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Ośrodek Terapii

GRUNWALD
w Gościmiu

Rej. OR/08/1/2022 OD/08/1/22

Duża piaszczysta plaża z pomostem, liczne rezerwaty przyrody...

Ośrodek położony jest w gminie Drezdenko w województwie lubuskim, w odległości 2 km od centrum wioski i kościoła. Leży bezpośrednio nad Jeziorem Solecko. W pobliżu są liczne rezerwaty
przyrody m.in. Czaplenice i Łabędziniec. Ten pierwszy to półwysep, z kolei rezerwat Łabędziniec to
wyspy, które porośnięte są starodrzewem sosnowym z bogatym podszytem,
a kilka okazów dębów ma ponad 300 lat.

INNE REGIONY

₪ Oferuje:

 domki murowane: domki murowane 3-osobowe (2+1) z TV, wyposażone w czajnik elektryczny, podstawową zastawę stołową,
ręczniki, lodówki. Domki campingowe: 3-4 osobowe z TV, radiem i lodówką, wyposażone w czajnik elektryczny, podstawową
zastawę stołową, ręczniki. Domki campingowe typu „Międzychód”: 3 os. i 2 os. dla osób na wózkach z radiem, TV, wyposażone
w czajnik elektryczny, podstawową zastawę stołową, ręczniki i lodówki;
 zabiegi: basen, hydromasaż, masaże komputerowe, światłolecznictwo, inhalacje, okłady, żelowe, magnetoterapia, krioterapia,
elektroterapia, pole elektromagnetyczne, wielkiej i małej częstotliwości, ultradźwięki, laseroterapia, kinezyterapia, gimnastyka
indywidualna i grupowa, siłownia. Zabiegi odpłatne: okłady borowinowe, masaż klasyczny, hydro JET Medical, plastrowanie,
kriokomora zależna od ilości osób zainteresowanych zabiegiem;
Do dyspozycji: kompleks boisk z nawierzchnią sztuczną, kręgielnia, kort tenisowy, droga do nauki jazdy wózkiem inwalidzkim, przystań wodna – rowery wodne, kajaki, łodzie, hala sportowa, kawiarnia, internet Wi-Fi w wyznaczonych miejscach, pole kempingowe z zapleczem higieniczno-sanitarnym i dostępem do prądu, wypożyczanie kijków do nordic walking, pomosty do łowienia
ryb, własny parking.

₪ W cenie skierowania:

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin

domek

07.05. – 21.05
23.05. – 06.06
08.06. – 22.06
05.07. – 19.07
21.07. – 04.08

1960,2240,-

Cena (zł): uczestnik

termin

domek

06.08. – 20.08
22.08. – 05.09
07.09. – 21.09
29.09. – 13.10
15.10. – 29.10

2240,1960,1690,-

noclegi, 3 posiłki dziennie serwowane
(możliwość korzystania z diet, ze wskazaniem lekarza – odpłatnie), opieka medyczna, rehabilitacja (w dni robocze 3 zabiegi
dziennie) wg. wskazań lekarza, ubezpieczenie NNW na kwotę 5000 zł, zajęcia
kulturalne (ognisko, dyskoteka, programy
artystyczne, prelekcje). W turnusach pozasezonowych – wg. wskazań lekarza 5 zabiegów dziennie.

Rezerwat przyrody Czaplenice to półwysep na przesmyku między jeziorami Solecko i Lubiatówko z fragmentem lasu sosnowego
w wieku do 180 lat z domieszką buka, brzozy i olszy. Z kolei rezerwat Łabędziniec to kompleks 5 wysp na jeziorze Lubiatówko o powierzchni od 0,05 do 2,17 ha. Na wyspach i na półwyspie gniazdują ptaki wodne m.in. czaple, łabędzie i kormorany.

₪ Rehabilitacja (Schorzenia wg Rej. OD):

dysfunkcja narządu ruchu, wzroku, słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba
psychiczna, padaczka, choroby układu pokarmowego, oddechowego, układu krążenia, schorzenia neurologiczne, w tym mózgowe porażenie dziecięce, cukrzyca,
celiakia, fenyloketonuria, choroby układu moczowo-płciowego, schorzenia złego
wchłaniania, kobiety po mastektomii.
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Caritas Diecezji Łomżyńskiej

CENTRUM REHABILITACJI
p.w. św. Rocha

w Łomży

Rej. OR/20/0001/21 OD/20/0001/21

Relaks, wypoczynek, rehabilitacja w strefie Zielonych Płuc Polski

Ośrodek położony malowniczo na skarpie rzeki Narew w otulinie Parku Krajobrazowego
należącego do strefy Zielonych Płuc Polski, otoczony starymi drzewami. Klimat umiarkowany,
łagodny, strefa ciszy. Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

