | Widok B*

1910

1910

1910

1730

1730

1730

1780

1730

1880

1880

1880

1880

1930

1930

1990

1990

1880

1780

1730

1730

1730

1730

1730

1810

1810

1810

1630

1630

1630

1680

1630

1780

1780

1780

1780

1830

1830

1890

1890

1780

1680

1630

1630

1630

1630

1630

Pokój 3. osobowy
cena za osobę

Widok A* | Widok B*

1730

1730

1730

1610

1610

1610

1660

1610

1750

1750

1750

1750

1750

1780

1820

1820

1770

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1670

1670

1670

1550

1550

1550

1600

1550

1690

1690

1690

1690

1690

1720

1760

1760

1710

1550

1550

1550

1550

1550

1550

„Złoty Łan” położony jest na stoku wzgórza, ok. 500 m od centrum 

zabytkowego uzdrowiska. W odległości około 250 metrów od 

ośrodka usytuowany jest wyciąg orczykowy i talerzykowy 

o długości tras zjazdowych 600 i 400 metrów, oświetlony

i sztucznie naśnieżany. Ośrodek całoroczny, 2-piętrowy. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu słuchu, wzroku, 

upośledzenie umysłowe, padaczka, układ krążenia i oddechowy, 

choroby neurologiczne, psychiczne, wymagające leczenia 

dietami eliminacyjnymi, cukrzyca. 

ZABIEGI: hydromasaż, kąpiel perełkowa, ozonowa, solankowa, 

borowinowa, wirowa, kończyn górnych i dolnych, fotel masujący, 

masaż klasyczny, aquavibron, mata masująca, Ugul, bioptron, 

diadynamik, sollux, laser, kąpiel wirowa stóp, inhalacje, termo-

kompresy, solarium, gimnastyka, ultradźwięki, magnetronik. 

POKOJE: 2, 3-osobowe oraz 4-osobowe studio, wszystkie

z pełnym węzłem sanitarnym, ręczniki, TV, czajnik na korytarzu. 

INNE: Jadalnia, kawiarnia, bilard, miejsce do grillowania, 

biblioteka, internet bezprzewodowy, winda, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie 

bufetu, obiad serwowany do stolika), 14 noclegów, opieka 

medyczna, 2 zabiegi dziennie (20 zabiegów w turnusie), program 

ko: wycieczka autokarowa, wycieczki piesze z przewodnikiem, 

ognisko z pieczeniem kiełbasek, 2 wieczorki taneczne.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 170 zł. Diety bez opłat: 

cukrzycowa, lekkostrawna, bezglutenowa, diety ponad-standar-

dowe 15zł/doba (do uzgodnienia z ośrodkiem). 

Pokoje 1-osobowe dopłata 25 zł/doba. Zwierzęta - ośrodek nie 

przyjmuje zwierząt. Parking monitorowany, niestrzeżony, płatny 

3 zł/doba. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 

śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 

14:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT:  własny.

Terminy 
turnusów

Pokój 
2 - osobowy
cena za osobę

08.03-22.03

24.03-07.04

09.04-23.04

25.04-09.05

10.05-24.05

26.05-09.06

11.06-25.06

27.06-11.07

13.07-27.07

29.07-12.08

14.08-28.08

30.08-13.09

15.09-29.09

01.10-15.10

17.10-31.10

03.11-17.11

18.11-02.12

04.12-18.12

20.12-03.01

Pokój
3, 4 - osobowy, studio

cena za osobę

WIELKANOC

1040

1040

1190

1150

1200

1250

1330

1440

1440

1440

1440

1420

1350

1250

1190

1030

1030

1030

1650

990

990

1150

1100

1150

1200

1280

1390

1390

1390

1390

1370

1300

1200

1150

980

980

980

1600
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OŚRODEK SANATORYJNO WYPOCZYNKOWY 

LWIGRÓD - KRYNICA GÓRSKA
CENTRUM KONFERENCYJNO-REHABILITACYJNE

ZŁOTY ŁAN - LĄDEK ZDRÓJ

Ośrodek położony jest w centrum Krynicy 
Zdrój, na zboczu góry Jasiennik, przy parku 
Nitribitta. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, 
słuchu, układ krążenia, pokarmowy, moczowo-
płciowy, nerwowy, cukrzyca. 

ZABIEGI: sauna, okłady borowinowe, kąpiel 
borowinowa, solankowa, perełkowa, mineral-
na, czterokomorowa, masaż podwodny, 
automatyczny, wirowy pojedynczy kończyn, 
wirowy kończyn dolnych i górnych, lasero-
terapia, krioterapia, aquavibron, lampa sollux, 
inhalacja solankowa, tampony borowinowe, 
gimnastyka, sauna fińska, prądy Traberta, 
TENS, ultradźwięki, magnetronic, diadynamik, 
interdyn, galwanizacja, masaż klasyczny. 

POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z łazienkami, 
wyposażone w TV, telefon, czajnik, ręczniki. 

INNE: klimatyzowane sale jadalne, restauracja, 
kawiarnia, gabinety SPA, sauna fińska, 
siłownia, solarium, winda, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dzienne (śniadanie
w formie bufetu, obiad i kolacja serwowana do 
stolika), 14 noclegów, opieka lekarsko-
pielęgniarska, do 21 zabiegów leczniczych, 
wycieczka autokarowa po okolicy, biesiada 
góralska z poczęstunkiem, szkolenia, 
prelekcje, spacery i wycieczki po Krynicy 
i okolicy.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun  cena jak uczestnik. Diety  do 
uzgodnienia z ośrodkiem. Zwierzęta- ośrodek 
nie przyjmuje zwierząt. Parking płatny 90 
zł/turnus, pobyty komercyjne 10 zł/doba, 
osoby niepełnosprawne zwolnione z opłaty. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego 
dnia, zakończenie śniadaniem ostatniego dnia 
turnusu. Doba hotelowa od godz. 14.00 do 
10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

*Widok A – pokoje zlokalizowane od strony 
Parku Nitribitta i Góry Parkowej (południowo – 
zachodni)

*Widok B – pokoje zlokalizowane od strony 
sanatorium Continental i Góry Jasiennik 
(północno – wschodni)

Terminy
Turnusów

04.01-18.01

19.01-02.02

02.02-16.02

23.02-09.02

10.03-24.03

25.03-08.04

09.04-23.04

24.04-08.05

08.05-22.05

22.05-05.06

05.06-19.06

20.06-04.07

05.07-19.07

20.07-03.08

04.08-18.08

19.08-02.09

06.09-20.09

20.09-04.10

04.10-18.10

18.11-01.11

02.11-16.11

16.11-30.11

30.11-14.12

Pokój 1. osobowy
cena za osobę

Widok A* | Widok B*

2220

2220

2220

2080

2080

2080

2120

2080

2290

2290

2290

2290

2290

2380

2420

2380

2290

2190

2080

2080

2080

2080

2080

2070

2070

2070

1930

1930

1930

1970

1930

2140

2140

2140

2140

2140

2230

2270

2230

2140

2040

1930

1930

1930

1930

1930

Pokój 2. osobowy
cena za osobę

Widok A* | Widok B*

1910

1910

1910

1730

1730

1730

1780

1730

1880

1880

1880

1880

1930

1930

1990

1990

1880

1780

1730

1730

1730

1730

1730

1810

1810

1810

1630

1630

1630

1680

1630

1780

1780

1780

1780

1830

1830

1890

1890

1780

1680

1630

1630

1630

1630

1630

Pokój 3. osobowy
cena za osobę

Widok A* | Widok B*

1730

1730

1730

1610

1610

1610

1660

1610

1750

1750

1750

1750

1750

1780

1820

1820

1770

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1670

1670

1670

1550

1550

1550

1600

1550

1690

1690

1690

1690

1690

1720

1760

1760

1710

1550

1550

1550

1550

1550

1550

„Złoty Łan” położony jest na stoku wzgórza, ok. 500 m od centrum 

zabytkowego uzdrowiska. W odległości około 250 metrów od 

ośrodka usytuowany jest wyciąg orczykowy i talerzykowy 

o długości tras zjazdowych 600 i 400 metrów, oświetlony

i sztucznie naśnieżany. Ośrodek całoroczny, 2-piętrowy. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu słuchu, wzroku, 

upośledzenie umysłowe, padaczka, układ krążenia i oddechowy, 

choroby neurologiczne, psychiczne, wymagające leczenia 

dietami eliminacyjnymi, cukrzyca. 

ZABIEGI: hydromasaż, kąpiel perełkowa, ozonowa, solankowa, 

borowinowa, wirowa, kończyn górnych i dolnych, fotel masujący, 

masaż klasyczny, aquavibron, mata masująca, Ugul, bioptron, 

diadynamik, sollux, laser, kąpiel wirowa stóp, inhalacje, termo-

kompresy, solarium, gimnastyka, ultradźwięki, magnetronik. 

POKOJE: 2, 3-osobowe oraz 4-osobowe studio, wszystkie

z pełnym węzłem sanitarnym, ręczniki, TV, czajnik na korytarzu. 

INNE: Jadalnia, kawiarnia, bilard, miejsce do grillowania, 

biblioteka, internet bezprzewodowy, winda, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie 

bufetu, obiad serwowany do stolika), 14 noclegów, opieka 

medyczna, 2 zabiegi dziennie (20 zabiegów w turnusie), program 

ko: wycieczka autokarowa, wycieczki piesze z przewodnikiem, 

ognisko z pieczeniem kiełbasek, 2 wieczorki taneczne.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 170 zł. Diety bez opłat: 

cukrzycowa, lekkostrawna, bezglutenowa, diety ponad-standar-

dowe 15zł/doba (do uzgodnienia z ośrodkiem). 

