
TURNUSY REHABILITACYJNE I WCZASY

Turystyka i Rehabilitacja SUR Sp. z o.o. 

90-060 Łódź · ul. Nawrot 2a 

tel. 42 632 85 64 

tel. 42 630 91 97 2022
Pełna oferta turnusów i wczasów na www.e-sur.pl
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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

Jesteśmy firmą działającą od ponad 20 lat, specjalizującą się w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, 

wczasów zdrowotnych, wczasów z odnową biologiczną, wczasów rodzinnych i dla seniora, wyjazdów integracyjnych.

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.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak największą satysfakcję podczas pobytu na 

organizowanych przez nas wyjazdach i moc wspaniałych wspomnień po ich zakończeniu.

Posiadamy:

ź Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

ź Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego 

nr 00432.

ź Gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Nr  1340377709

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Sprawdź, 
że można nam zaufać!

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 16:00



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 rehabilitacyjny
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, JAROSŁAWIEC, USTKA, DŹWIRZYNO, KOŁOBRZEG, MIELNO, MIĘDZYWODZIE, CHŁOPY - wyjazd w dniu 
rozpoczęcia turnusu o godz. 7.00 - Łódź, parking przy Dworcu Łódź-Kaliska, wjazd od strony Al. Włókniarzy.

ź SARBINOWO FLISAK, USTRONIE MORSKIE ZAGŁĘBIE, SARBINOWO SOPHIA BRYZA - transport  autokarem lub busem w obie 
strony : Łódź – 180 zł,  Włocławek - 140 zł, Toruń – 130 zł, z Bydgoszcz – 120 zł. WYJAZD: zbiórka w dniu rozpoczęcia o 
godz. 06.45 – Łódź, parking przy Dworcu Łódź-Kaliska (krańcówka PKS).

ź KRYNICA MORSKA ALBATROS I ZEFIR, STEGNA FALA - wyjazd w dniu rozpoczęcia o godz. 13:00 – 13:30 - Łódź, parking na 
rogu ulic Żeromskiego i M.C. Skłodowskiej.

ź WISŁA KROKUS - wyjazd w dniu rozpoczęcia: Łódź - parking przy Dworcu Łódź-Kaliska, wjazd od Al. Włókniarzy – godz. 
10:30.

ź LĄDEK ZDRÓJ ZŁOTY ŁAN - wyjazd w dniu rozpoczęcia: Łódź - parking przy Dworcu Łódź-Kaliska, wjazd od Al. 
Włókniarzy – godz. 9.00.

ź ZAŹDZIERZ LEŚNY ZAKĄTEK - wyjazd w dniu rozpoczęcia: Łódź - parking przy Dworcu Łódź-Kaliska, wjazd od Al. 
Włókniarzy – godz. 12.00.

ź Transport może być łączony.

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

ź CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa w turnusie jest wpłata zaliczki w ciągu 7 dni 

od dnia rezerwacji. Pozostała należność najpóźniej 45-30 dni przed rozpoczęciem 

pobytu na konto:   lub gotówką / kartą w SURmBank S.A. Łódź 45 1140 2004 0000 3002 7713 8253

(ewentualnie wg uzgodnień indywidualnych).

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. Prezentowane zdjęcia w katalogumają charakter przykładowy.

WAŻNE INFORMACJE
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Do odwołania  rehabilitacyjnego jest warunkiem rozpoczęcia turnusu NEGATYWNY 

wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej 

niż 4 dni przed rozpoczęciem  turnusu albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.2



Serdecznie zapraszamy do wypoczynku w nowo wybudowanych, 

zacisznych Apartamentach PORTOWY, które są położone w centrum 

Mrzeżyna ale jednocześnie z dala od zgiełku,  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 Wi-Fi 

i aneks kuchenny (bez płyty grzewczej, czajnik, lodówka, mikrofala, 

kawiarka, podstawowa zastawa stołowa), łóżka / kanapy rozkładane, stół 

z  krzesłami, stolik kawowy, szafa i/lub komody, ręczniki, sprzęt plażowy.

W pobliżu Apartamentów "PORTOWY" znajdą Państwo piekarnię

z pachnącymi i smacznymi wypiekami, kino, liczne restauracje, sklepy, 

atrakcje dla dzieci itp.

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

Cena za pokój/doba

SEZON ŚREDNI  

Pokój 2-os.

Pokój 2-4 os.

Apartament z 1 sypialnią

Apartament z 2 sypialniami 

250

285

320

-

260

295

330

390

-

365

400

455

-

435

470

520

-

-

-

585

-

-

-

650

SEZON NISKI  

SEZON WYSOKI 21.06 - 31.08 / 24.12 - 31.12

01.05 - 20.06 / 01.09 - 30.09

01.10 - 23.12 / 01.01 - 30.04

ZWIERZĘTA po  uzgodnieniu z ośrodkiem 30 zł/doba. DZIECI do lat 3 bezpłatnie (bez świadczeń). PARKING bezpłatny (ilość miejsc ograniczona).
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PENSJONAT   

PORTOWY - MRZEŻYNO

nr 1, 7 

nr 5, 8

nr 2, 3, 6

nr 4

Pokój 2-os.

Pokój 2-4 os.

Apartament z 1 sypialnią

Apartament z 2 sypialniami 

210

235

260

-

220

245

270

320

-

315

340

385

-

385

430

450

-

-

-

515

-

-

-

580

nr 1, 7 

nr 5, 8

nr 2, 3, 6

nr 4

Pokój 2-os.

Pokój 2-4 os.

Apartament z 1 sypialnią

Apartament z 2 sypialniami 

185

205

225

-

195

215

235

270

-

280

300

330

-

345

365

390

-

-

-

450

-

-

-

510

nr 1, 7 

nr 5, 8

nr 2, 3, 6

nr 4

www.portowy.pl

REZERWACJE PORTOWY proszę wpłacać na konto : 07 1140 2004 0000 3202 8193 8981 
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HOTEL

 ALBATROS SPA&SKI ∙ JAROSŁAWIEC

Ośrodek położony w centrum Jarosławca, w odległości 10 minut (około 300 m) 
do plaży, składający się z budynku A i B, oddalonych od siebie ok 30 m.

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, alergie,  autyzm, padaczka, upośledzenie umysłowe, 
choroby psychiczne i inne. 

ZABIEGI: okłady borowinowe, masaż wirowy rąk i nóg, laser, sollux, jonoforeza, 
diadynamik, interdyn, prądy TENS, Traberta, magnetronik, ultradźwięki, 
inhalacje, elektrostymulacja, bioptron, gimnastyka grupowa. POKOJE: 1, 2, 3, 4-
osobowe, komfortowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, lodówka, czajnik, 
ręczniki, sprzęt plażowy, balkon, na parterze taras. INNE: całoroczny stok 
narciarski pod dachem, 2 baseny; wewnętrzny i zewnętrzny z podgrzewaną 
wodą (czynny 18.06-31.08), 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, 30 zabiegów /turnus dla uczestnika wg wskazań 
lekarza (w tym gimnastyka grupowa), konsultacja lekarska, program K.O.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun Pakiet 20 zabiegów dla opiekuna opłata 300 zł. Dzieci 0-3 lata 400 zł 
(bez świadczeń przy pobycie 14 dniowym), Możliwość skorzystania z turnusów 
zdrowotnych 7-dniowych (10 zabiegów/os, w tym gimnastyka grupowa). Diety 
za dodatkową opłatą. Pokój 1-osobowy (w bud. A) dopłata 300 zł/turnus w 
terminach od 04.06 do 17.09. Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 
Parking płatny w określonych terminach. 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 w terminach od 07.05 do 15.10, opłata 
dodatkowa 200 zł (bus, autokar). Transport może być łączony. WYJAZD: w dniu 
rozpoczęcia turnusu o godz. 7.00 - Łódź, parking przy Dworcu Łódź-Kaliska, 
wjazd od strony Al. Włókniarzy. POWRÓT: w dniu zakończenia turnusu, 
przewidywany wyjazd z ośrodka  ok. godz. 15.00-16.00. Planowany przyjazd do 
Łodzi ok. godz. 24.00 (2.07 i 15.10 przewidywany wyjazd z ośrodka ok. 10.00, 
przyjazd ok 18.30).

Terminy

23.04-07.05

07.05-21.05

21.05-04.06

04.06-18.06

18.06-02.07

20.08-03.09

03.09-17.09

17.09-01.10

01.10-15.10

2200

2300

2500

2700

2800

2900

2700

2500

2400

TURNUS REHABILITACYJNY

2500

2600

2800

3000

3100

3200

3000

2800

2700

2000

2100

2300

2500

2600

2700

2500

2300

2200

2300

2400

2600

2800

2900

3000

2800

2600

2500

Uczestnik od lat 16

Bud. B Bud. A Bud. B Bud. A

Opiekun bez zabiegów

Terminy

23.04-07.05

07.05-21.05

21.05-04.06

04.06-18.06

18.06-02.07

20.08-03.09

03.09-17.09

17.09-01.10

01.10-15.10

2380

2490

2700

2920

3030

3130

2920

2700

2590

TURNUS ZDROWOTNY

2700

2810

3030

3240

3350

3460

3240

3030

2920

Uczestnik od lat 16

Bud. B Bud. A

Dziecko 4-11 lat
towarzyszące

1800

1900

2000

2200

2250

2350

2200

2000

1950

2000

2100

2250

2400

2500

2590

2400

2250

2200

Bud. B Bud. A

2200

2300

2500

2700

2800

2900

2700

2500

2400

2500

2600

2800

3000

3100

3200

3000

2800

2700

Bud. B Bud. A

Osoba towarzysząca 
bez zabiegów
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

HOTEL** ∙ USTKA

Terminy 

turnusów

26.02-12.03

12.03-26.03

26.03-09.04

09.04-23.04

23.04-07.05

07.05-21.05*

21.05-04.06*

04.06-18.06*

18.06-02.07*

02.07-16.07

13.08-27.08

27.08-10.09*

10.09-24.09*

24.09-08.10*

08.10-22.10*

22.10-05.11

05.11-19.11

19.11-03.12

03.12-17.12

19.12-02.01*

Pokój
2, 3-osobowy

standard
cena za osobę

1400

1490

1590

1799

1790

1940

2150

2300

2450

2700

2650

2400

2180

1850

1850

1800

1850

1850

1850

2190

Studio
4-osobowy
standard

cena za osobę

Pokój
1-osobowy 
standard

cena za osobę

Ośrodek usytuowany na terenie lasu sosnowego, 50 metrów do plaży, 
20 min od centrum. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, wzroku, neurologiczne,  
padaczka, układ oddechowy, krążenia, przemiany materii, pokarmowy, 
cukrzyca, upośledzenie umysłowe, schorzenia endokrynologiczne, 
metaboliczne i inne. 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, interferencyjne, ultradźwięki, 
magnetostymulacja, 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 płatny. 

CENA OBEJMUJE: 

Wyżywienie: 3 posiłki (śniadanie i kolacja w formie bufetu), 14 noclegów, 2 
zabiegi dziennie w dni robocze z wyłączeniem masażu całkowitego 
(Turnus z 3 zabiegami dziennie; dopłata 160 zł.), całodobową obsługę 
pielęgniarską, program  k.o.: ognisko z pieczeniem kiełbasek, 2 spotkania 
integracyjne z poczęstunkiem.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun cena jak uczestnika. 

Dzieci do 2 lat gratis, wczasy dla 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, bezglutenowa, 
cukrzycowa. 

Zwierzęta 20 zł/doba. 

Parking ogrodzony, monitorowany 15 zł/doba. 

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 200 zł, na turnus Świąteczny 
240 zł, (bus, autokar). WYJAZD: w dniu rozpoczęcia: Łódź - parking przy 
Dworcu Łódź-Kaliska, wjazd od Al. Włókniarzy – godz. 7.00. POWRÓT: 
w dniu zakończenia turnusu z  ośrodka ok. godz. 15.00-16.00 lub 10.00. 
Planowany przyjazd do Łodzi ok. godz. 24.00 lub 18.00.

1350

1400

1500

1650

1700

1840

2050

2200

2350

2500

2550

2300

2080

1750

1700

1550

1600

1600

1600

2040

1650

1800

1890

2200

2300

2400

2600

2900

3050

3200

3250

3100

2850

2200

2250

2090

2150

2150

2150

2700

jwsur
Przekreślenie

jwsur
Przekreślenie

jwsur
Przekreślenie

jwsur
Przekreślenie

jwsur
Notatka
Aktualne ceny na stronie www.e-sur.pl
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OŚRODEK REHABILITACYJNO - WYPOCZYNKOWY

FAMA-STA ∙ MRZEŻYNO

TERMINY
TURNUSÓW
14-dniowych

30.04 - 14.05

14.05 - 28.05*

28.05 - 11.06*

11.06 - 25.06*

13.08 – 27.08

27.08 - 10.09*

10.09 – 24.09*

Pokoje 2, 3-osobowe FAMA-STA

Uczestnik

22.04-29.04

29.04-03.05

03.05-15.06

15.06-19.06

19.06-25.06

25.06-02.07

02.07-21.08

21.08-28.08

28.08-25.09

25.09-02.10

CENA ZA DOBĘ **
DOMKI WRZOSOWA POLANA cena z 8%VAT

310

420

340

490

440

570

690

570

340

310

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy FAMA-STA położony jest 
350 m od plaży, składa się z kilku budynków. 

Teren ośrodka obejmuje prawie 5 ha.

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu ruchu, w tym osoby na wózkach 
inwalidzkich, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, epi, układ 
krążenia, oddechowy, krwiotwórczy, moczowo-płciowy, pokarmowy, 
narządów wydzielania wewnętrznego, autyzm, Zespół Downa, kobiety po 
mastektomii, cukrzyca, głosu i mowy, słuchu, schorzenia metaboliczne, 
neurologiczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, onkologiczne, 
laryngologiczne i reumatyczne. ZABIEGI; fotele do masażu, Solaris, Sollux, 
materac do magnoterapii, magnetronik, laser, ultradźwięki, pulstronic, BOA 
Max 2, prądy TENS, Kotza, interferencyjne, diadynamiczne, vibrastep, 
masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, wanna do hydromasażu, 
aquavibron, okłady borowinowe, krioterapia punktowa, leżanki masujące. 
POKOJE: w głównym budynku 2, 3-osobowe z balkonami. Wszystkie pokoje 
z łazienką, TV, ręcznikami, czajnikiem elektrycznym, sprzętem plażowym. 
INNE: winda, stołówka w osobnym budynku, sala dyskotekowa, sale 
dydaktyczne, telewizyjne, basen z podgrzewana woda od czerwca do 
połowy września, siłownia zewnętrzna i wewnętrzna, boiska do siatkówki, 
koszykówki, kort tenisowy, stoły do ping-ponga, miejsce na ognisko, plac 
zabaw, rowery płatne, parking płatny, WI-FI płatne.

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje 
w formie bufetu), 14 noclegów, Dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego; 
20 zabiegów w turnusie 14 dniowym, opiekę pielęgniarską, realizacja 
programu integracji społecznej: ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
wieczorki taneczne przy muzyce na żywo i mechanicznej, karaoke, 
biesiadowanie, spacery.

INFORMACJE DODATKOWE: Dzieci 3-10 lat z ½ wyżywienia: cena  minus 
15% (turnus rehabilitacyjny), minus 140 zł wczasy rekreacyjne. Dzieci do 
3 lat gratis (na wspólnym łóżku, bez świadczeń). Pokoje 1-osobowe dopłata 
350 zł. Diety za dodatkową odpłatnością; bezglutenowa 350 zł, 
cukrzycowa 280 zł, lekko strawna 210 zł, wegetariańska 280 zł, 
bezmleczna 280 zł, bezlaktozowa 280 zł, wątrobowa 280 zł, inne płatne wg 
uzgodnienia z dietetykiem. Zwierzęta – 140 zł/turnus po uzgodnieniu. 
Parking niestrzeżony-140 zł/turnus. 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 niepełnospraw-
ności (turnus zdrowotny) - cena  + 8% Vat. 

DOMKI WRZOSOWA POLANA - domki typu BRDA; salon z aneksem 
kuchennym (lodówka, zmywarka, płyta grzewcza, czajnik, podstawowa 
zastawa kuchenna i stołowa) z tv, stołem z krzesłami, rozkładaną kanapą; 
2 sypialnie 2-osobowe na piętrze, balkon, taras. Na terenie miejsce do 
grillowania i miejsce na ognisko. CENA OBEJMUJE; domek dla 
maksymalnie 6 osób, pościel, ręczniki, woda i prąd do 10 kWh (powyżej 
1,5zł/1kWh), parking dla 1 auta, basen z podgrzewaną wodą (od maja do 1 
połowy września). Ogrzewanie płatne wg licznika. Kaucja 500 zł w 
gotówce pobierana przy zameldowaniu. Doba hotelowa 17.00-10.00. 
Dodatkowe miejsce parkingowe 30 zł/doba, opłata za zwierzę po 
uzgodnieniu 30 zł/doba, sprzątanie na życzenie 150 zł. W przypadku 
pozostawienia nieposprzątanego domku ośrodek dolicza do rachunku 
najemcy 150 zł opłaty za sprzątanie. **pobyt weekendowy (pt. – niedz.) 
w okresie poza wakacjami dopłata 100 zł.

