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termin pok. 2-, 
3-os. termin pok. 2-, 

3-os.

29.04 – 13.05
2768,-

22.07 – 05.08
3261,-

13.05 – 27.05 05.08 – 19.08

27.05 – 10.06 2832,- 19.08 – 02.09 3039,-

10.06 – 24.06 3007,- 02.09 – 16.09 2864,-

24.06 – 08.07
3261,-

16.09 – 30.09 2768,-

08.07 – 22.07 30.09 – 14.10 2736,-

₪ Oferuje zabiegi: okłady borowinowe częściowe, kąpiel solankowa, ką-
piel perełkowa, masaż wirowy kkd i kkg, inhalacje, tlenoterapia, ultradźwięki, prądy 
interferencyjne, prądy TENS, naświetlania sollux i bioptron, magnetoterapia, laser, 
boa-zabieg po mastektomii. Za odpłatnością: masaż klasyczny częściowy,  ma-
sujące łóżko wodne.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, układ krążenia, oddechowy, moczowo-płciowy, pokarmowy, krwiotwórczy, schorzenia kręgosłupa, endokrynologiczne, metaboliczne, 
neurologiczne, dermatologiczne, narządów wydzielania wewnętrznego, przemiany materii, reumatyczne, psychiczne, cukrzyca, alergie, jąkający się, 
padaczka, upośledzenie umysłowe, zaburzenia głosu i mowy, choroby skóry, kobiety po mastektomii.

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie (pok. 1, 2, 3-os. oraz studio z łazienkami, TV, telefon), wyżywienie 
(śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane do stolika) 
diety do uzgodnienia, doraźna opieka pielęgniarska, badania lekarskie na począt-
ku i na końcu turnusu, 2 zabiegi dziennie (w dni robocze), kolacja tematyczna 
w formie grilla lub kuchni śródziemnomorskiej, wieczorek muzyczny z muzyką na 
żywo, 2 x aquapark.

Rej. OD/32/0008/22

Ośrodek położony w centrum nadmorskiego kurortu. 
Do plaży ok. 200 m.

Interferie Cechsztyn
w Ustroniu Morskim

Cena (zł): uczestnik

Uwaga! Zniżki dla dzieci.
Opiekun – 100 zł taniej. 

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.
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Rej. OD/32/0018/21

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), słuch, układ krążenia,  
oddechowy, moczowo-płciowy, pokarmowy, kobiety po mastektomii, osoby po laryngektomii, 
autyzm, celiakia, choroby reumatyczne, dermatologiczne, narządów wydzielania wewnętrzne-
go, neurologiczne, przemiany materii, z chorobą Alzheimera, Parkinsona, z cukrzycą,  mukowiscydozą, mózgowym porażeniem dziecię-
cym, niedoczynnością tarczycy, wadami genetycznymi, wadami postawy, zaburzeniami psycho-organicznymi, rozwoju psychoruchowego, 
z zespołem Downa, ze schorzeniami endokrynologicznymi, kręgosłupa, laryngologicznymi, metabolicznymi, złego wchłaniania, ze skolio-
zą, stwardnieniem rozsianym, psychiczne, padaczka, upośledzenie umysłowe.

Położony tuż przy wydmach z własnym wyjściem na plażę
Chłopy – wieś letniskowa położona pomiędzy Sarbinowem  

a Mielnem. Doskonale położony ośrodek tuż przy samej plaży.

termin pok. standard. / 
komfort

13.05 - 27.05 2250,- / 2550,-
27.05 - 10.06 2350,- / 2650,-
19.08 - 02.09 2650,- / 2950,-
02.09 - 16.09

2250,- / 2550,-
16.09 - 30.09
30.09 - 14.10
14.10 - 28.10

Ośrodek Wypoczynkowo- 
Rehabilitacyjny 

LEDAN
 w Chłopach k/Sarbinowa

Cena (zł): uczestnik₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane) z możliwością diet (dieta bezglutenowa i śródziemnomorska płatna dodat-
kowo), 2 zabiegi dziennie (10 dni zabiegowych), spotkania integracyjne, zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne.

₪ Oferuje zabiegi: fango, magnetronic, 
laser, elektrostymulacja (pełny zakres), ultra-
dźwięki, UGUL, gimnastyka korekcyjna, kąpiele 
perełkowe, masaż w pełnym zakresie, inhalacje, 
gimnastyka ogólnorozwojowa.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

₪ Dopłaty i zniżki:
Parking płatny 15 zł/doba, dopłata do diet: bezglutenowa i śródziemnomorska (do uzgod-
nienia w obiekcie). Zniżki dla dzieci.
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Nadmorskie Centrum Rehabilitacji

PIRAMIDA I
w Darłowie

Czyste powietrze, nieskażona przyroda
Darłówko to atrakcyjna dzielnica nadmorska Darłowa na wybrzeżu koszalińskim położona w czystej eko-
logicznie okolicy. Posiada doskonały mikroklimat stworzony przez morze i lasy iglaste. Walory Darłówka 
to czyste powietrze nasycone jodkami i mikroelementami, szeroka plaża, oraz cisza i spokój. Nadmorskie 

Centrum Rehabilitacji Piramida I położone jest we wschodniej części Darłówka, nieopodal plaży.

Rej. OR/24/0004/20   OD/32/0002/20

termin turnus rehabiltacja 
rozszerzona• termin turnus rehabiltacja 

rozszerzona• termin turnus rehabiltacja 
rozszerzona•

07.04 – 20.04*

1999,- 2399,-

26.05 – 08.06 2299,- 2699,- 05.08 – 18.08 2999,- 3399,-
14.04 – 27.04 09.06 – 22.06 2399,- 2799,- 19.08 – 01.09 2799,- 3199,-
21.04 – 04.05 24.06 – 07.07 2869,- 3269,- 02.09 – 15.09 2199,- 2599,-
28.04 – 11.05 08.07 – 21.07

2999,- 3399,-
16.09 – 29.09 2059,- 2459,-

12.05 – 25.05 2099,- 2499,- 22.07 – 04.08 30.09 – 13.10 1999,- 2399,-

₪ Oferuje:
 turnusy rehabilitacyjne zwykłe i rozszerzone, prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę, która zapewnia profesjonalną obsługę 

medyczną, pokoje z balkonami, pełnym węzłem sanitarnym, TV i Wi-Fi; 
 zabiegi: laseroterapia, elektrostymulacja, hydromasaż, ultradźwięki, fonoforeza, naświetlania IR, bioptron, talasoterapia, 

krioterapia, masaż próżniowy, magnetostymulacja, nordic walking, gimnastyka w basenie. Za dodatkową opłatą: masaż 
klasyczny, hipoterapia, okłady fango, terapia manualna.

 Do dyspozycji: 3 sale wielofunkcyjne wyposażone w sprzęt do prezentacji multimedialnych, gabinet lekarski, liczne gabinety 
zabiegowe, kryty basen kąpielowy z hydromasażem i podgrzewaną wodą, boiska do gier, ścianka wspinaczkowa dla dzieci, 
sala fitness.

₪ Dodatkowo płatne: 
wypożyczalnie rowerów, zwiedzanie latarni morskiej, rejs statkiem, zwiedzanie 
Zamku Książąt Pomorskich i Darłowa. 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruchu, słuchu, wzroku, układ krążenia, oddechowy, krwiotwórczy, prze-
miana materii, układ moczowo-płciowy, pokarmowy, immunologiczny, choroby 
psychiczne, schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, kręgosłupa, onkolo-
giczne, zaburzenia głosu i  mowy, osoby po laryngektomii, choroby narządów 
wydzielania wewnętrznego, upośledzenie umysłowe, padaczka, choroby neuro-
logiczne, cukrzyca, kobiety po mastektomii, wady genetyczne, mózgowe poraże-
nie dziecięce, alergia, autyzm, zespół Downa, stwardnienie rozsiane.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie 3 x dziennie, 18 zabiegów podstawowych zgodnie z zaleceniami lekarza,  korzystanie z basenu, grill na powietrzu 
z muzyką, biesiada z poczęstunkiem i muzyką, ścianka wspinaczkowa dla dzieci, korzystanie z boiska wielofunkcyjnego.

Koszt pobytu opiekuna (bez zabiegów) pomniejszony o 50 zł. 
* oferta wielkanocna ze śniadaniami i obiadami wielkanocnymi (w dni świąteczne)

• turnusy rehabilitacyjne z większą ilością zabiegów: 36 zabiegów.

Cena (zł): uczestnik

LECZENIE, REHABILITACJA 

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.
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INTERFERIE 

ARGENTYT
w Dąbkach

Rej. OD/32/0032/22

₪ Oferuje:
 obiekt po generalnej przebudowie, pokoje 2-osobowe z balkonami oraz 3-osobowe bez balkonów. Wszystkie pokoje wypo-

sażone są w łazienkę, radio, telefon, TV Sat, sprzęt plażowy. Winda; 
 zabiegi: okłady borowinowe częściowe, fasony borowinowe stóp, ćwiczenia zbiorowe w basenie, kąpiele solankowe z hy-

dromasażem zbiorowe, kąpiel perełkowa, kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa, kończyn górnych, kąpiel elektrycz-
no-wodna czterokomorowa, sucha kąpiel w CO2 (kwasowęglowa), jonoforeza, prądy diadynamiczne, interferencyjne, Tens, 
Traberta, ultradźwięki, fonoforeza, krioterapia ogólnoustrojowa indywidualna (kriosauna), krioterapia miejscowa ciekłym 
azotem, pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetronic, magnetostymulacja, mata magnetyczna), naświetlania 
promieniami IR miejscowe (lampa sollux), światłem spolaryzowanym (lampa bioptron), laseroterapia, masaż mechaniczny 
(łóżko HYDRO JET, mata masująca) pneumatyczny (aqua vibron), masaż uciskowy boa, inhalacje solankowe, ćwiczenia na 
przyrządach, czynne w podwieszeniu, terapia integracji sensomotorycznej SI, sauna sucha i mokra.

 Do dyspozycji: basen, sauna, jacuzzi, sala fitnes, kawiarnia, parking – płatny, boiska sportowe, kort tenisowy, bilard, piłka-
rzyki, plac zabaw i świetlica dla dzieci – animacje dla dzieci, wypożyczalnia rowerów i kijków nordic walking.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruchu ( w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), neurologiczne, 
reumatyczne, dermatologiczne, metaboliczne, endokrynologiczne, układ krążenia, 
oddechowy, pokarmowy , krwiotwórczy, moczowo-płciowy, upośledzenie umysło-
we, choroby wydzielania wewnętrznego, leczenie dietami eliminacyjnymi, choroby 
skóry, przemiany materii,  padaczka, alergia, choroba psychiczna, cukrzyca, kobiety 
po mastektomii.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie 3 razy dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane do stolika), diety do 
uzgodnienia, niektóre za dopłatą, 2 zabiegi dziennie (w dni robocze), opieka pielęgniarska, 2 wizyty lekarskie, ognisko z piecze-
niem kiełbasek, 4 razy 1 godz basenu w wyznaczonych godzinach, rejs statkiem po jeziorze Bukowo.

Opiekun bez zabiegów-100 zł taniej.
Zniżki dla dzieci.

Cena (zł): uczestnik

Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy klimat
Interferie Argentyt w Dąbkach położony jest w wyjątkowym miejscu, zaledwie 150 m od pięk-

nej, piaszczystej plaży i 50 m od jeziora Bukowo. Za sprawą specyficznego mikroklimatu z dużą 
zawartością jodu i aerozolu morskiego oraz dużego nasłonecznienia miejscowość zyskała status 
uzdrowiska. Piękna i ciekawa okolica, malownicze krajobrazy, świeże i czyste morskie  powietrze 

przyciągają wczasowiczów i kuracjuszy przez cały rok.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT) 

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

13.05 – 27.05 2800,- 05.08 – 19.08 3309,-

27.05 – 10.06 2943,- 19.08 – 02.09 3118,-

10.06 – 24.06 3039,- 02.09 – 16.09 2927,-

24.06 – 08.07 3293,- 16.09 – 30.09 2848,-

08.07 – 22.07
3309,-

30.09 – 14.10
2641,-

22.07 – 05.08 14.10 – 28.10

₪ Cena nie zawiera:
opłaty klimatycznej, opłaty parkingowej, pozo-
stałych zajęć i wycieczek fakultatywnych oraz 
korzystania z infrastruktury ośrodka -poza ujęty-
mi w cenie skierowania.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.
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Centrum Zdrowia i Rekreacji

GEOVITA
w Dąbkach

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT)

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), układ krąże-
nia, oddechowy,  choroby narządów wydzielania wewnętrznego.