Pokoje 1-osobowe dopłata 25 zł/doba. Zwierzęta - ośrodek nie 

przyjmuje zwierząt. Parking monitorowany, niestrzeżony, płatny 

3 zł/doba. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 

śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 

14:00 do 10:00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT:  własny.

Terminy 
turnusów

Pokój 
2 - osobowy
cena za osobę

08.03-22.03

24.03-07.04

09.04-23.04

25.04-09.05

10.05-24.05

26.05-09.06

11.06-25.06

27.06-11.07

13.07-27.07

29.07-12.08

14.08-28.08

30.08-13.09

15.09-29.09

01.10-15.10

17.10-31.10

03.11-17.11

18.11-02.12

04.12-18.12

20.12-03.01

Pokój
3, 4 - osobowy, studio

cena za osobę

WIELKANOC

1040

1040

1190

1150

1200

1250

1330

1440

1440

1440

1440

1420

1350

1250

1190

1030

1030

1030

1650

990

990

1150

1100

1150

1200

1280

1390

1390

1390

1390

1370

1300

1200

1150

980

980

980

1600



SUR 2019  •  2928  •  SUR 2019

SANATORIUM  UZDROWISKOWE

DZWONKÓWKA - SZCZAWNICA
CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI

RYSY - BUKOWINA TATRZAŃSKA

Miejscowość wczasowa i uzdrowiskowa, położona w dolinie 

potoku Grajcarka - prawego dopływu Dunajca. Ośrodek położony 

na wzgórzu w Parku Górnym, z piękną panoramą Szczawnicy 

i Małych Pienin.

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, układ oddechowy, 

pokarmowy, upośledzenie umysłowe, padaczka, schorzenia 

dermatologiczne, cukrzyca. 

ZABIEGI: inhalacje (w tym Bullinga), lampa Bio-v, terapuls, 

jonoforeza, ultraton, diadynamik, interdyn, sollux, masaż 

wibracyjny, fotel do masażu, masaż wirowy kończyn dolnych 

i górnych, gimnastyka zbiorowa i oddechowa, łóżko magnetyczne, 

Ugul, kąpiel mineralna, solankowa, perełkowa, hydromasaż, 

krioterapia, okłady borowinowe, laser. 

POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, ręczniki, 

TV, radio, telefon, czajnik na korytarzu. 

INNE: tarasy widokowe, bilard, biblioteka, kiosk spożywczy, 

świetlica z dzwonem na IV piętrze, sauna, plac zabaw, miejsce do 

grillowania, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, 14 nocle-

gów, wizyta lekarska, 15 zabiegów tygodniowo, doraźna opieka 

lekarsko-pielęgniarska, program kulturalno-oświatowy, 

fakultatywny.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun cena jak dla uczestnika. Dzieci do lat 10 dostawka 

z ½ wyżywienia 50% ceny, lub dostawka z pełnym wyżywieniem 

80% ceny, łóżko z ½ wyżywienia 80% ceny. Diety do uzgodnienia 

z ośrodkiem. Pokoje 1-osobowe dopłata 210 zł. Zwierzęta nie są 

przyjmowane w sanatorium. Parking płatny 40 zł/turnus. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 

śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 12.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

Cena
za osobę

04.02-18.02

18.02-04.03

04.03-18.03

18.03-01.04

01.04-15.04

15.04-29.04

29.04-13.05

13.05-27.05

27.05-10.06

10.06-24.06

24.06-08.07

08.07-22.07

22.07-05.08

05.08-19.08

19.08-02.09

02.09-16.09

16.09-30.09

30.09-14.10

14.10-28.10

28.10-11.11

11.11-25.11

1540

1540

1540

1540

1540

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1540

1540

1540

Bukowina jest najwyżej położoną  miejscowością w Polsce. To doskonałe 
miejsce wypadowe na górskie wędrówki i rehabilitację. Ośrodek położony w 
malowniczej części miasteczka na tak zwanym Wysokim Wierchu. W pobliżu 
ośrodka (1km) znajduje się Terma Bukovina.

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu w tym osoby poruszające się na 
wózku inwalidzkim, słuch, upośledzenie umysłowe, padaczka, choroby 
neurologiczne, psychiczne, reumatyczne, narządów wydzielania wewnętrznego, 
układ krwiotwórczy, moczowo płciowego, pokarmowy, oddechowy,  krążenia, 
schorzenia dermatologiczne, kręgosłupa, laryngologiczne, skolioza, wady 
postawy, zaburzenia głosu i mowy, mózgowe porażenie dziecięce, choroby 
wątroby, trzustki, kobiety po mastektomii, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, 
cukrzyca, alergia. 

