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katalog obiektów 2021

turnusy  rehabilitacyjne

   Kompleksowo obsługujemy
  Kuracjuszy i grupy zorganizowane
 w procesie doboru i rezerwacji
turnusów i pobytów rehabilitacyjnych
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turnusy rehabilitacyjne 2021

W katalogu znajdziecie Państwo oferty, ceny i warunki pobytowe dziesięciu
obiektów rehabilitacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się i rezerwacji swoich pobytów.

Grupy zorganizowane otrzymają zniżki i rabaty.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.

Zapraszamy na
Wypoczynek i Rehabilitacje

Prezentacja 25 obiektów rehabilitacyjnych,
o różnych standardach, w najpiękniejszych
regionach Polski: nad morzem, w górach,
nad jeziorami, w nizinnych uzdrowiskach.

Oferty turnusów rehabilitacyjnych, pobytów
zdrowotnych z kompleksowym opisem:
schorzenia, rodzaje zakwaterowania,
wyżywienia, zabiegi rehabilitacyjne
program animacji, dofinansowania.

Możliwość sprawdzenia terminów i
cen, a także . Dla
grup zorganizowanych zniżki i rabaty.

rezerwacji pobytu

25 obiektów

Oferta

w różnych regionach Polski

Masz pytania?     Zadzwoń:

Afrodyta w Mielnie | str.3,4
Adam w Szczyrku | str. 5,6
AZS Wilkasy w Giżycku | str. 7,8
Dolomity w Jedwabnie | str. 9,10
Gwarek w Międzywodziu | str. 11,12
Hotel Ustka w Ustce | str. 13,14
Jubilat w Wiśle | str.15,16
Koral Live w Kołobrzegu | str. 17,18

 w Pieckach | str. 21,22
Róża Wiatrów w Darłowie | str. 23,24
Rysy w Bukowinie Tatrzańskiej | str. 25,26
Rzemieślnik w Gdańsku | str. 27,28
Rzemieślnik w Międzywodziu | str. 29,30
Złoty Łan w Lądku Zdroju | str. 31,32

Krystynka w Ciechocinku | str. 19,20
Mazur Syrenka

Wydanie MARZEC 2021 - prezentacje:



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneAfrodyta  Mielno

nasze pobyty rehabilitacyjne

Mielno

Nadmorska miejscowość położona na Wybrzeżu Słowińskim nad północnym i zachodnim brzegu jeziora Jamno. Wielką atrakcją Mielna jest 
piękna, piaszczysta plaża z biegnącą wzdłuż promenadą. W Mielnie działa również przystań rybacka, z której warto wybrać się na morskie 
połowy. Główną ulicą Mielna jest Bolesława Chrobrego, którą dochodzimy do osiedla Unieście, spokojniejszej części miejscowości – idealnej 
dla rodzin z dziećmi.

basen kawiarniarestauracja TV internet siłowniazabiegi SPAblisko plaża

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Baza hotelowa posiada 120 miejsc noclegowych, w przestronnych 
pokojach 2, 3 i 4-osobowych z łazienkami i TV.

Nasz hotel dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wykwalifikowany personel, lata doświadczeń oraz rodzinna 
atmosfera sprawiają, że pobyt w „Afrodycie” na długo pozostanie w 
Państwa pamięci.

Postaramy się zachwycić Państwa naszą kuchnią, która z 
pewnością zaspokoi gusta kulinarne najwybredniejszego 
smakosza.

Diety: cukrzycowa, niskotłuszczowa, wegetariańska 

Ośrodek posiada bogatą bazę do prowadzenia zabiegów 
rehabilitacyjnych i jest przystosowany do zakwaterowania osób 
niepełnosprawnych.

Gwarantujemy wysoki standard zbiegów rehabilitacyjnych, 
wykonywanych we własnych i funkcjonalnych gabinetach, w których 
stanowiska zabiegowe wyposażone są w wysokiej generacji sprzęt 
medyczny.
W gabinetach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt 
proponujemy terapie z zakresu:
– masażu leczniczego suchego
– hydroterapii(hydromasaż)
– sauna parowa
– laseroteapii
– fizykoterapii(krioterapia punktowa, stymulacja rezonansem 
magnetycznym, magnetronik, diadynamik, ultradźwięki)
– kinezyterapii(ćwiczenia w Ugulu, gimnastyka grupowa, platformy, 
wibracyjne)
– światłolecznictwa (lampa Solux)
– inhalacji

Do dyspozycji gości jest rozległy teren rekreacyjny z placem zabaw 
dla dzieci i miejscem na grilla, w sosnowym parku, położonym 
bezpośrednio przy plaży.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

parking

Piastów 7, 76-032 Mielno

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Ośrodek usytuowany jest 50 metrów od plaży Bałtyku ,na 
rozległym zielonym, ogrodzonym terenie, w zacisznej 
lokalizacji, a jednocześnie w samym sercu miejscowości 
Mielno. Położenie Afrodyty w ustronnym miejscu zapewnia 
ciszę , spokój i stwarza idealne warunki do wypoczynku.