*TRANSPORT: w obie strony z Łodzi lub z Piotrkowa Trybunalskiego 200 zł, 
(bus, autokar). WYJAZD: w dniu rozpoczęcia: Łódź - parking przy Dworcu 
Łódź-Kaliska, wjazd od Al. Włókniarzy – godz. 7.00. POWRÓT: w dniu 
zakończenia turnusu z  ośrodka ok. godz. 15.00-16.00 lub 10.00. Planowany 
przyjazd do Łodzi ok. godz. 24.00 lub 18.00.

Wczasy 
8%Vat

1990

2030

2100

2170

2310

2030

1990

1890

1890

2100

2100

2100

1890

1890

TERMINY
POBYTÓW

Pobyt minimum 2 doby

Pobyt minimum 3 doby

Pobyt minimum 2 doby

Pobyt minimum 3 doby

Pobyt minimum 2 doby

Pobyt minimum 7 dób

Pobyt minimum 7 dób

Pobyt minimum 7 dób

Pobyt minimum 2 doby

Pobyt minimum 2 doby

Opiekun 
bez zabiegów

1640

1680

1750

1820

1960

1680

1640

Cena za osobę
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CENTRUM WYPOCZYNKU I REHABILITACJI

LEDAN ∙ CHŁOPY

Terminy 
turnusów

05.02-19.02

19.02-05.03

05.03-19.03

19.03-02.04

02.04-16.04

16.04-30.04

30.04-14.05

14.05-28.05*

28.05-11.06*

11.06-25.06

25.06-09.07

20.08-03.09

03.09-17.09

17.09-01.10*

01.10-15.10*

15.10-29.10

29.10-12.11

12.11-26.11

Pokój STANDARD
2, 3, 4-osobowy

1750

1750

1750

1750

1750

1950

1950

1850

1950

2050

2250

2050

1950

1900

1900

1900

1900

1900

Ośrodek położony 30 m od plaży z własnym przejściem na plażę, 
wśród nadmorskich wydm, składa się z trzech budynków 
dwukondygnacyjnych po całkowitej modernizacji. Budynki są 
połączone szerokimi korytarzami, w budynku głównym znajduje się winda. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu ruchu, w tym osoby na wózkach 
inwalidzkich, oddechowy, moczowo-płciowy, pokarmowy, narządów 
wydzielania wewnętrznego, autyzm, Zespół Downa, kobiety po 
mastektomii, cukrzyca, schorzenia metaboliczne, neurologiczne, 
dermatologiczne, endokrynologiczne, reumatyczne, z wadami 
genetycznymi i inne. ZABIEGI: fango, magnetronic, laser, elektro-
stymulacja, ultradźwięki, UGUL, gimnastyka korekcyjna, kąpiele 
perełkowe, masaż. POKOJE: w głównym budynku 2, 3, 4-osobowe 
z balkonami lub bez, apartamenty, wszystkie pokoje z łazienką, TV, 
ręcznikami, czajnikiem elektrycznym, sprzętem plażowym. INNE: winda, 
teren ośrodka i budynki bez barier, stołówka, kawiarnia, boisko do 
siatkówki plażowej, siłownia, sauna fińska, pokój zabaw, plac zabaw, 
miejsce na ognisko i grilla parking płatny, WI-FI.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu), 
14 noclegów, Dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego; zabiegi; dla 
uczestnika 20 zabiegów, dla opiekuna 10 zabiegów, opiekę pielęgniarską, 
realizacja programu integracji społecznej: wieczorek zapoznawczy, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne przy muzyce na żywo i 
mechanicznej, karaoke, biesiadowanie, spacery.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów; 

Dzieci na turnusie rehabilitacyjnym; od 7 lat. Dzieci do 4 lat gratis
(na wspólnym łóżku, bez świadczeń), Dzieci od 4-9 lat zniżka 40%. 

Pokoje 1-osobowe dopłata do uzgodnienia. 

Diety do uzgodnienia.

Parking niestrzeżony-140 zł/turnus. 

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

Doba hotelowa od godz. 15.00 do 11.00. 

Zwierzęta do uzgodnienie za opłatą. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. Osoby bez orzeczenia o 
niepełnosprawności (turnus zdrowotny) - cena  zawiera 8% Vat. 

*TRANSPORT: w obie strony z Łodzi 200 zł, (bus, autokar). WYJAZD: Łódź - 
parking przy Dworcu Łódź-Kaliska, wjazd od Al. Włókniarzy – godz. 7.00. 
POWRÓT: w dniu zakończenia turnusu z  ośrodka ok. godz. 15.00-16.00 lub 
9.00-10.00. Planowany przyjazd do Łodzi ok. godz. 24.00 lub 18.30.

Pokój KOMFORT
2, 3, 4-osobowy

2050

2050

2050

2050

2050

2350

2350

2250

2350

2500

2550

2500

2350

2150

2150

2150

2150

2150
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Terminy 
turnusów

cena/osobę
pokój 2-osobowy lub studio 

Ośrodek 3-piętrowy, położony 200 m od morza, niedaleko lasów 
sosnowych. Stołówka w odległości 20m, po 2 stronie ulicy. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby poruszające się 
na wózku inwalidzkim, choroby układu krążenia, krwiotwórczy, oddechowy 
i pokarmowy, laryngologiczne, onkologiczne, mózgowe porażenie 
dziecięce, upośledzenie umysłowe, padaczka, kobiety po mastektomii, 
choroby neurologiczne, cukrzyca, epi, inne. 

ZABIEGI: kąpiel perełkowa, wirowa, hydromasaż, aquavibron, ultradźwięki, 
prądy Tens, laser, lampa BIO V, Sollux, krioterapia, magnetik, UGUL, BOA, 
ćwiczenia indywidualne. 

POKOJE: 1, 2, 3, 4-osobowe z balkonami, łazienkami, TV, czajnik. 

INNE: kawiarnia, świetlica, winda, plac zabaw, boiska sportowe, parking.

CENA OBEJMUJE:

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 14 noclegów, 3 zabiegi dziennie w dni 
robocze, badanie lekarskie, opieka pielęgniarska i doraźna lekarska, 
program k.o: wieczorki powitalny i pożegnalny przy muzyce na żywo, 
wieczorki humoru i piosenki biesiadnej, prelekcje tematyczne, autokarowa 
i piesza wycieczka po Międzywodziu.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów cena skierowania jak uczestnik. 

Dzieci do 3 lat bez świadczeń bezpłatnie. Ośrodek nie przyjmuje dzieci na 
T.R. Wczasy dla dzieci 3-10 lat; 30% rabatu. 

Diety: lekkostrawna, cukrzycowa do uzgodnienia z ośrodkiem. 

Doba hotelowa od godz. 16.00 do 11.00. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją w dniu przyjazdu, kończy się śniadaniem 
w dniu wyjazdu + suchy prowiant dla uczestników T.R. 

Pokój 1-osobowy dopłata 50 zł, pokój 2-osobowy dla 1 osoby dopłata 
450 zł.

Zwierzęta do 15 kg 18 zł/doba. 

Parking dla uczestników T.R. 11 zł/doba, pozostali 22 zł/doba. 

Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności cena skierowania 
+ 8% Vat.  Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

*TRANSPORT: 12.07-09.09; 200 zł w obie strony, w 1 stronę 120 zł. 
W pozostałych terminach transport własny. Ceny transportu mogą ulec 
zmianie.

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

RZEMIEŚLNIK ∙ MIĘDZYWODZIE

24.01-07.02

08.02-22.02

23.02-09.03

10.03-24.03

25.03-08.04

11.04-25.04

26.04-10.05

11.05-25.05

26.05-09.06

10.06-24.06

27.06-11.07

12.07-26.07*

27.07-10.08*

11.08-25.08*

26.08-09.09*

12.09-26.09

27.09-11.10

12.10-26.10

27.10-10.11

14.11-28.11

29.11-13.12

1560

1560

1560

1560

1560

1750

1750

1750

1890

1950

2020

2350

2350

2350

2180

2180

1950

1830

1670

1560

1560
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OŚRODEK WCZASOWY

POSEJDON ∙ DŹWIRZYNO

Ośrodek usytuowany jest w odległości 50 m od plaży z własnym 
zejściem na plażę, na dużej zalesionej działce. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, układ krążenia, oddechowy, 
pokarmowy, schorzenia onkologiczne, metaboliczne, laryngologiczne, 
reumatyczne, neurologiczne, cukrzyca, upośledzenie umysłowe, 
niedoczynność tarczycy, epi, kobiety po mastektomii, inne. 

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 2+1, studio 4-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, ręczniki, TV, radio, telefon, sprzęt plażowy, czajnik. 

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

CENA OBEJMUJE: 

Wyżywienie: 3 lub *2 posiłki (od 02.07 do 27.08 osoby z orzeczeniem o 
niepełnosprawności; śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja i lunchbox, 
pozostałe osoby; śniadanie w formie bufetu i obiadokolacja), 14/7 
noclegów, 2/1 wizyty lekarskie, 2 zabiegi dziennie w dni powszednie 
zgodnie z zaleceniem lekarza (z wyłączeniem masażu suchego), program 
k.o.: grill lub ognisko lub wieczorek taneczny raz w tygodniu. Bal 
Sylwestrowy dodatkowo płatny  zł.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez pakietu leczniczego minus 100 zł od ceny. Ośrodek nie 
organizuje turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem dla dzieci. 

Dzieci do lat 10 minus 100 zł. Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju 2-
osobowym 40% zniżki. 

Diety do uzgodnienia z ośrodkiem. 

Pokój 1-osobowy dopłata 50% ceny w terminach 02.07-27.08 w 
pozostałych terminach dopłata 30%. 

Zwierzęta 25 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.  Pobyty od soboty do soboty. 

CENA WCZASÓW  OBEJMUJE: 7 noclegów, 3 lub 2 posiłki dziennie. Dzieci 
do lat 10 – 30% zniżki, dzieci do lat 3 bez świadczeń 20 zł/doba. Pobyt 
rozpoczynamy obiadem, kończymy śniadaniem. Bal Sylwestrowy 
dodatkowo płatny.

**TRANSPORT: 27.08-24.09 - 200 zł w obie strony, 19.12-02.01.23 - 240 zł. 
W pozostałych terminach - własny. Ceny transportu mogą ulec zmianie.

Terminy 
turnusów

Turnus 
REHABILITACYJNY

 14 dni

26.03-09.04

09.04-23.04

23.04-07.05

07.05-21.05

21.05-04.06

04.06-18.06

18.06-02.07

02.07-16.07*

16.07-30.07*

30.07-13.08*

13.08-27.08*

27.08-10.09**

10.09-24.09**

24.09-08.10

08.10-22.10

22.10-05.11

19.12-27.12

27.12-02.01

Wczasy 
LECZNICZE

 7 dni
WCZASY 

7 dni

1625

1775

1775

1950

1950

2225

2460

2940

2940

2940

2940

2615

2225

1975

1730

1555

1975
14 dni

915

975

975

1060

1060

1195

1335

1630

1630

1630

1630

1420

1195

1060

915

915

830

890

890

965

965

1090

1205

1460

1460

1460

1460

1290

1090

965

830

830

1090 / 8 dni wczasy

830 / 6 dni wczasy
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OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY 

POSEJDON • KOŁOBRZEG

Terminy

08.01-26.03

26.03-09.04

09.04-23.04

23.04-07.05

07.05-21.05

21.05-04.06

04.06-18.06

18.06-02.07

02.07-16.07

16.07-30.07

30.07-13.08

13.08-27.08

27.08-10.09**

10.09-24.09**

24.09-08.10

08.10-22.10

22.10-05.11

05.11-19.11

19.11-03.12

03.12-17.12

17.12-31.12

Pokój 2-osobowy

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, pokarmowy, 
choroby neurologiczne, laryngologiczne, onkologiczne, reumatyczne, cukrzyca, kobiety 
po mastektomii, padaczka. inne. 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, 
gimnastyka w basenie, krioterapia, galwanoborowina, 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, winda.

* 6 dni

CENA TURNUSU REHABILITACYJNEGO / LECZNICZEGO OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 14/7 noclegów, 2/1 wizyty u lekarza, opieka 
pielęgniarki, wstęp na basen solankowy 1h dziennie, 2 wejścia do groty solnej na tydzień, 2 zabiegi dziennie od poniedziałku do piątku (wyjątkiem masażu 
suchego i borowiny), dostęp do Internetu bezprzewodowego w obrębie recepcji. CENA WCZASÓW obejmuje; 7 noclegów, 3 posiłki/dziennie.

INFORMACJE DODATKOWE: Opiekun bez pakietu leczniczego cena minus 100 zł/14 dni. Dzieci do lat 10 cena minus 100 zł/14 dni. Diety do uzgodnienia z 
ośrodkiem. Pokój PREMIUM to obszerny pokój dwuosobowy, z możliwością dostawki dla trzeciej osoby. Dostawka w pokoju 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: w terminach 27.08-24.09 zorganizowany przez SUR 200 zł w obie strony, 120 zł w 1 stronę. W pozostałych terminach własny.

1940

2185

2405

2405

2615

2615

2890

3255

3255

3255

3255

3255

3255

2890

2760

2460

2300

1975

1975

1975

2405

Balkon
Bez 

balkonu
PREMIUM
balkonu

Pokój 2-osobowy

Balkon
Bez 

balkonu

1825

1985

2090

2090

2280

2280

2510

2835

2840

2835

2835

2835

2835

2510

2405

2240

2090

1880

1880

1880

2090

2300

2615

2890

2890

3140

3140

3465

3740

3740

3740

3740

3740

3740

3465

3310

2940

2760

2360

2360

2360

2890

2300

2615

2890

2890

3140

3140

3465

3740

3740

3740

3740

3740

3740

3465

3310

2940

2760

2360

2360

2360

2890

2195

2380

2510

2510

2730

2730

3015

3400

3400

3400

3400

3400

3400

3015

2890

2680

2510

2260

2260

2260

2510

TURNUSY 14-dniowe WCZASY LECZNICZE 7-dniowe (sobota-sobota)

Terminy

08.01-26.03

26.03-09.04

09.04-07.05

07.05-04.06

04.06-18.06

18.06-10.09

10.09-08.10

08.10-29.10

29.10-17.12

17.12-23.12*

Pokój 2-osobowy

1280

1430

1490

1610

1740

1940

1740

1555

1430

1280

Balkon
Bez 

balkonu
PREMIUM
balkonu

Pokój 2-osobowy

Balkon
Bez 

balkonu

1145

1230

1280

1375

1490

1660

1490

1335

1230

114

1385

1670

1670

1900

2050

2215

2050

1735

1670

1385

1385

1670

1670

1900

2050

2215

2050

1730

1670

1385

1280

1430

1490

1610

1740

1940

1740

1150

1430

1280

WCZASY 7-dniowe / cena z Vat

08.01-26.03

26.03-09.04

09.04-07.05

07.05-04.06

04.06-18.06

18.06-10.09

10.09-08.10

08.10-29.10

29.10-17.12

23.12-30.12

1070

1220

1280

1395

1530

1730

1530

1340

1220

1345

935

1020

1070

1165

1280

1450

1280

1125

1020

1120

1175

1460

1460

1690

1840

2010

1840

1520

1460

1520

1175

1460

1460

1690

1840

2010

1840

1520

1460

1520

1070

1220

1280

1395

1530

1730

1530

1340

1220

1345
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

ZAGŁĘBIE • USTRONIE MORSKIE

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 BOA, funkcyjny, fotel 
masujący, aquavibron, kąpiel perełkowa, solankowa, sauna, hydromasaż, masaż 
wirowy kończyn górnych i dolnych, bicze wodne szkockie, okłady borowinowe, 
lampa sollux, bioptron, inhalacje, magnetoterapia, terapia manualna, tkanek 
głębokich, punktów spustowych, NDT BOBATH, PNF, CYRIAX, pętla Glissona, 
wyciąg krzesełkowy, trakcja kręgosłupa, prądy TENS, KOTZA galwaniczne, 
interferencyjne, diadynamik, jonoforeza, stymulacja mięśniowa, laseroterapia, 
ultradźwięki, krioterapia, psychoterapia trening relaksacyjny. POKOJE: 2, 3-
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 i ognisko, plac 
zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy, parking, płatne; wypożyczalnia rowerów i 
k�ków do Nordic Walking.