Dąbki jedno z najmłodszych polskich uzdrowisk
Centrum Zdrowia i Rekreacji w Geovita w Dąbkach położony 100 m do morza i 650 m do Jeziora 
Bukowo. Lokalizacja sprawia, że Goście mogą w pełni korzystać z beneficjentów nadmorskiego 

klimatu, co w połączeniu z zabiegami Morskiego Instytutu SPA&Wellness oraz odnowy biologicznej 
pozwala na pełną regenerację sił.

Rej. OR/14/5/20  OD/32/0007/21

₪ Oferuje:
	 195	miejsc	noclegowych	w	1-,	2-,	3-osobowych	pokojach	oraz	4-osobowych	apartamentach.	Każdy	pokój	posiada	

prywatną	łazienkę,	lodówkę,	TV,	radio,	telefon,	dostęp	do	Internetu	oraz	sprzęt	plażowy.	W	hotelu	mieści	się	jadalnia	
dla	135	osób,	kawiarnia,		chata	grillowa,	2	sale	konferencyjne	mogące	pomieścić	łącznie	120	osób.	Na	terenie	obiektu	
kort	tenisowy,	boiska	sportowe,	plac	zabaw	dla	dzieci,	Goście	mogą	skorzystać	z	usług	SPA	&	Wellness,	a	także	Za-
kładu	Przyrodoleczniczego	z	basenem,	siłownią	i	sauną.

 zabiegi: fizykoterapia:	elektroterapia,	magnetoterapia,	 laseroterapia,	ultradźwięki,	 lampa	sollux;	aerozolote-
rapia:	 inhalacje;	termoterapia:	krioterapia	miejscowa,	okłady	borowinowe	miejscowe,	sauna;	kinezyterapia: 
ćwiczenia	na	siłowni	i	sali	gimnastycznej;	hydroterapia:	hydromasaż,	kąpiele	perełkowe,	kąpiele	solankowe,	
masaż	wirowy	kończyn	górnych,	masaż	wirowy	kończyn	dolnych,	masaż	podwodny	w	basenie;	masaże:  ma-
saż	na	fotelu	terapeutycznym,	materac	wibracyjny;	Dodatkowo płatne –	masaże	manualne.

 Do dyspozycji: basen (m.in.	masaże	podwodne,	gejzery,	natryski	płaszczowe,	whirlpool	perełkowy,	solankowy),	siłow-
nia,	sala	gimnastyczna,	tenis	stołowy,	kijki	nordic	walking,	kawiarnia,	wiata	grillowa,	dostęp	do	internetu,	winda. 

₪ W cenie skierowania: 
zakwaterowanie, wyżywienie (śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego, obiad serwowany), badanie lekarskie, opieka pielę-
gniarska, opieka kierownika turnusu, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza - 20 zabiegów tj. 2 zabiegi dziennie w dni robocze  
(z wyłączeniem masaży manualnych), gimnastyka grupowa + gimnastyka w basenie (realizacja przy min. 20 osobach), basen rekre-
acyjno-rehabilitacyjny, dostęp do internetu, ubezpieczenie NNW + KL.

Cena (zł): uczestnik
termin pok. 1-os. pok. 2-os. ekonomiczny pok. 2-os. plus
07.05 – 21.05 2844,- 2659,- 2844,-
15.10 – 29.10

3213,- 2905,- 3460,-29.10 – 12.11
12.11 – 26.11

₪ Cena nie zawiera: 
opłaty uzdrowiskowej, opłaty parkingowej, usług Morskiego Instytutu SPA&Wel-
lness – zabiegi z zastosowaniem renomowanych kosmetyków, dodatkowych 
usług bazy odnowy biologicznej, rehabilitacji oraz masaży relaksacyjnych, pielę-
gnacyjnych i leczniczych, korzystania z sauny, kortów tenisowych, innych atrakcji 
na życzenie (np. grill, organizacja przejażdżki bryczką, wycieczki, rejs statkiem), 
opłaty za zwierzęta. 

₪ Dopłaty i zniżki:
Opiekunowie nie korzystający z zabiegów zniżka od 352 do 372 zł w zależności od terminu i standardu pokoju.
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powyższych cen doliczają 8% podatku VAT
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₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane), badanie lekarskie, zabiegi 
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza – 20 zabiegów (2 zabiegi dziennie w dni robocze), korzystanie z basenu rekreacyjnego 
z leżankami wodno-powietrznymi i natryskami płaszczowymi, program animacyjno-rekreacyjny, tenis stołowy, kijki do nordic-
-walking, parking, internet WI-FI w określonych strefach.

termin pok. 2-os. 
standard

pok. 2-os. 
komfort termin pok. 2-os. 

standard
pok. 2-os. 
komfort

07.05 – 21.05
2659,- 2844,-

27.08 – 10.09
3090,- 3337,-

21.05 – 04.06 10.09 – 24.09

04.06 – 18.06 3090,- 3337,- 24.09 – 08.10
2474,- 2782,-

08.10 – 22.10

Bogactwo przyrody gwarantuje efekty lecznicze
Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita to obiekt położony malowniczo na wydmie, pośród lasu 

sosnowego, z bezpośrednim wyjściem na plażę oddaloną zaledwie 200 m. Bliskość morza, 
wyjątkowy mikroklimat korzystnie wpływają na rehabilitację i odnowę biologiczną organizmu.

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji 

GEOVITA
w Dźwirzynie

Rej. OD/32/0003/21

₪ Oferuje:
 pokoje 1-, 2- osobowe oraz typu studio na trzech kondygnacjach standard i komfort, wszystkie z łazienkami (kabiny prysz-

nicowe), wyposażone w TV SAT, sprzęt plażowy. Pokoje od strony południowej posiadają balkony. Część pokoi dostoso-
wanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony w podjazdy, poręcze, windy, uchwyty. 
Internet bezprzewodowy (w określonych strefach); 

 zabiegi: fizykoterapia (terapia prądami interferencyjnymi, terapia prądami TENS, pole magnetyczne, ultradźwięki, jonofore-
za, laseroterapia), aerozoloterapia (inhalacje solankowe, inhalacje ultradźwiękowe), termoterapia (krioterapia (miejscowa), 
okłady borowinowe (częściowe), lampa solux), kinezyterapia (gimnastyka grupowa, gimnastyka w basenie), hydroterapia 
(hydromasaż, hydromasaż z olejkami, kąpiele perełkowe, kąpiele solankowe, kąpiele w ekstrakcie borowinowym, masaż 
wirowy kończyn dolnych, masaż wirowy kończyn górnych), masaże lecznicze (masaż wibracyjny (mata masująca), masaż 
pneumatyczny (BOA)).

 Do dyspozycji: baza zabiegowa i centrum Medical SPA, restauracja, kawiarnia, basen rekreacyjno-rehabilitacyjny z le-
żankami wodno-powietrznymi i natryskami płaszczowymi, sala gimnastyczna, tenis stołowy, kijki nordic walking, chata 
grillowa, parking monitorowany.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), układ krą-
żenia, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, kobiety po mastektomii, neuro-
logiczne, upośledzenie umysłowe, psychiczne, zaburzenia depresyjne, nerwicowe, 
autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka.

Osoby nie posiadające orzecze-
nia o stopniu niepełnosprawno-
ści do powyższych cen doliczają 
8% podatku VAT

Cena (zł): uczestnik

₪ Dopłaty i zniżki:
opiekun bez zabiegów zniżka 352 zł. Dziecko do lat 12 z ½ wyżywienia – cena po-
mniejszona o 20%. Dopłata do apartamentu – 500 zł. Dopłata do pok. 1-os. standard 
185–740 zł w zależności od terminu

₪ Cena nie zawiera:
opłaty klimatycznej, usług Medical SPA&Wellness, pozostałych zajęć i wycieczek 
fakultatywnych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka -  poza ujętymi w cenie 
skierowania. 

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE  (+8% VAT)
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Ośrodek 
Wypoczynkowy

FENIKS 2
w Jastrzębiej Górze

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

Specjalny mikroklimat, bliskość morza, bogactwo przyrody
Jastrzębia Góra jest znanym kurortem w najdalej wysuniętej na północ części polskiego wybrzeża. 

Ośrodek Feniks położony jest w zachodniej części Jastrzębiej Góry, w rejonie oddalonym od centrum 
miasta o około 200 m, do plaży niecałe 300 m. Bogactwo tutejszej przyrody stwarza doskonałe warunki 

do wypoczynku i poprawy zdrowia.

₪ Oferuje:
	pokoje	2-	i	3-os.	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	TV,	radiem	i	balkonami,	Wi-Fi	na	terenie	ośrodka;	
 zabiegi:	prądy	TENS,	diadynamiczne	i	interferencyjne,	magnetoterapia,	ultradźwięki,	lampa	sollux	

i	bioptron,	masaże,	maty	masujące,	masażer	stóp,	laser,	krioterapia	miejscowa,	gimnastyka	korek-
cyjna.

 Do dyspozycji:	 baza	 zabiegowa,	 sala	 restauracyjna,	 sale	 rehabilitacyjne,	 sale	 ze	 stołami	 do	 gry	 
w	tenisa	stołowego,	cymbergaj,	piłkarzyki,	sala	wyposażona	w	wysokiej	jakości	projektor	multimedial-
ny,	Wi-Fi	na	terenie	całego	ośrodka,	do	wypożyczenia	kijki	do	Nordic	Walking.	Na	terenie	ośrodka	jest	
wielofunkcyjne	boisko	do	piłki	nożnej,grill	zadaszony,	miejsce	na	ognisko,	bezpłatny	parking,	plac	za-
baw,	siłownia	zewnętrzna.	Ponadto	rozległy	teren	rekreacyjny	wokół	ośrodka	z	alejkami	spacerowymi.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruchu, narząd wzroku, słuchu, układ krwiotwórczy, krążenia, od-
dechowy, moczowo-płciowy, pokarmowy, psychiczne, laryngologiczne, 
metaboliczne, neurologiczne, dermatologiczne, onkologiczne, endokryno-
logiczne, reumatyczne, złego wchłaniania, kręgosłupa, skolioza, otyłość, 
niedoczynność tarczycy, przewlekłe choroby wątroby, skóry, przemiany 
materii, zaburzenia psychoorganiczne, zaburzenia rozwoju psychorucho-
wego, upośledzenie umysłowe, osoby głuchoniewidome, padaczka, hemo-
filia, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, zaburzenia nerwicowe, 
depresyjne, głosu i mowy, przewlekłe zapalenie trzustki, cukrzyca, alergia, 
autyzm, osoby jąkające się, wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, 
choroby narządów wydzielania wewnętrznego, osoby po laryngektomii, ko-
biety po mastektomii.

termin cena termin cena

15.05 - 28.05 2200,- 21.08 - 03.09 2550,-
29.05 - 11.06 2350,- 04.09 - 17.09 2450,-
12.06 - 25.06 2450,- 18.09 - 01.10 2350,-

02.10 - 15.10 2290,-

Cena (zł): uczestnik i opiekun

₪ W cenie skierowania: 
noclegi, wyżywienie - 4 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady i podwieczo-
rek serwowane do stolika ) możliwość wyboru diety cukrzycowej, pozostałe za dopłatą 300 zł, 
3 zabiegi dziennie dla uczestnika (2 zabiegi dziennie dla opiekuna) zgodnie z zaleceniem lekarza, całodobowa 
opieka pielęgniarki, lekarz na wezwanie. Badania wstępne i końcowe, gimnastyka poranna, wieczorki  przy 
muzyce na żywo i mechanicznej, ognisko z pieczeniem kiełbasek lub grill w zadaszonej wiacie, występ Gawę-
dziarza Kaszubskiego, koncert muzyki szanty, koncert skrzypcowy i inne atrakcje.

Uwaga! Zniżki dla dzieci do 10 lat - 80 % ceny skierowania
Małe zwierzęta: pies, kot – 30 zł/doba

Rej. OD/22/23/21

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE  (+8% VAT)
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Ośrodek Rehabilitacyjno- 
-Wypoczynkowy

DOZAMEL
w Kołobrzegu

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

Bliskość morza, atrakcyjna miejscowość
Kołobrzeg to uznana, atrakcyjna miejscowość uzdrowiskowa, zapewniająca korzystanie 

z wielu nadmorskich rozrywek. Mikroklimat plaży kołobrzeskiej, bogaty w jod,
służy rehabilitacji i czynnemu wypoczynkowi o każdej porze roku.

