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GÓRY

Brenna

3

Ośrodek

REGOR
w Brennej

Rej. OR/24/0013/19 OD/24/0009/19

Brenna to przyrody skarbnica – oaza ciszy i spokoju w Beskidach

Brenna oferuje wszystko to, co w sąsiednich kurortach, takich jak Wisła, Ustroń czy Szczyrk,
jednakże jest miejscowością mniej zurbanizowaną, oazą ciszy i spokoju dla osób potrzebujących
wypoczynku na łonie natury, w kotlinie Brennicy wśród otaczających ją masywów
pięknych Beskidów.

GÓRY

₪ Oferuje:

 pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, część pokoi z balkonami, winda;
 zabiegi: hydroterapia (kąpiele perełkowe i solankowe, kąpiele wirowe kończyn dolnych i górnych) fizykoterapia:światłolecznictwo(bioptron,sollux),elektrolecznictwo (ultradźwięki, prądy interferencyjne, jonoforeza,
DD, prądy TENS),inhalacje,okłady borowinowe, laseroterapia, magnetoterapia, krioterapia miejscowa, aromaterapia; kinezyterapia:ćwiczenia przyrządowe, UGUL, gimnastyka grupowa i indywidualna, basen i siłownia.
Za dodatkową opłatą: masaże (suchy, pneumatyczny).
Do dyspozycji: baza zabiegowa z zapleczem rehabilitacyjnym, basen kryty, grota solna, siłownia, sauna sucha
i parowa, sala bilardowa, sala z tenisem stołowym, zaplecze kulturalno-oświatowe, restauracja z kuchnią dietetyczną, dostęp do Internetu bezprzewodowego, sala projekcyjna, figlopark dla dzieci, parking bezpłatny, boisko
sportowe, korty tenisowe, plac zabaw, teren na ognisko i grilla.

₪ W cenie skierowania:

noclegi, wyżywienie 3 x dziennie-serwowane (diety-niektóre za dopłatą ), opieka medyczna i rehabilitacyjna, 2 zabiegi dziennie
(dla uczestnika i opiekuna) w dni robocze, nielimitowane korzystanie z krytego basenu i siłowni, 4 seanse w grocie solnej, spacery
Nordic Walking, poranna gimnastyka, aqua aerobic, wycieczka krajoznawcza autokarowa, dancingi, wieczorek regionalny, ognisko
z pieczeniem kiełbasy i śpiewaniem, przejażdżka wozem konnym, zajęcia kulturalno-rekreacyjne.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.

Cena: uczestnik

turnus
27.03 - 10.04

cena (zł)
1500,-

turnus

11.04 - 25.04*

1750,-

10.07 - 24.07•

26.04 - 10.05

1650,-

25.07 - 08.08 •

11.05 - 25.05
26.05 - 09.06
10.06 - 24.06 •
* turnus świąteczny

1750,1800,-

25.06 - 09.07•

cena (zł)
1900,-

turnus

cena (zł)

23.09 - 07.10
08.10 - 22.10

1950,-

09.08 - 23.08 •
24.08 - 07.09•

1900,-

08.09 - 22.09•

1850,-

1750,-

03.11 - 17.11

1600,-

18.11 - 02.12

1550,-

03.12 - 17.12

1600,-

• Dopłaty: 50 zł od osoby do pokoju z balkonem; 350 zł do pok. 1-os.
 turnusy dla osób mających dofinansowanie z MOPS lub PCPR.
Uwaga! Opiekun bez zabiegów – 150 zł taniej. Zniżki dla dzieci 250 – 500 zł.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
narząd wzroku, słuchu, układ oddechowy, krążenia, pokarmowy, krwiotwórczy,
neurologiczne, psychiczne, endokrynologiczne, dermatologiczne, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, cukrzyca, padaczka, choroba Parkinsona, zespół
Downa, upośledzenie umysłowe, metaboliczne, reumatyczne, kręgosłupa, kobiety po mastektomii, układ moczowo-płciowy, zaburzenia głosu i mowy, wady
postawy.
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Centrum Wypoczynku i Rekreacji

RYSY

w Bukowinie Tatrzańskiej
Rej. OR/12/0009/19 OD/12/0012/21

Górski klimat sprzyja odnowie organizmu

Rysy to obiekt hotelowy z najpiękniejszym widokiem na całą panoramę Tatr, położony
w malowniczej części Bukowiny Tatrzańskiej na tzw: „Wysokim Wierchu”. Miejscowość jest
idealną bazą do leczenia klimatyczno-ruchowego poprzez spacery w niższą partię hal górskich,
jak również wyprawy w partie wyższe.

₪ Oferuje:

 obiekt, który dysponuje 160 miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2- osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym, wyposażonymi w sprzęt RTV, telefon; pokoje od strony południowej posiadają balkony;
 zabiegi: materac masująco-relaksacyjny, fotel masujący, magnetoterapia, lampa rehabilitacyjna, laser, masaż klasyczny, krioterapia punktowa, masaż uciskowy BOA, elektroterapia, ultradźwięki, basen (pływanie lub gimnastyka
w basenie), ćwiczenia ogólnousprawniające (siłownia), wirówki kończyn dolnych i górnych.

zakwaterowanie w pokojach zgodnie z wykupionym standardem, wyżywienie (3 posiłki dziennie – śniadanie w formie bufetu), podstawowa opieka medyczna (dwa badania lekarskie na początek i na koniec turnusu), opieka pielęgniarska (w ciągu dnia), interwencyjna
opieka lekarska, 2 zabiegi dziennie według wskazań przez lekarza (w dni robocze, z pominięciem świąt i dni ustawowo wolnych) –
również dla opiekuna (bez masażu klasycznego), program zajęć KO: wycieczka, grill, kolacja regionalna z kapelą góralską i degustacją
serów podhalańskich, dyskoteki z DJ, dyskoteki, bezpłatny parking.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
turnus
03.05 – 16.05
17.05 – 30.05
31.05 – 13.06
14.06 – 27.06
28.06 – 11.07

pok. 2-os.
standard / komfort
1990,- / 2300,2090,- / 2400,2350,- / 2650,-

GÓRY

W cenie skierowania:

Cena (zł): uczestnik i opiekun

turnus

pok. 2-os.
standard / komfort

turnus

pok. 2-os.
standard / komfort

20.09 – 03.10

2090,- / 2400,-

2350,- / 2650,-

04.10 – 17.10

12.07 – 25.07
26.07 – 08.08
09.08 – 22.08
23.08 – 05.09
06.09 – 19.09

18.10 – 31.10
2090,- / 2400,-

03.11 – 16.11
17.11 – 30.11
01.12 – 14.12

₪ Dopłaty i zniżki:

1990,- / 2300,-

2090,- / 2400,-

– cena dla uczestnika i opiekuna ( z zabiegami)
– dla uczestnika z dietą bezglutenową oraz cukrzycą insulinozależną ( 5 posiłków), wegetariańską – 300 zł/os dopłaty do ceny turnusu

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), słuchu,
upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu
krążenia, całościowe zaburzenia rozwojowe, jąkający się, kobiety po mastektomii, osoby po laryngektomii, alergia, autyzm, celiakia, choroba Alzheimera,
Parkinsona, choroby dermatologiczne, neurologiczne, reumatyczne, przemiany materii, skóry, układ krwiotwórczy, moczowo-płciowy, pokarmowy, choroby
narządów wydzielania wewnętrznego, wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, cukrzyca, epilepsja, schorzenia dermatologiczne, endokrynologiczne,
schorzenia kręgosłupa, laryngologiczne, metaboliczne, onkologiczne, reumatyczne, układ immunologiczny, oddechowy, złego wchłaniania, skolioza,
stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce, mukopolisacharydoza,
mukowiscydoza, niedoczynność tarczycy, otyłość, choroby wątroby, zapalenie trzustki, rozszczep wargi i podniebienia, wady genetyczne, wady postawy,
zaburzenia depresyjne, zaburzenia głosu i mowy, nerwicowe, rozwoju psychoruchowego, psychooraniczne, zespół Downa, Marfana, Williego-Pradera.
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Sanatorium

BELWEDER

w Dusznikach-Zdroju
Rej. OR/02/0009/19 OD/02/0009/19
Duszniki Zdrój to znane w całej Europie uzdrowisko malowniczo położone u podnóża Gór Bystrzyckich i Orlickich
w Kotlinie Kłodzkiej. Największym „skarbem” kurortu są lecznicze wody mineralne.
Najbardziej znane to „Pieniawa Chopin” i „Jan Kazimierz”.
W uzdrowisku leczy się schorzenia gastrologiczne, układu krążenia i układu oddechowego. Duszniki Zdrój to także
znakomita miejscowość turystyczna, z wieloma atrakcjami m.in. w Dworku Chopina co roku w sierpniu organizowany
jest Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Dla miłośników „białego szaleństwa” przygotowane są liczne wyciągi
narciarskie w oddalonym zaledwie o 15 km Zieleńcu.

GÓRY

₪ Oferuje:

 funkcjonalnie urządzone pokoje 1, 2, 3-osobowe – wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w czajnik,
telefon, ręczniki. Część pokoi przystosowanych dla osób na wózkach inwalidzkich;
 zabiegi: w ramach skierowania – kąpiel perełkowa, wirówki kończyn górnych i dolnych, aquavibron, częściowy masaż
klasyczny, masaż limfatyczny (BOA) kończyn górnych i dolnych, fotel do masażu kręgosłupa, lampa sollux, lampa
Bio-V, pole magnetyczne, prądy diadynamiczne, ultradźwięki, interdyn, elektrostymulacja, jonoforeza, laser, krioterapia
miejscowa, okłady borowinowe, inhalacje solankowe i olejkowe, kinezyterapia: gimnastyka ogólna, korekcyjna, ćwiczenia manualne, UGUL, Zabiegi płatne dodatkowo:  całościowy masaż klasyczny, kinezyterapia indywidualna, sauna
fińska, świecowanie uszu, sauna na podczerwień.
Do dyspozycji: bilard, biblioteka, boisko do gier zespołowych, stoły do ping-ponga, zadaszony grill, siłownia.

₪ W cenie skierowania:

14 noclegów w pokojach zgodnie z wykupionym standardem, 3 posiłki dziennie: śniadanie (w formie bufetu szwedzkiego), obiad i
kolacja serwowane, pakiet 20 lub 30 zabiegów rehabilitacyjnych wg wskazania lekarza w ośrodku, zlecenie zabiegów przez lekarza,
konsultacja lekarska na końcu turnusu, opiekę pielęgniarską, opiekę ko i kierownika grupy, realizację programu integracji społecznej (wieczorek zapoznawczy i pożegnalny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczka po Ziemi Kłodzkiej).

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
turnus
31.01 – 14.02
14.02 – 28.02
28.02 – 14.03
14.03 – 28.03
28.03 – 11.04
11.04 – 25.04**

pok. 2-os. turnus
25.04 – 09.05
09.05 – 23.05
1800,23.05 – 06.06
06.06 – 20.06
1900,20.06 – 04.07
2200,18.07 – 01.08

* turnus Chopinowski
** turnus świąteczny
W cenie pakiet 20 zabiegów.

pok. 2-os. turnus
01.08 – 15.08*
2000,15.08 – 29.08
2050,29.08 – 12.09
12.09 – 26.09
2150,26.09 – 10.10
2250,10.10 – 24.10

pok. 2-os.
2400,2300,2200,2150,2050,-

Cena (zł): uczestnik
turnus
pok. 2-os.
02.11 – 16.11
16.11 – 30.11
1800,30.11 – 14.12
14.12 – 28.12** 2200,28.12 – 11.01
2100,-

Zniżki dla dzieci do lat 3 bez świadczeń – ryczałt 400 zł.
Dzieci do lat 10 z ½ wyżywienia, wspólnym spaniem,
z zabiegami – 20 % zniżki; bez zabiegów – 30 % zniżki.

₪ Cena nie zawiera:

opłaty uzdrowiskowej płatnej obowiązkowo w ośrodku, wycieczek fakultatywnych, innych świadczeń nie ujętych w ofercie.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), narząd słuchu, kobiety po mastektomii, choroby neurologiczne, reumatyczne,
układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, cukrzyca, alergia, przewlekłe choroby wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, padaczka, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, zespół
Downa, mózgowe porażenie dziecięce.
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

EWA

w Gnojniku
Rej. OR/12/0004/21 OD/12/0018/21

Gnojnik – „Wrota Małopolski”

Pierwsza wzmianka o Gnojniku znajduje się w dokumentach autorstwa Wincentego Kadłubka
z 1215 r. Drewniana architektura sakralna i użytkowa tworzy tutaj niezwykły i niepowtarzalny klimat.
Piękne i bogato ukształtowane tereny, bajkowo wyrzeźbione przez naturę jary, zielone gaiki osnute
mgłą wąwozy i doliny budzą zachwyt.
.

