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TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie – serwowane) z uwzględnieniem diet (diety eliminacyjne lub wymagające 
dodatkowych posiłków – dopłata 10 zł/doba), wstępne i końcowe badanie lekarskie, całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, 
3 zabiegi dziennie 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, nieogra-
niczony dostęp do kuracji pitnych wodami leczniczymi.

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

26.04 – 09.05

2995,- 2690,-

13.07 – 26.07

2995,- 2690,-

29.09 – 12.10

2995,- 2690,-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 21.08 – 03.09 07.11 – 20.11

2690,- 2510,-17.06 – 30.06 03.09 – 16.09 20.11 – 03.12

30.06 – 13.07 16.09 – 29.09 03.12 – 16.12

Nałęczów: miasto – ogród
Nałęczów to jedyne w Polsce jednoprofilowe uzdrowisko klimatyczno-kardiologiczne. Specyficzny 
mikroklimat sprzyja naturalnemu obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszeniu dolegliwo-

ści serca, rehabilitacji pacjentów po zawale serca i operacjach kardiologicznych.

Sanatorium

FORTUNAT 
w Nałęczowie

₪ Oferuje:
	 pokoje	1,	2-osobowe	wyposażone	w łazienkę,	TV,	telefon,	czajnik,	balkon,	WI-FI	(w miejscach	ogólnodostęp-

nych).	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 dol-

nych,	bioptron,	diadynamik,	elektrostymulacja,	fonoforeza,	galwanizacja,	jonoforeza,	krioterapia	miejscowa,	magne-
toterapia,	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.

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

Cena (zł): uczestnik 

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

Dopłata do pok. 2-os. wykorzystywanego przez 1 os. – 100 zł/1 doba
Dieta eliminacyjna lub wymagająca dodatkowych posiłków – dopłata 10 zł/doba

Opiekun bez zabiegów w pok. 2-os. 260–305 zł taniej w zależności od terminu

₪ Cena nie zawiera:  
opłaty miejscowej, wycieczek fakultatywnych, wypożyczenia rowerów, różno-
rodnych 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.

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnospraności mogą skorzystać 
z pobytu leczniczego – cennik dostępny w siedzibie biura
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₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie – serwowane) z uwzględnieniem diet (diety eliminacyjne lub wymagające 
dodatkowych posiłków – dopłata 10 zł / doba), wstępne i końcowe badanie lekarskie, całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska, 
3 zabiegi dziennie 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, nieogra-
niczony dostęp do kuracji pitnych wodami leczniczymi.

termin pok. 1 -os. 
(ZACHÓD)

pok. 2 -os. 
(ZACHÓD) termin pok. 1 -os. 

(ZACHÓD)
pok. 2 -os. 
(ZACHÓD) termin pok. 1 -os. 

(ZACHÓD)
pok. 2 -os. 
(ZACHÓD)

26.03 – 08.04
2525,- 2315,-

23.06 – 06.07

2760,- 2575,-

09.09 – 22.09

2760,- 2575,-19.04 – 02.05 06.07 – 19.07 22.09 – 05.10
02.05 – 15.05

2760,- 2575,-

19.07 – 01.08 05.10 – 18.10
15.05 – 28.05 01.08 – 14.08 18.10 – 31.10
28.05 – 10.06 14.08 – 27.08 31.10 – 13.11

2525,- 2315,-10.06 – 23.06 27.08 – 09.09 13.11 – 26.11
26.11 – 09.12

Nałęczów: miasto – ogród
Uzdrowisko Nałęczów powstało w 1878 roku, kiedy to odkryto lecznicze właściwości miejscowych wód.  

Dodatkowym atutem jest specyficzny mikroklimat sprzyjający leczeniu chorób układu krążenia, który wytwo-
rzył się dzięki naturalnym warunkom klimatycznym. Sanatorium Książę Józef to zabytkowy budynek z odre-
staurowanymi wnętrzami i nowoczesnymi udogodnieniami dla Gości. Jego ogromnym atutem jest położenie 

– zlokalizowany jest w centrum Parku Zdrojowego, a z okien budynku rozpościera się widok na staw.

Sanatorium

KSIĄŻĘ JÓZEF 
w Nałęczowie

₪ Oferuje:
	 pokoje	1-,	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 dol-

nych,	bioptron,	diadynamik,	elektrostymulacja,	fonoforeza,	galwanizacja,	jonoforeza,	krioterapia	miejscowa,	magne-
toterapia,	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.

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

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich), schorzenia układu krążenia oraz cukrzyca.