₪ Oferuje:
	 komfortowe	pokoje	1-,	2-osobowe	oraz	studio	zlokalizowane	w	czterech	jednopiętrowych	pawilonach.	Wszystkie	

pokoje	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	TV,	czajnikiem,	lodówką,	suszarką	do	włosów,	ręcznikami	oraz	sprzętem	pla-
żowym;

 zabiegi:	hydromasaż,	kąpiel	solankowa,	kąpiel	wirowa	kończyn	górnych	 i	dolnych,	masaż	BOA,	 fotel	masujący,	
masaż	klasyczny	(dodatkowo	płatny),	aquavibron,	okłady	borowinowe,	magnetoterapia,	magnetostymulacja,	prądy	
TENS,	prądy	interferencyjne,	galwanizacja,	jonoforeza,	diadynamik,	ultradźwięki,	laseroterapia,	sollux,	bioptron,	in-
halacje	solankowe	oraz	lekowe,	krioterapia	miejscowa,	gimnastyka	indywidualna	i	grupowa.

 Do dyspozycji:	własna	nowoczesna	baza	zabiegowa,	kawiarnia,	biblioteka,	wypożyczalnia	rowerów,	wypożyczalnia	
kijów	nordic	walking,	sauna.	Ośrodek	dysponuje	dużym,	otoczonym	zielenią	terenem	z ławkami,	ogródkiem	letnim	
z barem,	oraz	miejscem	na	grill.	Ze	względu	na	ograniczoną	ilość	miejsc	postojowych	należy	jak	najszybciej	doko-
nać	rezerwacji	parkingu	(20	zł/doba,	dla	osób	korzystających	z turnusu	250	zł/14	dni).	W pobliżu	ośrodka	znajduje	
się	parking	niestrzeżony	oraz	strzeżony.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane do stolika), opieka medyczna (w tym 2 wizyty lekarskie) 
oraz rehabilitacyjna, 20 zabiegów w trakcie trwania turnusu według zaleceń lekarza, program KO, wycieczka z przewodnikiem, impreza 
plenerowa (uzależniona od warunków atmosferycznych), wieczorki taneczne, koncerty, biesiady. Osoby nieposiadające orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z pobytu wypoczynkowego (bez zabiegów) lub pobytu z odnową biologiczną (3 za-
biegi dziennie w dni robocze).

Rej. OR/02/0006/22  OD/32/0034/22 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), 
układ krążenia, oddechowy, schorzenia neurologiczne, reumatyczne, metabo-
liczne, cukrzyca,  upośledzenie umysłowe, wady genetyczne, autyzm, wady postawy, 
zaburzenia rozwoju psychoruchowego, mózgowe porażenie dziecięce, schorzenia 
kręgosłupa, kobiety po mastektomii.

termin pokój 
1-os.

pokój 
2-os.PLUS termin pokój 

1-os.
pokój 
2-os.PLUS termin pokój 

1-os.
pokój 
2-os.PLUS

21.01 – 04.02

2460,- 2210,-

13.05 – 27.05
3570,- 3100,-

02.09 – 16.09 3570,- 3100,-
04.02 – 18.02 27.05 – 10.06 16.09 – 30.09

3400,- 3050,-
18.02 – 04.03 10.06 – 24.06

3920,- 3630,-

30.09 – 14.10
04.03 – 18.03 24.06 – 08.07 14.10 – 28.10 2920,- 2690,-
18.03 – 01.04 08.07 – 22.07 28.10 – 11.11

2460,- 2210,-01.04 – 15.04* 3400,- 3050,- 22.07 – 05.08 11.11 – 25.11
15.04 – 29.04

3100,- 2790,-
05.08 – 19.08 25.11 – 09.12

29.04 – 13.05 19.08 – 02.09 19.12 – 02.01.24** 3570,- 3100,-

 * turnus wielkanocny  

Cena (zł): uczestnik

Uwaga! Dostawka 200 zł taniej.

TURNUSY REHABILITACYJNE, WCZASY, POBYTY Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ

₪ Cena nie zawiera: 
opłaty uzdrowiskowej, dopłaty do diety bezglutenowej, wypożyczenia rowerów, 
kijków do nordic walking.

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.
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₪ Ponadto (dodatkowo płatne): 
kąpiel wirowa SPA całościowa łącznie z perełką,( wanna ORION), hydromasaż z pasem biodrowym, kąpiel wirowa SPA (wanna  
OCEAN), masaż ręczny całościowy, dieta wegetariańska i bezglutenowa za dzień – 50 zł/os. Miejsce parkingowe płatne cały rok: 1 
doba – 15 zł, wycieczki autokarowe.

₪ W cenie skierowania: 
noclegi i wyżywienie (śniadanie i kolacja – bufet szwedzki, obiady serwowane) – możliwe diety (niektóre dodatkowo płatne), 3 zabiegi 
dziennie w turnusie (z wyłączeniem sobót, niedziel, dnia przyjazdu i wyjazdu, dni świątecznych), całodobowa opieka pielęgniarska, 
karnet 3 wejścia na zespół basenowy w hotelu „Continental” po 90 min do wykorzystania, dwa wieczorki taneczne, ognisko z piecze-
niem kiełbasek.

37KCOTR tel. 32 259 62 21...5

Sanatorium

ZEFIR
w Krynicy Morskiej

termin p. DELUXE 
z balkonem termin p. DELUXE 

z balkonem termin p. DELUXE 
z balkonem termin p. DELUXE 

z balkonem
02.01 – 16.01

2590,-

07.04 – 21.04* 3090,- 12.07 – 26.07
3890,-

22.09 – 06.10 3390,-
13.01 – 27.01 21.04 – 05.05 2990,- 13.07 – 27.07 06.10 – 20.10 2990,-
27.01 – 10.02 05.05 – 19.05 14.07 – 28.07 20.10 – 03.11 2790,-
10.02 – 24.02 19.05 – 02.06 3190,- 28.07 – 11.08 3990,- 03.11 – 17.11 2690,-
24.02 – 10.03 02.06 – 16.06 3290,- 11.08 – 25.08 17.11 – 01.12 2590,-10.03 – 24.03 2690,- 16.06 – 30.06 3490,- 25.08 – 08.09 3690,- 01.12 – 15.12
24.03 – 07.04 2790,- 30.06 – 14.07 3890,- 08.09 – 22.09 3590,- 19.12 – 02.01.24** 3490,-

Atrakcyjne położenie, wyjątkowy mikroklimat
Sanatorium Zefir położone jest w odległości 300 m od morza, w malowniczej scenerii wąskiego

pasa lądu, porośniętego mieszanym lasem, między otaczającymi go wodami 
Morza Bałtyckiego – z jednej strony, Zalewu Wiślanego – z drugiej.

₪ Oferuje:
	 zakwaterowanie	w	pokojach	deluxe	(z	balkonami)	2-,	3-osobowych	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	wyposażo-

nych	w	TV,	lodówkę,	czajnik;
 zabiegi: kinezyterapia:	gimnastyka	indywidualna	–	ćwiczenia	czynne	i	bierne,	izometryczne,	w	odciążeniu	UGUL,	

manualne,	 trening	 relaksacyjny,	 gimnastyka	 zbiorowa,	 korekcyjna	–	 ćwiczenia	 przyrządowe,	wyciąg	 lędźwiowy,	
Pętla	Glisson;	fizykoterapia:	diadynamic,	galwanizacja,	jonoforeza,	ultradźwięki,	magnetronic,	laseroterapia,	elek-
trostymulacja,	 lampa	BIO-V,	sollux,	 inhalacje,	prądy	–	Tensa,	Traberta,	Kotza,	 inferencyjne	wg	Nemeca,	 tonoliza,	
termotergia	(parafango),	termożele	zimne,	krioterapia	miejscowa,	kąpiel	sucha	CO2;	masaże:	wibracyjny,	masaż	
ręczny	–	odcinkowy,	masaż	pneumatyczny	–	limfatyczny	BOA	kończyn	górnych	i	dolnych;	hydroterapia:	kąpiel	wiro-
wa	kończyn	górnych	i	dolnych.

 Do dyspozycji:	kawiarnia,	sala	dyskotekowa,	teren	na	ognisko	i	grilla,	bezpłatny	dostęp	do	internetu	(w	wyznaczo-
nych	miejscach),	winda,	zewnętrzny	zespół	urządzeń	do	ćwiczeń	siłowych.

Rej. OR/22/13/20  OD/22/27/22  

Dziecko do lat 3 – bez świadczeń, opłata stała 650 zł za 14 dni. Dziecko do lat 7 – 75 % kosztu turnusu. 
Dopłata do pokoju 1 os. 60-90 zł za dobę w zależności od terminu turnusu

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, psychiczne, neurologiczne, reumatyczne, dermatologiczne, onko-
logiczne, laryngologiczne, przemiany materii, narządów wydzielania wewnętrzne-
go, przewlekłe zapalenie trzustki, choroby wątroby, układ krążenia, pokarmowy, 
krwiotwórczy, oddechowy, moczowo-płciowy, upośledzenie umysłowe, autyzm, 
mózgowe porażenie dziecięce, zespoły Downa, Marfana, Williego-Pradera, choro-
ba Alzheimera, Parkinsona, choroby skóry, padaczka, cukrzyca, alergia, celiakia, 
hemofilia, fenyloketonuria, skolioza, mukowiscydoza, wady genetyczne, wady 
postawy, schorzenia kręgosłupa, zaburzenia głosu i mowy, rozwoju psychorucho-
wego, kobiety po mastektomii.

 ** turnus świąteczno-noworoczny z balem sylwestrowym

Cena zł: uczestnik

* turnus świąteczny

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.
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₪ Oferuje:
	 zakwaterowanie	w	pokojach	2-,	3-osobowych	z	balkonami	(nie	wszystkie),	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	wy-

posażonych	w	TV,	czajnik;	w	komfortowych	domkach	1-,	2-pokojowych	z	pełnym	węzłem	sanitarnym,	anek-
sem	kuchennym,	lodówka,	TV;

 zabiegi: kinezyterapia:	gimnastyka	indywidualna	–	ćwiczenia	czynne	i	bierne,	izometryczne,	w	odciążeniu,	re-
dresyjne,	korekcyjne,	w	odciążeniu	z	oporem,	manualne,	trening	relaksacyjny,	gimnastyka	zbiorowa,	ćwiczenia	
przyrządowe,	wyciąg	lędźwiowy,	pętla	Glissona;	fizykoterapii:	diadynamic,	galwanizacja,	jonoforeza,	fonoforeza,	
ultradźwięki,	magnetronic;	 laseroterapia,	prądy	–	Tensa,	Traberta,	Kotza,	 inferencyjne	wg	Nemeca;	elektrosty-
mulacja,	 sollux,	 inhalacje,	 fango	krioterapia	miejscowa,	CARBO-JET,	masaże:	wibracyjny	 (aquavibron),	 ręczny	
odcinkowy;	hydroterapia:	kąpiel	wirowa	kończyn	górnych	i	dolnych.	

 Do  dyspozycji:	 kawiarnia,	 stołówka,	 sala	 dyskotekowa,	 teren	 na	 ognisko	 i	 grilla,	 parking	 (płatny),	 winda,	Wi-Fi	 
(w	wyznaczonych	miejscach).

Cena (zł): uczestnik

Sanatorium

ALBATROS

w Krynicy Morskiej

Spokojny wypoczynek połączony z różnorodną rozrywką
Krynica Morska jest znanym kurortem położonym na Mierzei Wiślanej, szerokie plaże z miłym

dla stóp piaskiem są znane z okazałych kamieni morskich – bursztynów. Sanatorium
położone jest w odległości 150 m od morza. Stanowi to zachętę do długich spacerów,

a w pogodne dni do kąpieli słonecznych i morskich. Możliwość spokojnego wypoczynku
i korzystania z rozrywek nie pozwoli nikomu na nudę.

Rej. OR/22/13/20   OD/22/05/22

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, psychiczne, neurologiczne, reumatyczne, dermatologiczne, onkolo-
giczne, laryngologiczne, endokrynologiczne, metaboliczne, układ krążenia, odde-
chowy, krwiotwórczy, pokarmowy, moczowo-płciowy, immunologiczny, przewlekłe 
choroby wątroby, zapalenie trzustki, stwardnienie rozsiane, upośledzenie umysłowe, 
autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, choroba Alzheimera, Parkinsona, zespoły: 
Downa, Marfana, Williego-Pradera, schorzenia kręgosłupa, skolioza, wady postawy, 
wady genetyczne, zaburzenia psychoruchowe, głosu i mowy, padaczka, cukrzyca, 
alergia, celiakia, hemofilia, fenyloketonuria, mukowiscydoza, choroby przemiany 
materii, narządów wydzielania wewnętrznego, złego wchłaniania, choroby skóry, 
kobiety po mastektomii.