₪ Oferuje:

GÓRY

 profesjonalną opiekę medyczną i rehabilitacyjną, nowoczesną i bogato wyposażoną bazę zabiegową; pokoje 1, 2
i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, telefonem, TV. Wybrane pokoje są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Budynek wyposażony jest w windę;
 zabiegi: kinezyterapia: gimnastyka ogólnokondycyjna, gimnastyka w zespołach bólowych kręgosłupa, gimnastyka Amazonek, ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia czynne, poizometryczna relaksacja mięśni,
ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem, rotory kończyn górnych i dolnych, wiosła, bieżnia, atlas, steper,
cykloergometr, taśmy Thera-Band; fizykoterapia: krioterapia ogólnoustrojowa (kriokomora) i miejscowa, prądy
interferencyjne, prądy Kotz’a, prądy TENS, prądy Treabert’a, prądy diadynamiczne, jonoforeza, vaccum, elektrostymulacja, tonoliza, laser, ultradźwięki, ultrafonoforeza, pole magnetyczne, lampa Sollux, lampa Bioptron, termożele,
inhalacje ultradźwiękowe. Metody specjalne: PNF, Mulligan, McKenzie, Bobath dla dorosłych, terapia manualna,
terapia urginekologiczna; masaż: klasyczny, izometryczny, sekwencyjno-uciskowy BOA, aquavibron, drenaż limfatyczny; hydroterapia: wirówki kończyn dolnych i kończyn górnych, masaż podwodny; balneoterapia: galwano-borowina, ultradźwięki na borowinie, okłady borowinowe, zawijania borowinowe, kąpiele borowinowe. Grota Solna,
terapia zajęciowa, terapia psychologiczna.
Do dyspozycji: zajęcia plastyczno-artystyczne, zajęcia z psychologiem, korzystanie z biblioteki, świetlica integracyjna, a w niej m.in.: piłkarzyki, lotki, stół do tenisa stołowego, zestawy gier, kawiarnia, własny bezpłatny monitorowany parking.

₪ W cenie skierowania:

całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, konsultacje fizjoterapeuty, pełne wyżywienie z możliwością diety ze wskazań medycznych, 3 zabiegi rehabilitacyjne w dni robocze, gimnastyka poranna, 1 pobyt w Grocie Solnej, grill, wieczorki taneczne, wycieczka
autokarowa, zajęcia Nordic Walking, pogadanki, wieczorki filmowe.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin

pok. 2-os./3-os.

09.05 - 22.05

termin

pok. 2-os./3-os.

18.07 - 31.07

23.05 - 05.06
06.06 - 19.06

Cena (zł): uczestnik

22.08 - 04.09

20.06 - 03.07

05.09 - 18.09

04.07 - 17.07

19.09 - 02.10

pok. 2-os./3-os.

03.10 - 16.10

01.08 - 14.08
2350,-/2250,-

termin
17.10 - 30.10

2350,-/2250,-

₪ Ponadto (odpłatnie):

14.11 - 27.11

2350,-/2250,-

21.12 - 03.01.23
Uwaga! Opiekun w pok. 2-os – 1650 zł, w pok.
3-os. – 1600 zł

kąpiele i zawijania borowinowe, masaż podwodny, Taping Medyczny, zabiegi
SPA, krioterapia ogólnoustrojowa, zajęcia z logopedą.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze
schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami
narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatologicznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami
układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą,
z mózgowym porażeniem dziecięcym, z chorobami dermatologicznymi, ze
schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami
układu oddechowego, ze skolioza, z przewlekłymi zapaleniami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.
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Szpital Uzdrowiskowo
-Rehabilitacyjny

EXCELSIOR

w Iwoniczu-Zdroju
Rej. OR/18/0012/19 OD/18/0019/19

Specyficzny podgórski mikroklimat, efektywny wypoczynek

Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych i najbardziej renomowanych polskich uzdrowisk. Położony
wśród lasów Beskidu Niskiego, od stuleci gościnnie wita kuracjuszy spragnionych spokoju
i zbawiennego wpływu kuracji zdrojowej odbywanej w specyficznym podgórskim mikroklimacie
o potwierdzonych właściwościach leczniczych.
Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością, wyposażony w podjazdy i windy osobowe

GÓRY

₪ Oferuje:

 pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w TV, radio, telefon. Dostępne pokoje typu
standard oraz standard plus;
 zabiegi: kąpiele – mineralna, solankowa, kwasowęglowa, wirowa, perełkowa; zabiegi borowinowe – zawijanie całkowite i częściowe oraz plastry borowinowe; masaże – klasyczny (ręczny), podwodny, pneumatyczny, sekwencyjny, wibracyjny (aquavibron); kinezyterapia – gimnastyka indywidualna i zbiorowa, ćwiczenia w basenie, ćwiczenia
kondycyjne i rehabilitacyjne na przyrządach, terenoterapia, biofeedback, terapia w podwieszeniu SLING, ćwiczenia
indywidualne (McKenziego i PNF), kinesiotaping; inhalacje – indywidualne; zabiegi elektryczne – magnetoterapia, interdyn + intervac, diadynamik, galwanizacja, terapuls, jonoforeza, ultradźwięki, stymulacja, laser, sanotherm,
przezskórna stymulacja nerwów (TENS), magnetoledoterapia; światłolecznictwo – lampa sollux, lampa Bio-V;
krioterapia – miejscowa i kriosauna; kuracja pitna naturalne wody mineralne o zróżnicowanym działaniu (kuracja
w Pijalni Wód Mineralnych);
Do dyspozycji: pełna baza zabiegowa, internet Wi-Fi, stołówka, świetlica, kawiarenka, minipralnia, biblioteka,
kaplica, gabinety pielęgniarskie i lekarskie, parking.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin
10.05 - 24.05
24.05 - 07.06
07.06 - 21.06
21.06 - 05.07
05.07 - 19.07
19.07 - 02.08
02.08 - 16.08
16.08 - 30.08

pokoje standard
1-os.
2-os.

2540,-

₪ W cenie skierowania:

2156,-

3-os.

1870,-

termin

Cena (zł): uczestnik
pokoje standard
1-os.
2-os.
3-os.

17.08 - 31.08
30.08 - 13.09
2540,2156,1870,13.09 - 27.09
27.09 - 11.10
11.10 - 25.10
2310,2000,1694,25.10 - 08.11
08.11 - 22.11
Dopłata do pok. 1-, 2-, 3-os. standard plus 230–310 zł w zależności od terminu.

zakwaterowanie, 3 posiłki dziennie z uwzględnieniem diet, opieka lekarsko-pielęgniarska, 3 zabiegi lecznicze dziennie (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych) wg ordynacji lekarskiej, codzienna kuracja pitna w Pijalni Wód Mineralnych, 2 seanse relaksacyjne
w jaskini solnej, 80 min. ćwiczeń na łóżkach rekondycyjnych, zwiedzanie Iwonicza-Zdroju z przewodnikiem.

₪ Cena nie zawiera:

opłaty uzdrowiskowej, opłaty parkingowej, pozostałych zajęć i wycieczek
fakultatywnych nie ujętych w cenie skierowania – możliwość skorzystania
z bogatej oferty wycieczek turystycznych, zarówno pieszych jak i autokarowych, m.in.: Węgry (Miszkolc, Tokaj, Sarospatak), Ukraina (Lwów), Słowacja
(Bardejów, Bardejowskie Kupele), Bieszczady (Zalew Soliński, Sanok), Krosno
(Muzeum Lamp Naftowych, Centrum Dziedzictwa Szkła), Bóbrka (Skansen
Przemysłu Naftowego), Dukla (zabytki sakralne, muzeum).
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z pobytu leczniczego – cennik dostępny w siedzibie biura.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), upośledzenie umysłowe, padaczka, schorzenia przemiany materii, wymagające
leczenia dietami eliminacyjnymi, reumatyczne, neurologiczne, układ krążenia, moczowo-płciowy, pokarmowy, oddechowy, alergia, cukrzyca, zaburzenia
głosu i mowy, kobiety po mastektomii.
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Sanatorium

POD JODŁĄ

w Iwoniczu-Zdroju
Rej. OR/18/0012/19 OD/18/0006/21

Wśród lasów, w podgórskim mikroklimacie i niepowtarzalnej atmosferze

Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych i najbardziej renomowanych polskich uzdrowisk. Położony
wśród lasów Beskidu Niskiego, od stuleci gościnnie wita kuracjuszy spragnionych spokoju
i kuracji w specyficznym podgórskim mikroklimacie. Tonące w zieleni zabytkowe centrum,
kolorowe drewniane XIX-wieczne zabudowania, to jego niepodważalne atuty.
Sanatorium Pod Jodłą wyposażone jest w windę osobową.

₪ Oferuje:

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin
pok. 1-/2-os.
10.05 - 24.05
24.05 - 07.06
2695,- / 2387,07.06 - 21.06
21.06 - 05.07

₪ W cenie skierowania:

GÓRY

 pokoje 1-, 2-osobowe. Wszystkie posiadają pełny węzeł sanitarny, lodówkę, telefon, TV i radio. Oferowane pokoje
są typu STANDARD PLUS;
 zabiegi: kąpiele – mineralna, solankowa, kwasowęglowa, wirowa, perełkowa; zabiegi borowinowe – zawijanie
całkowite i częściowe oraz plastry borowinowe; masaże – klasyczny (ręczny), podwodny, pneumatyczny, wibracyjny (aquavibron); kinezyterapia – gimnastyka indywidualna i zbiorowa, ćwiczenia w basenie, ćwiczenia kondycyjne i rehabilitacyjne na przyrządach; inhalacje – indywidualne; zabiegi elektryczne – magnetoterapia, interdyn +
intervac, diadynamik, galwanizacja, terapuls, jonoforeza, ultradźwięki, stymulacja, laser, sanotherm, przezskórna
stymulacja nerwów (TENS); światłolecznictwo – lampa sollux, lampa BIO-V; krioterapia – miejscowa i kriosauna;
kuracja pitna w Pijalni Wód Mineralnych;
Do dyspozycji: baza zabiegowa w Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego oddalonym 200 metrów, stołówka, gabinet pielęgniarski i lekarski, minipralnia, internet Wi-Fi, parking, przy obiekcie ogród romantyczny.
Cena (zł): uczestnik

termin
05.07 - 19.07
19.07 - 02.08
02.08 - 16.08
16.08 - 30.08
30.08 - 13.09

pok. 1-/2-os.
2695,- / 2387,-

termin
13.09 - 27.09
27.09 - 11.10
11.10 - 25.10
25.10 - 08.11
08.11 - 22.11

pok. 1-/2-os.
2695,- / 2387,2464,- / 2156,-

zakwaterowanie, 3 posiłki dziennie z uwzględnieniem diet, opieka lekarsko-pielęgniarska, 3 zabiegi lecznicze dziennie (z wyłączeniem
niedziel i dni świątecznych) wg ordynacji lekarskiej, codzienna kuracja pitna w Pijalni Wód Mineralnych, 2 seanse relaksacyjne w jaskini solnej, 80 min. ćwiczeń na łóżkach rekondycyjnych, zwiedzanie Iwonicza-Zdroju z przewodnikiem.

₪ Cena nie zawiera:

opłaty uzdrowiskowej, opłaty parkingowej, pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych nie ujętych w cenie skierowania - możliwość
skorzystania z bogatej oferty wycieczek turystycznych, zarówno pieszych jak i autokarowych, m.in.: Węgry (Miszkolc, Tokaj, Sarospatak), Ukraina (Lwów), Słowacja (Bardejów, Bardejowskie Kupele), Bieszczady
(Zalew Soliński, Sanok), Krosno (Muzeum Lamp Naftowych, Centrum Dziedzictwa Szkła), Bóbrka (Skansen Przemysłu Naftowego), Dukla (zabytki sakralne,
muzeum).
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z pobytu leczniczego – cennik dostępny w siedzibie biura.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), choroby przemiany materii, układ moczowo-płciowy, pokarmowy, oddechowy, alergia, kobiety po mastektomii.
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Centrum Zdrowia i Rehabilitacji

VILLA BARBARA
w Jaworzu

Rej. OR/24/0009/21 OD/24/0002/20

Skuteczna rehabilitacja i rodzinna atmosfera

Jaworze to malownicza miejscowość u podnóża Beskidu Śląskiego, gdzie kompleksy leśne, parki
krajobrazowe, wspaniałe tereny spacerowe oraz bliskość gór stwarzają optymalne warunki dla
rehabilitacji i wypoczynku. Atutem Villi Barbara są piękne zielone tereny z wieloma atrakcjami oraz
bezpośrednie sąsiedztwo solankowej Tężni Zdrojowej i Parku Zdrojowego. Villa Barbara posiada
wieloletnie doświadczenie w organizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz wielu wiernych kuracjuszy.