* OFERTA SPECJALNA - 40 zabiegów (4 dziennie)

**Pobyt zdrowotny na 7 dni z 20 zabiegami rehabilitacyjnymi/odnowy 
biologicznej, Pobyt bez zabiegów 990 zł bud A/ 890 zł bud B

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 13 śniadań (+prowiant na drogę), 14 obiadów 
14 kolacji, 13 noclegów (turnus Świąteczno-Noworoczny 14 noclegów, uroczysta 
Wigilia i Bal Sylwestrowy), 30 zabiegów (3 dziennie),  korzystanie z basenu 1-3 
godz./dziennie przez 10 dni w Aquapark CR ”Helios”, 1 zabieg kosmetyczny. 
Program rekreacyjny: ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki powitalny 
i pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, zawody sportowe, gry i zabawy. 
W ramach wyżywienia dietetycznego diety: cukrzycowa, wątrobowa, lekko-
strawna, miksowana.

INFORMACJE DODATKOWE: Opiekun bez zabiegów cena nie ulega zmianie. 
Dieta bezglutenowa i wegetariańska – dopłata 180 zł, bezmleczna - dopłata 80 
zł, bezmleczna z zamiennikami z mleka koziego – dopłata 180 zł. Osoba na 
dostawce – 30 zł/doba od 7 dób, 35 zł/doba do 6 dób, bez własnego miejsca do 
spania – 25 zł/doba. Wyżywienie dla osób na dostawce: śniadanie 16 zł, obiad 32 
zł, kolacja 17 zł, całodzienne wyżywienie 54 zł, ½ wyżywienia 34 zł. Pakiet 30 
zabiegów dla osób na dostawce 470 zł (zlecone przez lekarza w ośrodku). 
Pokoje 1-osobowe dopłata 330 zł bud. A, bud. B. 250 zł. Przed przyjazd lub 
przedłużenie pobytu do godz. 10.00 – 40 zł (po wcześniejszym uzgodnieniu 
z ośrodkiem). Zwierzęta – opłata 170 zł (po wcześniejszym uzgodnieniu 
z ośrodkiem). Parking - bezpłatny. Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego 
dnia zakończenie kolacją ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 
14:00 do 21:00.Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. Turnusy mogą być 
odwołane najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Ceny wczasów 
i turnusów zdrowotnych zawierają 8% Vat.

TRANSPORT: autokarem lub busem w obie strony : Łódź – 190 zł,  Włocławek - 
150 zł, Toruń – 140 zł, z Bydgoszcz - 130zł. WYJAZD: w dniu rozpoczęcia o godz. 
06.45 – Łódź, parking przy Dworcu Łódź-Kaliska (krańcówka PKS). POWRÓT: 
w dniu zakończenia turnusu wyjazd z ośrodka około godz. 21:00.

Terminy 
turnusów

22.01-04.02

05.02-18.02

19.02-04.03

05.03-18.03

19.03-01.04

02.04-15.04

16.04-29.04

30.04-13.05

14.05-27.05

28.05-10.06

11.06-24.06

25.06-08.07

09.07-22.07

23.07-05.08

06.08-19.08

20.08-02.09

03.09-16.09

17.09-30.09

01.10-14.10

15.10-28.10

03.11-16.11

17.11-30.11

01.12-14.12

19.12-02.01

Budynek A
Budynek B

I i II p. piętro

1640* / 1170**

1640* / 1170**

1640* / 1170**

1640

1690

1770

1930

2100

2150

2190

2290

2490

2490

2490

2490

2250

2090

1990

1850

1810

1640

1640

1640

2380

1530* / 1090**

1530* / 1090**

1530* / 1090**

1530

1590

1640

1790

1920

1990

2050

2240

2290

2290

2290

2290

2080

1940

1860

1690

1640

1530

1530

1530

2150

Cena za osobę
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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 BOA, UGUL, masażer 
stóp, akupresura stóp, fotel do masażu, aquavibron, kąpiel perełkowa, 
solankowa, hydromasaż, masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, bicze 
wodne-szkockie, okłady borowinowe, lampa SOLLUX, Bioptron, inhalacje, 
magnetoterapia, terapia PNF, CYRIAX, pętla Glissona, wyciąg krzesełkowy, 
trakcja kręgosłupa, prądy faradyczne, TENS, KOTZA, galwaniczne, 
interferencyjne, diadynamik, jonoforeza, stymulacja mięśniowa, laseroterapia, 
ultradźwięki, krioterapia, trening relaksacyjny. POKOJE: 2, 3-osobowe, 
apartamenty 3-osobowe, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone 
w TV, radio, lodówkę, czajnik, telefon, Internet Wi-Fi , ręczniki, sprzęt plażowy. 
INNE: jadalnia, kawiarnia, winda, wózki inwalidzkie, miejsce na grill i ognisko, 
plac zabaw dla dzieci, bilard, boisko do siatkówki i koszykówki, parking 
bezpłatny, płatna wypożyczalnia rowerów, Internet Wi-Fi.

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 13 śniadań (+prowiant), 14 obiadów i kolacji, 13 
noclegów (turnus Świąteczno - Noworoczny 14 noclegów, uroczystą Kolację 
Wigil�ną i Bal Sylwestrowy), 30 zabiegów (3 dziennie). *Turnusy z 40 zabiegami 
(4 dziennie), ubezpieczenie NNW, korzystanie z basenu bezpłatnie 5 dni do 12 
godzin dojazd własny lub organizowany autokarem 12 zł/przejazd (CSR 
Aquapark „Helios” w Ustroniu Morskim). W turnusach 12.02-25.03 i 17.11-14.12; 5 
wejść do Aquaparku - dojazd własny lub 14 zł autokarem. Program rekreacyjny: 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki: powitalny i pożegnalny, taneczne z 
muzyką na żywo, zawody sportowe, gry i zabawy.

INFORMACJE DODATKOWE: Opiekun bez zabiegów cena skierowania jak 
uczestnika. Dieta bezglutenowa i wegetariańska – dopłata 180 zł, bezmleczna - 
dopłata 80 zł, z zamiennikami z mleka koziego 180 zł, bezpłatnie dieta: 
cukrzycowa, wątrobowa, lekkostrawna, miksowana. Osoba na dostawce – 
35 zł/doba do 6 dób, 30 zł/doba od 7 dób, wspólne spanie 25 zł/doba. 
Wyżywienie dla osób na dostawce: śniadanie 16 zł, obiad 32 zł, kolacja 17 zł, 
całodzienne wyżywienie 54 zł, ½ wyżywienia 34 zł. Pakiet 30 zabiegów dla osób 
na dostawce – 470 zł (zlecone przez lekarza w ośrodku). Przed przyjazd lub 
przedłużenie pobytu do godz. 10:00 – 40 zł. Zwierzęta 170 zł (po wcześniejszym 
uzgodnieniu z ośrodkiem). Parking bezpłatny. Rozpoczęcie turnusu obiadem 
pierwszego dnia, zakończenie kolacją ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa 
od godz. 14:00 do 21:00. Turnusy mogą być odwołane najpóźniej 21 dni przed 
rozpoczęciem turnusu.

TRANSPORT: autokarem lub busem w obie strony : Łódź – 190 zł,  Włocławek - 
150 zł, Toruń – 140 zł, z Bydgoszcz – 130 zł. WYJAZD: zbiórka w dniu rozpoczęcia 
o godz. 06.45 – Łódź, parking przy Dworcu Łódź-Kaliska (krańcówka PKS). 
POWRÓT: w dniu zakończenia turnusu wyjazd z ośrodka około godz. 21:00. 

Terminy 
turnusów

Pokój 
2, 3-osobowy

1590

1590

1590

1690

1760

1860

2070

2180

2290

2370

2490

2490

2490

2490

2130

1970

1790

1670

1620

1620

1620

2320

Parter, I p. 
strona 

północna

Pokój 
1-osobowy

1490

1490

1490

1590

1660

1770

1980

2090

2200

2280

2390

2390

2390

2390

2040

1890

1710

1590

1530

1530

1530

2250

1930

1930

1930

2040

2100

2210

2420

2530

2640

2720

2840

2840

2840

2840

2480

2320

2150

2030

1970

1970

1970

2680

12.02-25.02*

26.02-11.03*

12.03-25.03*

26.03-08.04

09.04-22.04

23.04-06.05

07.05-20.05

21.05-03.06

04.06-17.06

18.06-01.07

02.07-15.07

16.07-29.07

30.07-12.08

13.08-26.08

27.08-09.09

10.09-23.09

24.09-07.10

08.10-21.10

03.11-16.11

17.11-30.11*

01.12-14.12*

19.12-02.01

Cena za osobę
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CENTRUM REHABILITACJI I WYPOCZYNKU

SOPHIA-BRYZA • SARBINOWO

Kompleks budynków jednopiętrowych, boisk sportowych i terenów 
rekreacyjnych o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha, położonych 400 m 
od morza. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: układ oddechowy, narząd ruchu; w tym dla 
osób poruszających się na wózku inwalidzkim, słuchu, wzroku, 
upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, neurologiczne, padaczka, 
układ krążenia, cukrzyca, stwardnienie rozsiane, mpd, zespół Downa, 
schorzenia dermatologiczne, laryngologiczne, onkologiczne, układ 
pokarmowy. ZABIEGI: gimnastyka lecznicza, oddechowa, ćwiczenia 
manualne, diadynamik, interdyn, jonoforeza, sollux, ultradźwięki, 
jonoforeza, magnetoterapia, prądy TENS, kąpiel czterokomorowa, 
perełkowa, wirowa kończyn, aquavibron, materac wibracyjny, fotel do 
masażu, inhalacje, krioterapia punktowa. POKOJE: 2, 3-osobowe oraz 
studio 2+1 z pełnym węzłem sanitarnym wyposażone  w TV, radio, czajnik, 
ręczniki, sprzęt plażowy. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu pokoje typu 
studio: pokój 2-osobowy i 1-osobowy ze wspólną łazienką oporęczowaną, 
z bezprogowym natryskiem, sprzętem plażowym. INNE: na terenie 
ośrodka: sale konferencyjno-szkoleniowe, świetlica, klubo-kawiarnia, sala 
wielofunkcyjna, wypożyczalnia rowerów, plac zabaw, miejsce na ognisko, 
aleje spacerowe, internet Wi-Fi, parking.

CENA OBEJMUJE: wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika, 13 
noclegów, badanie lekarskie, całodobowa opieka pielęgniarska 
i doraźna opieka lekarza, 2 zabiegi dziennie w dni robocze (+ poranna 
gimnastyka), wieczorki taneczne, działalność animatora k. o. (konkursy, 
programy rozrywkowe), ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczka do 
Mielna, całodobowy parking.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów minus 120 zł.

REHABILITACJA DZIECI: Dzieci do lat 8 z rehabilitacją i ½ wyżywienia – 
zniżka 150 zł. Dzieci do lat 3 bez świadczeń-ryczałt 300 zł. 

Pokoje 1-osobowe lub studio na wyłączność dopłata 350 zł, pokoje z 
balkonem dopłata 80 zł, Pokój studio na parterze; dopłata 80 zł. 

Diety żywieniowe: cukrzycowa, wątrobowa, lekkostrawna, bezmleczna, 
wrzodowa – opłata dodatkowa 175 zł, bezglutenowa – dopłata 300 zł.

 Zwierzęta nie są przyjmowane w ośrodku. 

Parking bezpłatny. 

Doba hotelowa od 8.00 do 18.00. Turnusy rozpoczynają się śniadaniem a 
kończą kolacją. Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: Możliwość zorganizowanie transportu w terminach do 21.10; 
koszt 190 zł ( wyjazd z Łodzi w dniu rozpoczęcia 7:00, wyjazd z Sarbinowa 
w ostatnim dniu turnusu ok 21:00), w pozostałych terminach transport 
własny. 

Terminy 
turnusów

09.04-22.04

23.04-06.05

07.05-20.05

21.05-03.06

04.06-17.06

18.06-01.07

02.07-15.07

16.07-29.07

30.07-12.08

13.08-26.08

27.08-09.09

10.09-23.09

24.09-07.10

08.10-21.10

22.10-04.11

05.11-08.11

19.11-02.12

pokój 2-osobowy
bez balkonu

pokój 3-osobowy
bez balkonu

1840

1840

1950

2060

2250

2400

2400

2400

2400

2400

2250

2060

1930

1930

1930

1930

1930

1760

1760

1870

1980

2170

2320

2320

2320

2320

2320

2170

1980

1850

1850

1850

1850

1850

*Dodatkowy pakiet 20 zabiegów 300 zł
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OŚRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY

CONTESSA • DZIWNÓWEK

Ośrodek usytuowany w centrum Dziwnówka w odległości ok 300 m 
od plaży. 

SCHORZENIA I DYSFUNKJE: narząd ruchu, w tym osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, słuchu, wzroku, upośledzenie umysłowe, choroby 
psychiczne, neurologiczne, padaczka, układ krążenia, oddechowy, 
cukrzyca, kobiety po mastektomii, hemofilia, celiakia, alergie, inne. 
ZABIEGI: krioterapia, magnetoterapia, wirówki kończyn górnych i dolnych, 
magneto stymulacja, prądy diadynamiczne, interferencyjne, Tensa, 
galwanizacja, jonoforeza, laseroterapia, ultradźwięki, sollux, lampa solaris, 
aquavibron, fotel masujący, materac masujący, inhalacje indywidualne, 
okłady borowinowe, hydromasaż, kąpiel perełkowa, masaż klasyczny, 
gimnastyka indywidualna, Ugul. POKOJE: 2, 3, 4-osobowe w 4 budynkach  
sąsiadujących: A: dwukondygnacyjny z pokojami typu studio, każde 
zamykane, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, na parterze  pokoje i 
łazienki przystosowane dla potrzeb osób  poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. B: trzykondygnacyjny z gabinetami zabiegowymi i częścią 
hotelową, pokoje z łazienkami i balkonami, C: trzykondygnacyjny z windą, 
jadalnia, główna recepcja, kawiarnia Contessa z drink barem i bilardem 
oraz na II p. część hotelowa z pokojami z łazienkami. D: trzykondygnacyjny, 
z windą, z pokojami 2, 3 i 4-osobowymi z łazienkami oraz apartamenty. 
Wszystkie pokoje posiadają TV, telefon, ręczniki, sprzęt plażowy, czajniki 
na korytarzu. INNE: w bud. D kawiarnia Venezia, sala konferencyjna oraz 
sala ćwiczeń. Jadalnia z salami konsumpcyjnymi. Tereny zielone wokół 
budynków, miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci. Kompleks 
ogrodzony, całodobowo monitorowany, parking. 

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 x dziennie, 14 noclegów, dwukrotne badanie 
lekarskie, 3 zabiegi dziennie przez 10 dni dla uczestnika (masaż klasyczny i 
ćwiczenia indywidualne  płatne dodatkowo), program k.o.: 2 x ognisko lub grill z 
pieczeniem kiełbasek, 2 x wieczorek taneczny, spacery z k�kami Nordic 
Walking.

INFORMACJE DODATKOWE: 

*Opiekun lub uczestnik bez orzeczenia o niepełnosprawności bez zabiegów 
minus 200 zł. 

Dzieci do lat 8 zniżka 280 zł. Dzieci TR od urodzenia.

Diety do uzgodnienia z recepcją. 

Doba hotelowa od godz. 17:00 do godz. 10:00. Turnus rozpoczyna się kolacją 
w dniu przyjazdu, kończy śniadaniem  w dniu wyjazdu. 

Pokoje 1-osobowe 500 zł od 25.05-28.08, w pozostałych terminach 400 zł. 

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 

Parking płatny 10 zł/doba w okresie od 05.06.do 25.09. 

Cena turnusu zdrowotnego zawiera 8% Vat. 
Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.  

Terminy 
turnusów

Pokój 2,3,4 -osobowy

1850

1950

1950

2050

2150

2200

2250

2350

2450

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2500

2350

2300

2250

2200

2100

2000

1950

1950

01.05-15.05 D

08.05-22.05 ABC

15.05-29.05 D

22.05-05.06 ABC

29.05-12.06 D

05.06-19.06 ABC

12.06-26.06 D

19.06-03.07 ABC

26.06-10.07 D

03.07-17.07 ABC

10.07-24.07 D

17.07-31.07 ABC

24.07-07.08 D

31.07-14.08 ABC

07.08-21.08 D

14.08-28.08 ABC

21.08-04.09 D

28.08-11.09 ABC

04.09-18.09 D

11.09-25.09 ABC

18.09-02.10 D

25.09-09.10 BC

02.10-16.10 D

09.10-23.10 BC

Cena za osobę

Turnus 
REHABILITACYJNY*

Turnus 
ZDROWOTNY*

1900

2050

2050

2150

2250

2300

2400

2500

2600

2750

2750

2750

2750

2750

2750

2650

2450

2400

2350

2300

2200

2100

2050

2050
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ORW EWA**

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WCZASOWY

EWA / APARTAMENTY EWA II • USTKA

ORW EWA usytuowany na skraju lasu, 10 minut do morza. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na 
wózkach), słuchu, wzroku, głosu i mowy, narządów wydzielania wewnętrznego, 
choroby neurologiczne, laryngologiczne, dermatologiczne, onkologiczne, 
reumatyczne,  metaboliczne, choroby układu pokarmowego, oddechowego, 
krążenia, krwiotwórczego, upośledzenie umysłowe, padaczka, autyzm, cukrzyca, 
kobiety po mastektomii, inne. ZABIEGI: ćwiczenia indywidualne i zbiorowe, UGUL, 
masaże lecznicze, aquavibron, fotel masujący, diadynamik, interdynamik, 
pulsatronik, SOLLUX, Bioptron, magnetronik, laser, ultradźwięki, okłady 
rozgrzewające, borowinowe, kompresy rehabilitacyjne żelowe, krioterapia, 
inhalacje. POKOJE ORW EWA: 2, 3, 4, 5-osobowe z łazienkami, część z balkonami, 
TV, ręczniki. INNE: stołówka, plac zabaw dla dzieci, mini farma z ptactwem 
domowym, oczko wodne z rybkami, baza zabiegowa na terenie ośrodka, winda 
zewnętrzna przy wejściu A, WI-FI, parking.