₪ W cenie skierowania: 
noclegi i wyżywienie (obiady serwowane, śniadanie i kolacja – bufet szwedzki), możliwe diety – niektóre dodatkowo płatne, 3 za-
biegi dziennie w dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel, dnia przyjazdu i wyjazdu, dni świątecznych), całodobowa opieka pie-
lęgniarska, dwa wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Karnet 3 wejścia na zespół basenowy w hotelu „Continental” 
po 90 min do wykorzystania. Uwaga: Opłata za psa 140 zł za 14 dni (tylko domki).

Dziecko do lat 3 – wspólne spanie, opłata 
stała 650 zł za 14 dni. Dziecko do lat 7 – 75% 
kosztu turnusu. Dopłata do pokoju 1 os. 60-
90 zł za dobę w zależności od sezonu. 

termin cena  
z VAT termin cena  

z VAT termin cena  
z VAT termin cena  

z VAT
02.01 – 16.01

2290,-

24.03 – 07.04 2390,- 16.06 – 30.06 2990,- 22.09 – 06.10 2690,-
13.01 – 27.01 07.04 – 21.04* 2790,- 30.06 – 14.07

3290,-

06.10 – 20.10 2590,-
27.01 – 10.02 21.04 – 05.05 2490,- 14.07 – 28.07 20.10 – 03.11 2490,-
10.02 – 24.02 05.05 – 19.05 2590,- 28.07 – 11.08 03.11 – 17.11 2390,-
24.02 – 10.03 19.05 – 02.06 2690,- 11.08 – 25.08 17.11 – 01.12

2290,-
10.03 – 24.03 02.06 – 16.06 2790,- 25.08 – 08.09 3090,- 01.12 – 15.12

08.09 – 22.09 2890,- 19.12– 02.01.24** 2990,-

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 

₪ Ponadto (dodatkowo płatne): 
kąpiel wirowa SPA całościowa łącznie z perełką (wanna ORION), kąpiel perełkowa 
całościowa, masaż ręczny całościowy, hydromasaż z pasem biodrowym. Dieta we-
getariańska i bezglutenowa – 50 zł za dobę od osoby. Parking płatny cały rok 15 zł 
za dobę.

* turnus świąteczny    

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

** turnus świąteczno-noworoczny z balem sylwestrowym. 
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Przedsiębiorstwo Turystyczne
Mazowsze Sp. z o.o.

w Łebie

₪ Rehabilitacja (Schorzenia wg Rej. OD): 
narząd ruchu (w  tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), słuchu, 
wzroku, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, alergia,  autyzm, celiakia, 
padaczka, cukrzyca, kobiety po mastektomii, głuchoniewidomi, jąkający się, 
choroby dermatologiczne, narządów wydzielania wewnętrznego, neurologiczne, 
przemiany materii, reumatyczne, choroby skóry, układ krwiotwórczy, moczowo-
-płciowy, pokarmowy, schorzenia wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, 
choroba Alzheimera, Parkinsona, fenyloketonuria, hemofilia, mózgowe porażenie 
dziecięce, mukopolisacharydoza, mukowiscydoza, niedoczynność tarczycy, za-
palenie trzustki, osoby po laryngektomii, stwardnienie rozsiane, skolioza, układ 
oddechowy, krążenia, schorzenia złego wchłaniania, immunologiczne, metabo-
liczne, laryngologiczne, kręgosłupa, endokrynologiczne, onkologiczne, zespołół 
Williego-Pradera, Marfana, Downa, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, psy-
choorganiczne, głosu i mowy, nerwicowe, depresyjne, wady postawy, genetyczne, 
rozszczep wargi i podniebienia, przewlekłe choroby wątroby.

termin pok. standard termin pok. standard termin pok. standard 
07.01 – 08.04* 2100,- 24.06 – 08.07 3250,- 26.08 – 09.09 3050,-
22.04 – 06.05 2200,- 01.07 – 15.07 3395,- 09.09 – 23.09 2850,-
06.05 – 20.05 2300,- 08.07 – 22.07 3495,- 23.09 – 07.10 2650,-
13.05 – 27.05 2550,- 15.07 – 29.07

3695,-
07.10 – 21.10 2450,-

20.05 – 03.06 2750,- 22.07 – 05.08 14.10 – 28.10 2350,-
27.05 – 10.06 2900,- 29.07 – 12.08 04.11 – 18.11 2300,-03.06 – 17.06 3000,- 05.08 – 19.08 3495,- 18.11 – 02.12
10.06 – 24.06 3050,- 12.08 – 26.08 3395,- 30.12 – 13.01.24** 2400,-
17.06 – 01.07 3150,- 19.08 – 02.09 3150,-

Niepowtarzalny mikroklimat, enklawa ciszy i spokoju
Łeba to znany nadmorski kurort między morzem a jeziorami Łebsko i Sarbsko, w otoczeniu lasów
Słowińskiego Parku Narodowego. Park został zaliczony przez UNESCO do światowego rezerwatu 

biosfery. Ośrodek Zdrowotel Łeba położony jest w lesie sosnowym 150 m od plaży.

₪ Oferuje:
 zespół pięciu pawilonów z zapleczem gastronomicznym i rehabilitacyjnym, pokoje 1, 2, 3- osobowe z możliwością dostawki oraz 

pokoje typu studio 2+2. W każdym pokoju znajduje się łazienka, balkon, telefon, czajnik, wiatrochron i koc plażowy, a w kilku 
lodówka. Wszystkie okna z  ekspozycją na stronę południową; 

	wykwalifikowany personel medyczny z dużym doświadczeniem zawodowym, bogata baza zabiegowa;
 zabiegi: masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, masaż wirowy kończyn i kręgosłupa, okłady borowinowe, kąpiele: borowino-

wa, solankowa, siarczkowa, prądy Kotz’a, prądy Trabert’a, tens, diadynamik, galwanizacja, interdyn, elektrostymulacja, jonoforeza, 
laseroterapia, światłolecznictwo, inhalacje, magnetoterapia, kinezyterapia, ultradźwięki, krioterapia miejscowa, masaż BOA, ma-
saż Hydro Jet, suche kąpiele ozonowe lub w dwutlenku węgla; zabiegi dodatkowo płatne: masaże klasyczne, wyszczuplające, 
relaksacyjne, drenaż limfatyczny, świecowanie uszu.

 Do dyspozycji: świetlica, kawiarnia, drink-bar, jadalnie, place zabaw, Świat Dziecka, siłownia, siłownia zewnętrzna, tenis stołowy, 
parkingi, przychodnia rehabilitacyjna, internet Wi-Fi.

₪ W cenie skierowania: 
14 noclegów w pokojach typu STANDARD od soboty do soboty, wyżywienie 3 x w formie bufetu 2 zabiegi indywidualne i 1 zabieg 
grupowy w każdy dzień powszedni, opieka pielęgniarska i lekarska, wycieczka autokarowa po Łebie z przewodnikiem, wieczorki 
taneczne,ogniska z biesiadą, karaoke, koncerty, spektakle, zabawy integracyjne i inne.

₪ Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej, opłaty za pobyt zwierząt domowych, parkingi, wycieczki fakultatywne.

** turnus sylwestrowy + bal sylwestrowy      
   390 zł/os.; balik dla dzieci + 180 zł/os.

Rej. OR/22/12/22  OD/22/19/22

Za niewykorzystane miejsce w pokoju +40% ceny.  PREMIUM w sezonie wyso-
kim (24.06-26.08) + 550 zł/os; w pozostałych terminach + 450 zł/os; *wszystkie turnusy 14-dniowe (od soboty do soboty)

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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ALBATROS 
MEDICAL SPA

w Mielnie

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), 
układ krążenia, oddechowy, kobiety po mastektomii, choroby narządów wydzielania 
wewnętrznego, wady postawy, schorzenia laryngologiczne, kręgosłupa, zaburzenia 
rozwoju psychoruchowego, padaczka, psychiczne, upośledzenie umysłowe. 

Wyjątkowy mikroklimat o silnych właściwościach leczniczych
Obiekt położony w miejscowości Mielno, zaledwie 150 m do morza tuż przy deptaku prowadzącym 
na nadmorską promenadę. Oddalony zaledwie 200 m od przystanku autobusowego gdzie kursuje 

BUS Koszalin-Mielno.

Rej. OD/32/0053/21

₪ Oferuje:
	 126	pokoi	w	tym	pokoje	2-osobowe,	studia	i	apartamenty.	Każdy	pokój	posiada	pełny	węzeł	sanitarny,	balkon,	TV,	

internet,	czajnik	oraz	ręczniki.	
 zabiegi:	okłady	borowinowe,	inhalacje,	sollux,	fotel	masujący,	krioterapia,	magnetoterapia,	ultradźwięki,	jono-

foreza,	TENS,	galwanizacja,	gimnastyka	w	wodzie).
 Do dyspozycji:	Na	terenie	obiektu	do	Państwa	dyspozycji	znajduje	się:	kryty basen z opcją przeciwprądu, gabinety 

odnowy	biologicznej,	siłownia,	pokój	zabaw	dla	dzieci,	plac	zabaw,	restauracja,	kawiarnia,	winda.	Parking	dodatkowo	
płatny,	monitorowany	niestrzeżony.	Do	wypożyczenia	rowery,	kije	do	nordic	walking,	 leżaki	plażowe	–	dodatkowo	
płatne.	

	 Albatros	Medical	Spa	jest	jedynym	obiektem	w	Polsce,	który	prowadzi	turnusy	dla	dzieci	do	lat	12	z	autorskim	progra-
mem	prozdrowotnym	oraz	pierwszym	i	jedynym	obiektem	w	Polsce,	który	leczy	i	wzmacnia	kręgosłupy	za	pomocą	
metody	Jewminowa	–	terapia	na	profilaktorach	Jewminowa	jest	dodatkowo	płatna.	

₪ W cenie skierowania: 
noclegi, 3 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, lunch serwowany w postaci zupy, możliwość diety lekkostraw-
nej), 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) – zgodnie z zaleceniem lekarza, korzystanie z basenu rekreacyjnego oraz siłowni bez ograni-
czeń w godzinach określonych przez ośrodek, wieczorki przy muzyce na żywo, rozgrywki bingo.

Cena (zł): uczestnik
termin pok. 2-os. termin pok. 2-os. 
06.05 – 20.05

2940,-
16.09 – 30.09 2940,-

20.05 – 03.06 30.09 – 14.10
2800,-

03.06 – 17.06 3150,- 14.10 – 28.10
02.09 – 16.09 3080,-

₪ Cena nie zawiera: 
opłaty miejscowej, opłaty parkingowej, pozostałych zajęć i wycieczek fakultatyw-
nych oraz korzystania z infrastruktury ośrodka –  poza ujętymi w cenie skierowa-
nia.

₪ Dopłaty i zniżki:
Cena dla opiekuna bez zabiegów – 200 zł taniej. Zniżki dla dzieci.
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powyższych cen doliczają 8% podatku VAT

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT) 
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OŚRODEK
REHABILITACYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

w Mielnie

termin pok. 2-os. /
pok. 3-os. termin pok. 2-os. /

pok. 3-os. termin pok. 2-os. /
pok. 3-os.

01.05 – 14.05

2730,-

01.07 – 14.07

2870,-

01.09 – 14.09

2730,-
16.05 – 29.05 16.07 – 29.07 16.09 – 29.09

01.06 – 14.06 01.08 – 14.08 01.10 – 14.10
16.06 – 29.06 16.08 – 29.08 16.10 – 29.10

Prawdziwy relaks i odpoczynek, wysokie stężenie jodu 
Ośrodek zlokalizowany w Mielnie na Wybrzeżu Słowińskim, w jednej z najpopularniejszych miejscowości tury-

stycznych w Polsce. Unikatowe położenie Mielna na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno oraz 
wysokie stężenie jodu – naturalnego bogactwa tego regionu sprawia, że pobyt nad polskim morzem jest nie tylko 

atrakcyjny, ale także stanowi wyjątkowo korzystną formę kuracji. Ośrodek położony w odległości około 1300 metrów 
do plaży. Obiekt zlokalizowany jest na malowniczym terenie w cichej i spokojnej okolicy niedaleko centrum Mielna.