Organizujemy przez cały rok turnusy rehabilitacyjne dla 
osób indywidualnych i grup zorganizowanych, zarówno z 
dofinansowaniem pobytu jak i bez dofinansowania w 
oparciu o stosowny wpis do rejestru organizatorów i 
ośrodków.
O dobre samopoczucie i zdrowie naszych Gości zadba 
przyjazny i wysoko wykwalifikowany personel. Ośrodek 
„Afrodyta” jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych, 
bez barier architektonicznych dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich.

choroby psychiczne, cukrzyca, endokrynologia, laryngologia, 
narządu ruchu, narządy słuchu, narządy wewnętrzne, 
onkologia, padaczka, po mastektomii, układ oddechowy, 
układ krążenia, układ moczowo-płciowy, upośledzenie 
umysłowe

Turnusy rehabilitacyjny 14 dni/13 nocy

Tygodniowy pobyt leczniczy 8 dni/7 nocy

Zapraszamy od 1 kwietnia do 3 lipca
od 1600 zł za Uczestnika i od 1490 zł za Opiekuna

Zapraszamy od 1 kwietnia do 3 lipca
od 1010 zł za Uczestnika

tenis rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/afrodyta-mielno/
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Mielno

basen kawiarniarestauracja TV internet siłowniazabiegi SPAblisko plaża parking

Piastów 7, 76-032 Mielno

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

tenis rowery

Turnusy rehabilitacyjny 14 dni/13 nocy Cennik 2021

Cennik 2021Tygodniowy pobyt leczniczy 8 dni/7 nocy

Organizujemy przez cały rok turnusy rehabilitacyjne dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, 
zarówno z dofinansowaniem pobytu jak i bez dofinansowania w oparciu o stosowny wpis do rejestru 
organizatorów i ośrodków.

Zapraszamy na tygodniowe pobyty lecznicze. Wykwalifikowany personel, lata doświadczeń oraz 
rodzinna atmosfera sprawią, że pobyt w „Afrodycie” na długo pozostanie w Państwa pamięci.

- 14 noclegów w komfortowo wyposażonych pokojach
- trzy posiłki dziennie (śniadanie obiad kolację)
- badanie lekarskie na początku turnusu
- 20 zabiegów leczniczych
- gimnastyka grupowa *przy minimum 10 chętnych osobach
- korzystanie z basenu wewnętrznego oraz zewnętrznego
- korzystanie z sali fitness
- korzystanie z wi-fi na terenie ośrodka
- ognisko i wieczorek zapoznawczy
- korzystanie z terenu zielonego z prywatnymi leżakami

- 7 noclegów w komfortowo wyposażonych pokojach
- trzy posiłki dziennie (śniadanie obiad kolację)
- badanie lekarskie na początku turnusu
- 10 zabiegów leczniczych
- gimnastyka grupowa *przy minimum 10 chętnych osobach
- korzystanie z basenu wewnętrznego oraz zewnętrznego
- korzystanie z sali fitness
- korzystanie z wi-fi na terenie ośrodka
- ognisko i wieczorek zapoznawczy
- korzystanie z terenu zielonego z prywatnymi leżakami

- zameldowanie od godziny 14:00
- wymeldowanie do godziny 10:00
- opłata miejscowa 2zł za dzień/osoba
- parking 20zł/doba
- wymiana jednego kompletu pościeli 20zł
- zwierzęta domowe są akceptowane
- Na turnus rehabilitacyjny należy zabrać ze sobą:
    1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
    2. Informacje o stanie zdrowia
    3. Wniosek lekarski ważny maksimum 30 dni od daty 
rozpoczęcia turnusu
- Palenie jest zabronione

