tel. 32 253-05-41

TURNUSY
REHABILITACYJNE
WCZASY
ZDROWOTNE

2017 ROK
KRAJOWE CENTRUM
ORGANIZACJI TURNUSÓW
REHABILITACYJNYCH
Spółka z o.o.
Wpis do Rejestru Organizatorów
nr OR/24/0006/16

KRAJOWE CENTRUM ORGANIZACJI
TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
Organizuje turnusy rehabilitacyjne, czyli wypoczynek połączony z rehabilitacją,
wczasy, szkolenia, konferencje i narady.

40-003 Katowice, ul. Teatralna 9
tel. fax 32 259-62-21... 25; 32 259-79-14
kom. 666 894 062, 698 914 038

Oferuje szeroki wybór ośrodków rehabilitacyjnych i sanatoryjnych w najciekawszych
miejscowościach nad morzem, w górach i innych regionach kraju.
Zapewnia wyspecjalizowaną kadrę rehabilitantów, bogaty program rekreacyjno-wypoczynkowy
i rehabilitacyjny, odpowiedni standard ośrodków, które w większości są przystosowane
dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

40-003 Katowice, ul. Teatralna 9, tel. fax 32 259-62-21... 25; 32 259-79-14
kom. 666 894 062, 698 914 038

e-mail: centrum@kcotr.pl,
turnusy.kcotr.iq.pl/turnusy.kcotr.pl
www.kcotr.iq.pl/www.kcotr.pl

Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

Szanowni Państwo

ZAGŁĘBIE

w Ustroniu Morskim

OFERTA

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

Krajowego Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych na rok 2017
obejmuje 103 ośrodki zlokalizowane w najciekawszych regionach całej Polski.

Na Wybrzeżu – począwszy od Krynicy Morskiej po Międzywodzie.
W centrum kraju – m.in. w takich miejscowościach, jak: Ciechocinek, Gościm.
Na południu Polski – od Polańczyka nad Soliną aż po Karpacz.
Zapewniamy:

wieloletnie doświadczenie
profesjonalizm
atrakcyjne miejscowości
wysoki standard usług
konkurencyjne ceny

Szczególny mikroklimat, złocona słońcem plaża

Ustronie Morskie to atrakcyjna miejscowość nadmorska. Ośrodek Zagłębie położony jest ok. 70 m
od morza, które w tym miejscu należy do najczystszych w Polsce. Szczególny mikroklimat obfituje
w aerozol morski o dużej zawartości jodu. Piękną, piaszczystą plażę okala pas lasu sosnowego.

Oferuje:

☐ wyspecjalizowaną kadrę medyczną i rehabilitacyjną, bogatą bazę zabiegową na miejscu; pokoje
1- i 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, w większości z balkonami, wyposażone w telefon, lodówkę,
radio, telewizor, czajnik bezprzewodowy, ręczniki, sprzęt plażowy – parawan, leżaki, Internet, Wi-Fi;
☐ zabiegi: masaż (m.in. limfatyczny urządzeniem BOA, suchy, jednoodcinkowy, w fotelu typu Prezydent,
wirowy kończyn dolnych i górnych), hydromasaż, aquavibron, kąpiel perełkowa, parowa, solanka, sauna, bicze szkockie, okłady borowinowe, naświetlanie lampą sollux i bioptron, inhalacje indywidualne,
magnetoterapia, gimnastyka zbiorowa, indywidualna (UGUL), pętla Glissona, trakcja kręgosłupa, psychoterapia, zabiegi prądami galwanicznymi, diadynamicznymi, laseroterapia, ultradźwięki, krioterapia.
Do dyspozycji: kawiarnia, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking, miejsce
na grill i ognisko, plac zabaw dla dzieci, bilard, winda, bezpłatny parking.

Koszt pobytu w ośrodkach uzależniony jest przede wszystkim od
standardu usług hotelowych
różnorodności dostępnych zabiegów rehabilitacyjnych
atrakcji turystycznych wynikających z lokalizacji ośrodka
terminu turnusu

Organizujemy:

turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON
turnusy rehabilitacyjne pełnopłatne
wczasy zdrowotne
projekty współfinansowane z funduszy unijnych
turnusy sanatoryjne – UKRAINA

noclegi, wyżywienie (diety – niektóre dodatkowo płatne), opieka medyczna, 3 zabiegi dziennie
(30 zabiegów w turnusie), ubezpieczenie NNW, możliwość korzystania z basenu godzina/dziennie
– 10 dni (Aquapark „Helios” Centrum Sportowo-Rekreacyjne) i z zabiegów kosmetycznych.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2017 r.
termin

11.03 - 24.03
25.03 - 07.04
08.04 - 21.04*
22.04 - 05.05
06.05 - 19.05
20.05 - 02.06
03.06 - 16.06

Cena (zł): uczestnik

MORZE

W cenie skierowania:

A
B
termin
A
B
termin
A
B
1090,- 990,- 17.06 - 30.06 1790,- 1720,- 23.09 - 06.10
1450,- 1380,1150,- 1070,- 01.07 - 14.07
07.10 - 20.10
1270,- 1140,1260,- 1140,- 15.07 - 28.07 1890,- 1760,- 03.11 - 16.11
1090,- 960,1390,- 1290,- 29.07 - 11.08
17.11 - 30.11
1540,- 1390,- 12.08 - 25.08 1790,- 1680,- 01.12 - 14.12
1070,1590,- 1470,- 26.08 - 08.09 1650,- 1540,- 19.12 - 02.01.18** 1650,- 1570,1690,- 1530,- 09.09 - 22.09 1550,- 1440,- * turnus świąteczny (wielkanocny)

A – koszt miejsca w pokoju z łazienką w budynku „A”
B – koszt miejsca w pokoju z łazienką na I i II piętrze w budynku „B”
Ponadto (w cenie skierowania): wieczorki taneczne – powitalny
i pożegnalny, wieczorki taneczne z muzyką na żywo, grill, ognisko
(m.in. z pieczonym prosiakiem lub kiełbaskami), gry, zabawy, zawody sportowe, bal przebierańców, wycieczki autokarowe (płatne).

** turnus świąteczny z kolacją wigilijną
oraz balem sylwestrowym

Uwaga! Możliwość zabrania zwierząt
(kot, pies) – 120 zł/14 dni (po uzgodnieniu
z ośrodkiem).

Specjalizuje się w rehabilitacji osób:

Serdecznie zapraszamy
Prezes Zarządu KCOTR
Andrzej Wilczyński

z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu, z upośledzeniem
umysłowym, chorobą psychiczną, padaczką, ze schorzeniami
układu krążenia, krwiotwórczego, moczowo-płciowego, pokarmowego, oddechowego, immunologicznego, z chorobami neurologicznymi, reumatycznymi, endokrynologicznymi, onkologicznymi,
dermatologicznymi, z cukrzycą, alergią, autyzmem, celiakią,
otyłością, z wadami postawy, z zespołem Downa, chorobą
Parkinsona, mózgowym porażeniem dziecięcym, ze stwardnieniem rozsianym, po laryngektomii, z chorobami przemiany materii,
narządów wydzielania wewnętrznego, z zaburzeniami głosu
i mowy, z niedoczynnością tarczycy, kobiet po mastektomii.
LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT)
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