ZABIEGI: hydromasaż, kąpiel perełkowa, materac masująco-relaksacyjny, fotel 
masujący, magnetoterapia, lampa rehabilitacyjna, koloroterapia, siłownia, laser, 
masaż klasyczny, krioterapia punktowa, masaż uciskowy BOA, siłownia, 
elektroterapia, ultradźwięki, basen ( pływanie lub gimnastyka w wodzie). 

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do 
stolika, 13 noclegów, opiekę medyczną, pakiet 20 
zabiegów w turnusie ( w tym basen) w dni robocze, 
spacer Nordig Walking 3 x w tygodniu, interwen-
cyjna opieka lekarska, program K.O.: wycieczka 
objazdowa, grill lub kolacja regionalna z kapelą 
góralską i degustacją serów podhalańskich, 
wieczorek taneczny.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun: cena taka jak uczestnika. Dzieci: 0-3 lat 
bez świadczeń 200 zł, dzieci od 3 do 7 lat 
z zabiegami 1200 zł (05.07-01.09 - 1400zł). Dzieci 
bez zabiegów 1150 zł (05.07-01.09 - 1200 zł). 
Diety: cukrzycowa, bezglutenowa (5 posiłków), 
wegetariańska dodatkowo płatne 100 zł za 
turnus. Zwierzęta: opłata 30 zł/doba. 

Parking: bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu śniadaniem pierwszego 
dnia (od 8:00 do 9:00), zakończenie kolacją godz. 
18:00 ostatniego dnia turnusu (zwolnienie pokoju 
do godz. 18:30). Doba hotelowa od godz. 08:00 do 
18:00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - 
cena + 8% Vat. 

TRANSPORT: własny 

Terminy
Turnusów

06.05 – 19.05

21.05 – 03.06

05.06 – 18.06

20.06 – 03.07

05.07 – 18.08

20.07 – 02.08

04.08 – 17.08

19.08 – 01.09

03.09 – 16.09

18.09 – 01.10

03.10 – 16.10

18.10 – 31.10

12.11 – 25.11

30.11 – 13.12

Pokój
2. osobowy
STANDARD
cena za osobę

Pokój
2. osobowy
COMFORT
cena za osobę

Pokój
2. osobowy

PLUS
cena za osobę

Pokój
1-osobowy
STANDARD
bez balkonu
cena za osobę

Pokój
1-osobowy
COMFORT

balkon / bez
cena za osobę

POKOJE: 2 osobowe standard, comfort i plus, 
1 osobowe standard i comfort z balkonem i bez 
balkonu, wszystkie z pełnym węzłem sanitar-
nym, wyposażone w TV, telefon, czajnik, 
ręczniki. Pokoje 2 osobowe od strony połud-
niowej posiadają balkony, pokoje comfort 
większe częściowo przystosowane dla osób na 
wózkach inwalidzkich.

INNE: Basen kryty, 8 x 12 m, winda, sauna, 
kawiarnia, siłownia, taras widokowy, Wi-Fi, 
parking.

1500

1500

1650

1650

1790

1790

1790

1790

1650

1650

1500

1500

1500

1500

1600

1600

1750

1750

1900

1900

1900

1900

1750

1750

1600

1600

1600

1600

1550

1550

1700

1700

1850

1850

1850

1850

1700

1700

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1750

1750

2000

2000

2000

2000

1750

1750

1550

1550

1550

1550

1700/1650

1700/1650

1900/1850

1900/1850

2200/2100

2200/2100

2200/2100

2200/2100

1900/1850

1900/1850

1700/1650

1700/1650

1700/1650

1700/1650



SUR 2019  •  2928  •  SUR 2019

SANATORIUM  UZDROWISKOWE

DZWONKÓWKA - SZCZAWNICA
CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI

RYSY - BUKOWINA TATRZAŃSKA

Miejscowość wczasowa i uzdrowiskowa, położona w dolinie 

potoku Grajcarka - prawego dopływu Dunajca. Ośrodek położony 

na wzgórzu w Parku Górnym, z piękną panoramą Szczawnicy 

i Małych Pienin.

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, układ oddechowy, 

pokarmowy, upośledzenie umysłowe, padaczka, schorzenia 

dermatologiczne, cukrzyca. 

ZABIEGI: inhalacje (w tym Bullinga), lampa Bio-v, terapuls, 

jonoforeza, ultraton, diadynamik, interdyn, sollux, masaż 

wibracyjny, fotel do masażu, masaż wirowy kończyn dolnych 

i górnych, gimnastyka zbiorowa i oddechowa, łóżko magnetyczne, 

Ugul, kąpiel mineralna, solankowa, perełkowa, hydromasaż, 

krioterapia, okłady borowinowe, laser. 

POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, ręczniki, 

TV, radio, telefon, czajnik na korytarzu. 