GÓRY

₪ Oferuje:

 pokoje 1-, 2-osobowe, studio oraz apartamenty z łazienkami oraz balkonami. Wyposażone są w telewizor,
telefon, internet. Obiekt przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 zabiegi: kinezyterapia (sala gimnastyczna, UGUL, basen kryty), fizykoterapia (krioterapia, elektroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki, jonoforeza, sollux, bioptron, inhalacje, okłady borowinowe), hydroterapia (wirówki kończyn
dolnych i górnych). Zabiegi dodatkowo płatne: masaże (klasyczny, relaksacyjny, z elementami bańki chińskiej),
odnowa biologiczna (sauna sucha, parowa, promieniowa), drenaż limfatyczny, kąpiel algowo-termalna, kąpiele
solankowe, bicze szkockie, ćwiczenia indywidualne z rehabilitantem na sali gimnastycznej lub w basenie, aquavibron, zabieg aparatem wspomagającym odchudzanie – body shaper, masaż oscylacyjny, zabieg robotem do
hydromasażu na sucho.
Do dyspozycji: restauracja, kawiarnia, sala gimnastyczna, minisiłownia, basen kryty, wypożyczalnia rowerów, teren na ognisko, zaplecze grillowe, teren zielony, ścieżki spacerowe, miejsca postojowe.

₪ W cenie skierowania:

Zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem
(3 posiłki dziennie – śniadania w formie bufetu, obiady serwowane, kolacje- ciepłe danie
serwowane i zimna płyta, diety za dopłatą).
2 zabiegi indywidualne dziennie( od poniedziałku do piątku) z zakresu fizykoterapii wskazane
przez magistra rehabilitacji oraz 2 zabiegi grupowe dziennie (od poniedziałku do soboty) –
gimnastyka na sali gimnastycznej oraz gimnastyka w basenie, korzystanie z basenu krytego,
sali gimnastycznej oraz minisiłowni, spacery
z kijkami nordic walking, wycieczki piesze, wieczorki tematyczne oraz inne atrakcje.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin
30.01 - 12.02
13.02 - 26.02
27.02 - 12.03
13.03 - 26.03
27.03 - 09.04
10.04 - 23.04
24.04 - 07.05
08.05 - 21.05
22.05 - 04.06
05.06 - 18.06
19.06 - 02.07
03.07 - 16.07

pok. 2-os.
standard/komfort
2600,-/3250,2696,-/3346,2896,-/3546,2756,-/3406,2810,-/3460,2990,-/3640,-

Cena (zł): uczestnik
pok. 2-os.
standard/komfort

termin
17.07 - 30.07
31.07 - 13.08
14.08 - 27.08
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

2990,-/3640,-

2864,-/3514,2756,- / 3406,2708,-/3358,2600,-/3250,-

Dopłata do pok. studio 50 zł/doba. Opłata za pobyt pupila – 30 zł / doba.
Nowość: Rehabilitacja dla osób po przebytej chorobie COVID-19.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
schorzenia neurologiczne, układ krążenia, układ oddechowy, schorzenia metaboliczne, reumatyczne, kręgosłupa, wady postawy, a także kobiety po mastektomii.
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Hotel*** NAT Krynica-Zdrój

(JAGIELLONKA)
w Krynicy-Zdroju
Rej. OD/12/0013/21

Piękny krajobraz, unikalne źródła

Krynica-Zdrój – uzdrowisko o światowej sławie – zwana jest „perłą polskich uzdrowisk”. Bogata
w złoża wód mineralnych. Położona jest na skraju Beskidu Sądeckiego w malowniczych dolinach
Kryniczanki i Palenicy. Hotel usytuowany jest w centrum uzdrowiska, przy ruchliwej ulicy,
w pobliżu pijalni wód, lodowiska oraz stacji kolejki szynowej na Górę Parkową.

₪ Oferuje:

GÓRY

 pokoje 1-, 2-, 3-osobowe oraz typu studio 2+2 lub 2+1 z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT, radiem oraz telefonem – standard oraz komfort (po generalnym remoncie);
 zabiegi: łóżko nefrytowe masujące, prądy przeciwbólowe (TENS, Kotza, Traberta), masaż klasyczny całego kręgosłupa, masaż częściowy (10 min.), masaż wirowy rąk lub nóg, drenaż limfatyczny nóg, masaż reflektoryczny
stóp, masaż gorącymi kamieniami, magnetoterapia, laser, ultradźwięki, kąpiel perełkowa, kąpiel z hydromasażem, kąpiel solankowa, okłady borowinowe, krioterapia, inhalacje, sollux, jonoforeza, lampa kwarcowa, diadynamik, aquavibron, interdyn, tlenoterapia, gimnastyka.
Do dyspozycji: baza zabiegowa, restauracja „Tu i Teraz”, Wi-Fi, sala restauracyjna, sala wielofunkcyjna na ok. 90
osób, sala zabaw dla dzieci, tenis stołowy, taras widokowy, parkingi (26 miejsc) – niestrzeżone, monitorowane, płatne; w odległości ok. 800 m od ośrodka parking płatny, strzeżony. Hotel posiada windę, ale należy pokonać schody
na salę restauracyjną, bazę zabiegową oraz kilka schodów do niektórych pokoi, wynikających z różnicy poziomów

₪ W cenie skierowania:

noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane – diety poza cukrzycową płatne
dodatkowo), 2 badania lekarskie, 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) – zgodnie z zaleceniem lekarza, gimnastyka poranna, kolacja
biesiadna, kuracja pitna, wieczorki, wycieczki.

₪ Cena nie zawiera:

opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej (z opłaty parkingowej zwolnione są osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej), pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka – poza ujętymi w cenie
skierowania.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin
28.05 – 11.06

pok. 2-os.
STANDARD
2750,-

16.07 – 30.07 2820,-

pok. 2-os.,
KOMFORT
2830,-

2900,-

termin
17.09 – 01.10

pok. 2-os.
STANDARD
2710,-

01.10 – 15.10 2650,-

Cena (zł): uczestnik
pok. 2-os.,
KOMFORT
2790,-

2730,-

Cena dla opiekuna bez zabiegów – 200 zł taniej.
Dopłata do diet (poza cukrzycową) 15 zł/doba od osoby. | Dopłata do pok. 1-osobowego: w sezonie letnim 560 zł, poza sezonem
310 zł. | Pokoje 3-osobowe i studia 3, 4-osobowe – 200 zł taniej. | Zniżki dla dzieci.
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powyższych
cen doliczają 8% podatku VAT.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), narząd słuchu, wzroku, układ krążenia, krwiotwórczy, moczowo-płciowy, oddechowy,
pokarmowy, neurologiczne, kobiety po mastektomii, reumatyczne, dermatologiczne,
skóry, aryngologiczne, psychiczne, upośledzenie umysłowe, cukrzyca, alergie, padaczka, skolioza, wady postawy, schorzenia kręgosłupa, narządów wydzielania wewnętrznego, mózgowe porażenie dziecięce, przewlekłe zapalenie wątroby, przewlekłe
zapalenie trzustki, zaburzenia głosu i mowy, zaburzenia psychoruchowe, psycho-organiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, zespół Downa, otyłość, jąkający się,
autyzm, celiakia, wady genetyczne.

KC OT R tel. 32 259 62 21...5
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CZUiR

GEOVITA

w Krynicy-Zdroju
Rej. OR/14/5/20 OD/12/0007/20

Malownicze doliny, unikalne źródła wód mineralnych

Ośrodek położony w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i Parku Zdrojowego, jest idealnym miejscem
na wypoczynek i relaks. W ekskluzywnych wnętrzach Instytutu SPA&Wellness
można odzyskać spokój i wewnętrzną harmonię.

GÓRY

₪ Oferuje:

 pokoje 1, 2 i 3 osobowe z łazienkami z kabiną prysznicową, wyposażone w TV kablową, lodówkę, czajnik bezprzewodowy i telefon. Pokoje
do III piętra z balkonami;
 zabiegi: fizykoterapia (krioterapia miejscowa, diadynamik, interdyn, ultradźwięki jonoforeza , lampa kwarcowa, lampa
Sollux, lampa Bioptron, laser, tera plus), hydroterapia (bicze szkockie, hydromasaż), aerozoloterapia (inhalacje, inhalacje
z lekami), termoterapia (okłady żelowe), kinezyterapia, fotel masujący.
Do dyspozycji: basen rekreacyjny, sauna, sala do ćwiczeń, kawiarnia, tenis stołowy, bezprzewodowy internet.

₪ W cenie skierowania:

14 noclegów, wyżywienie 3 posiłki dziennie z możliwością doboru diety (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu), badanie lekarskie na początku i na końcu turnusu, opieka medyczna, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza-2 zabiegi dziennie (w dni robocze),
basen rekreacyjny, sauna, sala do ćwiczeń, zajęcia kulturalno-rozrywkowe.

₪ Cena nie zawiera:

opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej (płatny 10 zł doba, ograniczona ilość miejsc- wymagana wcześniejsza rezerwacja), usług
Medical SPA&Wellness, pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka-poza ujętymi
w cenie skierowania.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin
pok. 2-os., 3-os
27.03 – 10.04
2030,24.04 – 08.05
2240,08.05 – 22.05
22.05 – 05.06
2520,Opiekun bez zabiegów – 120 zł taniej

Cena (zł): uczestnik

termin
05.06 – 19.06
19.06 – 03.07
21.08 – 04.09
04.09 – 18.09

pok. 2-os., 3-os
2520,-

termin
18.09 – 02.10
02.10 – 16.10
16.10 – 30.10
06.11 – 20.11
04.12 – 18.12

pok. 2-os., 3-os
2380,2310,2030,-

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

układ krążenia, oddechowy, moczowo-płciowy, pokarmowy, krwiotwórczy, schorzenia neurologiczne, psychiczne, narządów wydzielania wewnętrznego, dermatologiczne, kręgosłupa, laryngologiczne, zaburzenia głosu i mowy, cukrzyca, alergie,
padaczka, upośledzenie umysłowe, choroby reumatyczne, skolioza, mózgowe porażenie dziecięce, przewlekłe choroby wątroby, trzustki, wady postawy, zaburzenia
rozwoju psychoruchowego, kobiety po mastektomii, .
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DOM WCZASOWY

HALKA I i II
w Kudowie-Zdroju

Rej. OR/14/2/19 OD/02/0002/21

Dom Wczasowy Halka w Kudowie Zdroju to obiekt położony w części zdrojowej, ok. 50 m od
centrum i Parku Zdrojowego, ale nie przy głównej ulicy. 400 m od basenów miejskich, 400 m od
kościoła, 200 m od przychodni. W pobliżu Góry Stołowe.

₪ Oferuje:

GÓRY

 obiekty ze sobą połączone, na parterze recepcja i baza zabiegowa, a także część pokoi. Jadalnia na I piętrze. Pokoje
1,2,3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, tv, ręcznik duży, ręcznik mały. Część pokoi po modernizacji i część z balkonami. Ośrodek nie posiada windy;
 zabiegi: ektroterapia: galwaniczne, diadynamik, TENS, jonoforeza, ultradźwięki, magnetoterapia, sollux. Krioterapia punktowa;
hydroterapia: kąpiel solankowa, masaż wirowy kończyn górnych, masaż wirowy kończyn dolnych, hydromasaż; balneoterapia:
kąpiel i okłady borowinowe; masaż: aqavibron; kinezyterapia: ćwiczenia w kabinie UGUL gimnastyka zespołowa, ćwiczenia na
przyrządach: bieżnia, stepper, rowerek, inhalacje.
Do dyspozycji: Dom Wczasowy Halka w Kudowie-Zdroju – kompleks składający się z dwóch budynków hotelowych Halka I i HaDom Wczasowy Halka w Kudowie Zdroju to kompleks składający się z dwóch budynków hotelowych Halka I i Halka II, z łącznikiem w którym znajdują się : hol recepcyjny, sala konferencyjna/TV i zakład zabiegowy na parterze oraz kuchnia i jadalnia na
pierwszym piętrze, do dyspozycji Wi-Fi na terenie całego ośrodka. Świetlica, sala ćwiczeń, gry planszowe, TV LED, biblioteczka,
parking bezpłatny.