- zameldowanie od godziny 14:00
- wymeldowanie do godziny 10:00

- zwierzęta domowe są akceptowane
- Palenie jest zabronione

- opłata miejscowa 2zł za dzień/osoba
- parking 20zł/doba
- wymiana jednego kompletu pościeli 20zł

pobyt obejmuje:

pobyt obejmuje:

praktyczne informacje:

praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 14 dób
dopłata do pokoju 1-osobowego: 300 zł

cena za 1 os. za 7 dób
dopłata do pokoju 1-osobowego: 150 zł

Masz pytania?    Zadzwoń:www.pobytyrehabilitacyjne.pl/afrodyta-mielno/

oferta pobytowo - rehabilitacyjna



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneAdam - Szczyrk

nasze pobyty rehabilitacyjne

Szczyrk

Górska miejscowość wypoczynkowa położona w Beskidzie Śląskim, w dolinie rzeki Żylicy, u podnóży gór Klimczok (1119 m. n.p.m.) i 
Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Okoliczne atrakcje zachęcają do aktywnego wypoczynku, zarówno latem, jak i zimą. Koniecznie należy odwiedzić: 
kolej linową na Skrzyczne, kompleks skoczni narciarskich, deptak nad Żylicą, Plac św. Jakuba i Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła.

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

W naszym 3 piętrowym Obiekcie „ADAM” posiadającym windę 
osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, 
dysponujemy 150 miejscami noclegowymi, 67 pokojami 1, 2, 3 
osobowymi oraz pokojami typu studio idealnymi dla 4, 5 osobowych 
rodzin. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki, telewizory, 
65% posiada balkony, a większość z nich jest przystosowana dla 
osób niepełnosprawnych. Z pokoi roztacza się piękny widok na 
okoliczne góry i lasek.

Oferujemy wyśmienite domowe jedzenie (3 posiłki) w formie stołu 
szwedzkiego

Diety: bezglutenowa, cukrzycowa, niskotłuszczowa, 
wątrobowa, wegetariańska, lekkostrawna wg wskazań lekarza 
prowadzącego 

Zabiegi: gimnastyka indywidualna, UGUL, jonoforeza, prądy 
Traberta, prądy TENS, prądy Kotz’a, prądy interferencyjne, 
elektrostymulacja, diadynamik, pole magnetyczne, ultradźwięki, 
fonoforeza, laser, lampa sollux, lampa bioptron, lampa BIO-V, 
sanotherm, diatermia, terapia energotonowa, tlenoterapia, 
termożele, BOA, łóżko Caragem, HIVAMAT, fotel masujący, 
aquavibron, wirówka kończyn dolnych i górnych, okłady 
borowinowe, inhalacja solankowa, inhalacja z lekiem. Zabiegi 
dodatkowo płatne: leczenie metodą McKenzie, kinesiotaping, 
krioterapia miejscowa/jeden punkt/ciekłym azotem, masaż 
klasyczny leczniczy, drenaż limfatyczny, masaż relaksacyjny, kąpiel 
perełkowa-indywidualna, kąpiel solankowa.

W naszym Ośrodku propagujemy i organizujemy poranny rozruch, 
przedpołudniowe spacery Nordyckie i wycieczki spacerowe piesze 
po przepięknej okolicy Szczyrku.
Organizujemy dla Państwa:
– wieczorki taneczne: powitalny i pożegnalny przy zespole,
– wspólną zabawę i śpiewy przy muzyce góralskiej, spotkanie z 
gawędziarzem opowiadanie anegdot, kawałów góralskich, 
przyśpiewki,
– wyjście na seans filmowy.
Zapewniamy również dwie wycieczki autokarowe, wycieczki piesze 
po pięknych okolicach Szczyrku oraz wykłady i prelekcje.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

restauracja siłownia

Radosna 3, 43-370 Szczyrk

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

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

Oferujemy dobre warunki mieszkaniowe i wypoczynkowe 
zgodnie ze standardem. Jesteśmy w idealnym miejscu dla 
osób poszukujących ciszy i spokoju. Specjalizujemy się w 
prowadzeniu 14-dniowych turnusów rehabilitacyjnych. 
Posiadamy wyspecjalizowaną i profesjonalną kadrę 
medyczną i rehabilitacyjną oraz opiekę pielęgniarską. 
Centrum rehabilitacyjne dostępne jest również dla gości 
indywidualnych.
Posiadamy miła, pomocną i profesjonalna obsługę, 
wyśmienite domowe jedzenie oraz idealną lokalizację. 
Ośrodek „Adam” zlokalizowany jest w Centrum, jednak z 
dala od ciągu komunikacyjnego, na równym terenie przy 
deptaku wzdłuż rzeki Żylicy.

laryngologia, metabolizm, narządu ruchu, narządu słuchu, 
narządu wzroku, neurologia, padaczka, po mastektomii, 
reumatologia, układ krążenia, układ oddechowy, układ 
pokarmowy, upośledzenie umysłowe