* Pokoje na III piętrze mają 9m² i posiadają wykusze.

**CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 13 
noclegów, zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza, opieka 
pielęgniarska, program k.o.: wieczorki, piesze wycieczki, 
ogniska z pieczeniem kiełbasy, grillowanie, inne.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun cena skierowania jak dla uczestnik. 

Dzieci do lat 3 bez świadczeń - opłata stała 300 zł. 

Dzieci 3-8 lat ½ wyżywienia, wspólne spanie (łóżko wysuwane) -
zniżka 40%. Dzieci do lat 8 z dofinansowaniem ½ wyżywienia-
zniżka 20% (cena nie może być niższa niż dofinansowanie). 

Diety bezpłatnie lekka, cukrzycowa; 20 zł dziennie bezglute-
nowa. 

Pokój 1-osobowy ewentualnie do uzgodnienie w sezonie niskim. 

Zwierzęta do uzgodnienia z ośrodkiem. 

Parking obok ośrodka. 

Rozpoczęcie turnusu/pobytu w ORW EWA i EWA II od godz. 
7:00-śniadaniem pierwszego dnia, zakończenie do godziny 
15:00-obiadem ostatniego dnia turnusu. Przed przyjazd 50 zł, 
lipiec-sierpień 60 zł. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.**Osoby nie posiadające 
orzeczenia o niepełnosprawności cena skierowania + 8% Vat. 

*** Apartamenty EWA II to nowoczesny obiekt w odległości 
ok. 400 m od promenady nadmorskiej, w którym każdy 
apartament (1, 2, 3, 4-osobowy) posiada TV, WI-FI, łazienkę 
z prysznicem oraz aneks kuchenny (czajnik, lodówka, płyta 
indukcyjna), sprzęt plażowy. 

Doba hotelowa od godz. 14:00 do 10:00. Ceny zawierają VAT. Sala 
fitness, jacuzzi, sauny do dyspozycji gości po uprzednim 
umówieniu terminu na recepcji. Parking monitorowany, miejsce 
do grillowania. Basen ogólnodostępny w odległości 100 m od 
ośrodka. Zwierzęta małe 10 zł/doba. 

CENA OBEJMUJE 3 posiłki dziennie oraz zabiegi w ORW EWA 
(odległość 600 m), 13 noclegów. Cena nie ulega zmianie 
w przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji z jakiegokolwiek 
elementu pakietu. Parking monitorowany.

TRANSPORT: własny 

Terminy

31.03-13.04

15.04-28.04

30.04-13.05

16.05-29.05

31.05-13.06

15.06-28.06

01.07-14.07

16.07-29.07

01.08-14.08

17.08-30.08

01.09-14.09

16.09-29.09

01.10-14.10

17.10-30.10

03.11-16.11

19.11-02.12

05.12-18.12

20.12-02.01

Pokój 
2 i 3-os. 

z balkonem
 I i II piętro

1750

1950

1850

1950

2100

2200

2400

2480

2480

2350

2100

1950

1850

1800

1700

1700

1700

2600

Pokój 
2 i 3-os. 

bez balkonu
 I i II piętro

Pokój 
2 i 3-os. 

III piętro*,
 Pokój 

4 i 5-os.

Apartamenty 
wysoki 

standard

ORW EWA II***

1700

1800

1700

1800

1950

2050

2250

2330

2330

2200

1950

1800

1730

1700

1650

1650

1650

2600

1650

1700

1650

1700

1800

1900

1950

1980

1980

1930

1800

1700

1650

1610

1600

1600

1600

2600

-

2500

2400

2500

2600

2700

2900

2950

2950

2850

2600

2450

2350

-

-

-

-

-
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Ośrodek usytuowany na terenie lasu sosnowego, nad samym morzem, 
15 min od centrum. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, słuchu, narządów wydzielania 
wewnętrznego, choroby neurologiczne, laryngologiczne, 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.

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 14 noclegów, 2 zabiegi 
dziennie w dni robocze, 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. 

Dopłata za niewykorzystanie miejsce w pokoju 2-osobowym wynosi 30% 
ceny turnusu. 

Zwierzęta: ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 

Parking płatny od 23.04 do 24.09 – 15 zł/doba. 

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

Doba hotelowa od godz. 14:00 do 10:00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. Osoby nie posiadające orzeczenia 
o niepełnosprawności cena skierowania + 8% Vat.

*TRANSPORT: w obie strony z Łodzi 200 zł, (bus, autokar). WYJAZD: Łódź - 
parking przy Dworcu Łódź-Kaliska, wjazd od Al. Włókniarzy – godz. 7:00. 
POWRÓT: w dniu zakończenia turnusu z  ośrodka ok. godz. 15:30 lub 10:00. 
Planowany przyjazd do Łodzi ok. godz. 24:00 lub 18:30.

OŚRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY  

WŁÓKNIARZ • USTKA

Terminy turnusów

12.02-26.02

26.02-12.03

12.03-26.03

26.03-09.04

09.04-23.04

23.04-07.05

07.05-21.05*

21.05-04.06*

04.06-18.06*

18.06-02.07*

02.07-16.07

16.07-30.07

30.07-13.08

13.08-27.08

27.08-10.09*

10.09-24.09*

24.09-08.10*

08.10-22.10*

22.10-05.11

05.11-19.11

19.11-03.12

14.12-28.12

TURNUS REHABILITACYJNY / WCZASY
Pokój 2, 3-osobowy

1890

1890

1960

1960

2310

2058

2170

2380

2506

2940

3290

3290

3290

2968

2716

2464

2058

1988

1890

1890

1890

2310
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OŚRODEK WCZASOWO-KOLON�NY

RAFA • JAROSŁAWIEC

Terminy turnusów Pokój 2, 3-osobowy

14.05-27.05

28.05-10.06

11.06-24.06

01.09-14.09

15.09-28.09

29.09-12.10

Cena za osobę

Ośrodek położony w spokojnej, urokliwej miejscowości 110 m od 
głównej plaży i duktów sosnowych, składający się z 3 pawilonów 
mieszkalnych i jadalni oddalonej od nich ok 50 m. Ośrodek objęty 
programem „Obszar Natura 2000”, położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
Muzeum Bursztynu. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: choroby neurologiczne, układu krwio-
twórczego, moczowo-płciowego, pokarmowego, krążenia, oddechowego, 
zaburzenia głosu i mowy, choroba psychiczna, epilepsja, upośledzenie 
umysłowe, autyzm, Zespół Downa, kobiety po mastektomii, cukrzyca. 
ZABIEGI: tężnia solna, basen, gimnastyka w basenie, sauna, gimnastyka 
ogólnousprawniająca, lampa Sollux, inhalacje solankowe, lampa Sollux, 
bioptron, masaż automatyczny, leczenie klimatyczne. POKOJE: 2, 3-
osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik, BEZ RĘCZNIKÓW, sprzęt 
plażowy. INNE: jadalnia, świetlica, WI-FI, boisko do gry w siatkówkę i 
koszykówkę, do piłki nożnej, bilard, ping-pong, miejsce na grill i ognisko, 
plac zabaw dla dzieci, parking, basen kryty, jacuzzi, hala sportowa, sauna, 
sala dyskotekowa, telewizyjna, tężnia solna, restauracja.

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki + podwieczorek, 13 noclegów, 
minimum 2 zabiegi dziennie w dni robocze, przepisane przez lekarza na 
początku turnusu, całodobowa opieka medyczna, program K.O; ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, grillowanie w restauracji Witta, wieczorki taneczne 
z poczęstunkiem, basen, sauna fińska.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun bez zabiegów cena bez zmian. Wczasy lub turnus rehabilitacyjny 
dla Dzieci; cena do uzgodnienie z ośrodkiem. 

Ośrodek nie oferuje Pokoi 1-osobowych. 

Zwierzęta – wyjątkowo, po uzgodnieniu, odpłatnie. 

Parking bezpłatny. 

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

Doba hotelowa zmienna, do uzgodnienia. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. *Osoby bez orzeczenia o 
niepełnosprawności +8%.

TRANSPORT: WŁASNY

1550

1790

1950

1950

1790

1550
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Ośrodek położony niespełna 300 m od plaży, przy głównej 
promenadzie i porcie, w sercu darłowskiego kurortu. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narządu ruchu, w tym osoby na wózkach 
inwalidzkich, choroby układu krążenia, krwiotwórczego, oddechowego, 
moczowo-płciowego,  pokarmowego,  narządów w ydzie lania 
wewnętrznego, autyzm, Zespół Downa, kobiety po mastektomii, cukrzyca, 
schorzenia neurologiczne, głosu i mowy, autyzm, choroby psychiczne, 
epilepsja, upośledzenie umysłowe. ZABIEGI: gimnastyka ogólno-
usprawniająca i  gimnastyka wodna pod okiem instruktora kinezygeronto-
profilaktyki, inhalacje solankowe, lampy Infrared, bioptron, hydromasaż, 
fotele masujące, strefa cardio, leczenie klimatyczne, basen, sauna infrared 
i fińska, hydromasaż i przeciwprąd, tężnia ze ścianą solankową,. POKOJE: 
w głównym budynku 2, 3, 4-osobowe pokoje i 4, 5-osobowe apartamenty z 
dużymi łazienkami, TV, ręcznikami, szlafrokami, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, WI-FI, leżaki. INNE: sala restauracyjna, konferencyjna, 
pokój zabaw dla młodszych dzieci, duża sala zabaw z małpim gajem i 
ścianą wspinaczkową, pokój gier Play Station, plac zabaw, miejsce na 
ognisko i grilla parking płatny, WI-FI, strefa Wellness&Spa; basen z 
hydromasażem i przeciwprądem, w okolicy Aquapark z podgrzewaną 
morską wodą, winda.

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (zupa regenerująca,  
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu), 13 noclegów, zabiegi po 
konsultacji z lekarzem, program K.O; wieczorek taneczny połączony 
z uroczystą kolacją, strefa Wellness od 8:00-21:00, spacery sprzęt plażowy 
do wypożyczenia bezpłatnie, dodatkowe wycieczki płatne,

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów, cena jak uczestnika; 

Dzieci na wczasach turnusie rehabilitacyjnym; do uzgodnienia. 

Pokoje 1-osobowe dopłata do uzgodnienia. 

Diety do uzgodnienia. 

Parking bezpłatny dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego. 

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

Doba hotelowa od godz. 16:00 do 10:00. 

Zwierzęta: 30 zł/doba, akceptowane małe psy z włosami, duże w pokojach 
economy. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. Osoby bez orzeczenia o 
niepełnosprawności cena  + 8% Vat. 

*TRANSPORT: własny.

HOTEL****

AMBER  PORT • DARŁÓWKO

Terminy turnusów

05.03-18.03

19.03-01.04

02.04-15.04

16.04-29.04

30.04-13.05

14.05-27.05

28.05-10.06

11.06-24.06

25.06-08.07

20.08-02.09

03.09-16.09

17.09-30.09

01.10-14.10

15.10-28.10

29.10-11.11

12.11-25.11

26.11-09.12

10.12-23.12

Pokój 2-osobowy

1900

1950

2050

2250

2150

2250

2350

2500

2750

2750

2500

2250

2150

2050

2050

1950

1900

1900

Cena za osobę
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OŚRODEK WCZASOWY

NA WYDMACH • WICIE  k. JAROSŁAWCA

Ośrodek położony w spokojnej, urokliwej miejscowości 70 m od plaży, 
w którym część hotelowa składa się z 80 domków. Ośrodek objęty 
programem „Obszar Natura 2000”. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: choroby neurologiczne, układu 
krwiotwórczego, moczowo-płciowego, pokarmowego, krążenia, 
oddechowego, zaburzenia głosu i mowy, choroba psychiczna, epilepsja, 
upośledzenie umysłowe, autyzm, Zespół Downa, kobiety po mastektomii, 
cukrzyca. 

ZABIEGI; sauna, gimnastyka ogólnousprawniająca, lampa Sollux, inhalacje 
solankowe, bioptron, masaż automatyczny, leczenie klimatyczne. 

DOMKI: 2-6-osobowe (duże 2-pokojowe z tarasem; 35 m2 z 2 wersalkami i 
łóżkiem piętrowym, małe 1-pokojowe bez tarasu; 17 m2 z 2 wersalkami), z 
pełnym węzłem sanitarnym, TV, lodówka, maszynka elektryczna, czajnik, 
BEZ RĘCZNIKÓW, sprzęt plażowy. 

INNE: jadalnia, świetlica, WI-FI na terenie świetlicy, Rehabilitacja na 
terenie budynku świetlicy, boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę, bilard, 
ping-pong, miejsce na grill i ognisko, plac zabaw dla dzieci, parking, Polowa 
Msza Święta w każdą niedzielę, sklep na terenie ośrodka.

CENA OBEJMUJE: 

Wyżywienie: 3 posiłki, 13 noclegów, zabiegi w ilości przepisanej przez 
lekarza na początku turnusu, opieka medyczna, program K.O; ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, grillowanie, wieczorki taneczne, plac zabaw.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Turnus rehabilitacyjny lub wczasy dla Dzieci; cena do uzgodnienie 
z ośrodkiem. 

Zwierzęta – akceptowane 10 zł/doba. 

Parking płatny 10 zł/doba. 

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

Doba hotelowa 17:00-10:00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. *Osoby bez orzeczenia o 
niepełnosprawności (turnus zdrowotny) - cena  +  8%Vat. 

TRANSPORT: WŁASNY

Terminy turnusów TURNUS 
REHABILITACYJNY

29.04-12.05

13.05-26.05

27.05-09.06

10.06-23.06

01.09-14.09

15.09-28.09

29.09-12.10

Cena za osobę

1550

1550

1790

1950

1950

1790

1550
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OŚRODEK

BURSZTYNOWE WZGÓRZE • SIANOŻĘTY

Ośrodek położony 200 m od plaży. Obiekt składa się z dwóch budynku hotelowego, 
apartamentów i domków. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby na wózkach inwalidzkich, układ 
krążenia, oddechowy, pokarmowy, choroby neurologiczne, laryngologiczne, onkologiczne, 
endokrynologiczne, cukrzyca, kobiety po mastektomii, padaczka, z zaburzeniami głosu i mowy, 
słuchu i wzroku, epi, choroby psychiczne, inne. ZABIEGI: gimnastyka ogólnorozwojowa 
gimnastyka korekcyjna, galwanizacja, inhalacje aparaturą ultradźwiękową, diadynamik, 
jonoforeza, światłolecznictwo, masaż klasyczny jednoodcinkowy, magnetoterapia, 
laseroterapia, masaż automatyczny Medy Jet.  POKOJE w Ośrodku (z balkonami) lub DOMKU: 
2, 3-osobowe i apartamenty z pełnym węzłem sanitarnym, ręczniki, TV, lodówka, czajnik, 
suszarka. INNE: Budynek główny bez windy, rehabilitacja w osobnym budynku na terenie 
ośrodka, stołówka, miejsce na ognisko i grill, plac sala zabaw, boisko do siatkówki i koszykówki.

CENA TURNUSU REHABILITACYJNEGO OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (bufet), 13 noclegów, 2 zabiegi dziennie w dni robocze wg wskazań 
lekarza, 4 wejścia do Aquapark Helios (oddalonego o 2 km), program K.O.

INFORMACJE DODATKOWE: Opiekun bez zabiegów cena minus 150 zł. Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie, cena minus 100 zł/14 dni. Diety do 
uzgodnienia z ośrodkiem. Zwierzęta: pies 45 zł/doba. Parking płatny 240 zł/14 dni. Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie 
śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 16:00 do 12:00. Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny. 