₪ W cenie skierowania:

Cena turnusu zawiera: pobyt na 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym z całodziennym wyżywie-niem (3xdziennie, od kolacji
do obiadu) wraz z badaniem lekarskim, konsultacją fizjoterapeuty i pakietem 22 zabiegów. Wyjątkiem jest turnus świąteczny
zawierający pakiet 16 zabiegów. Dostępne diety: lekkostrawna, wegetariańska lub za dopłatą 20zł/doba bezglutenowa. Ponadto
w cenie: 1x przejażdżka „retrobusem” po uzdrowisku, 1x wycieczka piesza z Przewodnikiem Sudeckim, 1 x poczęstunek w kawiarni, bezpłatny parking, 10% rabat na zabiegi wykonywane w ośrodku.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
turnus
15.03 – 29.03

pok. 2-os.
1499,-

turnus
16.06 – 30.06

pok. 2-os.
1949,-

01.07 – 15.07

2149,-

1799,-

16.07 – 30.07

29.03 – 12.04
13.04 – 27.04*

turnus
16.09 – 30.09

Cena (zł): uczestnik
pok. 2-os.
2049,-

01.10 – 15.10

1749,-

16.10 – 30.10

01.05 – 15.05

01.08 – 15.08

03.11 – 17.11

1599,-

16.05 – 30.05

16.08 – 30.08

17.11 – 01.12

1499,-

01.06 – 15.06

1949,-

01.09 – 15.09

2049,-

* turnus świąteczny

Pokój 1-osobowy: cena powiększona o 200 zł (w miesiącach czerwiec – wrzesień).
Pokój 3-osobowy: cena pomniejszona o 100 zł. Opiekun bez zabiegów: cena pomniejszona o 150 zł.
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powyższych cen doliczają 8% podatku VAT

₪ Ponadto (dodatkowo płatne):

opłata uzdrowiskowa pobierana na podst. Uchwały Rady Miasta (2022 – 4,50 zł
os/doba) Dodatkowo płatne wycieczki autokarowe po atrakcjach okolicy i do
Czech (m.in. Praga). Zabiegi dodatkowo płatne: kąpiel w zawiesinie borowinowej,
masaż klasyczny całego kręgosłupa, gimnastyka indywidualna. Opłata za zwierzę
domowe 15 zł/doba.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, choroby wymagające leczenia
dietami eliminacyjnymi, cukrzyca, choroby neurologiczne, reumatyczne, kobiety po mastektomii, alergia, niedoczynność tarczycy, wady postawy, schorzenia kręgosłupa, schorzenia onkologiczne.
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Sanatorium Uzdrowiskowe

RYBNICZANKA-WANDA
w Lądku-Zdroju

Rej. OR/14/2/19 OD/02/0006/19

Jedno z najstarszych uzdrowisk w Europie

Początki lecznictwa sięgają tu XII-XIII wieku. Lądek-Zdrój posiada najczystsze powietrze spośród
dolnośląskich uzdrowisk, unikalne wody lecznicze. Położony w Sudetach Wschodnich, w otoczeniu gór Masywu Śnieżnika,
Gór Złotych i Bialskich oraz dużych kompleksów leśnych. Sanatorium ulokowane jest w strefie A ochrony uzdrowiskowej,
w cichym i spokojnym miejscu, w pobliżu są kompleksy leśne i liczne szlaki turystyczne, ok. 300 m do basenów,
300 m do kościoła, 1 km do rynku i części miejskiej, 400 m do przystanku autobusowego.

GÓRY

₪ Oferuje:

 140 miejsc hotelowych w 2 obiektach („Rybniczanka” oraz „Wanda”). „Rybniczanka” połączona jest na poziomie I piętra z obiektem „Wanda”; pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, ręcznik duży + ręcznik mały, szklanki, talerzyki. Obiekt
nie posiada windy;
 zabiegi: kąpiele – perełkowa, borowinowo- solankowa, solankowa, kąpiel borowinowa, hydromasaż, masaż wirowy kończyn
górnych i dolnych, zawijanie borowinowe, plastry borowinowe, masaż suchy (odpłatny), aquawibron, gimnastyka indywidualna
i zbiorowa, inhalacje, elektroterapia, krioterapia miejscowa.
Do dyspozycji: plac na ognisko lub grilla, świetlica, Internet wi-fi, kijki nornic-walking, TV LED, leżaki, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, gry planszowe, biblioteczka.

₪ W cenie skierowania:

pobyt na 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym z całodziennym wyżywieniem (3xdziennie, od kolacji do obiadu) wraz z badaniem lekarskim i pakietem 22 zabiegów: 20 zabiegów w bazie zabiegowej w „Rybniczance” + 2 kąpiele termalne w „Wojciechu” lub „Jerzym” (zabiegi ordynuje lekarz). W przypadku braku miejsc w „Wojciechu”/„Jerzym” wszystkie 22 zabiegi będą wykonywane tylko w „Rybniczance”.
Wyjątkiem są turnusy świąteczne zawierające pakiet 16 zabiegów w bazie zabiegowej w „Rybniczance”. Dostępne diety: lekkostrawna,
wegetariańska lub za dopłatą 20zł/doba bezglutenowa. 2 wycieczki piesze z Przewodnikiem Sudeckim, 1 ognisko (miesiące V-X). Parking
bezpłatny.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.

termin

pok. 2-os.
z łazienką

01.03 - 15.03
15.03 - 29.03 1499,28.03 - 12.04
13.04 - 27.04*
01.05 - 15.05 1799,16.05 - 30.05

Cena (zł): uczestnik

termin
01.06 - 15.06
16.06 - 30.06
01.07 - 15.07
16.07 - 30.07
01.08 - 15.08
16.08 - 30.08

pok. 2-os.
z łazienką
1849,-

2049,-

pok. 2-os.
z łazienką

termin
01.09 - 15.09
16.09 - 30.09
01.10 - 15.10
16.10 - 30.10
03.11 - 17.11
17.11 - 01.12

1949,1749,1499,-

Pokój 1-osobowy: cena powiększona o 200 zł (w miesiącach czerwiec – wrzesień).
* turnus świąteczny
Pokój 3-osobowy: cena pomniejszona o 100 zł.
Opiekun bez zabiegów: cena pomniejszona o 150 zł. Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powyższych cen doliczają 8% podatku VAT

₪ Ponadto (dodatkowo płatne):

opłata uzdrowiskowa pobierana na podst. Uchwały Rady Miasta. Dodatkowo płatne wycieczki autokarowe po atrakcjach okolicy i do Czech (m.in. Praga). Odpłatne
wypożyczenie roweru.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich), układ krążenia, oddechowy, cukrzyca, choroby neurologiczne, układ
krwiotwórczy, moczowo-płciowy, reumatyczne, dermatologiczne, upośledzenie
umysłowe, alergia, zaburzenia głosu i mowy, niedoczynność tarczycy, jąkający się,
rozszczep wargi i podniebienia, zaburzenia depresyjne, nerwicowe, zespół Downa,
schorzenia kręgosłupa, laryngologiczne, schorzenia skóry, skolioza, stwardnienie
rozsiane.
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Ośrodek Wczasowy

MIMOZA
w Muszynie

Rej. OR/12/0007/20 OD/12/002/21

Ośrodek Wczasowy MIMOZA położony jest w malowniczej krainie Beskidu Sądeckiego w Muszynie.
W sposób niepowtarzalny łączą się tutaj elementy przyrodnicze, kulturowe oraz ślady historii
(O.W. MIMOZA powstał w roku 1927, wcześniej jako Willa Pokusa, następnie Willa Mimoza)
Położenie obiektu u zboczu góry z ruinami zamku tak zwanej „Baszty” sprzyja wspaniałym
warunkom stworzonym do relaksu i regeneracji sił.

₪ Oferuje:

GÓRY

 pokoje 2-osobowe oraz pokoje typu studio z pełnym węzłem sanitarnym, część pokoi z balkonami, wyposażone
w TV Sat., czajnik;
 zabiegi: masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, masaż wibracyjny aquavibron, okłady borowinowe, galwano-borowina, inhalacje, laseroterapia, lampa sollux, lampa Bio-V, lampa kwarcowa, ultradźwięki, prądy TENS, Kotza, Trauberta,
prądy diadynamiczne (DD), jonoforeza, jonoforeza borowinowa, prądy interferencyjne(ID), galwanizacja, pole magnetyczne, krioterapia miejscowa, pas wibracyjny, ćwiczenia indywidualne i grupowe.
Do dyspozycji: jadalnia z wyśmienitą polską kuchnią (z możliwością dostosowania diety), siłownia, stół do tenisa
stołowego, zadaszona wiata z paleniskiem gdzie organizuje się biesiady i spotkania przy grillu, parking niestrzeżony,

₪ W cenie skierowania:

noclegi, wyżywienie z uwzględnieniem diet: (śniadanie, obiad z deserem i kolacja), badanie lekarskie na początku i na końcu turnusu,
całodobowa opieka pielęgniarska, 20 zabiegów dla uczestnika i opiekuna z zakresu masażu, fizjoterapii, krioterapii, światłolecznictwa,
inhalacji- wg wskazań lekarza, spacer z przewodnikiem po Muszynie, wieczorki taneczne z muzyką na żywo ze słodkim poczęstunkiem,
wycieczka autokarowa.

₪ Ponadto (dodatkowo płatne):

w pobliżu znajduje się lodowisko (zakryte), Ogrody Zmysłów, ruiny zamku Książąt Muszyńskich, Ogrody Biblijne i wiele innych
ciekawych atrakcji.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
turnus
28.05 – 12.06
12.06 – 26.06
26.06 – 10.07
10.07 – 24.07
24.07 – 07.08

pok. 2-os.
1600,1800,1900,-

Cena (zł): uczestnik

turnus
07.08 – 21.08
04.09 – 18.09
18.09 – 02.10
02.10 – 16.10

pok. 2-os.
1900,1800,1700,1600,-

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu, układ krążenia, oddechowy, wzrok, słuch, całościowe zaburzenia rozwojowe, autyzm, neurologiczne, pokarmowy, moczowo-płciowy, cukrzyca, epilepsja,
MPD, SM, zespół Downa, psychiczne, upośledzenie umysłowe, laryngologiczne, onkologiczne, endykrynologiczne, dermatologiczne i inne.

KC OT R tel. 32 259 62 21...5

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE

15

Sanatorium Uzdrowiskowe

MALWA KAMEA
w Polanicy-Zdroju

Rej. OR/02/0001/19 OD/02/0002/20

Enklawa spokoju, kojący klimat i szum rzeki to gwarancja wypoczynku!

Polanica-Zdrój to najpiękniejsze uzdrowisko w Kotlinie Kłodzkiej, miasto leżące w dolinie rzeki Bystrzycy
Dusznickiej w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Gór Stołowych. Łagodny podgórski mikroklimat oraz obfite źródła wód mineralnych stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku. Mieszanina
lasów iglastych i liściastych daje tutaj niezwykłe doznania kolorystyczne, szczególnie jesienią.

GÓRY

₪ Oferuje:

 czteropiętrowy obiekt z windą; pokoje 1-, 2-, 3-osobowe z TV, radiem, telefonem, z pełnym węzłem sanitarnym, ręcznikami, szlafrokami, instalacją przyzywową, obiekt przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 zabiegi: balneoterapia, hydroterapia, krenoterapia masaże lecznicze (część płatnych dodatkowo), kinezyterapia, laseroterapia, elektroterapia, magnetoterapia, naświetlanie, ultradźwięki, krioterapia miejscowa, inhalacje, dodatkowe zabiegi odpłatne;
Do dyspozycji: sala telewizyjna, bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, gry, szachy, sala fitness – bezpłatne korzystanie z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych, Wi-Fi w obiekcie oraz stanowiska internetowe, biblioteczka, bezpłatne wypożyczanie rowerów, bezpłatne
wypożyczenie kijków nordic walking, basen w godzinach 15:00-20:00, jacuzzi w godzinach 15.00-20.00, współpraca z Biurem
Podróży organizującym wycieczki krajowe i zagraniczne, bus komunikacja Sanatorium Malwa – centrum Polanica-Zdrój od poniedziałku do soboty (w wyznaczone godziny, płatne wg cennika), telewizja, czajnik – do dyspozycji w pokoju.

₪ W cenie skierowania:

zakwaterowanie, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarskie, – lekarz w wyznaczonych godzinach, 36 zabiegów zgodnie z zaleceniami lekarza (zabiegi wykonywane od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dnia przyjazdu i wyjazdu oraz dni świątecznych),
kuracja pitna – 5 litrów wody leczniczej, gimnastyka poranna na świeżym powietrzu (od pn do pt, od IV do X), raz w tygodniu gimnastyka
relaksacyjna (w wyznaczonej godzinie popołudniowej), nieograniczone wejścia na basen oraz jacuzzi (basen w wyznaczonych godzinach,
jacuzzi włączane automatycznie co pół godziny na 15 min. w godz. otwarcia basenu), wyżywienie – 3 posiłki dziennie serwowane do
stolika (opieka dietetyka, możliwość wyboru diet – niektóre płatne), 2 spacery z przewodnikiem Gór Stołowych, 2 marsze z instruktorem
nordic walking (od V do X), 3 wieczorki taneczne z muzyka na żywo, ognisko z pieczeniem kiełbasek przy muzyce biesiadnej (od IV do X),
wycieczka krajoznawcza Wambierzyce, bezpłatne TV, bezpłatny parking.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
terminy
22.01 – 05.02
05.02 – 19.02
19.02 – 05.03
06.03 – 20.03
21.03 – 04.04
05.04 – 19.04*

pok.
2, 3-os.

2240,-

2380,-

terminy
20.04 – 04.05
05.05 – 19.05
20.05 – 03.06
05.06 – 19.06
20.06 – 04.07
05.07 – 19.07

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

pok.
2, 3-os
2380,-

2800,-

terminy
20.07 – 03.08
04.08 – 18.08
19.08 – 02.09
03.09 – 17.09
18.09 – 02.10
02.10 – 16.10

pok.
2, 3-os

2800,-

Cena (zł): uczestnik
pok.
terminy
2, 3-os
17.10 – 31.10
2380,05.11 – 19.11
20.11 – 04.12
2240,04.12 – 18.12
22.12 – 05.01.22**
3290,-

* turnus wielkanocny
** turnus świąteczno-noworoczny.
Dopłata do diety bezglutenowej oraz innych wymagających zakupu
dodatkowych produktów 200 zł od osoby.
Dopłata do pok. 1-osob. od 140 do 350 zł w zależności od terminu.
W ofercie turnusy po przebytym Covid-19- szczegóły w siedzibie biura.