INNE: tarasy widokowe, bilard, biblioteka, kiosk spożywczy, 

świetlica z dzwonem na IV piętrze, sauna, plac zabaw, miejsce do 

grillowania, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, 14 nocle-

gów, wizyta lekarska, 15 zabiegów tygodniowo, doraźna opieka 

lekarsko-pielęgniarska, program kulturalno-oświatowy, 

fakultatywny.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun cena jak dla uczestnika. Dzieci do lat 10 dostawka 

z ½ wyżywienia 50% ceny, lub dostawka z pełnym wyżywieniem 

80% ceny, łóżko z ½ wyżywienia 80% ceny. Diety do uzgodnienia 

z ośrodkiem. Pokoje 1-osobowe dopłata 210 zł. Zwierzęta nie są 

przyjmowane w sanatorium. Parking płatny 40 zł/turnus. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 

śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 12.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

Terminy 
turnusów

Cena
za osobę

04.02-18.02

18.02-04.03

04.03-18.03

18.03-01.04

01.04-15.04

15.04-29.04

29.04-13.05

13.05-27.05

27.05-10.06

10.06-24.06

24.06-08.07

08.07-22.07

22.07-05.08

05.08-19.08

19.08-02.09

02.09-16.09

16.09-30.09

30.09-14.10

14.10-28.10

28.10-11.11

11.11-25.11

1540

1540

1540

1540

1540

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1750

1540

1540

1540

Bukowina jest najwyżej położoną  miejscowością w Polsce. To doskonałe 
miejsce wypadowe na górskie wędrówki i rehabilitację. Ośrodek położony w 
malowniczej części miasteczka na tak zwanym Wysokim Wierchu. W pobliżu 
ośrodka (1km) znajduje się Terma Bukovina.

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu w tym osoby poruszające się na 
wózku inwalidzkim, słuch, upośledzenie umysłowe, padaczka, choroby 
neurologiczne, psychiczne, reumatyczne, narządów wydzielania wewnętrznego, 
układ krwiotwórczy, moczowo płciowego, pokarmowy, oddechowy,  krążenia, 
schorzenia dermatologiczne, kręgosłupa, laryngologiczne, skolioza, wady 
postawy, zaburzenia głosu i mowy, mózgowe porażenie dziecięce, choroby 
wątroby, trzustki, kobiety po mastektomii, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, 
cukrzyca, alergia. 

ZABIEGI: hydromasaż, kąpiel perełkowa, materac masująco-relaksacyjny, fotel 
masujący, magnetoterapia, lampa rehabilitacyjna, koloroterapia, siłownia, laser, 
masaż klasyczny, krioterapia punktowa, masaż uciskowy BOA, siłownia, 
elektroterapia, ultradźwięki, basen ( pływanie lub gimnastyka w wodzie). 

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do 
stolika, 13 noclegów, opiekę medyczną, pakiet 20 
zabiegów w turnusie ( w tym basen) w dni robocze, 
spacer Nordig Walking 3 x w tygodniu, interwen-
cyjna opieka lekarska, program K.O.: wycieczka 
objazdowa, grill lub kolacja regionalna z kapelą 
góralską i degustacją serów podhalańskich, 
wieczorek taneczny.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun: cena taka jak uczestnika. Dzieci: 0-3 lat 
bez świadczeń 200 zł, dzieci od 3 do 7 lat 
z zabiegami 1200 zł (05.07-01.09 - 1400zł). Dzieci 
bez zabiegów 1150 zł (05.07-01.09 - 1200 zł). 
Diety: cukrzycowa, bezglutenowa (5 posiłków), 
wegetariańska dodatkowo płatne 100 zł za 
turnus. Zwierzęta: opłata 30 zł/doba. 

Parking: bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu śniadaniem pierwszego 
dnia (od 8:00 do 9:00), zakończenie kolacją godz. 
18:00 ostatniego dnia turnusu (zwolnienie pokoju 
do godz. 18:30). Doba hotelowa od godz. 08:00 do 
18:00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - 
cena + 8% Vat. 

TRANSPORT: własny 

Terminy
Turnusów

06.05 – 19.05

21.05 – 03.06

05.06 – 18.06

20.06 – 03.07

05.07 – 18.08

20.07 – 02.08

04.08 – 17.08

19.08 – 01.09

03.09 – 16.09

18.09 – 01.10

03.10 – 16.10

18.10 – 31.10

12.11 – 25.11

30.11 – 13.12

Pokój
2. osobowy
STANDARD
cena za osobę

Pokój
2. osobowy
COMFORT
cena za osobę

Pokój
2. osobowy

PLUS
cena za osobę

Pokój
1-osobowy
STANDARD
bez balkonu
cena za osobę

Pokój
1-osobowy
COMFORT

balkon / bez
cena za osobę

POKOJE: 2 osobowe standard, comfort i plus, 
1 osobowe standard i comfort z balkonem i bez 
balkonu, wszystkie z pełnym węzłem sanitar-
nym, wyposażone w TV, telefon, czajnik, 
ręczniki. Pokoje 2 osobowe od strony połud-
niowej posiadają balkony, pokoje comfort 
większe częściowo przystosowane dla osób na 
wózkach inwalidzkich.