Terminy
turnusów

23.04-06.05

07.05-20.05

21.05-03.06

04.06-17.06

18.06-01.07

02.07-15.07

16.07-29.07

30.07-12.08

13.08-26.08

27.08-09.09

10.09-23.09

24.09-07.10

08.10-13.10

Pokój 3-os. 
COMFORT

Dorosły/dziecko
3-12 lat

1924/1703

1924/1703

2223/1898

2340/2080

2613/2379

2613/2379

2613/2379

2613/2379

2613/2379

2340/2080

2223/1898

1924/1703

1807/1690

Cena za dobę

Pokój 2-os. 
COMFORT
 z dostawką

Dorosły/dziecko
3-12 lat

Dostawka
Do COMFORT
Dziecko 3-12 lat

Pokój
FAMIL�NY

Dorosły/dziecko
3-12 lat

2067/1807

2067/1807

2353/2028

2496/2275

2691/2509

2691/2509

2691/2509

2691/2509

2691/2509

2496/2275

2353/2028

2067/1807

1950/1716

1573

1573

1833

2145

2353

2353

2353

2353

2353

2145

1833

1573

1508

2067/1807

2067/1807

2353/2028

2496/2275

2691/2509

2691/2509

2691/2509

2691/2509

2691/2509

2496/2275

2353/2028

2067/1807

1950/1716

Pokój 3-os. 
STANDARD

Dorosły/dziecko
3-12 lat

Pokój 2-os. 
STANDARD PLUS 

lub ECONOMY 
z dostawką

Dorosły/dziecko
3-12 lat

Dostawka
do ECONOMY
dziecko 3-12 lat

1885/1638

1885/1638

2067/1872

2275/2028

2548/2366

2548/2366

2548/2366

2548/2366

2548/2366

2275/2028

2067/1872

1885/1638

1755/1560

OŚRODEK DOMKI

2015/1742

2015/1742

2262/1989

2405/2210

2626/2418

2626/2418

2626/2418

2626/2418

2626/2418

2405/2210

2262/1989

2015/1742

1872/1677

1560

1560

1768

1950

2223

2223

2223

2223

2223

1950

1768

1560

1508
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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, przemiany materii, układ 
pokarmowy, oddechowy, krążenia, wydzielania wewnętrznego, cukrzyca, 
hemofilia,  zaburzenia głosu i mowy, zespół Downa, schorzenia 
endokrynologiczne, laryngologiczne, reumatologiczne, stwardnienie 
rozsiane, upośledzenie umysłowe, 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 20 m x 10 m, jacuzzi, 
baza SPA, siłownia, kawiarnia, bilard, plac zabaw, miejsce na grill i ognisko, 
Wi-Fi, winda, parking.

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 14 noclegów, zabiegi 
rehabilitacyjne w dni robocze; 3 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 (opcjonalnie).

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun cena jak uczestnik. 

Diety do uzgodnienia z ośrodkiem. 

Pokój 1-osobowy dopłata 450 zł w terminach 09.04-07.05 i 17.09-29.10, 
600 zł w terminach 07.05-17.09, w pozostałych terminach 350 zł 
(200zł/7dni). 

Basen bezpłatny. 

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 

Parking monitorowany, niestrzeżony, bezpłatny. 

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

Doba hotelowa od godz. 16:00 do 10:00. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. 

Cena turnusu zdrowotnego zawiera 8% Vat.

*TRANSPORT: własny.

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

SYRENA • MIELNO

Terminy 
turnusów

12.02-26.02

26.02-12.03

12.03-26.03

26.03-09.04

09.04-23.04

23.04-07.05

07.05-21.05

21.05-04.06

04.06-18.06

03.09-17.09

17.09-01.10

01.10-15.10

15.10-29.10

05.11-19.11

19.11-03.12

03.12-17.12

Turnus REHABILITACYJNY
 Pokój 2-osobowy

Pobyt ZDROWOTNY
Pokój 2-osobowy

Cena za osobę

 bez balkonu / balkon

1600 grupy

1600 grupy

1600 grupy

1750 grupy

1900/2000

1900/2000

2000/2150

2100/2250

2300/2450

2150/2250

2000/2150

1900/2000

1750/1900

1650

1650

1550

 bez balkonu / balkon

1750/14 dni 980/7 dni

1750/14 dni 980/7 dni

1750/14 dni 980/7 dni

1900/14 dni, 1050/7 dni

2100/2200

2100/2200

2200/2300

2250/2400

2450/2650

2300/2450

2200/2350

2100/2200

1950/2100

1750/14 dni 980/7 dni

1750/14 dni 980/7 dni

1650/14 dni 920/7 dni
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

ANASTAZJA • MIELNO

Terminy 
turnusów

22.04-05.05

06.05-19.05

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

17.10-30.10

04.11-17.11

20.12-02.01

20.12-27.12

28.12-02.01

Pokój 
2-osobowy
z balkonem

Pokój 
3-osobowy
z balkonem

Pokój 
2-osobowy
bez balkonu

Ośrodek całoroczny, usytuowany przy wydmach, 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, metaboliczne, 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, ultradźwięki, 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, Wi-Fi.

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 wyznaczonych godzinach.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów cena minus 5%. 

Dzieci do 10 lat z ½ wyżywienia i rehabilitacją- cena minus 10%, bez 
rehabilitacji minus 30%. 

Dzieci do 4 lat ryczałt 420 zł/turnus (bez świadczeń). 

Diety – lekkostrawna nieodpłatnie.

Pokój 1-osobowy dopłata 300 zł. 

Pokój typu studio i lux; dopłata 150 zł/osoba przy 3 osobach w pokoju, 300 
zł przy 2 osobach. 

Zwierzęta 20 zł/doba. 

Parking bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu śniadaniem pierwszego dnia, zakończenie kolacją 
ostatniego dnia turnusu (bez suchego prowiantu na drogę). 

Doba hotelowa od godz. 8:00 do 19:00. 

Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności cena skierowania 
+ 8% Vat. Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. 

*Dla chętnych dopłata do Balu Sylwestrowego.

TRANSPORT: własny

TURNUS REHABILITACYJNY

1750

1850

1990

2150

2350

2590

2590

2590

2400

2200

2100

1900

1800

1750

2300

1240

1240

1500

1600

1740

1900

2100

2340

2340

2340

2150

1950

1850

1650

1550

1500

2050

1100

1100

1650

1750

1890

2050

2250

2490

2490

2590

2300

2100

2000

1800

1700

1650

2200

1140

1140
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SANATORIUM

 ALBATROS • KRYNICA  MORSKA

Terminy 
turnusów

HOTEL
pokój

 2-osobowy
 

11.02 – 25.02

25.02 – 11.03

11.03 – 25.03

25.03 – 08.04

08.04 – 22.04

22.04 – 06.05

06.05 – 20.05

20.05 – 03.06

03.06 – 17.06

17.06 – 01.07

01.07 – 15.07

12.07 – 26.07

15.07 – 29.07

29.07 – 12.08

12.08 – 26.08

26.08 – 09.09

09.09 – 23.09

23.09 – 07.10

07.10 – 21.10

21.10 – 04.11

04.11 – 18.11

18.11 – 02.12

02.12 – 16.12

19.12 – 02.01

Cena za osobę

Domek; 
1 pok. dla 2 osób
2 pok. dla 3 osób

Domek; 
2 pok. dla 2 osób;
3 pok. dla 4 osób

1690

1790

1790

1790

2290

2030

2030

2190

2290

2490

2630

2630

2630

2630

2630

2520

2290

2290

1990

1790

1790

1790

1790

2490

-

-

-

-

-

2030

2030

2190

2290

2490

2630

-

2630

2630

2630

2520

2290

2290

1990

-

-

-

-

-

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, 
fonofereza, ultradźwięki, magnetronic, laseroterapia, 
magnetronic; laseroterapia, prądy TENS, Traberta, Kotza, 
interferencyjne, elektrostymulacja, sollux, inhalacje, fango, 
krioterapia miejscowa, gimnastyka zbiorowa i indywi-
dualna, ćwiczenia izometryczne, manualne, przyrządowe, 
hydromasaż jacuzzi, kąpiel wirowa kończyn górnych i 
dolnych, masaż częściowy ciała, aquavibron, pętla 
Glissona. POKOJE HOTEL: 2-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, balkon, TV, czajnik, ręczniki, telefon, lodówka, 
sprzęt plażowy. DOMKI; 1, 2-pokojowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, aneksem kuchennym, lodówką, TV. 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, 3 zabiegi/dziennie w dni robocze 
(prócz dnia przyjazdu i wyjazdu), całodobowa opieka 
pielęgniarska, opieka medyczna, program K.O.: ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, dwa wieczorki taneczne 
z poczęstunkiem, Karnet na 5 wejść na basen po 90 minut 
w Hotelu Continental w Krynicy Morskiej, Bal Sylwestrowy 
31.12. 

INFORMACJE DODATKOWE: Opiekun bez zabiegów cena 
taka jak uczestnika. Dzieci do lat 3, wspólny nocleg opłata 
stała 500 zł (bez świadczeń). Dzieci do lat 7: nocleg + ½ 
wyżywienia 75% ceny. Diety; wegetariańska, bezglute-
nowa płatne; 40 zł/doba. Pokój 1-osobowy 50 zł/doba 
w miesiącach I-IV, X-18.XII; 80 zł/doba V-IX, 19.XII-
02.I.2023. Domek dla 1-osoby; IV, X 50 zł/doba; V-IX 
80zł/doba. Zwierzęta - Hotel nie przyjmuje zwierząt, 
w domkach opłata 140 zł/14 dniowy turnus. Parking płatny 
(doba/15 zł, 7 dni/70 zł, 14 dni/140 zł). 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, opłata dodatkowa 200 
zł (bus) terminach; 11.03-06.05, 26.08-09.09, 19.12-02.01.23 
przy zebraniu minimum 6 osób/bus, w pozostałych 
terminach własny. WYJAZD: w dniu rozpoczęcia o godz. 
13:00 Łódź, parking na rogu ulic Żeromskiego i M.C. 
Skłodowskiej. POWRÓT: w dniu zakończenia turnusu 
wyjazd z ośrodka około godziny 8:00 - 8:30. Planowany 
przyjazd do Łodzi około 12:30.

-

-

-

-

-

2290

2290

2390

2490

2630

2850

-

2850

2850

2850

2740

2490

2490

2290

-

-

-

-

-
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SANATORIUM

ZEFIR • KRYNICA MORSKA

Ośrodek położony jest w odległości 300 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 inwalidzkich, choroby neurologiczne, laryngologiczne, onkologiczne, 
reumatyczne, metaboliczne, dermatologiczne, układu moczowo-płciowego, 
oddechowego, krążenia, krwiotwórczego, pokarmowego, psychiczne, 
upośledzenie umysłowe, autyzm, SM, cukrzyca, otyłość, padaczka, alergie i inne. 
ZABIEGI: diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, magnetronik, 
laseroterapia, prądy TENS i Traberta, Kotza, interferencyjne wg Nemeca, tonoliza, 
termotergia, termożele zimne, krioterapia miejscowa, elektrostymulacja, 
aquavibron, lampa BIO-V, sollux, inhalacje, gimnastyka indywidualna, ćwiczenia 
izometryczne, UGUL, ćwiczenia manualne, gimnastyka zbiorowa, trening 
relaksacyjny, pętla Glissona, kąpiel sucha CO2, wirowa kończyn górnych lub 
dolnych, masaż ręczny częściowy ciała, pneumatyczny - limfatyczny BOA. 
POKOJE: 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, ręczniki, balkon, TV, czajnik, 
lodówka. INNE: zaplecze kulturalno-oświatowe, sale gimnastyczne i siłownia 
zewnętrzna, kawiarnia, bilard, stołówka, sala dydaktyczna, teren na ognisko i do 
grillowania, stół do ping – ponga, plac zabaw, 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 (prócz dnia przyjazdu i wyjazdu), całodobowa opieka pielęgniarska, 
program K.O.: ognisko z pieczeniem kiełbasek, dwa wieczorki taneczne 
z poczęstunkiem, Karnet na 5 wejść na basen po 90 minut w Hotelu Continental 
w Krynicy Morskiej, Bal Sylwestrowy 31.12. 

INFORMACJE DODATKOWE: Opiekun bez zabiegów cena taka jak uczestnika. 
Dzieci do lat 3, wspólny nocleg opłata stała 500 zł (bez świadczeń). Dzieci do lat 
7: nocleg + ½ wyżywienia 75% ceny. Diety wegetariańska i bezglutenowa płatne 
40 zł/doba. Pokój 1-osobowy 50 zł/doba w miesiącach I-IV, X-18.XII; 80 ł/doba 
V-IX, 19.XII-02.I.2023. Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Parking płatny 
(doba/15 zł, 14 dni/140 zł). 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, opłata dodatkowa 200 zł (bus) terminach; 
11.03-06.05, 26.08-09.09, 19.12-02.01.23 przy zebraniu minimum 6 osób/bus, 
w pozostałych terminach własny. WYJAZD: w dniu rozpoczęcia o godz. 13:00 - 
Łódź, parking na rogu ulic Żeromskiego i M.C. Skłodowskiej. POWRÓT: w dniu 
zakończenia turnusu wyjazd z ośrodka około godziny 8:00 - 8:30. Planowany 
przyjazd do Łodzi około 12:30.

Terminy 
turnusów

11.02 – 25.02

25.02 – 11.03

11.03 – 25.03

25.03 – 08.04

08.04 – 22.04

22.04 – 06.05

06.05 – 20.05

20.05 – 03.06

03.06 – 17.06

17.06 – 01.07

01.07 – 15.07

13.07 – 27.07

15.07 – 29.07

29.07 – 12.08

12.08 – 26.08

26.08 – 09.09

09.09 – 23.09

23.09 – 07.10

07.10 – 21.10

21.10 – 04.11

04.11 – 18.11

18.11 – 02.12

02.12 – 16.12

19.12 – 02.01

1990

1990

2090

2250

2690

2690

2690

2790

2830

2830

3090

3090

3190

3190

3090

2990

2890

2790

2630

2290

2290

2290

2290

2950

Cena za osobę

Pokój 2-osobowy
DELUXE / balkon

Pokój 2-osobowy 
STANDARD

1740

1840

1840

-

-

-

-

-

-

-

2630

2630

2630

2630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2490
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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, laryngo-
logiczne, onkologiczne, endokrynologiczne, reumatyczne, kręgosłupa, 
dermatologiczne, głosu i mowy, narząd słuchu i wzroku, układ moczowo-
płciowy, krążenia, krwiotwórczy, pokarmowy, oddechowy, upośledzenie 
umysłowe, autyzm, SM, padaczka,  alergia i 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-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 25m, 
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 (z wyłączeniem dnia wyjazdu i przyjazdu), karnet na 10 h 
basenu w dni robocze wg grafiku, całodobowa opieka medyczna, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, dwa wieczorki taneczne z poczęstunkiem, Bal 
Sylwestrowy 31.12.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów cena taka jak uczestnika. 

Dzieci do lat 3 - wspólny nocleg, bez świadczeń - opłata stała 500 zł, 

Dzieci do lat 7: nocleg + ½ wyżywienia 75% ceny. 

Diety do uzgodnienia z ośrodkiem, dodatkowo płatne: wegetariańska 
i bezglutenowa 40 zł/doba. 

Pokój 1-osobowy dopłata 50 zł/doba w miesiącach I-IV, X-18.XII; 
80zł/doba V-IX, 19.XII-02.I.2023. 

Zwierzęta nie są przyjmowane w ośrodku. 

Parking płatny; doba/15 zł, 7 dni/70 zł, 14 dni/140 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: w obie strony z Łodzi, opłata dodatkowa 200 zł (bus) 
terminach; 11.03-06.05, 26.08-09.09, 19.12-02.01.23 przy zebraniu 
minimum 6 osób/bus, w pozostałych terminach własny. WYJAZD: w dniu 
rozpoczęcia o godz. 13:00 - Łódź, parking na rogu ulic Żeromskiego i M.C. 
Skłodowskiej. POWRÓT: w dniu zakończenia turnusu wyjazd z ośrodka 
około godziny 8:00 - 8:30. Planowany przyjazd do Łodzi około 13:00.

SANATORIUM

FALA • STEGNA

Terminy turnusów Cena za osobę

11.02 – 25.02

25.02 – 11.03

11.03 – 25.03

25.03 – 08.04

08.04 – 22.04

22.04 – 06.05

06.05 – 20.05

20.05 – 03.06

03.06 – 17.06

17.06 – 01.07

01.07 – 15.07

12.07 – 26.07

15.07 – 29.07

29.07 – 12.08

12.08 – 26.08

26.08 – 09.09

09.09 – 23.09

23.09 – 07.10

07.10 – 21.10

21.10 – 04.11

04.11 – 18.11

18.11 – 02.12

02.12 – 16.12

19.12 – 02.01

1790

1790

1790

1990

2490

2390

2390

2490

2590

2630

2630

2630

2630

2630

2630

2490

2490

2390

2290

1990

1990

1990

1990

2490
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNY

BRYZA • DŹWIRZYNO

Terminy 
turnusów

04.01-12.03

12.03-09.04

09.04-25.06

25.06-27.08

27.08-22.10

22.10-17.12

Pokój 
2-os.

Pokój 
4-os.