₪ Oferuje:
 Ośrodek składa się z dwóch dwupiętrowych willi połączonych łącznikiem
	pokoje	2	i	3-osobowe	z	łazienkami,	TV.	Na	parterze	pokoje	z	łazienkami	przystosowane	dla	osób	na	wózkach	

inwalidzkich;
 zabiegi: masaż	 leczniczy:	 klasyczny,	 limfatyczny,	 segmentarny,	 aquavibron,	 inhalacje,	 okłady	 borowinowe,	 

kinezyterapia,	elektroterapia,	sonoterapia,	laseroterapia,	magnetoterapia,	krioterapia,	światłolecznictwo,	leczenie	
klimatyczne	(talasoterapia).	

Rej. OR/32/0003/22  OD/32/0007/22

₪ W cenie skierowania: 
noclegi, wyżywienie, dostęp do opieki pielęgniarsko-medycznej, 2 zabiegi dziennie dla uczestnika i opiekuna (w dni robocze), ognisko, 
grill, wieczorek taneczny, wycieczka autokarowa na Górę Chełmską.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, wzroku, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilep-
sja, schorzenia układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, choroby neu-
rologiczne, kobiety po mastektomii.

Cena (zł): uczestnik

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 

₪ Cena nie zawiera: 
na życzenie kuracjuszy istnieje możliwość zorganizowania odpłatnie dodatko-
wych imprez, opłaty miejscowej.

₪ Dopłaty i zniżki:
– dopłata do pokoju 1-osobowego – 20%;
– istnieje możliwość zorganizowania pobytu krótszego lub dłuższego (w zależności od potrzeb zainteresowanych), 
   w innym terminie niż w wyżej zamieszczonym harmonogramie;
– dzieci do lat 3 bez świadczeń i oddzielnego spania: 25% ceny skierowania;
– dzieci w wieku od 3 do 8 lat z ½ wyżywienia: 50% ceny skierowania;
– ośrodek nie zapewnia parkingu, możliwe parkowanie obok ośrodka

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.
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Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

SYRENA
w Mielnie

₪ Cena nie zawiera: 
opłaty miejscowej, pozostałych zajęć i wycieczek do okolicznych atrakcji tury-
stycznych (opcjonalnie w zależności od ilości uczestników turnusu) nie ujętych 
w cenie skierowania.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), układ 
krążenia, oddechowy, pokarmowy, neurologiczne, mózgowe porażenie dziecię-
ce, hemofilia, cukrzyca, padaczka, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, 
zaburzenia głosu i mowy, reumatyczne, dermatologiczne, laryngologiczne, endo-
krynologiczne, przemiana materii, narządy wydzielania wewnętrznego, schorzenia 
wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, stwardnienie rozsiane, alergia, au-
tyzm, wady postawy, zespół Downa, wady genetyczne oraz kobiety po mastekto-
mii, zaburzenia rozwoju psychoruchowego.

Szerokie piaszczyste plaże, bogata roślinność
Mielno to wyjątkowa miejscowość położona na północ od Koszalina, 

leżąca w wąskim pasie pomiędzy morzem a jeziorem Jamno. 
Pobyt w ośrodku to uczucie relaksu i odprężenia dzięki położeniu nad samym morzem 

oraz wspaniałemu mikroklimatowi bogatemu w morski aerozol i jod.

₪ Oferuje:
	 ponad	200	miejsc	noclegowych,	na	które	składają	się	przytulne	i	nowocześnie	wyposażone	pokoje	2-	i	3-osobo-

we.	Ośrodek	posiada	w	swojej	ofercie	4-	i	5-osobowe	pokoje	studio	idealne	na	pobyty	rodzinne.	Pokoje	z	pełnym	
węzłem	sanitarnym,	w	pełni	wyposażone,	ręczniki,	czajnik,	telefon,	sejf,	połączenie	z	internetem;

 zabiegi:	grupa	 I	 (masaże	klasyczne,	masaże	wodne,	masaż	aquavibron),	grupa	 II	 (okłady,	pole	magnetyczne,	
światłolecznictwo,	krioterapia,	laseroterapia,	inhalacje),	zabiegi	SPA	i	inne.

 Do dyspozycji:	kawiarnia,	gabinety	rehabilitacyjne	wyposażone	w	najnowszy	sprzęt,	przepięknie	położony	na	 III	
piętrze	basen z widokiem na morze,	siłownia,	sauna,	jacuzzi,	piękny	i	bezpieczny	teren	zielony	z	placem	zabaw	dla	
dzieci,	salki	rekreacyjne	dla	młodzieży	i	najmłodszych,	sale	konferencyjne,	dwa	parkingi	dozorowane	(bezpłatne),	
wykwalifikowany	personel,	bogaty	wachlarz	zabiegów	SPA.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane), 3 zabiegi dziennie w dni robocze (2 zabiegi wg 
wskazań lekarza – pierwszy zabieg z grupy I, drugi zabieg z grupy II, jako trzeci zabieg – korzystanie z gabinetu terapii ruchowej, 
gimnastyka w basenie),  bezpłatne korzystanie z siłowni i zaplecza SPA (basen, sauna, jacuzzi), wieczory muzyczne (opcjonalnie 
w zależności od ilości uczestników turnusu).

Rej. OR/32/0016/22   OD/32/0026/21

Cena (zł): uczestnik

termin pok. bez balkonu/
pok. z balkonem

termin
pok. bez balkonu/
pok. z balkonem

termin
pok. bez balkonu/
pok. z balkonem

14.01 – 28.01 •

1800,-

08.04– 22.04*
2100,-/2200

16.09 – 30.09 2350,-/2500,-
28.01 – 11.02 • 22.04 – 06.05 30.09 – 14.10

2200,-/2350,-
11.02 – 25.02 • 06.05 – 20.05 2200,-/2350,- 14.10 – 28.10
25.02 – 11.03 • 20.05 – 03.06 2350,-/2500,- 04.11 – 18.11

2100,-
11.03 – 25.03 • 03.06 – 17.06 2550,-/2700,- 18.11 – 02.12
25.03 – 08.04 • 1950,- 02.09 – 16.09 2350,-/2500,- 02.12 – 16.12 1950,-

Dopłata do pok. 1-osob. od 450 do 800 zł w zależności od terminu.
* turnus świąteczny  • tylko grupy zorganizowane pow. 20 osób. Osoby bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawno-

ści mogą skorzystać z pobytu leczniczego – cennik 
w siedzibie biura.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.
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TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 

RZEMIEŚLNIK
w Międzywodziu

termin pok. 2, 
3, 4-os. termin pok. 2, 3, 

4-os. termin pok. 2, 3, 
4-os. termin pok. 2, 3, 

4-os.
11.01 – 25.01

1870,-

13.04 – 27.04
2070,-

14.07 – 28.07
2800,-

28.09 – 12.10 2340,-
26.01 – 09.02 28.04 – 12.05 29.07 – 12.08 13.10 – 27.10

2190,-
10.02 – 24.02 15.05 – 29.05 14.08 – 28.08 30.10 – 13.11
27.02 – 13.03 30.05 – 13.06 2260,- 29.08 – 12.09

2610,-
14.11 – 28.11

14.03 – 28.03 14.06 – 28.06 2340,- 13.09 – 27.09 29.11 – 13.12
29.03 – 12.04 2070,- 29.06 – 13.07 2420,-

Czyste plaże, bliskość morza
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Rzemieślnik” położony jest

w malowniczej miejscowości Międzywodzie w woj. zachodniopomorskim.
Zaletą Ośrodka jest jego lokalizacja 200m od morza 

z dogodnym zjazdem dla osób poruszających się na wózkach.

₪ Oferuje:
 pokoje: 1,2,3 i 4-osobowe wyposażone w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym , łóżka, szafy, stół, krzesła, telewi-

zor, czajnik. 
 Ośrodek składa się z 3 budynków: głównego budynku hotelowego (wyposażony w windę), budynku gastronomicznego (50 m 

od budynku głównego), sezonowego budynku hotelowego. W budynku głównym oraz budynku sezonowym znajdują się pokoje 
noclegowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych, recepcja oraz baza rehabilitacyjna;

 zabiegi: hydroterapia: kąpiel perełkowa, solankowa, wirowa kończyn górnych, kąpiel wirowa podudzi, masaż wodny stóp, aqua-
-vibron, masaż limfatyczny BOA, ultradźwięki, sonoforeza,  prądy TENS, laser , lampa BIO V, lampa sollux , krioterapia,  magne-
tronik, materac wibracyjny, fotel wibracyjny ,ćwiczenia UGUL , ćwiczenia indywidualne , ćwiczenia grupowe.

 Do dyspozycji: kawiarnia, sala rekreacyjna, sala terapii zajęciowej, sala szkoleniowa, miejsce na ognisko /grill

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju dwuosobowego dla jednej osoby, lub trzyosobowego dla dwóch osób za dopłatą w wysokości  
70 zł /doba w lipcu i sierpniu a w pozostałych miesiącach w wysokości 60 zł / doba od osoby. 
Istnieje możliwość przyjazdu ze zwierzęciem domowym (do 15 kg wagi) za dodatkową opłatą 25 zł za dobę i po uzgodnieniu z recepcją.
Opłata za miejsce postojowe dla 1 pojazdu: 25 zł / doba (przez cały rok, miejsca są niestrzeżone, liczba miejsc ograniczona); dla uczestników 
turnusów rehabilitacyjnych 50% rabatu.
 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), padaczka, 
upośledzenie umysłowe, schorzenia układu krążenia, inne całościowe zaburzenia 
rozwojowe, kobiety po mastektomii, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, 
neurologiczne, przemiany materii, choroby skóry, układ krwiotwórczy, moczowo-
-płciowy, pokarmowy, wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, cukrzyca, epi-
lepsja, schorzenia laryngologicze, metaboliczne, onkologiczne, układu oddechowe-
go.

Rej. OR/32/001/22  OD/32/0027/21

Cena (zł): uczestnik

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 

₪ W cenie skierowania: 
14 noclegów, trzy posiłki dziennie: śniadania i kolacje bufet szwedzki, obiady serwowane (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w 
dniu wyjazdu plus suchy prowiant), badanie lekarskie, opiekę pielęgniarską, oraz doraźną lekarską,  trzy zabiegi rehabilitacyjne dziennie, 
wg ordynacji lekarza wykonywane w dni powszednie, ognisko i grill, dwa wieczorki taneczne prowadzone przez profesjonalnego muzyka, 
wycieczka krajoznawcza z profesjonalnym przewodnikiem.

Z godnie z uchwałą Rady Miasta Dziwnów, w Gminie Dziwnów obowiązuje opłata 
miejscowa  2,50 zł. od osoby za każdą dobę, płatna w recepcji w dniu przyjazdu.  
W przypadku osób bez ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, do ceny 
turnusu dolicza się 8% VAT
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Ośrodek Wypoczynkowy

AGADO

w Sarbinowie

Największe stężenie jodu na całym polskim Wybrzeżu
Sarbinowo to dawna osada rolniczo-rybacka, a obecnie bardzo popularna nadmorska miejscowość letni-
skowa. AGADO położony jest w samym centrum miejscowości, ale z dala od ulicznego zgiełku i hałasu. 

Zagospodarowanie terenu: zieleń, drzewa, kwiaty, miejsca na rekreację i wypoczynek na łonie natury 
(nie tylko na plaży), cisza i spokój, dobra kuchnia i rodzinna atmosfera to jego dodatkowe atuty.