INNE: Basen kryty, 8 x 12 m, winda, sauna, 
kawiarnia, siłownia, taras widokowy, Wi-Fi, 
parking.
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OŚRODEK  WYPOCZYNKOWY 

ZAKOPIEC - ZAKOPANE
PENSJONAT

HALNY - ZAKOPANE

Pensjonat położony w centrum Zakopanego w parkowym 
otoczeniu z pięknym widokiem na Tatry. Do Krupówek tylko 5 
minut spacerem. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, słuchu i mowy, 
kobiety po mastektomii, układ krążenia, krwiotwórczy, 
pokarmowy, oddechowy, moczowo-płciowy, cukrzyca, choroby 
psychiczne, upośledzenie umysłowe, padaczka, mózgowe 
porażenie dziecięce, choroby dermatologiczne, laryngologiczne, 
neurologiczne, wydzielanie wewnętrzne, reumatyczne, 
przewlekłe zapalenie trzustki, wątroby, alergia. 

ZABIEGI: inhalacje, masaż klasyczny, modelujący sylwetkę, 
masaż na fotelu i łóżku wodnym MEDI JET, sauna fińska, 
platforma wibracyjna, laseroterapia: sonda punktowa, elektro-
terapia: prądy diadynamiczne, interferencyjne, galwaniczne, 
TENS, tonoliza, terapia ultradźwiękowa, jonoforeza, ciepłolecz-
nictwo: okłady z borowiny alpejskiej, termożel, krioterapia 
miejscowa, światłolecznictwo, sala treningowa: bieżnia, rowerek, 
step-ter, wioślarz, kinezyterapia. 

POKOJE: 1, 2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, 
internet, ręczniki, czajnik elektryczny. 

INNE: stołówka, sala wielofunkcyjna do organizowania imprez, 
spotkań, zajęć animacyjnych, siłownia, bilard, tenis stołowy, 
piłkarzyki, rzutki, sauna, dla dzieci plac zabaw i salka zabaw.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie w formie bufetu, obiad i kolacja 
serwowane do stolika), 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie w dni 
robocze (pakiet 20 zabiegów w turnusie), doraźna opiekę 
medyczną, program K.O.: wycieczka objazdowa po Zakopanem, 
spacery po okolicy, kolacja przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, 
kolacja regionalna, wieczorek powitalny z poczęstunkiem.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów minus 250 zł. Dzieci do lat 3 gratis (bez 
świadczeń i osobnego łóżka). Diety; możliwość stosowania diet 
(bezpłatnie w porozumieniu z Ośrodkiem). Zwierzęta 15 zł/doba. 
Parking bezpłatny, zamykany. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 14.30 do 10.30.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: własny

Terminy 

turnusów

04.04-18.04

09.05-23.05

30.05-13.06

27.06-11.07

11.07-25.07

19.09-03.10

04.10-18.10

03.12-17.12

Pokój 
2. osobowy
cena za osobę

dzieci 3-14 lat
(1/2 wyżywienia)

cena za osobę

Pokój 
1. osobowy
cena za osobę
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Ośrodek położony w zielonej dzielnicy Zakopanego, przy 
górskich szlakach turystycznych, 200 m od wejścia do 
Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dolina Olczyska), 600 m od 
Nosala. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach, słuchu, schorzenia dermatologiczne, 
kręgosłupa, reumatyczne, laryngologiczne, układ krążenia, 
krwiotwórczy, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, 
padaczka, choroby wątroby, neurologiczne, przewlekłe zapalenie 
trzustki, upośledzenie umysłowe, wady postawy, zaburzenia 
głosu i mowy, alergie, choroby psychiczne, mpd, cukrzyca, 
mastektomia. 

ZABIEGI: kinezyterapia grupowa, hydroterapia kończyn górnych 
i dolnych, elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, krio-
terapia miejscowa, światłolecznictwo, inhalacje, masaże na łóżku 
masującym. 

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, internet, 
radio, ręczniki, telefon, większość z balkonami. 

INNE: stołówka, sala konferencyjna, rekreacyjna, mini siłownia, 
czajniki na korytarzu, winda, kącik zabaw, ping-pong, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, całodo-
bowy serwis kawowo-herbaciany, 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie 
w dni robocze (pakiet 20 zabiegów w turnusie), opiekę medyczną, 
program k.o.: wycieczka z przewodnikiem - Tatrzańskie Doliny, 
zwiedzanie Zakopanego, muzea tatrzańskie, spacery po okolicy, 
wieczór góralski z kapelą i degustacją oscypków, ogniska 
z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne z poczęstunkiem
i nagrodami, warsztaty artystyczne, seanse filmowe, karaoke. 