₪ Oferuje:

 zabiegi: fizykoterapia (m.in. laseroterapia, elektroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo),
termoterapia (fango i krioterapia), kinezyterapia (gimnastyka, indywidualna i grupowa), rezonans stochastyczny,
masaż klasyczny, hydroterapia, konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz neurologiczne
(wg wskazań lekarza).
Do dyspozycji: sala gimnastyczna, siłownia, TV, dostęp do internetu, świetlica, biblioteka, plac zabaw, parking.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin
13.03 – 26.03
27.03 – 09.04
24.04 – 07.05
08.05 – 21.05
22.05 – 06.06
05.06 – 18.06
19.06 – 02.07
03.07 – 16.07

Cena (zł): uczestnik

pok. 2-os. termin
1900,-

2200,-

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
06.11 – 19.11

pok. 2-os.
2200,-

1900,-

INNE REGIONY

 profesjonalną kadrę medyczną i rehabilitacyjną; pokoje 1-, 2-, 3-osobowe z łazienkami (w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), winda;

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie, opieka medyczna, do 5
zabiegów dziennie (przy braku przeciwwskazań), opiekun 3 zabiegi dziennie (przy braku
przeciwwskazań),
wycieczka autokarowa: zabytki Podlasia,
Warszawa, Święta Lipka, rejs statkiem po
jeziorach mazurskich

₪ Ponadto:
spotkania przy ognisku (zależnie od pogody)
z interesującymi ludźmi (twórcy, gawędziarze), spektakle teatralne, koncerty muzyczne,
kino, wycieczki piesze, basen, biesiady taneczno-muzyczne i inne zajęcia rekreacyjno-sportowe.

turnusy dla dzieci
Uwaga! Pokój 1-osobowy o 250 zł drożej,
opiekun bez zabiegów 20% zniżki,
40% zniżki dla dzieci towarzyszących do 16 lat.
Ośrodek nie jest płatnikiem podatku VAT.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich).
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Sanatorium

FORTUNAT
w Nałęczowie

Rej. OR/06/0002/20 OD/06/0002/20

Nałęczów: miasto – ogród

Nałęczów to jedyne w Polsce jednoprofilowe uzdrowisko klimatyczno-kardiologiczne. Specyficzny
mikroklimat sprzyja naturalnemu obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszeniu dolegliwości serca, rehabilitacji pacjentów po zawale serca i operacjach kardiologicznych.

INNE REGIONY

₪ Oferuje:

 pokoje 1, 2-osobowe wyposażone w łazienkę, TV, telefon, czajnik, balkon, WI-FI (w miejscach ogólnodostępnych). W obiekcie są pokoje przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 zabiegi: fango, inhalacje lekowe, kąpiel kwasowęglowa sucha, kąpiel perełkowa, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, bioptron, diadynamik, elektrostymulacja, fonoforeza, galwanizacja, jonoforeza, magnetoterapia, lampa sollux,
tlenoterapia, ultradźwięki, interdyn, interferencje, gimnastyka indywidualna i grupowa, UGUL, ćwiczenia na przyrządach. Zabiegi dodatkowo płatne: hydromasaż, krioterapia, masaż suchy, laseroterapia.
Do dyspozycji: w budynku znajduje się winda, jadalnia, część bazy zabiegowej.

Sanatorium FORTUNAT to obiekt położony na ogrodzonej posesji z małym parkiem oraz alejkami
spacerowymi w odległości 400 m od Parku Zdrojowego i centrum Nałęczowa

₪ W cenie skierowania:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie – serwowane) z uwzględnieniem diet, wstępne badanie lekarskie, konsultacja lekarska, całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, 36 zabiegów na pobyt – indywidualnie zlecone przez lekarza zgodnie ze
schorzeniem z puli zabiegów standardowych (oprócz niedziel i świąt), edukacja zdrowotna, 2 x wstęp na basen Atrium (po 1 h), 2 x
całodzienne wypożyczenie kijków do nordic walking, nieograniczony dostęp do kuracji pitnych wodami leczniczymi.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
termin

pok. 1-os. pok. 2-os.

Cena (zł): uczestnik

termin

pok. 1-os.

pok. 2-os.

termin

26.04 – 09.05

13.07 – 26.07

29.09 – 12.10

09.05 – 22.05

26.07 – 08.08

12.10 – 25.10

22.05 – 04.06

08.08 – 21.08

25.10 – 07.11

04.06– 17.06

2600,-

2200,-

21.08 – 03.09

2600,-

2200,-

pok. 1-os.

pok. 2-os.