₪ Oferuje:
	41	miejsc	w	pokojach	z	pełnym	węzłem	sanitarnym	(19	pokoi	–	2	osobowych	i	1	–	3-osobowy);	
 zabiegi:	diadynamik,	stymat,	masaż	wirowy	stóp	i	rąk,	kinezyterapia,	UGUL,	inhalacje,	gimnastyka	

zbiorowa	i	indywidualna,	hipoterapia,	masaże,	sollux,	bioptron,	aquavibron.
 Do dyspozycji:	świetlica	(wyposażona	w	TV	SAT,	DVD),	stołówka,	salka	do	ćwiczeń,	teren	rekreacyjny	

z	grillem	i	miejscem	na	ognisko,	boisko	do	siatkówki	i	badmintona,	plac	zabaw	dla	dzieci,	parking	(nie-
dopłatny),	wypożyczalnia	rowerów,	biblioteka,	dostęp	do	internetu,	własna	baza	zabiegowa.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD): 
dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich), upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padacz-
ka, schorzenia układu krążenia, kobiety po mastektomii, schorzenia układu 
oddechowego, schorzenia endokrynologiczne, schorzenia metaboliczne, 
choroby układu pokarmowego, choroby układu moczowo-płciowego, 
schorzenia onkologiczne, choroby neurologiczne

Rej. OR/32/0026/22    OD/32/0057/22

termin cena termin cena

06.05 - 19.05 2350,- 26.08 - 08.09 2538,-
20.05 - 02.06 2450,- 09.09 - 22.09 2450,-
03.06 - 16.06 2538,- 23.09 - 06.10

2350,-17.06 - 30.06
2625,- 

07.10 - 20.10
12.08 - 25.08

Cena (zł): uczestnik

Uwaga! Opiekun bez zabiegów 150 zł taniej (jeżeli zainteresowany 
jest korzystaniem z zabiegów, bezwzględnie musi przedłożyć leka-
rzowi aktualną informację o stanie zdrowia).
Przy rezerwacji obowiązuje wpłata zadatku w wysokości 300 zł,  
w ciągu 14 dni od daty rezerwacji.
Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

Pozostałe terminy w zależności od zainteresowania (minimum 20 osób na turnusie). Dla grup zorganizowanych 
cena do negocjacji. Turnus zaczyna się śniadaniem i kończy kolacją.

₪ W cenie skierowania: 
noclegi, wyżywienie, opieka medyczna i rehabilitacyjna, 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) według zaleceń 
lekarskich. Każdy uczestnik turnusu musi posiadać aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.

₪ Ponadto: 
Imprezy integracyjne (wieczorki, grill, ognisko, turnieje, gry i zabawy ruchowe), wycieczki piesze i rowerowe.

W ośrodku organizowane są również pobyty 8-dniowe ze śniadaniem i obiadokolacją.
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termin pok.
2-, 3-os.

pok. 2- os
parter/1p. termin pok.

2-, 3-os.
pok. 2- os
parter/1p. termin pok.

2-, 3-os.
pok. 2- os
parter/1p.

18.02 – 03.03•
1970,- 1890,-

10.06 – 23.06 2650,- 2570,- 16.09 – 29.09 2370,- 2290,-
04.03 – 17.03• 24.06 – 07.07

2930,- 2850,-

30.09 – 13.10 2200,- 2120,-
18.03 – 31.03• 2030,- 1950,- 08.07 – 21.07 14.10 – 27.10 2140,- 1960,-
01.04 – 14.04* 2130,- 2050,- 22.07 – 04.08 03.11 – 16.11•

2000,- 1920,-15.04 – 28.04 2270,- 2190,- 05.08 – 18.08 17.11 – 30.11•
29.04 – 12.05 2470,- 2390,- 19.08 – 01.09 2770,- 2690,- 01.12 – 14.12•
13.05 – 26.05 2510,- 2430,- 02.09 – 15.09 2470,- 2390,- 19.12 – 02.01.24** 2770,- 2690,-
27.05 – 09.06 2550,- 2470,-

Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

FLISAK
w Sarbinowie

Piękne, rozległe plaże i morskie powietrze
Cisza, spokój, krystalicznie czysta woda i czyste plaże oraz największe stężenie jodu na całym 

polskim Wybrzeżu – to atuty Sarbinowa sprzyjające wypoczynkowi i regeneracji sił.
Ośrodek Flisak usytuowany jest 40 m do morza.

₪ Oferuje:
 pokoje 2-, 3-osobowe (w tym apartament) z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w lodówkę, telefon, czajnik bezprzewodowy, 

radio i TV, internet, sprzęt plażowy – parawan, leżaki, ręczniki; 
 zabiegi: fizykoterapia: diadynamik, galwanizacja, ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia, prądy interferencyjne, jonoforeza, biop-

tron, sollux, inhalacje, krioterapia; hydroterapia: hydromasaż, bicze szkockie, okłady borowinowe, kąpiel parowa, solankowa, perełkowa; 
kinezyterapia: gimnastyka indywidualna UGUL i zbiorowa, pętla Glissona, prądy Kotza i TENS; masaże: aquavibron, BOA, w fotelu typu 
Prezydent, masaż wirowy kończyn dolnych i górnych; zabiegi dodatkowo płatne: kinesiotaping,  masaż limfatyczny ręczny, masaż suchy 
dwuodcinkowy, masaż stóp, masaż bańką chińską, masaż ipsilateralny/kontralateralny, masaż segmentarny, masaż izometryczny, masaż 
relaksacyjny, masaż aromaterapeutyczny, masaż gorącymi kamieniami.

 Do dyspozycji: bezpłatny parking, Internet Wi-Fi, plac zabaw dla dzieci, kawiarnia, miejsce na grill i ognisko, bilard, tenis stołowy, 
żelazko, deska do prasowania, wózek inwalidzki, skuter elektryczny inwalidzki, podnośnik, chodzik-balkonik, wypożyczalnia rowe-
rów i kijków do nordic walking – odpłatnie.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (diety – niektóre za dopłatą), profesjonalna opieka medyczna i rehabilitacyjna, 3 lub 4 zabiegi dziennie (30 lub 40 
zabiegów w turnusie), 10 wejść do Aquapark „Helios” w dni robocze ( w Ustroniu Morskim – 19 km) dojazd własny, w turnusach od 18.02 
do 31.03 i od 03.11 do 14.12 – 5 dni – do 12 godz. (dojazd zorganizowany-przejazd autokarem-opłata 15 zł), ubezpieczenie NNW, program 
rekreacyjny: ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki: powitalny, pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, koncerty, prelekcje, zawody, 
gry, zabawy itp.

 * turnus wielkanocny, 
**turnus świąteczno-sylwestrowy 
(z kolacją wigilijną i balem sylwestrowym)

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), słuchu, wzro-
ku, upośledzenie umysłowe, psychiczne, padaczka, układu krążenia, krwiotwór-
czego, moczowo-płciowego, pokarmowego, oddechowego, choroby neurologicz-
ne, reumatyczne, przemiany materii, kobiety po mastektomii, cukrzyca, choroby 
narządów wydzielania wewnętrznego, osoby po laryngektomii, zaburzenia głosu 
i mowy, schorzenia onkologiczne, mózgowym porażenie dziecięcym, autyzm, 
zespół Downa, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia rozwoju psychoru-
chowego i inne.

Rej. OR/32/0015/22  OD/32/0055/22

• 40 zabiegów w turnusie

Cena (zł): uczestnik

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT) 



46

M
O

RZ
E

KCOTR tel. 32 259 62 21...5

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), narząd słu-
chu, narząd wzroku, kobiety po mastektomii, choroby neurologiczne, reumatyczne, 
układ krążenia, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, choroby narządów wy-
dzielania wewnętrznego, wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, cukrzyca, 
alergia, przewlekłe choroby wątroby, przewlekłe zapalenia trzustki, EPI, upośledze-
nie umysłowe, choroba psychiczna, zespół Downa, MPDz, schorzenia onkologicz-
ne, endokrynologiczne, choroby układy krwiotwórczego, wady genetyczne, zaburze-
nia głosu i mowy, schorzenia metaboliczne.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

ADHARA
w Sarbinowie

Czyste powietrze, wyjątkowy mikroklimat
Sarbinowo to spokojna miejscowość letniskowa. Ośrodek ADHARA położony jest zaledwie  

100 m od plaży, wzdłuż której ciągnie się szeroka promenada spacerowa dostosowana  
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek posiada wszelkie udogodnienia  
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, m.in. windę, platformę.

Rej. OD/32/0002/21 OR/02/0009/20

₪ Oferuje:
	 funkcjonalnie	urządzone	pokoje:	1,	2,	3-osobowe	lub	studia	2+1	–	wszystkie	z pełnym	węzłem	sanitarnym,	dostępem	

do	internetu,	wyposażone	w czajnik,	sprzęt	plażowy,	TV	oraz	ręczniki.	
 zabiegi:	basen	terapeutyczny	do	ćwiczeń	i masaży	podwodnych,	kinezyterapia:	gimnastyka	ogólna	grupowa,	

ćwiczenia	w obciążeniu	w UGUL;	elektroterapia:	pełna	gama	prądów	o niskich	i średnich	częstotliwościach	
i modyfikacji;	światłolecznictwo:	lampa	sollux,	Bio-V;	magnetoterapia;	hydroterapia:	kąpiel	perełkowa	z aroma-
toterapią,	hydromasaż,	wirówki	kończyn	górnych	i 	dolnych;	masaże:	częściowy	masaż	klasyczny,	mechanicz-
ny	masaż	limfatyczny,	mechaniczny	masaż	kręgosłupa,	aquavibron;	ultradźwięki,	inhalacje	solankowe	i olejko-
we,	krioterapia	punktowa,	okłady	borowinowe,	laser;	zabiegi dodatkowo płatne	–	całościowy	masaż	klasyczny,	
hydromasaż	w wannie	ORION,	limfatronik

 Do dyspozycji:	kawiarnia,	tereny	zielone	na	których	znajduje	się	piaszczyste	boisko	do	gry	w	siatkówkę,	plac	zabaw	
dla	dzieci,	pokój	zabaw	dla	dzieci,	miejsce	na	grill	 i	ognisko,	odpłatna	wypożyczalnia	sprzętu	 rekreacyjnego:	kijki,	
rowery,	stół	do	tenisa	stołowego,	płatny	parking	–	ogrodzony,	monitorowany	niestrzeżony.

₪ W cenie skierowania: 
noclegi w pokojach zgodnie z wykupionym standardem, 3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady 
serwowane, pakiet 20 lub 30 zabiegów rehabilitacyjnych wg wskazania lekarza w ośrodku, gimnastyka rozruchowa, zlecenie zabiegów 
przez lekarza, opiekę pielęgniarską, opiekę ko i kierownika grupy, realizację programu integracji społecznej (m.in. wieczorki taneczne 
przy muzyce na żywo z poczęstunkiem, koncerty muzyczne, biesiada grillowi, wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Kołobrzegu 
i inne).

Cena (zł): uczestniktermin pok. 2-os. standard termin pok. 2-os. standard termin pok. 2-os. standard
15.04 – 29.04 2190,- 27.06 – 10.07 3050,- 05.09 – 19.09 2750,-
30.04 – 14.05 2390,- 11.07 – 24.07

3090,-
20.09 – 04.10 2690,-

15.05 – 29.05 2590,- 25.07 – 07.08 05.10 – 19.10 2550,-
30.05 – 12.06 2690,- 08.08 – 21.08 3050,- 20.10 – 03.11 2280,-
13.06 – 26.06 2890,- 22.08 – 04.09 2900,- 20.12 – 03.01.24* 2950,-

* turnus świąteczno-noworoczny 
– z pakietem 20 zabiegów.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT) 

₪ Cena nie zawiera: 
opłaty klimatycznej, wycieczek fakultatywnych oferowanych w ośrodku, diet spe-
cjalistycznych, wypożyczanego sprzętu-  poza ujętymi w cenie skierowania.

₪ Dopłaty i zniżki:
Dzieci do lat 4 – 400 zł bez świadczeń, dzieci do lat 10 z zabiegami – zniżka 20%, dzieci do lat 10 na dostawce, bez zabiegów (przy 2 
osobach dorosłych) – zniżka 30%, opiekun osoby niepełnosprawnej bez zabiegów – zniżka 200 zł, transport zorganizowany Wrocław-
-Sarbinowo-Wrocław – 150 zł/osoba
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* turnus świąteczno-noworoczny 
– z pakietem 20 zabiegów.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT)

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

Hotel***NAT Sarbinowo
(JAWOR)
w Sarbinowie

Czyste plaże, wyjątkowy mikroklimat
Sarbinowo to miejscowość wczasowa w woj. zachodniopomorskim pomiędzy Mielnem 

i Ustroniem Morskim. Przyciąga ciekawym budownictwem rybackim, a czyste plaże zachęcają 
do kąpieli morskich oraz uprawiania sportów wodnych. 

Hotel położony jest w centrum Sarbinowa, ok. 100 m od morza.

₪ Oferuje:
	Komfortowe	pokoje	2-,	3-osobowe	z	pełnym	węzłem	sanitarnym.	Każdy	pokój	posiada	balkon,	TV,	

radio,	chłodziarki,	leżaki,	wiatrochron;	
 zabiegi:	laser,	ultradźwięki,	krioterapia,	okłady	borowinowe,	pole	magnetyczne,	lampa	sollux,	lam-

pa	Q-light,,	inhalacje,	masujące	łózko	nefrytowe.	Płatne	dodatkowo:	różne	warianty	masaży	(m.in.	
relaksacyjny,	klasyczny,	karku	i	ramion,	musem	owocowym),	bogaty	zestaw	zabiegów	kosmetycz-
nych,	masaż	gorącymi	kamieniami.