Cena (zł): uczestnik 

Uwaga! Opiekun bez zabiegów 235-265 zł taniej w zależności od terminu.
Dopłata do pok. 2-os. wykorzystywanego przez 1 os. – 100 zł/1 doba.
Dieta eliminacyjna lub wymagająca dodatkowych posiłków – dopłata 10 zł/doba

₪ Ponadto (cena nie zawiera): 
opłaty miejscowej, wycieczek fakultatywnych, wypożyczenia rowerów, różno-
rodnych imprez kulturalno-rozrywkowych (wieczorki taneczne z muzyką na 
żywo, grillowy ogródek letni w Clubie Atrium), innych świadczeń nieujętych 
w ofercie.

Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnospraności mogą skorzystać  
z pobytu leczniczego – cennik dostępny w siedzibie biura
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Ośrodek Rehabilitacyjny 

PERŁA BORÓW
w Tleniu

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

termin cena termin cena  

05.03. – 19.03 2750,- 16.09 – 30.09
2750,-01.04. – 15.04* 3050,- 15.10. – 29.10

15.04. – 29.04
2750,-

12.11. – 26.11
06.05. – 20.05

Ośrodek położony jest w sercu Borów Tucholskich w miejscowości Tleń. Dominują tu zielone  
sosnowe lasy, które zapewniają wiele tras przystosowanych zarówno do pieszych wędrówek, jak  

i wypraw rowerowych. Czuć tu czyste, zdrowe powietrze a w tle słychać odgłosy natury lub  
po prostu ciszę. To idealne miejsce, by podjąć rehabilitację, wypocząć, zrelaksować się  

i usłyszeć własne myśli, z dala od zgiełku miasta, intensywnych świateł i hałasu.

₪ Oferuje:
 noclegi w pokojach 2 lub 3-osobowych  z łazienką, TV i balkonem, wyposażone w czajnik, ręczniki, lodówkę, sprzęt plażowy, Wi-Fi;
 zabiegi: laseroterapia, elektroterapia, krioterapia miejscowa, magnetoterapia, hydroterapia, bicze szkockie, kąpiele wirowe, ką-

piele perełkowe, sonoterapia, sollux, kinezyterapia, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, masaż leczniczy, drenaż limfatyczny 
oraz pneumatyczny;

Do dyspozycji: plac zabaw dla dzieci, jacuzii, wiata grillowa, restauracja,  krzesełka do karmienia, łóżeczko turystyczna z matera-
cykiem gratis.

 Rej. OR/22/06/2021   OD/04/1/21

₪ Rehabilitacja (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, układ 
krążenia, mastektomia, cukrzyca,  schorzenia metaboliczne, układ krwiotwórczy, 
moczowo-płciowy, pokarmowy, oddechowy, schorzenia reumatyczne.

Cena (zł): uczestnik 

₪ W cenie skierowania:
noclegi, 3 posiłki dziennie, (diety: lekkostrawna, wątrobowa, cukrzycowa, wegetariańska) opieka pielęgniarska, 3 zabiegi dziennie 
(w dni robocze), 2 zabiegi dziennie dla opiekuna (w dni robocze), konsultacje z lekarzem, 2 pobyty w saunie (30 min.), nordic  
walking z instruktorem, kuracje pitne, wycieczki piesze, wycieczka autokarowa (przy grupie min. 20 os.) wieczorek taneczny,  
spotkania integracyjne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, bezpłatny parking na terenie obiektu, internet Wi-Fi.

₪ Ponadto (dodatkowo płatne):
Sauna parowa i sucha, strefa SPA (zabiegi odnowy biologicznej, zabiegi kosmetyczne), dieta  bezglutenowa płatna 15 zł za dzień, 
spływ kajakowy 65 zł od osoby, opłata za zwierzęta 25 zł za dobę, opłata klimatyczna 1,5 zł za dzień.

*turnus świąteczny
Opiekun 100 zł taniej





KRAJOWE CENTRUM ORGANIZACJI KRAJOWE CENTRUM ORGANIZACJI 
TURNUSÓW REHABILITACYJNYCHTURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

Organizuje turnusy rehabilitacyjne, czyli wypoczynek połączony z rehabilitacją,
wczasy.

Oferuje szeroki wybór ośrodków rehabilitacyjnych i sanatoryjnych w najciekawszych
miejscowościach nad morzem, w górach i innych regionach kraju.

Zapewnia wyspecjalizowaną kadrę rehabilitantów, bogaty program rekreacyjno- 
-wypoczynkowy  i rehabilitacyjny, odpowiedni standard ośrodków, które w większości są 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nie zapewnia transportu (dojazd we własnym zakresie), lekarstw (stale przyjmowane leki 
należy zabrać ze sobą na turnus), ubezpieczenia

40-003 Katowice, ul. Teatralna 9, tel. 32 259-62-21... 25; fax 32 259-79-14
kom. 666 894 062, 698 914 038, e-mail: centrum@kcotr.pl, turnusy@kcotr.pl 

www.kcotr.pl