2600,-

2200,-

2420,-

2100,-

07.11 – 20.11

17.06 – 30.06

03.09 – 16.09

20.11 – 03.12

30.06 – 13.07

16.09 – 29.09

03.12 – 16.12

Opiekun bez zabiegów w pok. 2-os. 230–270 zł taniej w zależności od terminu
Dopłata do pok. 2-os. wykorzystywanego przez 1 os. – 100 zł/1 doba
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnospraności mogą skorzystać
z pobytu leczniczego – cennik dostępny w siedzibie biura

₪ Cena nie zawiera:

opłaty klimatycznej, obowiązkowo płatnej w ośrodku 4,20 zł za dzień pobytu,
wycieczek fakultatywnych, wypożyczenia rowerów, różnorodnych imprez kulturalno-rozrywkowych (wieczorki taneczne z muzyką na żywo, grillowy ogródek
letni w Clubie Atrium), innych świadczeń nieujętych w ofercie.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

z dysfunkcją narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich), ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, ze schorzeniami onkologicznymi i reumatologicznymi.
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Sanatorium

KSIĄŻĘ JÓZEF
w Nałęczowie

Rej. OR/06/0002/20 OD/06/0004/20

Nałęczów: miasto – ogród

Uzdrowisko Nałęczów powstało w 1878 roku, ale początki miejscowości sięgają przełomu
VIII i IX w. W 1772 roku ówczesny właściciel, starosta Stanisław Małachowski, całą posiadłość
– od noszonego przez swój ród herbu Nałęcz – nazwał Nałęczowem. KSIĄŻĘ JÓZEF to przepiękne
i malowniczo położone sanatorium w centrum Parku Zdrojowego, z widokiem na staw

₪ Oferuje:

Sanatorium KSIĄŻĘ JÓZEF to zabytkowy budynek z odrestaurowanymi wnętrzami.

₪ W cenie skierowania:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie – serwowane) z uwzględnieniem diet, wstępne badanie lekarskie, konsultacja lekarska, całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, 36 zabiegów na pobyt – indywidualnie zlecone przez lekarza zgodnie ze
schorzeniem z puli zabiegów standardowych (oprócz niedziel i świąt), edukacja zdrowotna, 2 x wstęp na basen Atrium (po 1 h), 2 x
całodzienne wypożyczenie kijków do nordic walking, nieograniczony dostęp do kuracji pitnych wodami leczniczymi.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2022 r.
pok. 2-, 3-os.
termin
termin
(ZACHÓD)

26.03 – 08.04
19.04 – 02.05
02.05 – 15.05
15.05 – 28.05
28.05 – 10.06
10.06 – 23.06

1930,-

2100,-

23.06 – 06.07
06.07 – 19.07
19.07 – 01.08
01.08 – 14.08
14.08 – 27.08
27.08 – 09.09

INNE REGIONY

 pokoje 2- i 3-osobowe (część zachodnia) wyposażone w łazienkę, TV, telefon, czajnik, Wi-Fi (w miejscach ogólnodostępnych;
 zabiegi: fango, inhalacje lekowe, kąpiel kwasowęglowa sucha, kąpiel perełkowa, masaż wirowy kończyn górnych
i dolnych, bioptron, diadynamik, elektrostymulacja, fonoforeza, galwanizacja, jonoforeza, magnetoterapia, lampa sollux, tlenoterapia, ultradźwięki, interdyn, interferencje, gimnastyka indywidualna i grupowa, UGUL, ćwiczenia na przyrządach. Zabiegi dodatkowo płatne: hydromasaż, krioterapia, masaż suchy, laseroterapia.
Do dyspozycji: w budynku znajduje się winda, jadalnia, część rehabilitacyjna; W odległości ok. 50 m znajduje
się kompleks wodny Atrium: basen „Aquatonic”, łóżka bąbelkowe, ławeczki perełkowe, gejzery, dysze masujące
i łabędzia szyja, tory do pływania, a także basen białej glinki, która poprawia wygląd skóry i wygładza ją.

Cena (zł): uczestnik

pok. 2-, 3-os.
(ZACHÓD)

2100,-

Uwaga! Opiekun bez zabiegów taniej. Dopłat do pok. 2-os. wykorzystywanego przez
1 os. – 100 zł/1 doba

termin
09.09 – 22.09
22.09 – 05.10
05.10 – 18.10
18.10 – 31.10
31.10 – 13.11
13.11 – 26.11

pok. 2-, 3-os.
(ZACHÓD)
2100,-

1930,-

26.11 – 09.12

Osoby nie posiadające orzeczenia o st. niepełnospraności mogą skorzystać z pobytu
leczniczego – cennik dostępny w siedzibie biura

₪ Ponadto (cena nie zawiera):

opłaty klimatycznej obowiązkowo płatnej w ośrodku 4,20 zł za dzień pobytu,
wycieczek fakultatywnych, wypożyczenia rowerów, różnorodnych imprez kulturalno-rozrywkowych (wieczorki taneczne z muzyką na żywo, grillowy ogródek
letni w Clubie Atrium), innych świadczeń nieujętych w ofercie.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):

narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
schorzenia układu krążenia, cukrzyca, schorzenia onkologiczne i reumatyczne.
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