 Do dyspozycji: basen kryty oraz odkryty,	kawiarnia	z	drink-barem,	parking	płatny,	ogrodzony,	nie-
strzeżony	monitorowany,	wypożyczalnia	rowerów	górskich,	bilard,	tenis	stołowy,	plac	zabaw	dla	
dzieci,	boiska	sportowe	(do	piłki	nożnej	i	siatkowej),	sala	wielofunkcyjna,	miejsce	na	ognisko	lub	
grilla,	siłownia	zewnętrzna.	Ośrodek posiada windę

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (3 posiłki dziennie śniadania  i obiadokolacje w  formie bufetu, lunch w postaci treściwej zupy 
serwowany) – diety poza cukrzycową płatne dodatkowo, 2 badania lekarskie, 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) 
– zgodnie z zaleceniem lekarza, gimnastyka poranna, wieczorki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 1 godz. basenu 
dziennie.

₪ 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. 

₪ Dopłaty i zniżki:
Cena dla opiekuna bez zabiegów – 300 zł taniej.
Dopłata do diet (poza cukrzycową) 15 zł/doba od osoby
Pokoje 3-os. – 280 zł taniej
Pok. 2-osobowy do samodzielnego wykorzystania przez 
1 osobę - dopłata 560 zł
Zniżki dla dzieci
Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności do powyższych cen doliczają 8% podatku VAT

Rej. OD/32/0019/21

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich), słuchu, psychiczne, neurologiczne, reumatyczne, onkologiczne, 
laryngologiczne, endokrynologiczne, metaboliczne, schorzenia narzą-
dów wydzielania wewnętrznego, przemiana materii, układ krążenia, od-
dechowy, pokarmowy, krwiotwórczy, moczowo-płciowy, immunologiczny, 
padaczka, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, cu-
krzyca, alergie, autyzm, zespół Downa, wady genetyczne, stwardnienie 
rozsiane, hemofilia, skolioza, schorzenia kręgosłupa, wady postawy, 
przewlekłe zapalenie wątroby i trzustki, niedoczynność tarczycy, zabu-
rzenia głosu i mowy, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, kobiety po 
mastektomii. 

termin pokój 2-os. KOMFORT

20.05 - 03.06
3270,-

16.09 - 30.09

Cena (zł): uczestnik 
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₪ Oferuje:
 zakwaterowanie w 2-, 3-osobowych pokojach, z pełnym węzłem sanitarnym, z balkonami, lodówką, telefonem i TV, winda;
 zabiegi: kinezyterapia:  imnastyka indywidualna – ćwiczenia czynne i bierne, izometryczne, w odciążeniu UGUL, manualne, gim-

nastyka zbiorowa odcinka lędźwiowo – krzyżowego, szyjnego i kończyn dolnych, ćwiczenia przyrządowe, pętla Glissona, wyciąg 
lędźwiowy; fizykoterapia: diadynamic, galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, magnetronic, laseroterapia, elektrostymulacja, lam-
pa BIO-V, sollux, inhalacje, prądy – Tensa, Traberta, Kotza, inferencyjne wg Nemeca, tonoliza, termoterapia (parafango), krioterapia 
miejscowa, kąpiel sucha CO2, masaże: masaż wibracyjny (aquavibron), fotele masażu, masaż ręczny - częściowy ciała, masaż 
pneumatyczny- limfatyczny BOA – do kończyn górnych, hydroterapia: hydromasaż – jacuzzi, kąpiel perełkowa, kąpiel wirowa 
kończyn górnych i dolnych. 

 Do dyspozycji: teren na ognisko i grilla, sala dyskotekowa, sala do kinezyterapii, sala gimnastyczna, kawiarnia bezpłatny dostęp 
do Internetu WI-FI (w wyznaczonych miejscach), sauna fińska, sauna  Infrared, łaźnia parowa, kryty basen 25m, zewnętrzne tężnie 
solankowe z tarasem widokowym, zewnętrzny zespół urządzeń do ćwiczeń siłowych, bawialnia dla dzieci zewnętrzny termalny 
basen z podgrzewaną wodą (35-37 stopni C)

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

₪ Ponadto (dodatkowo płatne): 
masaż ręczny całościowy , hydromasaż z pasem biodrowym, bicze szkockie, kąpiel wirowa SPA (wanna OCEAN) , kąpiel wirowa SPA cało-
ściowa łącznie z perełką (wanna ORION), KRIOKOMORA, ESWT terapia zogniskowana falą uderzeniową( 1 punkt) ARTROMOT-K1- ćwicze-

nia kończyny górnej lub dolnej. Bieżnia antygrawitacyjna ALTER-G, diety dodatkowo 
płatne ; wegetariańska i bezglutenowa – 50 zł od osoby na dobę. Parking 15 zł. za 
dobę (za 14 dni 140 zł).

₪ W cenie skierowania: 
noclegi i wyżywienie (śniadanie i kolacja – bufet szwedzki, obiady serwowane), możliwe diety – niektóre dodatkowo płatne. 3 zabiegi dziennie wg 
zaleceń lekarza w dni robocze, oprócz dnia przyjazdu i wyjazdu (sobót, niedziel, dni świątecznych). Dobowa opieka pielęgniarska, karnet na 10 godz. 
basenu (w dni robocze), 2 wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

termin cena z VAT termin cena z VAT termin cena z VAT
02.01 – 16.01

2390,-

05.05 – 29.05 2890,- 11.08 – 25.08 3390,-
13.01 – 27.01 19.05 – 02.06 2990,- 25.08 – 08.09 3190,-
27.01 – 10.02 02.06 – 16.06 3090,- 08.09 – 22.09 3090,-
10.02 – 24.02 16.06 – 30.06 3290,- 22.09 – 06.10 2890,-
24.02 – 10.03 30.06 – 14.07

3390,-

06.10 – 20.10 2790,-
10.03 – 24.03

2490,-
12.07 – 26.07 20.10 – 03.11 2690,-

24.03 – 07.04 13.07 – 27.07 03.11 – 17.11 2590,-
07.04 – 21.04* 2890,- 14.07 – 28.07 17.11 – 01.12

2490,-
21.04 – 05.05 2790,- 28.07 – 11.08 01.12 – 15.12

19.12 – 02.01.24** 2990,-

Sanatorium

FALA

w Stegnie
Rej. OR/22/12/20  OD/22/30/22 

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu, słuchu, wzroku, psychiczne, neurologiczne, dermatologiczne, 
metaboliczne, laryngologiczne, reumatyczne, onkologiczne, trzustka, wątroba, 
tarczyca, kręgosłup, układ krążenia, immunologiczny, oddechowy, moczowo-
-płciowy, pokarmowy, krwiotwórczy, kobiety po mastektomii, upośledzenie 
umysłowe, SM, MPD, skolioza, padaczka, cukrzyca, alergia, autyzm, celiakia, 
fenyloketonuria, hemofilia, mukowiscydoza, choroby przemiany materii, skóry, 
narządów wydzielania wewnętrznego, zespoły Downa, Marfana, Williego-Prade-
ra, zaburzenia głosu i mowy, depresyjne, nerwicowe i inne.

Złocona słońcem plaża, nasycone jodem powietrze
Stegna należy do najpiękniejszych miejscowości leżących na Mierzei Wiślanej.

Sanatorium FALA położone jest na skraju lasu w odległości 1300 m od morza. Bliskość lasu oraz
rozległy zielony teren wokół sanatorium sprzyja czynnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Cena (zł) uczestnik

* turnus świąteczny 
** turnus świąteczno-noworoczny z balem sylwestrowym 

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 

Uwaga! Dopłata do 
pok. 1-os. 60-90 zł za 
dzień w zależności od 
terminu.
Dziecko do lat 3 bez 
świadczeń –650 zł za 
14 dni
Dziecko do lat 7 –75% 
kosztu turnusu.
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Dom Wczasowy 

BROCH
w Ustce

Morski klimat i lasy sosnowe wspomagają rehabilitację
Ustka to atrakcyjna miejscowość nadmorska. Specyficzny bodźcowy klimat morski i powietrze

zawierające dużo jodu mają korzystny wpływ na drogi oddechowe i układ krążenia.
Obiekt położony jest we wschodniej części miasta, w cichej i spokojnej willowej dzielnicy Ustki.

₪ Oferuje:
	 pokoje	2-,	3-osobowe	z	łazienkami,	wszystkie	wyposażone	w	TV;
 zabiegi: kinezyterapia,	masaż	 leczniczy,	 drenaż	 limfatyczny,	 ultradźwięki,	 elektroterapia,	 światłolecznictwo,	

inhalacje,	okłady	borowinowe.	
	 Istnieje	możliwość	wykupienia	innych	zabiegów.
 Do dyspozycji:	baza	zabiegowa,	biblioteka,	sale	 telewizyjne,	parking,	w	pobliżu	basen	kryty	 (za	dodatkową	

opłatą),	sala	do	rehabilitacji	ruchowej	(bieżnia,	rotory	i	inne),	gabinet		fizykoterapii,	plac	zabaw	dla	dzieci,	bo-
isko.

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, wyżywienie (3 razy dziennie szwedzki stół, możliwość diet), opieka medyczna i rehabilitacyjna, 2 zabiegi 
dziennie (w dni robocze) zgodnie z zaleceniem lekarza, grillowanie, wieczorki taneczno-integracyjne, przywóz i dowóz z dworca 
do ośrodka i codziennie na plażę (busem).

Rej. OR/24/0011/20    OD/22/01/22

₪ Ponadto (dodatkowo płatne): 
wycieczka autokarowa do Słupska „na ruchome wydmy” Słowińskiego Parku Narodowego, rejs stylizowanym galeonem po Bałtyku, 
zwiedzanie Muzeum Ustki, Muzeum Minerałów, Muzeum Chleba i Latarni Morskiej w Ustce, wycieczka do Doliny Charlotty.

termin pok. 2-, 3-os. termin pok. 2-, 3-os.

16.05 – 29.05 2050,- 08.08 – 21.08 2550,-

01.06 – 14.06 2150,- 28.08 – 10.09 2350,-

21.06 – 04.07 2350,- 13.09 – 26.09 2150,-

07.07 – 20.07
2550,-

29.09 – 12.10 2050,-

23.07 – 05.08

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd wzroku, słuchu, narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich), układ krążenia, oddechowy, choroba psychiczna, schorze-
nia reumatyczne, narządów wydzielania wewnętrznego, upośledzenie umysłowe, 
padaczka, cukrzyca, kobiety po mastektomii.

Uwaga! Cena za pobyt opiekuna – 200 zł taniej.  
Zniżki dla dzieci do 8 lat – 20 proc.

Cena (zł): uczestnik

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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₪ Oferuje:
 apartamenty, studia 3,4-osobowe, pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w TV LCD, telefon oraz 

sprzęt plażowy.
 zabiegi: masaż klasyczny odcinkowy i na sprzęcie, masaż limfatyczny aparatem BOA, drenaż limfatyczny kończyn dolnych i ramie-

nia, kąpiel solankowa, kąpiel perełkowa, borowinowa, masaż wirowy podwodny (pozycja leżąca), masaż wirowy plecy / kolana /
kostki (pozycja siedząca), inhalacja solankowa i ziołowa, sollux / bioptron, laser biostymulacyjny, galwanizacja, jonoforeza, prądy 
diadynamiczne, inferencyjne, ultradźwięki / magnetostymulacja, gimnastyka zbiorowa, gimnastyka na sprzęcie UGUL (podwiesz-
ki), krioterapia miejscowa.

 Do dyspozycji: klimatyzowana kawiarnia – bar, boisko do koszykówki, biblioteka hotelowa, bezpłatne Wi-Fi, miejsce na ognisko i grill, 
stół do tenisa stołowego, kijki nordic walking.

₪ W cenie skierowania:
noclegi, doskonałe wyżywienie (śniadania i kolacje – szwedzki stół), profesjonalna opieka pielęgniarska, medyczna i rehabilitacyjna, 
2 zabiegi dziennie w dni robocze, badania lekarskie na początku i końcu turnusu, dieta lekkostrawna i cukrzycowa  program KO: wy-
cieczka piesza po Ustce z przewodnikiem, 2 wieczorki przy zespole z poczęstunkiem, karaoke, biesiada żeglarska, grill przy muzyce 
mechanicznej, koncert muzyki rozrywkowej, dwa seanse pilates lub jogi, tlenoterapia, kijki nordic-walking.