STUDIO

Ośrodek składający się z 3 budynków, położony w odległości 300 m 
od morza, na rozległym terenie zielonym. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, 
z epilepsją, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobą psychiczną, 
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia. 
ZABIEGI: diadynamik, elektrostymulacja, galwanizacja, gimnastyka 
w basenie, inhalacje solankowe, jonoforeza, lampa Bio-V, laseroterapia, 
masaż wibracyjny, masaż wirowy rąk i nóg, pole magnetyczne, prądy 
interferencyjne, prądy Tens’a, Sollux. POKOJE: 2, 3, 4-osobowe z balkonami, 
łazienkami, TV, czajnikiem, ręcznikami, srzątem plażowym. INNE: winda, 
jadalnia, 2 baseny kryte (12m x 6m), jacuzzi, sauna, grill, winda, plac zabaw, 
parking, WI-FI.

TURNUS REHABILITACYJNY
przy grupie zorganizowanej minimum 20 osób

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady i 
kolacje w formie bufetu, w zależności od sytuacji covidowej), noclegi, 2 lub 
3 zabiegi w ramach zakupionego pakietu w dni robocze, korzystanie z 
kompleksu basenowego, grill 1x/tydzień, wieczorek taneczny 1x/tydzień, 
konsultacja lekarska i opieka pielęgniarska przy pobytach rehabili-
tacyjnych min. 7 dniowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Dzieci do lat 3: wspólny nocleg, bez świadczeń – 10 zł/doba w VII i VIII, w 
pozostałych terminach bezpłatnie, 

Dzieci do lat 10: 10% rabatu, na dostawce 50% rabatu. 

Dostawka dla osoby powyżej 10 lat 20% rabatu. 

Pokój 1-osobowy dopłata od 25.06-17.09 w bud A i C 100 zł/dobę, 
bud. B 80zł/dobę, w pozostałych terminach 50 zł/dobę. 

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 

Parking płatny; 20 zł doba w VII i VIII, pozostałe terminy 14 zł/doba. 

Rozpoczęcie turnusu kolacją pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem 
ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 15.00 do 10.00. Opłatę 
klimatyczną pokrywa uczestnik. Cena zawiera Vat.

TRANSPORT: własny.

POBYTY WCZASOWE I Z ZABIEGAMI*  cena za osobę/doba

160

171

190

224

190

160

Pokój 
2-os.

Pokój 
3-os.

Budynek A

Pokój 
4-os.  
TARAS

Budynek C

155

167

185

220

185

155

154

166

187

222

187

154

150

161

184

219

184

150

150

161

190

224

190

150

Terminy 
turnusów

01.04-18.06

18.06-20.08

20.08-29.10

Pokój 
2-os.

z 
balkonem

161

178

161

Budynek B

Pokój 
4-os 

STUDIO

149

166

149

151

168

151

136

153

136

156

173

156

Pokój 
2-os.
bez

balkonu

Pokój 
3-os.

z 
balkonem

Pokój 
3-os.
bez

balkonu

POBYTY WCZASOWE I Z ZABIEGAMI*  cena za osobę/doba



OŚRODEK  WCZASOWY   

LECH RESORT&SPA • ŁEBA

Terminy 
turnusów

25.04-09.05

06.05-20.05

30.05-13.06

14.06-28.06

29.06-13.08

24.08-07.09

08.09-22.09

26.09-10.10

11.10-25.10

Pokój
2-3 osobowy

Ośrodek położony w odległości  ok. 300 m od morza na prawie 
4-hektarowym, zielonym, ogrodzonym terenie. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: układ oddechowy, krążenia, krwiotwórczy, 
pokarmowy, narząd ruchu w tym osoby na wózkach, narząd słuchu, 
wzroku, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, neurologiczne, 
laryngologiczne, onkologiczne, neurologiczne, reumatyczne, głuchoniemi, 
i inne. ZABIEGI: inhalacje, masaż klasyczny częściowy (wyłącznie na 
podstawie aktualnego prześwietlenia RTG, rezonansu lub tomografu), 
wibracyjny, Aquavibron, BOA, elektrostymulacja, diadynamic, prądy Kotza, 
Trabera, Tensa, interferencyjne, Ugul, galwanizacja, jonoforeza, 
ultradźwięki, Sollux, Bioptron, promienie UV (skierowanie od dermatologa), 
laseroterapia, ćwiczenia manualne rąk, kinezyterapia ciekłym azotem,  
masaż wirowy kończyn dolnych, wanna z hydromasażem, kąpiel 
perełkowa, solankowa, okłady borowinowe częściowe, rotor, 
muzykoterapia. POKOJE: w 3 budynkach: 1. MONSUN (budynek 1-piętrowy
z poddaszem, sala restauracyjna, recepcja), 2. ZEFIR (parter bez balkonów, 
I,II p. z balkonami + Medi Spa, budynek 2-piętrowy leżący 50 m od sali 
restauracyjnej), 3. PASAT (budynek 1-piętrowy leżący 150 m od sali 
restauracyjnej, wszystkie pokoje z balkonami). W każdym budynku pokoje 
2 i 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radio, telefon  (MONSUN), 
chłodziarka, zestaw plażowy, czajnik, ręcznik, suszarka do włosów. 
Odległość między budynkami ok. 50-150 m. INNE: basen odkryty 
z  podgrzewaną wodą, brodzikiem i przeciwprądem (19,5x7m) czynny od 
maja do połowy września, Medi Spa, Centrum Odnowy Biologicznej z sauną, 
jacuzzi, solarium, gabinetem kosmetycznym, kawiarnia Klub Art Cafe, sala 
kominkowa, letnia kawiarenka przy basenie, płatna wypożyczalnia sprzętu 
sportowego i wodnego, biblioteka, duży teren rekreacyjno-sportowy 
z boiskami, siłownią zewnętrzną, świetlica ze sprzętem audiowizualnym, 
Wi-Fi w wyznaczonych miejscach, parking.

CENA SKIEROWANIA OBEJMUJE: Wyżywienie: trzy posiłki dziennie 
(śniadania i kolacje w formie bufetu), 14 noclegów, opieka pielęgniarska i 
lekarska na wezwanie. Wstępna konsultacja medyczna, 2 zabiegi 
wykonywane w dni robocze, korzystanie z basenu. Program kulturalno-
rekreacyjny i integracyjny: wycieczki piesze, imprezy rozrywkowe, 
wieczorki taneczne, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wykłady 
pro-zdrowotne.

INFORMACJE DODATKOWE: Do ośrodka należy dostarczyć oświadczenie 
o posiadanym stopniu niepełnosprawności, kartę stanu zdrowia
i skierowanie lekarskie na turnus rehabilitacyjny, bez których ośrodek 
doliczy 8% VAT. Opiekun z zabiegami – koszt jak dla osoby na rehabilitacji. 
REHABILITACJA DZIECI (głównie schorzenia narządu ruchu): Dzieci od 8 
do 10 lat z zabiegami (samodzielne spanie) i ½ wyżywienia– zniżka 10% od 
wartości turnusu, Dzieci od 11 lat cena pełna. Dzieci do lat 4 bez 
świadczeń – opłata stała 240 zł/14 dni przy 2 osobach dorosłych. Doba 
hotelowa rozpoczyna się o godz. 17:00, a kończy o godz. 10:00. 
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu, kończą 
śniadaniem w dniu wyjazdu. Zwierzęta: pies, kot 25 zł/doba (Zefir-parter 
lub domki). Parking dozorowany bezpłatny dla osób z kartą parkingową 
osób niepełnosprawnych, pozostałe osoby 10 zł/doba. Opłatę klimatyczną 
pokrywa uczestnik. 

TRANSPORT: własny.
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Pokój
1 osobowy

Cena za osobę

1925

2079

2195

2420

3234

2530

2079

1903

1705

2145

2310

2525

2750

2970

2409

2178

1925

Wybrane 14 dni 
bez dofinansowania

z PFRON



OŚRODEK

ZDROWOTEL • ŁEBA

Terminy turnusów
14 dni od soboty do soboty

08.01 - 07.05

23.04 - 07.05

07.05 - 21.05

14.05 - 28.05

21.05 - 04.06

28.05 - 11.06

04.06 - 18.06

11.06 - 25.06

18.06 - 02.07

25.06 - 09.07

02.07 - 16.07

09.07 - 23.07

16.07 - 30.07

23.07 - 06.08

30.07 - 13.08

06.08 - 20.08

13.08 - 27.08

20.08 - 03.09

27.08 - 10.09

10.09 - 24.09

24.09 - 08.10

01.10 - 15.10

08.10 - 22.10

05.11 - 19.11

19.11 - 03.12

27.12 - 10.01*

Pokój 2 osobowy
STANDARD

1795

1895

1945

2045

2095

2195

2295

2345

2445

2545

2645

2745

2745

2745

2745

2645

2545

2395

2295

2095

1895

1795

1745

1495

1495

1845

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, endokrynologiczne, 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, (leżaki 
do wypożyczenia 2zł/doba), koce plażowe, parawany, lodówka w pokoju 
Premium. INNE: Jadalnie, sklep, świetlica, kawiarnia, drink-bar, Świat 
Dziecka (place i sale zabaw, zajęcia dla dzieci, pakiet powitalny), Akademia 
Zdrowia (wykłady z zakresu prozdrowotnego stylu życia), boiska sportowe, 
tenis stołowy, przychodnia rehabilitacyjna, parking, WI-FI.

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie do stolika, 14 noclegów, 
2 zabiegi indywidualne i 1 grupowy w każdy dzień powszedni, doraźna 
opieka medyczna program k.o.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów cena turnusu jak uczestnika. 

Dzieci 0-11 lat z ½ wyżywienia minus 10 %, z ½ wyżywienia na dostawce -
50%. Dzieci na dostawce do 3 lat gratis (bez świadczeń), własne spanie bez 
wyżywienia minus 70%. 

Osoby od 12 lat na dostawce minus 30%, do 11 lat minus 50%. 

Diety specjalistyczne płatne 250 zł. 

Pokoje PREMIUM dopłata 450 zł w terminach 25.06–27.08 w pozostałych 
terminach 350 zł. 

Pokoje 1-osobowe + 30% do ceny. 

Zwierzęta 25 zł/doba, w wybranych pokojach. 

Parking: leśny/utwardzony 15 zł/doba, pod wiatą 20 zł/doba. 

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 niepełno-
sprawności - cena skierowania + 8% Vat.

*Turnus Sylwestrowy – koszt Balu Sylwestrowego 290 zł/osobę, 

Balik Sylwestrowy (do północy); 120 zł/dziecko.

TRANSPORT: własny.
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Cena za osobę
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**CENA TURNUSU OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 13 noclegów, 2 
zabiegi fizykoterapii dziennie w dni robocze, korzystanie z basenu, jacuzzi, 
sauny, doraźna opieka medyczna program k.o.;, zorganizowane wieczorki 
integracyjne np. ognisko lub grill, spacery, inne.

***CENA REHABILITACJI SPECJALISTYCZNEJ OBEJMUJE; Wyżywienie: 3 
posiłki dziennie dla uczestnika i opiekuna, 13 noclegów, zabiegi dla dziecka w 
dni robocze; 2 x kinezyterapia 50 min, 1 x zajęcia indywidualne w basenie 40 
min, terapia ręki 30 min korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny. Pozostałe 
zabiegi; 3 x w tygodniu logopeda 30 min, 2 x w tygodniu integracja 
sensoryczna/30 min.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Dodatkowa osoba dorosła w pokoju 140 zł/doba z wyżywieniem w ferie i 
wakacje, 130 zł w pozostałych terminach. 

Dzieci na turnusie cena jak dla osoby dorosłej. Dzieci na wczasach ze 
zniżkami. 

Diety do uzgodnienia z ośrodkiem. 

Pokoje 1-osobowe za dopłatą. 

Zwierzęta 50 zł/turnus. 

Parking bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem 
ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 15:00 do 11:00. Cena 
skierowania zawiera VAT.

*TRANSPORT: w terminie 11.09-24.09 150 zł/osoba, pozostałych terminach 
własny. WYJAZD: Łódź - parking przy Dworcu Łódź-Kaliska, wjazd 
od Al. Włókniarzy – godz. 12:00. POWRÓT: w dniu zakończenia turnusu 
z  ośrodka ok. godz. 11:00. Planowany przyjazd do Łodzi ok. godz. 13:30.

LEŚNY ZAKĄTEK ∙ ZAŹDZIERZ

Ośrodek położony w lesie nad jeziorem, z bezpośrednim dostępem 
do linii brzegowej. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, autyzm, choroby neurologiczne, 
wady genetyczne, choroby psychiczne, padaczka, upośledzenie umysłowe, 
schorzenia układu krążenia. ZABIEGI: Sollux, laser, prądy TENS, 
elektrostymulacja, ultradźwięki, krioterapia miejscowa, pole magnetyczne, 
zajęcia z fizjoterapeutą w basenie, kąpiel perełkowa, Ugul, masaże karku 
i kończyn. POKOJE: 2, 3, 6-osobowe z balkonami, tarasami lub bez, wszystkie 
wyposażone w łazienki, TV, ręczniki, czajnik. INNE: Jadalnie, kawiarnia, 
basen, jacuzzi, sauna sucha, plac zabaw, zajęcia dla wózkowiczów: 
doszkalające jazdę na wózku i uczące samodzielności, boiska sportowe, 
parking, sprzęt wodny, WI-FI.

Terminy 
turnusów

27.02-12.03

13.03-26.03

27.03-09.04

24.04-07.05

28.08-10.09

11.09-24.09*

25.09-08.10

09.10-22.10

23.10-05.11

06.11-19.11

20.11-03.12

04.12-17.12

Okres ferii / wakacyjny - 13 dób

Pokój 
2-osobowy** 

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

Cena za osobę

Rehabilitacja***
Specjalistyczna 

dziecko+opiekun 

4440  (+1560)

4440  (+1560)

4440  (+1560)

4440  (+1560)

4440  (+1560)

4440  (+1560)

4810 (+1690)

4440  (+1560)

4440  (+1560)

4440  (+1560)

4440  (+1560)

4440  (+1560)

4810 (+1690)

OŚRODEK REHABILITACYJNY I WYPOCZYNKOWY
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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, (pokój klimatyzowany 10 zł/doba). INNE: kawiarnia, salon 

fryzjerski, gabinet kosmetyczny, bilard, winda, parking, bezpłatny internet.

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika 

z możliwością wyboru diety, 14 noclegów, opiekę medyczną, 3 zabiegi 

dziennie (w dni robocze oprócz dnia przyjazdu i wyjazdu), konsultacje 

lekarskie, całodobową opiekę medyczną, ciekawy program kulturalno-

oświatowy, wykłady o tematyce prozdrowotnej.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów cena minus 100 zł. 

Dzieci do lat 3 (bez świadczeń) gratis. 

Dzieci 3-12 lat 110 zł/doba (nocleg z ½ wyżywienia). Bezpłatne 

wypożyczenie łóżeczka. 

Zwierzęta - sanatorium nie przyjmuje zwierząt. 

Parking płatny 110 zł/14 dni, 10 zł/doba na terenie sanatorium, nieogro-

dzony przy wjeździe na teren sanatorium bezpłatny. 

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

20.02-06.03

06.03-20.03

20.03-03.04

03.04-17.04

17.04-01.05

01.05-15.05

15.05-29.05

29.05-12.06

12.06-26.06

26.06-10.07

10.07-24.07

24.07-07.08

07.08-21.08

21.08-04.09

04.09-18.09

18.09-02.10

02.10-16.10

16.10-30.10

30.10-13.11

13.11-27.11

27.11-11.12 

13.12-27.12 

Pokój
 1-osobowy

2117

2117

2117

2117

2117

2495

2495

2495

2495

2641

2722

2722

2722

2673

2495

2468

2117

2117

2117

2117

2117

2387

Cena za osobę

2570

2570

2570

2570

2570

2948

2948

2948

2948

3094

3175

3175

3175

3127

2948

2921

2570

2570

2570

2570

2570

3000
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Ośrodek Terapii Grunwald / ORW  im. Prof. Wiktora Degi

GOŚCIM • DREZDENKO

Ośrodek w Gościmiu położony jest na skraju Puszczy Noteckiej, nad 
jeziorem Solecko, zajmuje obszar 11 ha. Oaza ciszy, bogactwo flory 
i fauny. W pobliżu rezerwaty przyrody: „Czaplenice”, „Łabędziniec”, 
„Czaplisko” oraz nieopodal Drawieński Park Narodowy. Tereny 
atrakcyjne turystycznie. Możliwość wędkowania i grzybobrania. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby poruszające się 
na wózkach, słuchu, wzroku, choroby psychiczne, neurologiczne, dziecięce 
porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, padaczka, cukrzyca, układ 
krążenia, oddechowy, pokarmowy, mpd, mastektomia, celiakia. ZABIEGI: 
basen, hydromasaż, masaże komputerowe, światłolecznictwo, inhalacje, 
okłady żelowe, magnetoterapia, krioterapia, elektroterapia, pole 
elektromagnetyczne wysokiej i niskiej częstotliwości, ultradźwięki, 
laseroterapia, kinezyterapia, gimnastyka indywidualna i grupowa, 
siłownia. POKOJE: 1, 2-osobowe, domki murowane 3-osobowe /2+1/, domki 
campingowe typu „MIĘDZYCHÓD” 2, 3-osobowe i 2-osobowe dla osób na 
wózkach, domki campingowe typu „BRDA” 5-osobowe /3+2/, wszystkie 
z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik, ręczniki, podstawowa zastawa 
stołowa. INNE: stołówka, kawiarnia, hala sportowa, baza noclegowa 
ogrzewana, droga do nauki jazdy wózkiem inwalidzkim, kompleks boisk 
tartanowych, kręgielnia, kort tenisowy, pomosty do łowienia ryb, przystań, 
hala sportowa, kawiarnia, basen 5m x 9,60m, WI-FI w wyznaczonych 
miejscach, parking.