₪ Cena nie zawiera:

opłaty uzdrowiskowej, doby poprzedzającej przyjazd (cena ustalona z recepcją),
pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych nie ujętych w cenie skierowania.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

dysfunkcja narządu ruchu (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim),
mózgowe porażenie dziecięce, układ krążenia, pokarmowy, oddechowy, moczowo-płciowy, schorzenia neurologiczne, reumatyczne, choroba Parkinsona, zespół
Downa, narządów wydzielania wewnętrznego, upośledzenie umysłowe, cukrzyca,
otyłość, padaczka, autyzm, schorzenia kręgosłupa, stwardnienie rozsiane, kobiety
po mastektomii.
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Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

JANTAR

w Polanicy-Zdroju
Rej. OR/32/0016/21 OD/02/0004/21

Klimat i przyroda sprzyjają rehabilitacji i wypoczynkowi

Ośrodek Jantar położony jest w samym sercu uzdrowiskowej części Polanicy. Od Parku
Zdrojowego, pełnego starych drzew i egzotycznych krzewów, dzieli go jedynie szerokość jezdni,
a 300 metrów od pijalni Wielkiej Pieniawy. Niezwykle łagodny mikroklimat, mieszanina drzew iglastych i liściastych, różne gatunki bogatej roślinności zapewniają znakomitą regenerację zdrowia.

₪ Oferuje:

GÓRY

 komfortowe pokoje (w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) 2-, 3-, 4-osobowe. Wszystkie
z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w TV, chłodziarki, czajniki bezprzewodowe, internet;
 zabiegi: kinezyterapia, fizykoterapia, magnetoterapia, laseroterapia, światłoterapia, hydroterapia, mata masująca, fotel masujący, kąpiel perełkowa, diadynamik, jonofereza, magnetronik, lampa sollux, UGUL, rowery treningowe, atlas,
okłady borowinowe, bieżnia, laser punktowy, krioterapia miejscowa, aquavibron, drenaż limfatyczny, nordic walking.
Baza zabiegowa w całości w obiekcie JANTAR 2.
Do dyspozycji: sala konferencyjna, restauracja z możliwością organizowania wieczorków tanecznych, siłownia,
sauna, internet bezprzewodowy, bilard, możliwość wypożyczania książek, parking monitorowany. W Parku Zdrojowym – w okresie od wiosny do jesieni – pokazy kolorowej i grającej fontanny, sala koncertowa, teatr.
Rehabilitacja i turnusy realizowane są w dwóch obiektach: JANTAR i JANTAR 2 – w pełni przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych.

₪ W cenie skierowania:

noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie – serwowane do stolików; diety płatne dodatkowo) 3 zabiegi dziennie (10 dni zabiegowych)
– według zalecenia lekarza, opieka pielęgniarska, wizyta lekarska dwa razy w turnusie, 5 wejść na basen „Słoneczne Termy”, 2 wyjścia
z instruktorem nordic walking (od maja do października), gimnastyka poranna na świeżym powietrzu (od maja do października), wycieczka autokarowa (wstępy do atrakcji płatne), program kulturalno-oświatowy.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin

pok. 2-os.

termin

Cena (zł): uczestnik
pok. 2-os.

15.01 – 29.01
16.05 – 30.05
2350,30.01 – 13.02
01.06 – 15.06
1650,2460,14.02 – 28.02
16.06 – 30.06
01.03 – 15.03
01.07 – 15.07
1570,16.03 – 30.03
16.07 – 30.07
2580,31.03 – 14.04
1820,01.08 – 15.08
15.04 – 29.04* 2400,16.08 – 30.08
01.05 – 15.05
2260,01.09 – 15.09
2460,** turnus świąteczno-noworoczny – cena bez balu (z balem bez alkoholu 3020 zł).

termin
16.09 – 30.09
01.10 – 15.10
16.10 – 30.10
04.11 – 18.11
19.11 – 03.12
04.12 – 18.12
19.12 – 02.01.23**
* turnus świąteczny

pok. 2-os.
2460,2260,1820,2800,-

Zniżki dla dzieci. | Dopłata do pok. 1-osobowego 400 zł.
Uwaga! Istnieje możliwość dokupienia zabiegów.
Cena turnusu nie ulega zmianie, jeżeli lekarz nie zaleci zabiegów.

₪ Dodatkowo płatne:

opłata uzdrowiskowa, parkingowa, dopłata do diet 300 zł, wycieczki fakultatywne

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu, neurologiczne, układ krążenia, pokarmowy, oddechowy, krwiotwórczy,
cukrzyca, padaczka, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, przewlekłe zapalenie wątroby, trzustki, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, wymagające
leczenia dietami eliminacyjnymi, kobiety po mastektomii.
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Ośrodek Profilaktyki Zdrowia
i Rehabilitacji

WILLA LUBOŃ WIELKI
w Rabce-Zdroju

Rej. OR/12/0006/20 OD/12/0009/19

Rabka-Zdrój – perła Małopolski południowej

Rabka-Zdrój słynie z jednego z najpiękniejszych w Polsce parków zdrojowych. Położona jest
na granicy dwóch pasm górskich – Beskidu Wyspowego i Gorców, a jej kotlinowe położenie
zapewnia osłonę od silnych wiatrów i łagodny klimat. Klimat Rabki sprzyja leczeniu wielu chorób,
m.in. układu oddechowego, krążenia, przemiany materii, reumatycznych i innych.
Tężnia Solankowa z Pijalnią Wód Mineralnych znajdująca się na terenie Parku Zdrojowego to
dodatkowy atut dla kuracjuszy potrzebujących leczniczego wypoczynku.

GÓRY

₪ Oferuje:

 profesjonalną opiekę medyczną i rehabilitacyjną, pełną bazę zabiegową z zapleczem rehabilitacyjnym; pokoje 2-, 3i 4-osobowe z łazienką, balkonem i TV oraz dwupokojowe studio dla rodzin;
 zabiegi: masaże (suchy: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny; przyrządowy – aquavibron, fotel masujący); hydroterapia: kąpiele wirowe kończyn dolnych i górnych, okłady borowinowe, hydromasaż; fizykoterapia: światłoterapia (bioptron, sollux), ultradźwięki, elektroterapia (prądy interferencyjne, jonoforeza, DD, prądy TENS i inne),
inhalacje, laseroterapia, magnetoterapia, krioterapia miejscowa, aromaterapia, łóżko nefrytowe Ceragem; kinezyterapia: terapia skolioz, ćwiczenia przyrządowe, gimnastyka grupowa i indywidualna, fala uderzeniowa
– odpłatna.
Do dyspozycji: basen zewnętrzny zamykany kapsułą, siłownia, sauna sucha, bilard, tenis stołowy, zaplecze kulturalno-oświatowe, dostęp do internetu bezprzewodowego, sala projekcyjna z kinem domowym, pokój zabaw
dla dzieci, boisko do gier zespołowych, plac zabaw z trampoliną, iłownia zewnętrzna, teren na ognisko i grilla,
bezpłatny parking.

₪ W cenie skierowania:

noclegi, wyżywienie (diety), opieka medyczna, dwa zabiegi fizykalne + poranna gimnastyka ogólnorozwojowa grupowa w dni robocze,
nielimitowane korzystanie z basenu i siłowni, treningi nordic walking z instruktorem, 1 wycieczka autokarowa,wieczorek zapoznawczy,
wieczór z dobrym filmem, wieczorki karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewaniem, ciekawy program kulturalno-oświatowy, program profilaktyczno-edukacyjny „Sięgnij po zdrowie”.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.

Cena (zł): uczestnik/opiekun z zabiegami

termin
pok. 2-os. / 3-, 4-os.
studio rodzinne
termin
pok. 2-os. / 3-, 4-os.
28.05 – 10.06
23.07 – 05.08
2150,- / 2100,2150,2300,- / 2200,11.06 – 24.06
06.08 – 19.08
2200,- / 2150,2200,2200,- / 2150,25.06 – 08.07
20.08 – 02.09
2300,- / 2200,2250,2150,- / 2100,09.07 – 22.07
03.09 – 16.09
Niezgłoszenie rezygnacji opiekuna z zabiegów będzie uważane jako turnus opiekuna z zabiegami.
Opiekun bez zabiegów – 100 zł zniżki

studio rodzinne
2250,2200,2150,-

₪ Ponadto:

Ceny dotyczą uczestników z zabiegami. Opiekun z zabiegami – cena jak uczestnik. Opiekun bez zabiegów – 100zł zniżki (niezgłoszenie
rezygnacji opiekuna z zabiegów będzie uważane jako turnus opiekuna z zabiegami). Dziecko (nie uczestnik) do ukończenia 3 lat bez
świadczeń – opłata 600 zł. Dziecko dodatkowe (nie uczestnik) w wieku 3 – 7 lat z własnym łóżkiem oraz połówka wyżywienia (bez
zabiegów) – 1100 zł. Dziecko dodatkowe (nie uczestnik) w wieku 7–12 lat bez zabiegów – zniżka 300zł od ceny danego turnusu. Dopłata
do pokoju 1–os – 300zł. Cena nie zawiera opłaty uzdrowiskowej. Ośrodek pobiera
opłatę uzdrowiskową w kwocie 3,10zł/osoba dorosła/za każdy dzień pobytu oraz
1,60zł/ dziecko/ za każdy dzień pobytu
.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
wzrok, słuch, układ oddechowy, pokarmowy, krążenia, krwiotwórczy, moczowo-płciowy, schorzenia neurologiczne, psychiczne, reumatyczne, laryngologiczne,
dermatologiczne, endokrynologiczne, metaboliczne, narządów wydzielania wewnętrznego, przewlekłe choroby wątroby, kręgosłupa, niedoczynność tarczycy, skolioza, wady postawy, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, zespół
Downa, autyzm, cukrzyca, choroby przemiany materii, padaczka, alergia, zaburzenia
rozwoju psychoruchowego, depresyjne, nerwicowe, otyłość, rozszczep wargi i podniebienia, kobiety po mastektomii.
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Centrum Rehabilitacyjne

Hotel***
MONTTIS

w Suchej Beskidzkiej
Rej. OD/12/0016/19

Rehabilitacja, odnowa biologiczna i wypoczynek

Nowocześnie i komfortowo wyposażone Centrum Rehabilitacyjne Hotel Monttis,
położone w przepięknym krajobrazie Beskidów, jest idealnym miejscem
do poprawy zdrowia, a także odpoczynku i relaksu.

₪ Oferuje:

 pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami, TV SAT i telefon;
 zabiegi: laseroterapia, magnetoterapia, jonoforeza, prąd Traberta, prądy TENS, prądy Kotza,
ultradźwięki, fonoforeza, masaż aquawibron, masaż limfatyczny BOA, masaż na materacu Enabio, lampa lumina, inhalacje, gimnastyka indywidualna.
Do dyspozycji: tenis stołowy, boiska sportowe – w odległości 100 m., basen kryty 50 m.
noclegi, wyżywienie – turnus rozpoczyna się i kończy obiadem (3 posiłki dziennie serwowane, możliwość diet), opieka medyczna i rehabilitacyjna, 2 badania lekarskie – początkowe i końcowe, 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie
(w dni robocze), 4 razy po jednej godzinie w trakcie pobytu wizyta na basenie (50 m od hotelu), codzienna gimnastyka poranna, wycieczka
do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, 2 wieczorki, wycieczka po Suchej Beskidzkiej z przewodnikiem, grill.

GÓRY

₪ W cenie skierowania:

₪ Ponadto (dodatkowo płatne):

imprezy sportowe, uroczyste kolacje, wieczory regionalne, kuligi białe i zielone, wycieczki i inne atrakcje, sauna, siłownia, bilard, wypożyczalnia rowerów, leżaków, sala komputerowa, grota solno – jodowa (100 m. od hotelu).

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin
uczestnik / opiekun termin
uczestnik / opiekun
14.03 – 27.03
06.06 – 19.06
1850,28.03 – 10.04
20.06 – 03.07
2100, 25.04 – 08.05
1900,05.09 – 18.09
05.05 – 18.05
1950,26.09 – 09.10
1950,Pok. 1-os. dopłata 300 zł. Dzieci do 3 lat – 400,-zł. (bez świadczeń).
Dzieci od 4 do 14 lat zniżka 20% kosztu skierowania (1/2 żywienia).