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 80zł. Dzieci do lat 3 bez 
świadczeń 15 zł/doba. Dzieci 3-12 lat jako 3 osoba w pokoju 
z ½ wyżywienia minus 20%, jako 2 osoba w pokoju minus 10%. 
Diety - możliwość stosowania diet lekkostrawnej i wątrobowej. 
Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Parking bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 15.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: własny

Terminy 
turnusów

Cena
za osobę

23.02-09.03

02.03-16.03

16.03-30.03

30.03-13.04

13.04-27.04

27.04-11.05

11.05-25.05

25.05-08.05

08.06-22.06

22.06-06.07

06.07-20.07

20.07-03.08

03.08-17.08

17.08-31.08

31.08-14.09

14.09-28.09

28.09-12.10

12.10-26.10

02.11-16.11

16.11-30.11

30.11-14.12

14.12-28.12
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OŚRODEK  WYPOCZYNKOWY 

ZAKOPIEC - ZAKOPANE
PENSJONAT

HALNY - ZAKOPANE

Pensjonat położony w centrum Zakopanego w parkowym 
otoczeniu z pięknym widokiem na Tatry. Do Krupówek tylko 5 
minut spacerem. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, słuchu i mowy, 
kobiety po mastektomii, układ krążenia, krwiotwórczy, 
pokarmowy, oddechowy, moczowo-płciowy, cukrzyca, choroby 
psychiczne, upośledzenie umysłowe, padaczka, mózgowe 
porażenie dziecięce, choroby dermatologiczne, laryngologiczne, 
neurologiczne, wydzielanie wewnętrzne, reumatyczne, 
przewlekłe zapalenie trzustki, wątroby, alergia. 

ZABIEGI: inhalacje, masaż klasyczny, modelujący sylwetkę, 
masaż na fotelu i łóżku wodnym MEDI JET, sauna fińska, 
platforma wibracyjna, laseroterapia: sonda punktowa, elektro-
terapia: prądy diadynamiczne, interferencyjne, galwaniczne, 
TENS, tonoliza, terapia ultradźwiękowa, jonoforeza, ciepłolecz-
nictwo: okłady z borowiny alpejskiej, termożel, krioterapia 
miejscowa, światłolecznictwo, sala treningowa: bieżnia, rowerek, 
step-ter, wioślarz, kinezyterapia. 

POKOJE: 1, 2, 3, 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, 
internet, ręczniki, czajnik elektryczny. 

INNE: stołówka, sala wielofunkcyjna do organizowania imprez, 
spotkań, zajęć animacyjnych, siłownia, bilard, tenis stołowy, 
piłkarzyki, rzutki, sauna, dla dzieci plac zabaw i salka zabaw.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie w formie bufetu, obiad i kolacja 
serwowane do stolika), 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie w dni 
robocze (pakiet 20 zabiegów w turnusie), doraźna opiekę 
medyczną, program K.O.: wycieczka objazdowa po Zakopanem, 
spacery po okolicy, kolacja przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, 
kolacja regionalna, wieczorek powitalny z poczęstunkiem.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów minus 250 zł. Dzieci do lat 3 gratis (bez 
świadczeń i osobnego łóżka). Diety; możliwość stosowania diet 
(bezpłatnie w porozumieniu z Ośrodkiem). Zwierzęta 15 zł/doba. 
Parking bezpłatny, zamykany. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 14.30 do 10.30.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: własny

Terminy 

turnusów

04.04-18.04

09.05-23.05

30.05-13.06

27.06-11.07

11.07-25.07

19.09-03.10

04.10-18.10

03.12-17.12

Pokój 
2. osobowy
cena za osobę

dzieci 3-14 lat
(1/2 wyżywienia)

cena za osobę

Pokój 
1. osobowy
cena za osobę
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Ośrodek położony w zielonej dzielnicy Zakopanego, przy 
górskich szlakach turystycznych, 200 m od wejścia do 
Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dolina Olczyska), 600 m od 
Nosala. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby 
poruszające się na wózkach, słuchu, schorzenia dermatologiczne, 
kręgosłupa, reumatyczne, laryngologiczne, układ krążenia, 
krwiotwórczy, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, 
padaczka, choroby wątroby, neurologiczne, przewlekłe zapalenie 
trzustki, upośledzenie umysłowe, wady postawy, zaburzenia 
głosu i mowy, alergie, choroby psychiczne, mpd, cukrzyca, 
mastektomia. 

ZABIEGI: kinezyterapia grupowa, hydroterapia kończyn górnych 
i dolnych, elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, krio-
terapia miejscowa, światłolecznictwo, inhalacje, masaże na łóżku 
masującym. 