CENA OBEJMUJE: wyżywienie: 3 posiłki dziennie porcjowane, 14/7 
noclegów, basen, *na turnusie rehabilitacyjnym 3 zabiegi dziennie w dni 
robocze, badania lekarskie, opieka pielęgniarska, program k.o.: ogniska, 
dyskoteki, programy artystyczne, pokazy, prelekcje, imprezy sportowe itp., 
ubezpieczenie NNW.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun cena skierowania jak uczestnik, opiekunowie mogą  korzystać z 
zabiegów o ile będą posiadać skierowanie na turnus wystawione przez 
lekarza. Możliwa rehabilitacja ambulatoryjna w ramach NFZ ze 
skierowaniem od lekarza. 

Dzieci 0-3 lat bezpłatnie. 

Pokój 1-osobowy dopłata 300 zł (domek 2-osoowy + hotel) lub 500 zł 
(domek 3-osobowy + brda). 

Diety: cukrzycowa ze wskazaniem od lekarza nieodpłatnie, inne do 
uzgodnienia z ośrodkiem płatne. 

Zwierzęta opłata do uzgodnienia z Ośrodkiem (tylko domki). 

Parking bezpłatny dla uczestników Turnusu rehabilitacyjnego.

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakończenie śniadaniem 
ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od godz. 13:00 do 10:00. Opłatę 
klimatyczną pokrywa uczestnik. Opłata za niewykorzystane świadczenie 
nie jest zwracana.

TRANSPORT: własny 

Terminy Pokój, domek
murowany/hotel

07.02-21.02

23.02-09.03

11.03-25.03

28.03-11.04

13.04-20.04 /7dni/

21.04-05.05

07.05-21.05

23.05-06.06

08.06-22.06

05.07-19.07

21.07-04.08

06.08-20.08

22.08-05.09

07.09-21.09

29.09-13.10

15.10-29.10

02.11-16.11

18.11-02.12

05.12-19.12

21.12-28.12 /7 dni/

Domek
camping / BRDA

1680

1680

1680

1680

1050

130 zł/doba

1960

1960

2240

2240

2240

2240

2240

2240

1960

1690

1680

1680

1680

1680

1050

150 zł/doba

1750

1750

2100

2100

2100

2100

2100

2100

1750

1690

Cena do ustalenia

Cena do ustalenia

Cena do ustalenia

Cena do ustalenia

od 28.04 

TURNUSY WCZASY
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NIDA ZDRÓJ ∙ BUSKO ZDRÓJ

Obiekt bez barier architektonicznych, usytuowany w centrum uzdrowiska 
na terenie własnego, 3 hektarowego parku rekreacyjno-wypoczynkowego. 
Bogactwem uzdrowiska jest woda siarczkowa. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: 05-R,10-N,07-S, od ponad 50 lat specjalizujemy się 
leczeniu i rehabilitacji: chorób ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, 
neurologicznych. ZABIEGI: kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe, 4-komorowe, 
okłady borowinowe, masaż klasyczny, kąpiele perełkowe, borowinowe, 
jodobromowe, masaż wirowy, wibracyjny, podwodny, galwanizacja, jontoforeza, 
diadynamik, interdyn, ultradźwieki, magnetronik, pulsatronik, sollux, lampa 
kwarcowa, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, krioterapia, laserotronic, kabina 
infrared (podczerwień), hydro-JET, lampy Biotron, Bio-V, Q, light 200, lampy 
przeciwdepresyjne gimnastyka lecznicza w basenie. POKOJE: 1, 2, 3-osobowe 
z balkonami i bez balkonów oraz apartamenty z pełnym węzłem sanitarnym, 
ręczniki, telefon i TV. INNE: baza gastronomiczno – administracyjna, jadalnia, winda, 
Zakład Przyrodoleczniczy, basen kryty, parking.

CENA SKIEROWANIA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki 
dziennie, 13/12  noclegów, 5 zabiegów dziennie w dni 
zabiegowe, całodobowa opieka lekarsko - pielęgniarska, 
10 wejść na basen w godzinach popołudniowych od 
poniedziałku do piątku w turnusie 13-dniowym, wstęp 
na ogólnodostępne imprezy kulturalne organizowane przez 
sanatorium.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun z zabiegami cena skierowania jak uczestnika
(bez zabiegów - do ewentualnego uzgodnienia). 

Diety: możliwość stosowania diet po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Sanatorium. 

Doba hotelowa od 14:00-14:00. Turnus rozpoczyna się 
kolacją, kończy obiadem. 

Parking płatny.* Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem 
z PFRON. 

Sanatorium nie przyjmuje zwierząt. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: własny.

SANATORIUM UZDROWISKOWE

STANDARD POKOJU
Cena za osobę / za dzień

01.01 - 07.05      08.05 - 08.10 09.10 - 31.12

Pokój 1-os. z łazienką, balkonem/mały**

Pokój 1-os. z łazienką, bez balkonu/mały**

Pokój 1-os. z łazienką, balkonem/duży***

Miejsce w pokoju 2-os. z łazienką i balkonem/mały**

Miejsce w pokoju 2-os. z łazienką (południe, zachód)/duży****

Miejsce w pokoju 2-os. z łazienką (północ)/duży****

Miejsce w Apartamencie 2-os.

Miejsce w Apartamencie 2-os./opcja dla 3 osób/

290

278

303

273

297

285

363

303

321

308

333

303

325

313

413

325

303

290

315

285

308

290

374

308

2 2 2** Pokoje 1,2-os. I-IIIp. bud. główny, 14-18m ,  *** Pokoje 1-os. IVp. bud. główny, 17-19m , **** Pokoje 2,3-os. 21-28m

02.01-29.01

30.01-12.02

13.02-26.02

27.02-12.03

13.03-26.03

27.03-09.04

10.04-23.04

28.08-10.09

11.09-24.09

25.09-08.10

09.10-22.10*

23.10-05.11

06.11-19.11

20.11-03.12

04.12-17.12

18.12-31.12 

24.04-07.05

08.05-21.05

22.05-04.06

05.06-18.06

19.06-02.07

03.07-16.07

17.07-30.07

31.07-13.08*

15.08-27.08 (12 dni)

TERMINY
TURNUSÓW
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CENTRUM REHABILITACJI 

KROKUS ∙ WISŁA

Piękny widok na całą panoramę miasta, Krokus zawdzięcza 
wyjątkowemu położeniu na zboczu Partecznika, na wysokości 529 m 
n.p.m – wystarczy tylko otworzyć okno, by Twoim oczom ukazał się 
niezapomniany widok Beskidów i leżącej w ich sercu Wisły. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, głosu i mowy, kobiety po 
mastektomii, układ krążenia, krwiotwórczy, pokarmowy, oddechowy, 
moczowo-płciowy, immunologiczny, cukrzyca, autyzm, choroby 
psychiczne, upośledzenie umysłowe, padaczka, mózgowe porażenie 
dziecięce, choroby dermatologiczne, laryngologiczne, neurologiczne, 
przemiany materii, reumatyczne, przewlekłe zapalenie trzustki, wątroby, 
alergia i inne. ZABIEGI: Terapia manualna, galwanizacja, jonoforeza, 
diadynamik, prądy TENS, Traberta, elektrostymulacje, Magnetoterapia, 
laseroterapia punktowa, ultradźwięki, fonoforeza, SOLLUX, inhalacje, 
UGUL, strefa ruchu, kinestotaping, krioterapia miejscowa, okłady 
borowinowe. Dodatkowo płatne; masaż klasyczny, kąpiel wirowa, 
perełkowa. POKOJE: 1, 2, 3, 4-osobowe część z balkonami, z pełnym 
węzłem sanitarnym, TV, internet, ręczniki, czajnik elektryczny, 
podstawowa zastawa stołowa. INNE: stołówka,  kawiarenka, sauna, 
strefa ruchu, gabinet masaży, sala gier; ping pong, bilard, piłkarzyki, 
wypożyczalnia rowerów, sala zabaw, plac zabaw, boisko piaszczyste, 
ogromny teren rekreacyjny. Teren wokół ośrodka jest zagospodarowany w 
ogród, szałas grillowy, ławeczki. W pobliżu znajdują się szlaki turystyczne 
oraz stoki narciarskie. W pobliżu przebiega żółty szlak na Wiślańskie Trzy 
Kopce.

*Przy braku spełnienia warunku dopłata 250 zł

**Cena nie dotyczy długich weekendów i Świąt.

CENA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH OBEJMUJE: 

Wyżywienie: 3 posiłki, 13 noclegów, 20 zabiegów zaleconych przez lekarza 
w turnusie, poranną gimnastykę, program K.O.: Dzień potraw 
regionalnych, spotkania integracyjne, wieczory filmowe, (4 x na turnus) 
zjazdy do miasta, inne atrakcje. PO MASTEKTOMII dodatkowo: nauka 
automasażu, codziennie masaż kończyny górnej, ćwiczenia dobrane 
indywidualnie. PO COVID dodatkowo; ćwiczenia dobrane indywidualnie W 
turnusach świątecznych prócz tradycyjnych potraw; odpowiednio: 
konkurs malowania pisanek, kolędowanie z kapelą góralską, Bal 
Sylwestrowy z uroczystą kolacją.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów minus 100 zł. 

Pokój 1-osobowy bez balkonu 10 zł/doba, z balkonem 25 zł/doba. 
Niewykorzystane miejsce w pokoju 50 zł/doba. 

Dzieci ena jak za osobę dorosłą. Turnus rehabilitacyjny dla dzieci od 12 lat. 
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie.

Diety: możliwość zamówienia diet (wegetariańskiej, wegańskiej, 
bezglutenowej, cukrzycowej) za dodatkową opłatą 20 zł/doba 
w porozumieniu z Ośrodkiem. 

Zwierzęta nie są przyjmowane w ośrodku poza psami przewodnikami. 

Parking bezpłatny, monitorowany. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia podawanym od 14.00, 
zakończenie śniadaniem ostatniego dnia turnusu. Doba hotelowa od 
godz. 16:00 do 10:00 lub wg ustaleń indywidualnych. Opłatę klimatyczną 
pokrywa uczestnik.

TRANSPORT: w obie strony z Łodzi, opłata dodatkowa 220 zł (bus) 
w terminach od 28.08-24.09, w pozostałych terminach własny.

Terminy
turnusów

20.03-02.04

10.04-23.04

24.04-07.05

15.05-28.05

11.06-24.06

26.06-09.07

30.07-12.08

28.08-10.09***

11.09-24.09***

25.09-08.10

09.10-22.10

06.11-19.11

14.12-27.12

20.12-02.01

Uczestnik
Po 

COVID

1699

2899

2549

1799

2099

2099

2099

2099

2099

1799

1799

1799

3499

3799

2599

2599

2599

2599

2599

2599

2599

2599

2599

2599

2599

2599

-

-

Terminy
turnusów

Pobyty 
rekreacyjno-

-rehabilitacyjne*
(6 dni od niedzieli 

do soboty)
10 zabiegów 
+ 3 posiłki

3 
posiłki

Śniadanie 
+ obiado-

kolacja

Wczas rekreacyjne 
dla Seniorów
(min. 4 dni)**

cena  osoba/dzień

16.01-26.02

11.04-30.09

27.02-10.04

01.10-15.12

799

799

899

899

119

119

139

139

99

99

119

119

Cena za osobę - pokój 2,3,4-osobowy

OFERTA ważna po okazaniu legitymacji 
emeryckiej, rencisty lub seniora*

Kobiety 
po mastektomii

3099

3099

3099

3099

3099

3099

3099

3099

3099

3099

3099

3099

-

-



SUR 2022  •  35

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje 
w formie bufetu, obiad serwowany do stolika), 14/7 noclegów, opieka 
medyczna, 2 zabiegi dziennie w dni robocze, program ko: wycieczka 
autokarowa, wycieczki piesze z przewodnikiem, ognisko z piecze-
niem kiełbasek, 2/1 wieczorki taneczne, Bal Sylwestrowy 31.12.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun bez zabiegów cena minus 170 zł. 

Diety bez opłat: cukrzycowa, lekkostrawna, bezglutenowa, diety 
ponadstandardowe 15 zł/doba (do uzgodnienia z ośrodkiem). 

Pokoje 1-osobowe dopłata 350 zł. Z

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 nie 
posiadające orzeczenia o niepełnosprawności cena zawiera 8% Vat. 

*TRANSPORT: 20.12-03.01; 240 zł (bus), w pozostałych terminach 
własny WYJAZD: w dniu rozpoczęcia: Łódź - parking przy Dworcu 
Łódź-Kaliska, wjazd od Al. Włókniarzy – godz. 9:00. POWRÓT: w dniu 
zakończenia turnusu z  ośrodka ok. godz. 10:00. Planowany przyjazd 
do Łodzi ok. godz. 15:00-16:00.

Terminy 
turnusów

Pokój 
2-osobowy

02.03-16.03

18.03-01.04

05.04-19.04

21.04-05.05

07.05-21.05

23.05-06.06

08.06-22.06

24.06-08.07

10.07-24.07**

26.07-09.08

11.08-25.08

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*

CENTRUM KONFERENCYJNO-REHABILITACYJNE

ZŁOTY ŁAN ∙ LĄDEK ZDRÓJ

„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, 
dwupiętrowy. 

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd 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, okłady borowinowe, termokompresy, solarium, 
gimnastyka, ultradźwięki, magnetronik. Aquavibron. 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 za osobę / cena z VAT

Pokój 
3, 4-osobowy

studio

Pokój 
2-osobowy

Pokój 
3, 4-osobowy

studio

Pobyt 14 dni Pobyt 7 dni

1640

1640

1840

1690

1850

1890

1980

2090

2090

2090

2090

2050

1990

1890

1830

1680

1680

1680

2249

1590

1590

1790

1640

1800

1840

1930

2040

2040

2040

2040

2000

1940

1840

1780

1630

1630

1630

2199

1040

1040

1040

1040

1040

1140

1140

1140

1140

1140

1140

1140

1140

1040

1040

1040

1040

1040

-

1000

1000

1000

1000

1000

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1000

1000

1000

1000

1000

- Oferta Wczasów 10-dniowch; rozpoczynają 

się w dniach rozpoczęcia się turnusów 14-dniowch. 
** z dofinansowaniem dla dzieci
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SANATORIUM UZDROWISKOWE

DZWONKÓWKA ∙ SZCZAWNICA

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, narząd słuchu, układ 
oddechowy, alergie, upośledzenie umysłowe, padaczka, schorzenia 
dermatologiczne, cukrzyca, choroby neurologiczne i reumatyczne. 
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, 
kręgosłupa, ogólnousprawniająca, oddechowa, łóżko magnetyczne, Ugul, 
kąpiel perełkowa, hydromasaż, krioterapia, okłady borowinowe, 
laseroterapia, inhalacje ultradźwiękowe, galwnizacja, sucha kąpiel 
kwasowęglowa i w ozonie. POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, ręczniki, TV, WI-FI, telefon (opłata za połączenia wg cennika), 
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 noclegów, wizyta lekarska, do 15 zabiegów tygodniowo, doraźna opieka 
lekarsko-pielęgniarska, program kulturalno-oświatowy.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun cena jak dla uczestnika. 

Diety do uzgodnienia z ośrodkiem. Lodówka; 50 zł/turnus. 

Zwierzęta nie są przyjmowane w sanatorium.