Cena (zł)
termin
03.10– 16.10
03.11– 16.11
21.11 – 04.12
05.12 – 18.12

uczestnik / opiekun
1850,1800,-

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, słuchu, wzroku, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna,
padaczka, układ krążenia, oddechowy, cukrzyca, schorzenia kręgosłupa, dermatologiczne, laryngologiczne, endokrynologiczne, metaboliczne, onkologiczne,
układ immunologiczny, złego wchłaniania, kobiety po mastektomii, alergia,
choroby narządów wydzielania wewnętrznego, neurologiczne, reumatyczne, układ krwiotwórczy, moczowo-płciowy, pokarmowy, skolioza, przewlekłe
choroby wątroby, przewlekłe choroby trzustki, wady postawy, zaburzenia
głosu i mowy, zespół Williego-Pradera, autyzm, celiakia, choroby przemiany materii, skóry, wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, choroba
Alzhaimera, Parkinsona, fenyloketonuria, hemofilia, mukopolisacharydoza,
mukowiscydoza, mózgowe porażenie dziecięce, niedoczynność tarczycy,
wady genetyczne, zaburzenia nerwicowe, depresyjne, psychoorganiczne, rozwoju psychoruchowego, zespół Downa, SM, jąkający się, głuchoniewidomi.
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

ADAM

w Szczyrku
Rej. OD/24/0004/19 OR/24/0010/20

Położony w Beskidzie Śląskim u podnóża Klimczoka i Skrzycznego w kotlinie rzeki Żylicy.
Dzięki swojej bardzo atrakcyjnej lokalizacji stwarza wymarzone warunki do licznych spacerów,
górskich wycieczek oraz uprawiania sportów zimowych. Okolica, w której znajduje się Ośrodek
„Adam” oferuje wiele możliwości przyjemnego spędzania czasu, czynnego lub biernego
odpoczynku oraz uprawiania sportu.

GÓRY

₪ Oferuje:

 zakwaterowanie w 3-piętrowym obiekcie posiadającym windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
w pokojach 1, 2, 3-osobowych oraz pokojach typu studio 4, 5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, radiem
i TV;
 zabiegi: gimnastyka indywidualna, UGUL, jonoforeza, prądy Traberta, prądy TENS, prądy Kotz’a, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, diadynamik, pole magnetyczne, ultradźwięki, fonoforeza, laser, lampa sollux,
lampa bioptron, lampa BIO-V, sanotherm, diatermia, terapia energotonowa, tlenoterapia, termożele, BOA, łóżko
Caragem, HIVAMAT, fotel masujący, aquavibron, wirówka kończyn dolnych i górnych, okłady borowinowe, inhalacja solankowa, inhalacja z lekiem;
zabiegi dodatkowo płatne: leczenie metodą McKenzie, kinesiotaping, krioterapia miejscowa (jeden
punkt) ciekłym azotem, masaż klasyczny leczniczy, drenaż limfatyczny, masaż relaksacyjny, kąpiel
perełkowa-indywidualna, kąpiel solankowa.

₪ W cenie skierowania:

noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie w formie szwedzkiego stołu), diety do uzgodnienia, konsultacja medyczna, opieka pielęgniarska na miejscu, opieka lekarska, 2 zabiegi dziennie indywidualne jak również 2 zabiegi zbiorowe jeżeli dysfunkcja narządu ruchu na
to zezwala (10 dni zabiegowych), wieczorek zapoznawczy i pożegnalny – zabawa taneczna przy zespole muzycznym, kabaret góralski, spotkanie z gawędziarzem, wyjście na seans filmowy, 2 wycieczki autokarowe, wycieczki piesze po okolicy, wykłady i prelekcje.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
turnus
22.03 - 05.04
08.04 - 22.04
26.04 - 10.05
13.05 - 27.05
30.05 - 13.06
16.06 - 30.06

pok.
1-os./2-os./3-os.
1950,-/1650,-/1500,2200,-/1900,-/1750,2400,-/2100,-/1950,-

turnus
03.07 - 17.07
20.07 - 03.08
06.08 - 20.08
23.08 - 06.09
09.09 - 23.09

pok.
1-os./2-os./3-os.

2550,-/2250,-/2100,-

turnus
26.09 - 10.10
13.10 - 27.10
04.11 - 18.11
21.11 - 05.12
19.12 - 02.01.23

Cena (zł): uczestnik
pok.
1-os./2-os./3-os.
2350,-/2050,-/1900,2250,-/1950,-/1800,1950,-/1650,-/1500,2850,-/2500,-/2350,-

2500,-/2200,-/2050,-

Uwaga! pokoje na III piętrze (okna dachowe) – 50 zł zniżki (od osoby od ceny turnusu).
Ośrodek nie przyjmuje dzieci z dofinansowaniem PFRON do 18 r.ż.
Na terenie ośrodka niestrzeżony monitorowany parking płatny 5zł/doba.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), słuchu,
wzroku, upośledzenie umysłowe, padaczka, układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, immunologiczny, schorzenia reumatologiczne,
metaboliczne, endokrynologiczne, onkologiczne, dermatologiczne, laryngologiczne, wady genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, alergia, zaburzenia głosu i mowy, kobiety po mastektomii.
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Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

MUFLON
w Ustroniu

Rej. OR/24/0003/19 OD/24/0003/19

Malowniczo położony na zboczu Równicy

Ośrodek położony w uzdrowiskowej dzielnicy Ustroń Zawodzie (w pobliżu ośrodka przystanek autobusowy).
Ma kształt piramidy i jest ciekawie wkomponowany w krajobraz górski. Posiada duży zagospodarowany teren
w otoczeniu lasów iglastych i liściastych, co gwarantuje możliwość wypoczynku i relaksu.

₪ Oferuje:

₪ W cenie skierowania:

GÓRY

 pokoje 2- osobowe wyposażone w pojedyncze łóżka z możliwością ich złączenia, 3-osobowe typu studio oraz
apartamenty . Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w TV, bezpłatny dostęp do internetu.
Część pokoi dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
 zabiegi: kinezyterapia, fizykoterapia, balneoterapia, hydroterapia, termoterapia, inhalacje, masaże leczniczo-relaksacyjne.
Do dyspozycji: jadalnia, kawiarnia, parking, góralska bacówka z paleniskiem i grillem, stół do gry w bilarda, piłkarzyki, stół do ping ponga, sala TV, wypożyczalnia rowerów i kijków nordic walking, bezprzewodowy internet.
Obiekt posiada windę.
noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie - śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane) z możliwością diet, badania
lekarskie, opieka lekarsko-pielęgniarska, zabiegi rehabilitacyjne w dni robocze (2 zabiegi indywidualne + 2 zabiegi grupowe w tym
muzykoterapia), 2 zajęcia z psychologiem, wieczorki taneczne, ogniska, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki piesze, spacery
z kijkami nordic walking, parking, za dodatkową odpłatnością wycieczki autokarowe turystyczno-krajoznawcze.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
turnus

pok. 2-os

turnus

08.01 – 22.01
22.01 – 05.02
05.02 – 19.02
19.02 – 05.03
05.03– 19.03
19.03 – 02.04

2100,-

23.04 – 07.05
07.05 – 21.05
21.05 – 04.06
04.06 – 18.06
03.09 – 17.09
17.09 – 01.10

2200,-

Cena (zł):
pok. 2-os

2300,-

01.10 – 15.10
15.10 – 29.10
29.10 – 12.11
12.11 – 26.11
26.11 – 10.12

2200,2000,-

₪ Dopłaty i zniżki:

Cena dla opiekuna bez zabiegów 200 zł taniej. Dopłata do pok. 1-osob. 500 zł,
Rabat dla dzieci do lat 10 (1/2 porcji wyżywienia) – 40% bez zabiegów
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powyższych
cen doliczają 8% podatku VAT

₪ Cena nie zawiera:

opłaty klimatycznej, pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka - poza ujętymi w cenie skierowania.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, układ krążenia, moczowo-płciowy, pokarmowy, oddechowy, kobiety po mastektomii, schorzenia dermatologiczne, choroby wydzielania wewnętrznego, neurologiczne, przemiana
materii, reumatologiczne, układ krwiotwórczy, z chorobą Alzheimera, Parkinsona, cukrzyca, mózgowe porażenie dziecięce, przewlekłe zapalenie trzustki,
zaburzenia depresyjne, głosu i mowy, zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
zespół: Downa, schorzenia endokrynologiczne, laryngologiczne, onkologiczne,
metaboliczne, całościowe zaburzenia rozwojowe, z alergią, z autyzmem.
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Uzdrowisko

USTROŃ
w Ustroniu

Rej. OR/24/0007/19 OD/24/0011/19

Nowoczesna rehabilitacja, własne surowce naturalne oraz wieloletnie tradycje

Uzdrowisko Ustroń to jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie. Wyróżnia go szeroka gama
zabiegów rehabilitacyjnych oraz wellness, doświadczenie i profesjonalizm kadry, komfortowa i rozbudowana
baza noclegowa oraz idealna lokalizacja u stóp Beskidów. Uzdrowisko Ustroń tworzą cztery sanatoria : Równica-realizowane są turnusy PFRON oraz Kos, Narcyz i Rosomak ;3-gwiazdkowy Hotel Wilga oraz dwie bazy
zabiegowe: Medical & SPA Prestige Club oraz Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia.

GÓRY

₪ Oferuje:

 profesjonalną kadrę medyczno-rehabilitacyjną, specjalistyczny plan zabiegów terapeutycznych dostosowany do
indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, komfortową bazę noclegową;
 zabiegi: kinezyterapia (gimnastyka grupowa lub gimnastyka na przyrządach), fizykoterapia (zabiegi z zakresu
światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, krioterapii, ultrasonoterapii), masaż leczniczy, kąpiel solankowa
lub gimnastyka w basenie, grota solna, inhalacje solankowe. Program PFRON Równica dla osób po mastektomii: zabiegi z zakresu kinezyterapii (gimnastyka grupowa lub gimnastyka na przyrządach), fizykoterapia (zabiegi
z zakresu światłolecznictwa, krioterapii miejscowej, hydroterapii: kąpiel wirowa kończyn), automasaż, grota solna,
masaż pneumatyczny BOA oraz masaż klasyczny lub limfatyczny.
Do dyspozycji: nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, zmodernizowane baseny solankowe z nowoczesną strefą szatni – łatwy dostęp do basenów dla osób niepełnosprawnych, siłownia, sala fitness, sauny, grota solna, Klub Kuracjusza, biblioteka. W pobliżu Uzdrowiska znajduje się pijalnia wód oraz liczne ścieżki spacerowe.

₪ W cenie skierowania:

noclegi i wyżywienie: śniadanie(w formie bufetu lub serwowane), obiad i kolacja, 33 zabiegi w trakcie turnusu wg zaleceń lekarza ( program zabiegów: 10 zabiegów z zakresu kinezyterapii, 10 zabiegów z zakresu fizykoterapii, 4 zabiegi: kąpiel solankowa lub gimnastyka
w basenie, 4 wejścia do groty solnej, 4 inhalacje solankowe, 1 masaż leczniczy) konsultacja lekarska, nadzór lekarsko-pielęgniarski.
Udział w zapoznawczym wieczorku tanecznym, ognisko z pieczeniem kiełbasek, koncert, recital lub prezentacja slajdów przyrodniczych (realizacja uzależniona od sytuacji epidemicznej).

₪ Dodatkowo:

możliwość dokupienia zabiegów z atrakcyjnymi rabatami w Medical & SPA Prestige Club, Uzdrowiskowa Akademia Zdrowia, gry
indywidualne, mini tężnia w Uzdrowiskowym Instytucie Zdrowia.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.

Cena (zł): uczestnik
RÓWNICA
pok 1-os / miejsce w pok 2-os
pok 1-os / miejsce w pok
standard komfort
2-os standard podwyższony

termin
17.10 – 31.10
14.11 – 28.11
09.12 – 23.12

3350,- / 2650,-

3750,-/ 3050-

Uwaga! Cena dla opiekuna bez zabiegów – taniej o 130 zł (miejsce w pok. 2-os.).
NOWOŚĆ! Rehabilitacja pulmonologiczna po COVID-19.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

Sanatorium Równica: dysfunkcja narządu ruchu (w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich), choroby układu krążenia, oddechowego, schorzenia neurologiczne.
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Hotel*** NAT Ustroń

(ZIEMOWIT)
w Ustroniu

Rej. OD/24/0010/19

Malownicze krajobrazy, czyste powietrze

Ustroń to znane uzdrowisko, centrum wczasowe położone w dolinie rzeki Wisły, pośród malowniczych zboczy Równicy i Czantorii w Beskidzie Śląskim. Hotel usytuowany jest na Skarpie Wiślanej
w uzdrowiskowej części Ustronia – Zawodziu, w bliskiej odległości od centrum
oraz od głównych obiektów uzdrowiskowych.