POKOJE: 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, internet, 
radio, ręczniki, telefon, większość z balkonami. 

INNE: stołówka, sala konferencyjna, rekreacyjna, mini siłownia, 
czajniki na korytarzu, winda, kącik zabaw, ping-pong, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, całodo-
bowy serwis kawowo-herbaciany, 14 noclegów, 2 zabiegi dziennie 
w dni robocze (pakiet 20 zabiegów w turnusie), opiekę medyczną, 
program k.o.: wycieczka z przewodnikiem - Tatrzańskie Doliny, 
zwiedzanie Zakopanego, muzea tatrzańskie, spacery po okolicy, 
wieczór góralski z kapelą i degustacją oscypków, ogniska 
z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne z poczęstunkiem
i nagrodami, warsztaty artystyczne, seanse filmowe, karaoke. 

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena minus 80zł. Dzieci do lat 3 bez 
świadczeń 15 zł/doba. Dzieci 3-12 lat jako 3 osoba w pokoju 
z ½ wyżywienia minus 20%, jako 2 osoba w pokoju minus 10%. 
Diety - możliwość stosowania diet lekkostrawnej i wątrobowej. 
Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Parking bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 15.00 do 10.00.

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności - cena + 8% Vat.

TRANSPORT: własny

Terminy 
turnusów

Cena
za osobę

23.02-09.03

02.03-16.03

16.03-30.03

30.03-13.04

13.04-27.04

27.04-11.05

11.05-25.05

25.05-08.05

08.06-22.06

22.06-06.07

06.07-20.07

20.07-03.08

03.08-17.08

17.08-31.08

31.08-14.09

14.09-28.09

28.09-12.10

12.10-26.10

02.11-16.11

16.11-30.11

30.11-14.12

14.12-28.12
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Turystyka i Rehabilitacja SUR Sp. z o.o.
90-060 Łódź, ul. Nawrot 2a

tel. 42 632 85 64 ; 42 630 91 97

więcej informacji na

www.e-sur.pl

KALENDARZ  2019 WAŻNE INFORMACJE

TURNUSY REHABILITACYJNE

Kierowane są do osób z dofinansowaniem

z PFRON, z orzeczeniem o niepełnosprawności

i ze skierowaniem od lekarza

TURNUSY ZDROWOTNE

Kierowane są do osób tylko ze skierowaniem

od lekarza

WCZASY

Dla osób pragnących relaksu i wypoczynku

ź Warunkiem zlecenia przez lekarza w ośrodku zabiegów 
rehabilitacyjnych osobie skierowanej na turnus rehabilita-
cyjny i zdrowotny jest posiadanie przez nią informacji 
o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego i wniosku 
lekarskiego o skierowanie na turnus.

ź Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności muszą posiadać 
ze sobą dokument potwierdzający niepełnosprawność.

ź Ceny turnusów nie zawierają opłaty klimatycznej, płatnej 
obowiązkowo po przyjeździe do ośrodka. Jest ona ustalana 
dla każdej miejscowości uchwałą gminy.

ź Ceny ofert wczasowych i pobytów zdrowotnych zawierają 
podatek VAT 8%.

ź W zaznaczonych turnusach z transportem do miejscowości:

ź MRZEŻYNO, JASTARNIA, JAROSŁAWIEC, SARBINOWO 
„JAWOR”, USTKA „HOTEL USTKA”, KRYNICA GÓRSKA 
„JAGIELLONKA”, USTROŃ - wyjazd z Łodzi w dniu 
rozpoczęcia turnusu o godz. 7:00, parking przy dworcu Łódź-
Kaliska, (wjazd od Al. Włókniarzy) wyjazd z Piotrkowa 
Trybunalskiego o godz. 5:45, (Dworzec MZK, ul. POW przy 
wieży ciśnień).

ź SARBINOWO ”FLISAK” i USTRONIE MORSKIE „ZAGŁĘBIE” - 
zbiórka o godz. 6:45 w dniu rozpoczęcia turnusu, parking 
przy dworcu Łódź-Kaliska, (wjazd od Al. Włókniarzy).

ź Transport autokarem do ofert z przewozem zapewniamy 
przy minimum 30 osobach.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66& 1 KC oraz innych właściwych przepisów prawnych.

TiR SUR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe podczas składu lub druku niniejszej oferty.

Potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa w turnusie

jest wpłata zaliczki 300 zł/osobę w ciągu 7 dni od dnia 

rezerwacji. Pozostała należność najpóźniej 30 dni przed 

rozpoczęciem pobytu na konto: mBank S.A. Łódź 

45 1140 2004 0000 3002 7713 8253

lub gotówką / kartą w SUR

(ewentualnie wg uzgodnień indywidualnych).