Parking płatny 140 zł/14 dni lub 10 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

07.02 – 21.02

21.02 – 07.03

07.03 – 21.03

21.03 - 04.04

04.04 - 18.04

18.04 - 02.05

02.05 - 16.05

16.05 - 30.05

30.05 - 13.06

13.06 - 27.06

27.06 - 11.07

11.07 - 25.07

25.07 - 08.08

08.08 - 22.08

22.08 - 05.09

05.09 - 19.09

19.09 - 03.10

03.10 - 17.10

17.10 – 31.10

31.10 - 14.11

14.11 - 28.11

28.11 - 12.12

Pokój 
1-osobowy

2310

2310

2310

2310

2310

2520

2520

2520

2520

2520

2520

2520

2520

2520

2520

2520

2520

2310

2310

2310

2310

2310

2520

2520

2520

2520

2520

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2520

2520

2520

2520

2520
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OŚRODEK SANATORYJNO WYPOCZYNKOWY 

LWIGRÓD ∙ KRYNICA GÓRSKA

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

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu w tym 
osoby na wózkach, choroby neurologiczne, 
laryngologiczne, narząd słuchu, głosu i mowy, układ 
krążenia, krwiotwórczy, pokarmowy, oddechowy, 
moczowo-płciowy, nerwowy, cukrzyca, padaczka, 
inne. ZABIEGI: sauna, okłady borowinowe, kąpiel 
borowinowa, solankowa, perełkowa, mineralna, 
czterokomorowa, masaż podwodny, automatyczny, 
wirowy pojedynczy kończyn, wirowy kończyn dolnych 
i górnych, laseroterapia, krioterapia, aquavibron, 
lampa sollux, inhalacja solankowa, tampony 
borowinowe, gimnastyka, sauna fińska, prądy 
Traberta, TENS, ultradźwięki,  magnetronic, 
diadynamik, interdyn, galwanizacja,  masaż 
klasyczny, bicze szkockie POKOJE: 1, 2, 3-osobowe z 
łazienkami, wyposażone w TV, telefon, czajnik, 
ręczniki. INNE: basen rehabilitacyjny z wodą 
mineralną, klimatyzowane sale jadalne, restauracja, 
kawiarnia, gabinety SPA, sauna fińska, siłownia, 
solarium, saunarium, rowerki w wodzie, 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, 10 wejść 
na basen i strefę relaksacyjną - saunatorium, 
wycieczka autokarowa po okolicy (przy min 20 
uczestnikach turnusu), biesiada góralska z poczę-
stunkiem, szkolenia, prelekcje, spacery i wycieczki 
piesze po Krynicy i okolicy.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekun cena jak uczestnik. 

Diety do uzgodnienia z ośrodkiem. 

Zwierzęta - ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 

Parking płatny 120 zł/turnus, pobyty komercyjne
15 zł/doba. 

Lodówka 70 zł/14 dni. 

Przedprzyjazd: zakwaterowanie dzień wcześniej 
80 zł. 

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

Pokój

1-osobowy

widok A* 

Cena za osobę

Pokój

1-osobowy

widok B** 

Pokój

2-osobowy

widok B** 

Pokój

2-osobowy

widok A* 

Pokój

2-osobowy

KOMFORT

widok A* 

Pokój

3-osobowy

widok A* 

2870

2710

2710

2750

2710

2710

2940

2940

2940

2940

2940

3060

3060

3060

2940

2850

2710

2710

2710

2710

2710

2960

2720

2560

2560

2600

2560

2560

2790

2790

2790

2790

2790

2910

2910

2910

2790

2790

2560

2560

2560

2560

2560

2810

2510

2300

2300

2300

2300

2400

2480

2480

2480

2480

2530

2530

2620

2620

2490

2420

2300

2300

2300

2300

2300

2550

2410

2200

2200

2200

2200

2300

2380

2380

2380

2380

2430

2430

2520

2520

2390

2320

2200

2200

2200

2200

2200

2450

2740

2500

2500

2500

2500

2500

2700

2700

2700

2700

2700

2750

2850

2850

2750

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2750

2300

2200

2150

2150

2200

2200

2310

2310

2310

2310

2310

2350

2350

2350

2350

2200

2150

2150

2150

2150

2150

2350

31.01-14.02

15.02-01.03

02.03-16.03

17.03-31.03

01.04-15.04

16.04-30.04

01.05-15.05

16.05-30.05

31.05-14.06

15.06-29.06

30.06-14.07

15.07-29.07

30.07-13.08

14.08-28.08

29.08-12.09

12.09-26.09

28.09-12.10

13.10-27.10

02.11-16.11

16.11-30.11

30.11-14.12

14.12-28.12
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Uzdrowisko położone w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicy z wieloma atrakcjami, trasami turystycznymi.

SCHORZENIA I DYSFUNKCJE: narząd ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
choroby neurologiczne, laryngologiczne, onkologiczne, reumatyczne, układu oddechowego, 
krążenia, pokarmowego, psychiczne, cukrzyca, zaburzenia nerwicowe, kobiety po mastektomii. 
ZABIEGI: Rezonans Schumanna, Nordic Walking, Gimnastyka zbiorowa, indywidualna, UGUL, 
manualna rąk, inhalacje solankowe, solankowo-olejkowe, kąpiel solankowa z aromaterapią, 
z emulsją borowinową, z borowiną, okłady borowinowe, jonofereza borowinowa, kuracja pitna, 
kąpiel sucha CO2, hydromasaż, masaż wirowy kończyn, kąpiel 4-komorowa, perełkowa, 
perełkowo-ozonowa, natrysk płaszczowy, fotel masujący, aquavibron, masaż klasyczny, 
limfatyczny-ręczny, prądy diadynamiczne, Traberta, Kotza, Tens, Interferencyjne, jonofereza, 
elektrostymulacja, interdyn, lampa Sollux, Bioptron, laseroterapia, sauna, magnetoterapia, 
ultradźwięki, krioterapia miejscowa, kinesiotaping. POKOJE: 1, 2 i wieloosobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym, ręczniki, TV, czajnik, WI-FI, częściowo z werandami. INNE: winda, sauna, stołówka, 
sala konferencyjna, sala gimnastyczna i fitness, winda, kącik zabaw dla dzieci, WI-FI, parking-ilość 
miejsc ograniczona, ogród, miejsce na grill i ognisko, żelazko w recepcji, (Basen „Słoneczne Termy 
Jan Kazimierz” 150 m od sanatorium).

*Za niewykorzystane miejsce w pokoju opłata 10 zł/dzień.

**CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 14 

noclegów, 3 zabiegi dziennie w dni robocze (prócz dnia 

przyjazdu i wyjazdu), całodobowa opieka pielęgniarska, 

codzienna opieka lekarska, 2 badania lekarskie, program 

K.O, 14 karnetów na wejście do P�alni Wód Mineralnych.

INFORMACJE DODATKOWE: 

Opiekuna bez zabiegów obowiązuje uczestnik cennik 

hotelowy. 

Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezpłatnie, Dzieci od 3-10 lat 

rabat 50% z ½ wyżywienia. 

Diety do uzgodnienie z sanatorium. 

Dopłata do Apartamentu 300 zł. 

Zwierzęta - sanatorium nie przyjmuje zwierząt. 

Parking płatny 5 zł/doba, ilość miejsc ograniczona. 

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

06.06-20.06

11.08-25.08

24.09-08.10

16.10-30.10

Pokój 
2-osobowy

SANATORIUM

 CHEMIK ∙ DUSZNIKI ZDRÓJ

2290

2290

2120

2030

TURNUSY REHABILITACYJNE**

Pokój 
1-osobowy

2440

2440

2320

2230

Pokój 
wieloosobowy

2160

2160

1990

1900

Terminy
Turnusów

06.06-20.06

11.08-25.08

24.09-08.10

16.10-30.10

Pokój 
1-osobowy

2440

2440

2320

2230

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA  AMAZONEK***

Wyżywienie; 3 posiłki dziennie, badania lekarskie, 
25 zabiegów zaleconych przez lekarza, co drugi 
dzień masaż limfatyczny (nie licząc weekendów), 
2  spotkania  z  psycholog iem,  codzienne 
korzystanie z salki gimnastycznej i fitness, 
całodobowa opieka pielęgniarska, 2 spacery 
z przewodnikiem po Dusznikach-Zdroju.

Terminy
Turnusów

15.01-27.02

28.02-31.05

01.06-30.09

01.10-22.12

Pokój 1-osobowy

1435

1288

1435

1288

POBYTY LECZNICZE****

7 dni

2583

2318

2583

2318

14 dni

3659

3284

3659

3284

21 dni

Pokój 2-osobowy

1365

1218

1365

1218

7 dni

2457

2192

2457

2192

14 dni

3480

3105

3480

3105

21 dni

Pokój 3-osobowy

1253

1106

1253

1106

7 dni

2255

1990

2255

1990

14 dni

3195

2820

3195

2820

21 dni

****CENA OBEJMUJE; noclegi, całodzienne wyżywienie, w dni robocze 3 rodzaje zabiegów dziennie+ kurację pitną, seans 
w saunie InfraRed 45 minut/tydzień, korzystanie z salki gimnastycznej i fitness, wypożyczanie k�ków do Nordic-Walking.

***CENA OBEJMUJE;



SUR 2022  •  39

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, zespół Downa, padaczka, choroby neurologiczne, psychiczne, 
reumatyczne, narządów wydzielania wewnętrznego, układ krwiotwórczy, moczowo płciowego, 
pokarmowy, oddechowy,  krążenia, schorzenia dermatologiczne, kręgosłupa, laryngologiczne, 
zaburzenia głosu i mowy, mózgowe porażenie dziecięce, kobiety po mastektomii, cukrzyca, alergia 
i inne. ZABIEGI: kąpiel perełkowa, materac masująco-relaksacyjny, fotel masujący, masaż wirowy 
kończyn dolnych i górnych, magnetoterapia, lampa Lumina, siłownia, laser, aparat VITBERG, rotory, 
krioterapia punktowa, BOA, siłownia, elektroterapia, ultradźwięki, basen (pływanie lub gimnastyka 
w wodzie). POKOJE: 2 osobowe standard, comfort i plus, 1 osobowe standard i comfort z balkonem i 
bez balkonu, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w TV, telefon, czajnik, ręczniki. 
Pokoje 2 osobowe od strony południowej 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.

CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie w formie bufetu), 13 noclegów, opiekę 

medyczną, pakiet 20 zabiegów dla uczestnika w turnusie, spacer Nordic Walking 3 x w tygodniu, 

interwencyjna opieka lekarska, program K.O.: wycieczka, grill, kolacja regionalna z kapelą góralską i 

degustacją serów podhalańskich, dyskoteki.

INFORMACJE DODATKOWE: Opiekun: cena taka jak uczestnika. Dzieci: cena do uzgodnienia. Diety: 

bezglutenowa, cukrzycowa (5 posiłków), wegetariańska  lub inna wymagająca zakupu specjalistycznych 

produktów 300 zł za turnus. Zwierzęta: nieagresywne, opłata 35 zł/doba. Parking: bezpłatny. 

Rozpoczęcie turnusu śniadaniem pierwszego dnia (od 8:00 do 11:00), zakończenie kolacją godz. 18:00 

ostatniego dnia turnusu (zwolnienie pokoju do godz. 18:30, opcjonalnie suchy prowiant). Doba hotelowa 

od godz. 08:00 do 18:00. Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. Osoby nie posiadające orzeczenia o 

niepełnosprawności cena skierowania + 8% Vat. 

TRANSPORT: własny.

Terminy
Turnusów

03.05-16.05
17.05-30.05
31.05-13.06
14.06-27.06
28.06-11.07
12.07-25.07
26.07-08.08
09.08-22.08
23.08-05.09
06.09-19.09
20.09-03.10
04.10-17.10
18.10-31.10
03.11-16.11
17.11-30.11
01.12-14.12

Pokój 2-osobowy
STANDARD

CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI

RYSY ∙ BUKOWINA TATRZAŃSKA

Pokój 2-osobowy
COMFORT

Pokój 2-osobowy
PLUS

Pokój 1-osobowy
STANDARD 

bez balkonu

Pokój 1-osobowy
COMFORT 

balkon

Pokój 1-osobowy
COMPFORT

 bez balkonu

1990
1990
2090
2090
2350
2350
2350
2350
2090
2090
2090
1990
1990
1990
1990
2090

2300
2300
2400
2400
2650
2650
2650
2650
2400
2400
2400
2300
2300
2300
2300
2400

2200
2200
2300
2300
2550
2550
2550
2550
2300
2300
2300
2200
2200
2200
2200
2300

2190
2190
2290
2290
2390
2390
2390
2390
2290
2290
2290
2190
2190
2190
2190
2290

2400
2400
2500
2500
2850
2850
2850
2850
2500
2500
2500
2400
2400
2400
2400
2500

2290
2290
2390
2390
2490
2490
2490
2490
2390
2390
2390
2290
2290
2290
2290
2390
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CENA OBEJMUJE: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do 
stolika, całodobowy 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 poczęstun-
kiem i nagrodami, warsztaty artystyczne, seanse filmowe, karaoke. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Pokój 1 osobowy: dopłata 300 zł/turnus. 

Opiekun bez zabiegów cena minus 100 zł. 

Dzieci do lat 3: dzieci posiadające dofinansowanie: koszt turnusu 
w wysokości kwoty dofinansowania ; dzieci bez dotacji: opłata 
30 zł/doba bez świadczeń (bez osobnego łóżka i porcji żywieniowej, 
bez rehabilitacji). Dzieci 3-12 lat 20% rabatu (połowa porcji 
żywieniowej). 

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 nie posiadające 
orzeczenia o niepełnosprawności - cena skierowania +8% Vat.

TRANSPORT: własny.

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, onkologiczne, zaburzenia głosu i mowy, alergie, choroba 
psychiczna, mpd, cukrzyca, mastektomia i inne. ZABIEGI: 
kinezyterapia grupowa, hydroterapia kończyn górnych i dolnych, 
elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, krioterapia 
miejscowa, światłolecznictwo, inhalacje, masaże na łóżku 
masującym. POKOJE: 2, 3, 4-osobowe oraz studia z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, Internet, radio, ręczniki, telefon, większość 
z balkonami (czajnik na korytarzu). INNE: stołówka, sala 
konferencyjna, rekreacyjna, mini siłownia, czajniki na korytarzu, 
winda, kącik zabaw, ping-pong, parking.

OŚRODEK  WYPOCZYNKOWY 

ZAKOPIEC - ZAKOPANE

Terminy 
turnusów

Pokój 2-osobowy
z balkonem

26.02-12.03

12.03-26.03

26.03-09.04

09.04-23.04

23.04-07.05

07.05-21.05

21.05-04.06

04.06-18.06

18.06-02.07

02.07-16.07

16.07-30.07

30.07-13.08

13.08-27.08

27.08-10.09

10.09-24.09

24.09-08.10

08.10-22.10

15.10-29.10

05.11-19.11

19.11-03.12

26.11-10.12

13.12-27.12

Pokój 2-osobowy
bez balkonu

1710

1710

1710

2090

1990

1990

1990

2150

2190

2390

2390

2390

2390

2250

2250

2150

2050

1990

1850

1850

1850

2390

1610

1610

1610

1990

1890

1890

1890

2050

2090

2290

2290

2290

2290

2150

2150

2050

1950

1890

1750

1750

1750

2290

Cena za osobę
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PENSJONAT

HALNY - ZAKOPANE

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), interwencyjną 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 lub dziecko bez zabiegów minus 250 zł. 

Dzieci do lat 3 gratis (bez świadczeń i osobnego łóżka).

Diety; możliwość stosowania diet (bezpłatnie w porozu-
mieniu z Ośrodkiem). 

Zwierzęta 40 zł/doba. 

Parking bezpłatny, zamykany. 

Dodatkowy pakiet 10 zabiegów: 160 zł. 

Rozpoczęcie turnusu obiadem pierwszego dnia, zakoń-
czenie śniadaniem ostatniego dnia turnusu. 

Doba hotelowa od godz. 14:30 do 10:30. 

Opłatę klimatyczną pokrywa uczestnik. Osoby nie 
posiadające orzeczenia o niepełnosprawności  - cena 
skierowania +8% Vat.

TRANSPORT: własny.

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 i inne. ZABIEGI: inhalacje, masaż limfatyczny,  masaż na 
fotelu i łóżku wodnym MEDI JET, sauna fińska, platforma wibracyjna, 
laseroterapia: sonda punktowa, elektroterapia: prądy diadynamiczne, 
interferencyjne, galwaniczne, TENS, tonoliza, terapia ultradźwiękowa, jonoforeza, 
ciepłolecznictwo: okłady z plastrów borowinowych, krioterapia miejscowa 
(termożel), światłolecznictwo, sala treningowa: bieżnia, rowerek, step-ter, 
wioślarz, kinezyterapia. Zabiegi za dopłata;  masaż klasyczny, modelujący 
sylwetkę, sportowy. 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, WI-FI.

Terminy 
turnusów

Pokój 
2-osobowy
z balkonem 

23.02-09.03

13.04-27.04

11.05-25.05

01.06-15.06

22.06-06.07

06.07-20.07

20.07-03.08

31.08-14.09

21.09-05.10

05.10-19.10

30.11-14.12

Pokój
1-osobowy

Dzieci 
3-14 lat

Cena za osobę

2760

2770

2420

2620

2760

2870

2970

2920

2670

2470

2370

1/2 wyżywienia

Pokój 
2-osobowy
bez balkonu

2490

2500

2150

2350

2490

2600

2700

2650

2400

2200

2100

2640

2650

2300

2500

2640

2750

2850

2800

2550

2350

2250

2240

2250

1900

2100

2240

2350

2450

2400

2150

1950

1850
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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

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 16:00

2022

Pełna oferta turnusów i wczasów na www.e-sur.pl