₪ Oferuje:

₪ W cenie skierowania:

GÓRY

 pokoje 2-, 3-, 4- osobowe. Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł sanitarny, telefon, TV;
 zabiegi: hydromasaż, kąpiel wirowa rąk, nóg, nóg i kręgosłupa lędźwiowego, inhalacje, masaże klasyczne, okłady borowinowe-kompres, zabiegi elektryczne, ultradźwięki, pole magnetyczne, aquavibron, tlenoterapia, lampa sollux, laser-skaner,
krioterapia ciekłym azotem, kąpiel perełkowa (zwykła lub z olejkiem aromatycznym), fotel masujący, sala gimnastyczna,
masaż uciskowy sekwencyjny „boa”, gimnastyka lecznicza w wodzie.
Do dyspozycji: sala restauracyjna, sale konferencyjne, sala gimnastyczna, parking płatny (monitorowany, ogrodzony, oświetlony), zadaszone miejsce na ognisko, grill, duży hotelowy ogród ze strefą relaksu, minisiłownia zewnątrzna, sauna, kryty
basen rekreacyjny. Hotel posiada windę.

noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane; diety poza cukrzycową płatne dodatkowo), opieka medyczna i rehabilitacyjna, 2 badania lekarskie, 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) – zgodnie z zaleceniem lekarza, gimnastyka poranna, 1 godz. basenu dziennie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki, wycieczki.

₪ Cena nie zawiera:

opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej (z opłaty parkingowej zwolnione są osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej), pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka – poza ujętymi w cenie
skierowania.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin
14.05 – 28.05
01.10– 15.10
15.10 – 29.10

pok. 2-os.
2970,2940,-

termin

Cena (zł): uczestnik

pok. 2-os.

05.11 – 19.11
19.11 – 03.12

2910,-

03.12 – 17.12

Dopłaty i zniżki:
Cena dla opiekuna bez zabiegów – 200 zł
taniej.
Dopłata do diet (poza cukrzycową) 15 zł/doba
od osoby
Dopłata do pok. 1-osob.: 600 zł,
Pokój 3, 4-osobowy – 200 zł taniej
Zniżki dla dzieci.

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

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), słuchu,
upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, układ krążenia, inne
dysfunkcje i schorzenia: kobiety po mastektomii, schorzenia dermatologiczne, choroby wydzielania wewnętrznego, neurologiczne, przemiana materii,
reumatologiczne, układ krwiotwórczy, moczowo-płciowy, pokarmowy, leczenie dietami eliminacyjnymi, choroba Alzheimera, Parkinsona, cukrzyca, mózgowe porażenie dziecięce, mukopolisacharydoza, niedoczynność tarczycy,
otyłość, przewlekłe zapalenie wątroby, wady postawy, zaburzenia depresyjne, głosu i mowy, psychoorganiczne, zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
zespół: Downa, Marfana, Williego-Pradera, schorzenia endokrynologiczne,
kręgosłupa, laryngologiczne, onkologiczne, układ immunologiczny, oddechowy, złego wchłaniania, skolioza, stwardnienie rozsiane, osoby po laryngektomii.

KC OT R tel. 32 259 62 21...5
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Centrum Rekreacji i Rehabilitacji

JUBILAT
w Wiśle

Rej. OR/24/0001/22 OD/24/0008/21

Wisła to atrakcyjna miejscowość w Beskidzie Śląskim

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Jubilat to położony w zacisznym miejscu na zielonym,
słonecznym stoku Bukowej w Wiśle, nowoczesny ośrodek z basenem i komfortowymi pokojami
z widokiem na góry. Jubilat położony jest blisko centrum, blisko szlaków turystycznych, alejek
spacerowych, aquaparku, dworca kolejowego i autobusowego, oddalony od ruchu ulicznego.

GÓRY

₪ Oferuje:

 pokoje 1 i 2-osobowe, segmenty dwupokojowe, apartamenty,wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone
w radio, telefon i TV SAT, internet Wi-Fi, pokoje dwuosobowe posiadają balkon;
 zabiegi: fizykoterapia, magnetoterapia, elektroterapia, światłolecznictwo, laseroterapia, krioterapia, masaż klasyczny, hydroterapia, okłady borowinowe, terapia ultradźwiękami, inhalacje.
Do dyspozycji: baza zabiegowa, basen rehabilitacyjny, siłownia, gabinety: masażu, do zabiegów błotnych i
borowinowych oraz do fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii; sauny, stół do tenisa, windy osobowe, tężnia
solankowa, parking (bezpłatny).

₪ W cenie skierowania:

dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne w wersji standard, pełne wyżywienie – posiłki serwowane przez kelnera, konsultacje lekarskie na początku i końcu turnusu, obsługa pielęgniarska, program animacyjny, 8 dni zabiegowych bez sobót, świąt i niedziel,
w tym: 16 zabiegów fizjoterapeutycznych, zabieg ruchowy gimnastyka poranna, seanse w tężni solankowej; wieczorki taneczne,
występy regionalnych grup śpiewaczych, kabarety, biesiady przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i wiele innych. Wszyscy Goście
w czasie pobytu korzystają bez dodatkowych opłat z: basenu rehabilitacyjnego z masażerami i kaskadami, siłowni rehabilitacyjnej, sauny fińskiej, sauny Infrared.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin

cena (zł)

termin

17.01 – 30.01
31.01 – 13.02
14.02 – 27.02
01.03 – 14.03
15.03 – 28.03
29.03 – 11.04
12.04 – 25.04*

1690,-

26.04 – 09.05
10.05 – 23.05
24.05 – 06.06
07.06 – 20.06
21.06 – 04.07
05.07 – 18.07
19.07 – 01.08

1790,1690,2190,2290,-

Cena (turnus podst.): uczestnik
cena (zł)
2390,2490,2590,2690,-

termin
02.08 – 15.08
16.08 – 29.08
30.08 – 12.09
13.09 – 26.09
27.09 – 10.10
11.10 – 24.10

Ważne! Zniżki dla dzieci. Akceptowany pobyt ze zwierzętami (odpłatnie).
Ośrodek jest całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym
na wózkach inwalidzkich, posiada podjazdy, windy osobowe i pokoje dla
osób niepełnosprawnych, basen rehabilitacyjny z ciepłą wodą i windą do
basenu.

cena (zł)
2690,2590,2490,-

termin
25.10 – 07.11
08.11 – 21.11
22.11 – 05.12
06.12 – 19.12
20.12 – 02.01.23**
27.12 – 09.01.23

cena (zł)

2290,3190,2490,-

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

₪ Cena nie zawiera:

wycieczek krajowych i zagranicznych, kuligów zimą i latem.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (w tym osoby na wózkach inwalidzkich), upośledzenie umysłowe,
choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu krążenia, autyzm, choroby
neurologiczne, onkologiczne, immunologiczne, reumatyczne, układ moczowo-płciowy, pokarmowy, oddechowy, mózgowe porażenie dziecięce, zespół
Downa, choroba Alzheimera, schorzenia kręgosłupa, wady postawy, skolioza,
stwardnienie rozsiane, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, oraz kobiety po
mastektomii.
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Centrum Rehabilitacji

KROKUS
w Wiśle

Rej. OR/24/0012/19 OD/24/0005/21

Wyjątkowe położenie i piękny widok na panoramę miasta

Centrum Rehabilitacji Krokus znajduje się na południowym zboczu Partecznika, na wysokości 529 m
n.p.m. Wystarczy tylko otworzyć okno, by oczom ukazał się niezapomniany widok Beskidów i leżącej
w ich sercu Wisły. Krokus znajduje się blisko centrum miasta, do którego można dojść w niecałe 20 minut. Obiekt usytuowany jest w cichej i spokojnej okolicy, z dala od hałaśliwych ulic,
co gwarantuje spokój odpoczywającym.

₪ Oferuje:

GÓRY

 pokoje 1-, 2-, 3- osobowe oraz apartamenty w trzypiętrowym budynku. Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł sanitarny, TV + sat,
czajniki wraz z zastawą, ręczniki, drobne kosmetyki, wyposażone w pojedyncze łózka z możliwością zsunięcia. Większość pokoi posiada
balkon, w recepcji można wypożyczyć leżaki. Na terenie całego obiektu jest stały dostęp do sieci wi-fi.;
 zabiegi: masaże: (masaż BOA do 15 minut, za dodatkową odpłatnością – masaż częściowy kończyn, masaż klasyczny (całe
ciało), kręgosłupa, odcinkowy kręgosłupa); fizykoterapia (jonoforeza, diadynamik, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy
Traberta, elektrostymulacja, magnetoterapia, laseroterapia, ultradźwięki, fonoforeza, lampa sollux, inhalacje); kinezyterapia
(ćwiczenia czynne w odciążeniu (UGUL), ćwiczenia indywidualne, samowspomagające, terapia indywidualna. Za dodatkową
odpłatnością kinesiotaping); hydroterapia za dodatkową odpłatnością (kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, perełkowa/hydromasaż); termoterapia (krioterapia miejscowa, okłady borowinowe, za dodatkową odpłatnością – sauna).
Do dyspozycji: jadalnia, baza zabiegowa, strefa ruchu, duży przestronny ogród z altanką i ławeczkami, ping-pong, kijki
do nordic walking, wypożyczalnia książek, za dodatkową odpłatnością - wypożyczalnia rowerów (kwiecień – październik),
monitorowany i oświetlony parking samochodowy. Obiekt posiada windę.

₪ W cenie skierowania:

noclegi w komfortowych pokojach, pełne wyżywienie (śniadanie i kolacje w formie bufetu*, obiad wraz z podwieczorkiem serwowane)
z możliwością diet - niektóre płatne dodatkowo, badania lekarskie, 20 zabiegów rehabilitacyjnych przepisanych przez lekarza (za wyjątkiem masaży i kąpieli), gimnastyka, dzień potraw regionalnych, biesiada grillowa przy udziale kapeli góralskiej (w ramach kolacji), wieczór taneczny przy udziale Dj wraz z drobnym poczęstunkiem, zjazdy do centrum miasta (4 x na turnus), wycieczka ciuchcią wiślańską
po Wiśle i okolicy, wieczorki filmowe, spacer z kijkami nordic walking.
Dopłata do pok. 1-os. bez
* uzależnione od obowiązujących obostrzeń sanitarnych
balkonu 10 zł/doba, z balkonem
TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
Cena (zł): uczestnik 25 zł/doba, za niewykorzystane
miejsce w pok. 50 zł/doba,
termin
pok. 2-os. termin
pok. 2-os. termin
pok. 2-os.
do apartamentu 200 zł/doba.
20.03 – 02.04
1669,11.06 – 24.06
25.09 – 08.10
Dopłata do diet 20 zł/doba.
Dodatkowy pakiet 10 zabiegów
10.04 – 23.04
2899,30.07 – 12.08
09.10 – 22.10
1799,2099,(bez masaży i kąpieli) 150 zł.
24.04 – 07.05
2549,28.08 – 10.09
06.11 – 19.11
Uwaga! Cena dla opiekuna bez
15.05– 28.05
1799,11.09 – 24.09
14.12 – 27.12
3499,zabiegów – 100 zł taniej
20.12 – 02.01.23 3799,-

₪ Cena nie zawiera:

opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej, pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka –
poza ujętymi w cenie skierowania.
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do owyższych cen doliczają 8% podatku VAT.
Ośrodek organizuje turnusy dla kobiet po mastektomii i turnusy po covidowe.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, układ krążenia, inne dysfunkcje i schorzenia: kobiety po mastektomii, jąkający się, alergia, autyzm, celiakia,
choroby narządów wydzielania wewnętrznego, przemiany materii, neurologiczne,
reumatyczne, skóry, układ krwiotwórczy, moczowo-płciowy, pokarmowy, choroby
wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, choroba Alzheimera, Parkinsona,
cukrzyca, mózgowe porażenie dziecięce, niedoczynność tarczycy, otyłość, przewlekłe zapalenie trzustki, przewlekłe choroby wątroby, wady genetyczne, wady
postawy, zaburzenia depresyjne, głosu i mowy, nerwicowe, psycho-organiczne,
rozwoju psychoruchowego, zespół Downa, schorzenia dermatologiczne, układu
immunologicznego, schorzeniami kręgosłupa, laryngologicze, metabolicze, układ
oddechowy, skolioza, stwardnienie rozsiane.
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Pensjonat

HALNY**

w Zakopanem
Rej. OR/10/0003/19 OD/12/0003/21

Piękne widoki na panoramę Tatr sprzyjają rehabilitacji

Pensjonat Halny w Zakopanem zlokalizowany w samym centrum miasta. Kompleks 2 budynków
w parkowym otoczeniu, z pięknym widokiem na panoramę Tatr i Giewont. Obiekt położony jest przy
Równi Krupowej, która jest wspaniałym miejscem dla Gości lubiących spacery i piękne widoki.
To idealny punkt startowy na wycieczki górskie i zwiedzanie okolicy.
Do Krupówek 5 minut spacerem. Do stacji PKP i PKS tylko 200 m.

GÓRY

₪ Oferuje:

 pokoje 1,2,3,4-osobowe z łazienkami, wyposażone w TV, ręczniki, czajnik elektryczny;
 zabiegi: inhalacje, masaż na fotelu i łóżku wodnym MEDI JET, masaż limfatyczny, sauna fińska, platforma wibracyjna, laseroterapia: sonda punktowa, praca ciągła, elektroterapia: prądy diadynamiczne, interferencyjne, galwaniczne, tens, tonoliza, terapia ultradźwiękowa, jonoforeza, ciepłolecznictwo: okłady z plastrów borowinowych,
krioterapia miejscowa (termożel), światłolecznictwo, sala treningowa: bieżnia, rowerek, kinezyterapia. Zabiegi za
dopłatą: masaż klasyczny, modelujący sylwetkę, sportowy.
Do dyspozycji: parkowe położenie, ławki i stoliki pod parasolami, miejsce na grillowanie, ognisko, bezpłatny bezprzewodowy internet Wi-Fi, sala wielofunkcyjna do organizacji imprez, spotkań, szkoleń, zajęć animacyjnych,
bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki, sauna. Dla dzieci bezpłatnie plac zabaw i salka zabaw, animacje w okresie
letnim, bezpłatny zamykany parking.