ODLEGŁOŚĆ DO BASENU KRYTEGO – 30 m    ODLEGŁOŚĆ DO AQUAPARKU – 800 m

50 m do plaży!
Hotel USTKA to jeden z najpiękniej położonych obiektów w Polsce. 50 m do plaży, w ścisłej strefie 

uzdrowiskowej i w otoczeniu sosnowego lasu, co sprawia, iż 24 h/dobę przebywa się tutaj 
w dobroczynnej strefie jodu! Sosnowy drzewostan oraz bliskość morza to także naturalna inhalacja 

poprawiająca odporność każdego organizmu. 14 dni nad morzem to odporność na cały rok.

₪ Ponadto (dodatkowo płatne): 
oświetlony kort tenisowy kryty nawierzchnią syntetyczną, sauna infrared i fińska, 
gabinet wellness (oferuje zabiegi na twarz i ciało), wypożyczalnia  rowerów, wy-
cieczka po Ustce „ciuchcią”, autokarowe wycieczki fakultatywne, dieta indywidu-
alna 25 zł /doba, opłata klimatyczna, opłata za zwierzęta domowe 35 zł. za dobę, 
lodówka 16 zł za dobę, parking 20 zł za dobę.

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu (z wyłączeniem osób na wózkach inwalidzkich), wzrok, układ odde-
chowy, pokarmowy, cukrzyca, krążenia, moczowo-płciowy, krwiotwórczy, choroby 
neurologiczne, zaburzenia głosu i mowy, schorzenia endokrynologiczne, metabo-
liczne, przemiany materii, choroba psychiczna, epilepsja, kobiety po mastektomii, 
choroby reumatyczne.

Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

Hotel** USTKA
w Ustce

termin pokój 2-, 3- os. 
/ 4-os. termin pokój 2-, 3- os. / 

4-os. termin pokój 2-, 3- os. / 
4-os.

28.01 – 11.02
1450,-/1290,-

29.04 – 13.05 2460,-/2350,- 09.09 – 23.09 2990,-/2850,-
04.02 – 18.02 13.05 – 27.05 2590,-/2400,- 23.09 – 07.10 2600,-/2450,-
18.02 – 04.03 1600,-/1500,- 27.05 – 10.06 2750,-/2600,- 07.10 – 21.10 2390,-/2200,-
04.03 – 18.03 1750,-/1600,- 10.06 – 24.06 3050,-/2900,- 21.10 – 04.11 2290,-/2100,-
18.03 – 01.04 1990,-/1860,- 24.06 – 08.07 3350,-/3200,- 04.11 – 18.11 2100,-/2000,-
01.04 – 15.04* 2250,-/2100,- 08.07 – 22.07 3490,-/3350,- 18.11 – 02.12 2000,-/1900,-
15.04 – 29.04 2290,-/2150,- 12.08 – 26.08 3400,-/3250,- 02.12 – 16.12 1900,-/1800,-

26.08– 09.09 3190,-/3050,- 19.12 – 2.01.24** 2790,-/2750,-

 
* turnus świąteczny    

Cena (zł): uczestnik

Rej. OR/22/15/21   OD/22/15/21

Uwaga! Zniżki dla dzieci. Turnus z 3 zabiegami + 250 zł.
Dopłata do pokoju studio.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8 % VAT)

** turnus świąteczno-noworoczny
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** turnus świąteczno-noworoczny

ALKA
SUN RESORT
w Ustroniu Morskim

Alka Sun Resort w Ustroniu Morskim wyróżnia się doskonałą lokalizacją. Ośrodek usytuowany 
jest nad morzem, w centrum Ustronia Morskiego, zaledwie 120 m do pięknej piaszczystej plaży. 

Najbliższa okolica kusi atrakcjami turystycznymi dla dzieci i dorosłych. 
Obiekt posiada własną przestrzeń SPA i rehabilitację. To wyjątkowe miejsce 

zapewniające doskonałe doznania dla ciała i ducha.

₪ Oferuje:
 pokoje 1 i 2-osobowe typu standard lub komfort, wszystkie pokoje posiadają łazienki z kabinami prysznicowymi. Wyposażone  

w TV SAT, Wi-Fi, lodówkę, suszarkę do włosów i ręczniki. Pokoje od strony północnej posiadają balkony typu francuskiego; 
 zabiegi: okłady borowinowe, masaż wibracyjny stóp i podudzia, aquavibron, kąpiel borowinowa, kąpiel solankowa, hydromasaż, inhalacje, 

elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki, lampa bioptron, lampa sollux, fotel masujący, grota solna, krioterapia, masaże 
klasyczne, masaże lecznicze, masaże pneumatyczne (BOA), gimnastyka grupowa.

 Do dyspozycji: baza zabiegowa i baza SPA, restauracja, bar, sala gimnastyczna, kijki nordic walking, miejsce na ognisko i do 
grillowania, plac zabaw, parking monitorowany płatny 10 zł/doba, wypożyczalnia rowerów, kawiarnia.

₪ W cenie skierowania:
zakwaterowanie, 3 posiłki dziennie – śniadanie w formie bufetu, obiad i kolacja serwowane, konsultacja lekarska, 3 zabiegi rehabilita-
cyjne dziennie (zabiegi wykonywane są od poniedziałku do piątku w dni ustawowo robocze), gimnastyka poranna – zbiorowa, 1x seans  
w saunie ziołowej,  2x voucher do Aquaparku, program animacyjny wg harmonogramu obiektu.

₪ Cena nie zawiera:
opłaty klimatycznej,  parkingu, usług bazy SPA, pozostałych zajęć i wycieczek fakultatywnych oraz korzystania z infrastruktury obiektu – 
poza ujętymi w cenie skierowania.

W ofercie dostępne pokoje komfort – za dopłatą,
zniżki dla dzieci,
dopłata do pok. 1 os. – 20 zł/doba,
dopłata do diet: cukrzycowa, bezglutenowa, wegańska, bez laktozy  
– 200 zł/osoba/pobyt

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu ( w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, upośledze-
nie umysłowe, psychiczne, padaczka, układ krążenia, układ krwiotwórczy, kobiety 
po mastektomii, onkologiczne, metaboliczne, przemiany materii, układ pokar-
mowy, układu oddechowego, celiakia,  otyłość, cukrzyca, przewlekłe zapalenie 
trzustki, przewlekłe zapalenie wątroby, alergia, układ immunologiczny, dermato-
logiczne, reumatyczne, endokrynologiczne, niedoczynność tarczycy, neurologia, 
stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, wady genetycz-
ne, zespół Downa, schorzenia kręgosłupa, wady postawy, laryngologiczne, zabu-
rzenia depresyjne, nerwicowe.

Rej. OD/32/0019/22  OR/32/0018/22

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r. Cena (zł): 

termin pok. standard
uczestnik / opiekun termin pok. standard

uczestnik / opiekun termin pok. standard
uczestnik / opiekun

01.04 – 14.04 2847,- / 2574,- 08.07 – 21.07

3367,- / 2847,-

14.10 – 27.10 2587,- / 2392,-
15.04 – 28.04 2457,- / 2236,- 22.07 – 04.08 28.10 – 10.11

2327,- / 2236,-
29.04 – 12.05

2717,- / 2496,-
05.08 – 18.08 11.11 – 24.11

13.05 – 26.05 19.08 – 01.09 25.11 – 08.12
27.05 – 09.06

2977,- / 2639,-
02.09 – 15.09

2977,- 2639,-
09.12 – 22.12

10.06 – 23.06 16.09 – 29.09 23.12 – 05.01.24 3367,- / 2976,-
24.06 – 07.07 3367,- / 2847,- 30.09 – 13.10 2587,- / 2392,-

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE 
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₪ Oferuje:
 pokoje 1- i 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, w większości z balkonami, wyposażone w telefon, lodówkę, radio, tele-

wizor, czajnik bezprzewodowy, ręczniki – 2 szt. na osobę, sprzęt plażowy – parawan, leżaki, mata plażowa, internet Wi-Fi;
 zabiegi: masaż (m.in. suchy jednoodcinkowy, łóżko wodne Wellsystem, limfatyczny urządzeniem BOA, fotel masujący), masaż 

limfatyczny ręczny – płatny dodatkowo, aquavibron, kąpiel perełkowa, solankowa, sauna, hydromasaż, masaż wirowy koń-
czyn dolnych i górnych, bicze wodne szkockie, krioterapia, okłady borowinowe, gimnastyka zbiorowa i  indywidualna-UGUL, 
pętla Glissona, trakcja kręgosłupa, naświetlanie lampą sollux i bioptron, laseroterapia, ultradźwięki, magnetoterapia, inhalacjie 
indywidualne, psychoterapia, zabiegi prądami: diadynamiczne, faradyczne, interferencyjne, galwaniczne, TENS, prądy Kotz’a, 
stymulacja mięśniowa, jonoforeza.

 Do dyspozycji: winda, bezpłatny parking, internet Wi-Fi, plac zabaw dla dzieci, bawialnia dla dzieci, kawiarnia, miejsce na grill 
i ognisko, bilard, tenis stołowy, żelazko, deska do prasowania, wózek inwalidzki, skuter elektryczny inwalidzki, podnośnik, chodzik-
-balkonik, wypożyczalnia rowerów i kijków do nordic walking – odpłatnie.

Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

ZAGŁĘBIE
w Ustroniu Morskim

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023 r.

LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ WCZASY ZDROWOTNE (+8% VAT)

₪ W cenie skierowania:
noclegi, wyżywienie (diety – niektóre dodatkowo płatne), opieka wyspecjalizowanej kadry medycznej, 30 zabiegów rehabilita-
cyjnych (3 dziennie), 40 zabiegów rehabilitacyjnych (4 dziennie) w turnusach od 21.01 do 31.03.2023, ubezpieczenie NNW, 
10 wejść do Aquaparku „Helios” w dni robocze (10 dni – 1 lub 3 godziny dziennie), ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki: 
powitalny, pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, koncerty, prelekcje, zawody, gry, zabawy.

Cena (zł): uczestnik

termin A B termin A B termin A B
21.01 – 03.02 •

1990,- 1880,-

13.05 – 26.05 2530,- 2370,- 02.09 – 15.09 2490,- 2340,-
04.02 – 17.02 • 27.05 – 09.06 2570,- 2430,- 16.09 – 29.09 2390,- 2260,-
18.02 – 03.03 • 10.06 – 23.06 2670,- 2620,- 30.09 – 13.10 2220,- 2060,-
04.03 – 17.03 • 24.06 – 07.07

2930,- 2730,-

14.10 – 27.10 2160,- 1990,-
18.03 – 31.03 2050,- 1950,- 08.07 – 21.07 03.11 – 16.11

2020,- 1910,-01.04 – 14.04 * 2150,- 2020,- 22.07 – 04.08 17.11 – 30.11
15.04 – 28.04 2290,- 2150,- 05.08 – 18.08 01.12 – 14.12
29.04 – 12.05 2490,- 2310,- 19.08 – 01.09 2790,- 2620,- 19.12 – 02.01.24** 2790,- 2560,-

** turnus świąteczno-sylwestrowy (z kola-
cją wigilijną oraz balem sylwestrowym)

* turnus świąteczny - WielkanocA – koszt miejsca w pok. 2 i 3-os z łazienką w budynku „A”  
B – koszt miejsca w pok. 2 i 3-os na I i II piętrze w budynku „B”

₪ REHABILITACJA (Schorzenia wg Rej. OD):
narząd ruchu ( w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), słuchu, wzro-
ku, upośledzenie umysłowe, psychiczne, padaczka, układ krążenia, krwiotwórczy, 
moczowo-płciowy, pokarmowy, oddechowy, choroby neurologiczne, reumatyczne, 
przemiany materii, kobiety po mastektomii, cukrzyca, choroby narządów wydziela-
nia wewnętrznego, osoby po laryngektomii, zaburzenia głosu i mowy, schorzenia 
onkologiczne, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Downa, całościowe 
zaburzenia rozwojowe, zaburzenia rozwoju psychoruchowego i inne

• 40 zabiegów w turnusie

Rej. OR/32/0015/22  OD/32/0037/22

Szczególny mikroklimat, złocona słońcem plaża
Ustronie Morskie to atrakcyjna miejscowość nadmorska. Ośrodek Zagłębie położony jest ok. 70 m  
od morza, które w tym miejscu należy do najczystszych w Polsce. Szczególny mikroklimat obfituje  

w aerozol morski o dużej zawartości jodu. Piękną, piaszczystą plażę okala pas lasu sosnowego.