₪ W cenie skierowania:

14 noclegów, 3 posiłki dzienne z uwzględnieniem diet, śniadania typu bufet. Turnus rozpoczyna się obiadem i kończy śniadaniem.
ELASTYCZNE GODZINY POSIŁKÓW, 20 zabiegów zleconych przez lekarza, interwencyjna opieka pielęgniarska i lekarska, wieczorek
powitalny z muzyką mechaniczną i słodkim poczęstunkiem, kolacja przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, góralskim smalcem,
ogórkami kiszonymi i herbatą, kolacja regionalna przy świecach, multimedialne prezentacje z regionu, wycieczka objazdowa po
Zakopanem, piesze zwiedzanie atrakcji Zakopanego z opiekunem.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.

Cena (zł): uczestnik

turnus

pok. 2-os.

pok. 2-os.
z balkonem

turnus

pok. 2-os.

pok. 2-os.
z balkonem

13.04 – 27.04

2500,-

2650,-

20.07 – 03.08

2700,-

2850,-

11.05 – 25.05

2150,-

2300,-

31.08 – 14.09

2650,-

2800,-

01.06 – 15.06

2350,-

2500,-

21.09 – 05.10

2400,-

2550,-

22.06 – 06.07

2490,-

2640,-

05.10 – 19.10

2200,-

2350,-

06.07 – 20.07

2600,-

2750,-

30.11 – 14.12

2100,-

2250,Zniżki dla dzieci

Dopłata do pok. 1-osobowego – 270 zł (do ceny pok. bez balkonu).
Opiekun – bez zabiegów 250 zł taniej.
Dzieci do lat 3 (bez świadczeń) – bezpłatnie.
Dodatkowy pakiet 10 zabiegów – 160 zł.
Opłata za psa/kota 40 zł/doba.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu, słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka,
schorzenia układu krążenia, oddechowego, całościowe zaburzenia rozwojowe,
jąkający się, kobiety po mastektomii, osoby po laryngektomii, alergia, autyzm,
celiakia, dermatologiczne, narządów wydzielania wewnętrznego, neurologiczne,
przemiany materii, reumatyczne, choroby skóry, krwiotwórczy, układ moczowo-płciowy, pokarmowy, cukrzyca, epilepsja, onkologiczne, metaboliczne, endokrynologiczne, laryngologiczne, złego wchłaniania, zaburzenia głosu i mowy,
rozwoju psychoruchowego, zespół Downa, zespół Marfana i inne.
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Kompleks
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny

MARZENIE
w Zakopanem

Rej. OR/12/0027/19 OD/12/0004/20

Efektywny wypoczynek w bogatej scenerii Tatr

Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Marzenie składa się z kilku budynków mieszkalnych
oraz bazy zabiegowej. Znajduje się na Starej Pardałówce – w pięknym zakątku Zakopanego.
Miejsce to zapewnia wypoczynek z dala od natłoku wczasowiczów i miejskiego zgiełku. Bogata
sceneria Tatr i folkloru góralskiego przyczyni się do prawdziwej odnowy biologicznej.

₪ Oferuje:

GÓRY

 pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w czajnik bezprzewodowy, TV, Wi-Fi;
 zabiegi: pakiet podstawowy – terapia energotonowa HI-TOP (4 kanały terapeutyczne, w pakiecie turnusu liczona jako dwa
zabiegi), rezonans stochastyczny SRT, wysoko energetyczny LASER SKANER, SALUS-TALENT głęboka stymulacja elektromagnetyczna, SIS super indukcyjna stymulacja, terapia nietrzymania moczu SALUS-UR, magnetostymulacja VIOFOR JPS, magnetoterapia, elektroterapia, terapia próżniowa VACO, ultradźwięki, jonoforeza, LEDOTERAPIA, fotoodmładzanie, sucha kąpiel
CO2, krioterapia miejscowa, koloroterapia, fototerapia Q.LIGHT, SALTARIUM (kapsuła inhalacyjna), inhalacje, masaż mechaniczny (łóżko wodne HYDRO-JET, fotel masujący), masaż uciskowy BOA, okłady z BOROWINY ALPEJSKIEJ (plastry), VACU-ACTIV bieżnia podciśnieniowa z jonizacją, aromaterapią, podczerwienią IR, grupowe zajęcia ogólnousprawniające. Zabiegi
dodatkowo płatne: masaże ręczne: klasyczny, relaksacyjny, energotonowy, masaż kamieniami, masaż japoński, TR-THERAPY
terapia falowa ukierunkowana, oczyszczanie organizmu BODY-DETOX, terapia narządów wewnętrznych wg dr Zenni, świecowanie uszu HOPI, zabiegi wellness na twarz i ciało. PAKIET PREMIUM terapia indywidualna dla dorosłych (terapia manualna,
mięśniowopowięziowa, funkcjonalna, przeciwobrzękowa, terapia dla amazonek) i dzieci (SI, PNF, logopeda). NOWOŚĆ: terapia
wodorotlenowa i terapia ENF
Do dyspozycji: bogata baza zabiegowa, dwie sale jadalne, w tym regionalna z antresolą i kominkiem, wypożyczalnia książek, zewnętrzny plac kominkowy, ogród, tężnia solankowa, salka konferencyjna/salka video, salka ćwiczeń, gabinety zabiegowe, siłownia
zewnętrzna, monitorowany parking ( płatny ), strefa Wi-Fi, zewnętrzny plac zabaw, pokój zabaw, podłoga interaktywna „magiczny
dywan”, gry planszowe, ping-pong, sprzęt sportowy (piłki, badminton).

₪ W cenie skierowania:

noclegi, wyżywienie (z uwzględnieniem diet-niektóre za dopłatą), śniadanie i kolacja stół szwedzki, obiad serwowany, wizyta lekarska
początkowa i końcowa, opieka pielęgniarska, interwencyjna opieka medyczna, zabiegi rehabilitacyjne z pakietu podstawowego wg
wskazań lekarza ( 30 dla uczestnika, 20 dla opiekuna, gimnastyka), program KO kulturalno-oświatowy: 2 wycieczki z przewodnikiem
na terenie TPN, 2 wieczorki taneczne z muzyką na żywo i słodkim poczęstunkiem, „wieczór regionalny” z kapelą oraz grillowaniem
kiełbasek, projekcja filmu 3D „ W Tatrach” z prelegentem.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
turnus
31.01 – 13.02•
14.02 – 27.02•
28.02 – 13.03•
14.03 – 27.03•
28.03 – 10.04•

Cena (zł): uczestnik

pok. 2-os. turnus
2300,1890,-

pok. 2-os. turnus

11.04 – 24.04*
30.04 – 13.05
16.05 – 29.05
01.06 – 14.06
16.06 – 29.06

2300,2250,2250,2450,2500,-

* turnusy świąteczne
• Brak zorganizowanego programu KO,
w ramach pakietu 40 zabiegów rehabilitacyjnych.

01.07 – 14.07
16.07 – 29.07
31.07 – 13.08
15.08 – 28.08
30.08 – 12.09
14.09 – 27.09

pok. 2-os.
2690,-

2480,-

turnus

pok. 2-os.

29.09 – 12.10
14.10 – 27.10
02.11 – 15.11
17.11 – 30.11
01.12 – 14.12
16.12 – 29.12*

2380,2280,2050,2150,2690,-

₪ Dopłaty i zniżki:

pokój 1 os – dopłata 300 zł, opiekun bez zabiegów – zniżka 150 zł, zniżki dla
dzieci, parking monitorowany – 50 zł/turnus

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu, (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), słuchu,
wzroku, psychiczne, neurologiczne, reumatyczne, dermatologiczne, laryngologiczne, układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, krwiotwórczy i moczowo-płciowy, narządów wydzielania wewnętrznego, przewlekłe choroby wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, padaczka, alergia,
cukrzyca, skolioza, wady postawy, schorzenia kręgosłupa, mózgowe porażenie
dziecięce, zaburzenia głosu i mowy, zaburzenia psychoruchowe (ADHD), kobiety
po mastektomii i inne.

KC OT R tel. 32 259 62 21...5
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Centrum Zdrowia
i Rekreacji

GEOVITA

w Złockie k/Muszyny
Rej. OR/14/05/20 OD/12/0020/19

Ośrodek w przepięknym zakątku Beskidu Sądeckiego
Położony jest na skraju uzdrowiskowej miejscowości Muszyna, w sąsiedztwie licznych szlaków turystycznych i kompleksów narciarskich. Panuje tutaj łagodny klimat górski, a sama okolica zachęca do
aktywnego spędzania czasu wolnego. W odległości ok 1 km znajduje się zabytkowa Cerkiew, minimarket. Ośrodek od centrum miasta dzieli ok. 3 km, gdzie znajduje się Centrum Rekreacji Zapopradzie
z basenem rekreacyjnym, lodowiskiem, oraz liczne atrakcje w ogrodach zmysłów, biblijnych, miłości.

GÓRY

₪ Oferuje:

 pokoje 1,2, 3- osobowe oraz pokoje studio-rodzinne, większa część pokoi posiada balkon. Każdy z pokoi wyposażony jest w łazienkę z prysznicem, ręczniki, płaszcz kąpielowy, suszarkę do włosów. W pokojach jest telewizor
z kanałami telewizji naziemnej, czajnik oraz w pokojach studio lodówka;
 zabiegi: fizykoterapia: interdyn, diadynamik, jonoforeza, ultradźwięki, laser terapeutyczny, hydroterapia: bicze
szkockie, balneoterapia: kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, termoterapia: miejscowe okłady borowinowe, lampa
sollux, aerozoloterapia: inhalacje ultradźwiękowe, kinezyterapia: gimnastyka w basenie, kije do Nordic Walking,
magnetoterapia: magnetronik, masaż – dodatkowo płatne: rąk, nóg, klasyczny częściowy, klasyczny całościowy,
obręczy barkowej, karku i pleców;
Do dyspozycji: basen, sauna ( dodatkowo płatna), korty tenisowe, wiata w ogrodzie, ogród z alejkami spacerowymi,
dwa duże parkingi. Na terenie obiektu znajduje się kawiarnia, sala konferencyjna, pokój zabaw dla dzieci z tenisem
stołowym.

₪ W cenie skierowania:

14 noclegów, wyżywienie 3 posiłki dziennie z możliwością doboru diety ( od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu),
konsultacja z lekarzem na początku pobytu, opieka pielęgniarska, 20 zabiegów rehabilitacyjnych zleconych po konsultacji lekarskiej ( wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku), 10 gimnastyk w basenie ( w dni robocze od poniedziałku do piątku),
korzystanie z basenu, rabat 10% na usługi gabinetu masażu, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, kuracja pitna na bazie wody leczniczej
Złockie VIII, korzystanie z zaplecza rekreacyjnego: ogród rekreacyjny, korty tenisowe, sala zabaw z tenisem stołowym, bezprzewodowy Internet, monitorowany parking.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
turnus

pok. 2-os

12.03 – 26.03
26.03 – 09.04
23.04 – 07.05
07.05 – 21.05
21.05 – 04.06

1960,2240,2100,-

₪ Dopłaty i zniżki:

Cena (zł):

turnus
04.06 – 18.06
18.06 – 02.07
27.08 – 10.09
10.09 – 24.09

pok. 2-os

turnus

2240,-

01.10 – 15.10
15.10 – 29.10
05.11 – 19.11
03.12 – 17.12

pok. 2-os
2100,1960,-

Ośrodek ma ułatwienia dla osób z problemami w poruszaniu się takimi jak: podjazd
i parking dla osób niepełnosprawnych, winda.

Opiekun bez zabiegów zniżka 120 zł. Jednorazowa dopłata do pokoju Studio do dwuosobowego wykorzystania – 420 zł. Dopłata
do diety bezglutenowej – 10 zł/doba

₪ Cena nie zawiera:

opłaty klimatycznej, pozapakietowe zabiegi, usługi gabinetu masażu, sauny,
wycieczki fakultatywne.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
upośledzenie umysłowe, psychiczne, padaczka, układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, kobiety po mastektomii, neurologiczne, alergia,
narządy wydzielania wewnętrznego, reumatyczne, układu krwiotwórczego, cukrzyca, mózgowe porażenie dziecięce, dermatologiczne, schorzenia kręgosłupa, laryngologiczne, skolioza, przewlekłe choroby wątroby, zapalenie trzustki,
wady postawy, zaburzenia głosu i mowy, zaburzenia rozwoju psychoruchowego.
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