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy
Zapraszamy od 23 marca do 2 stycznia 2022
od 1300 zł za Uczestnika

TV internet rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/adam-szczyrk/

grillniepełnospr. zabiegi SPA winda siatkówka parking



Pobyty
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Szczyrk

restauracja siłownia

Radosna 3, 43-370 Szczyrk

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

TV internet rowerygrillniepełnospr. zabiegi SPA winda siatkówka parking

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy Cennik 2021

Oferujemy dobre warunki mieszkaniowe i wypoczynkowe zgodnie ze standardem. Jesteśmy w idealnym 
miejscu dla osób poszukujących ciszy i spokoju. Posiadamy wyspecjalizowaną i profesjonalną kadrę 
medyczną i rehabilitacyjną oraz opiekę pielęgniarską. Posiadamy miła, pomocną i profesjonalna 
obsługę, wyśmienite domowe jedzenie oraz idealną lokalizację. 

- zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, 
radiem i TV
- całodzienne wyżywienie (3 posiłki) w formie stołu 
szwedzkiego
- konsultację medyczną, opiekę lekarską i pielęgniarską
- 2 zabiegi indywidualne + 2 zabiegi zbiorowe
- wieczorki taneczne: powitalny i pożegnalny przy zespole,
- wspólną zabawę i śpiewy przy muzyce góralskiej, spotkanie 
z gawędziarzem opowiadanie anegdot, kawałów góralskich, 
przyśpiewki, wyjście na seans filmowy.
- Zapewniamy również dwie wycieczki autokarowe, 
wycieczki piesze po pięknych okolicach Szczyrku oraz 
wykłady i prelekcje.

- ZNIŻKI: Pokoje na III piętrze -50,00 zł ( od osoby od ceny 
turnusu )
- Ośrodek nie przyjmuje dzieci z dofinansowaniem PFRON do 
18 r.ż.
- Opłata miejscowa (klimatyczna) – dodatkowo płatna
- Dodatkowe sprzątanie – 30 zł
- Wymiana pościeli – 20 zł
- Wymiana ręczników: mały – 4 zł, duży – 6 zł
- Opłata za parking (niestrzeżony) – 5zł/doba
- Ośrodek nie przyjmuje zwierząt
- W przypadku dofinansowania ze środków PFRON do 
turnusu rehabilitacyjnego konieczne jest zabranie aktualnej 
informacji o stanie zdrowia.

pobyt obejmuje: praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 14 dób

Masz pytania?    Zadzwoń:www.pobytyrehabilitacyjne.pl/adam-szczyrk/

Pobyty
.plRehabilitacyjne

oferta pobytowo - rehabilitacyjna



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneAZS Wilkasy - Giżycko

nasze pobyty rehabilitacyjne

Giżycko

Turystyczno - wypoczynkowa miejscowość położona na Mazurach, często nazywana jest stolicą żeglarstwa w Polsce.
Giżycko, które otaczają cztery połączone kanałami jeziora: Kisajno, Niegocin, Tajty oraz Wojsak, jest jednym z głównych portów na szlaku 
wielkich jezior mazurskich. W mieście znajduje się Twierdza Boyen zbudowana w połowie XIX wieku.

wpis OD ważny wpis OR ważny

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Ośrodek AZS COSA Wilkasy to komfortowy kompleks 
wypoczynkowo – rekreacyjny, dysponujący sezonową i całoroczną 
bazą noclegową. Zakwaterowanie na pobytach rehabilitacyjnych 
obywa się w całorocznym Hotelu (183 miejsca noclegowe).
Oferujemy także noclegi w mazurskich domkach z bali, minihotelu, 
pawilonach turystycznych i domkach campingowych.

AZS oferuje wyszukane dania kuchni polskiej i specjały kuchni 
regionalnej. Śniadania i kolacje serwujemy w postaci bardzo 
bogatego bufetu, na którym znajduje się świeży nabiał, regionalne 
wędliny i świeże warzywa i owoce, zimne i gorące napoje. Wśród 
specjalności Szefa kuchni wyróżnić można: chłodnik mazurski 
(sezonowo), sandacza, karkówkę w sosie kurkowym.

Diety: bezglutenowa, wegetariańska, wegańska i inne.

Szeroka gama zabiegów rehabilitacyjnych: elektrolecznictwo, 
światłolecznictwo, terapia uciskowa, terapia ultradźwiękami, terapia 
polem magnetycznym, krioterapia miejscowa, krioterapia 
ogólnoustrojowa, masaż leczniczy, masaż wibracyjny połączony z 
działaniem pola magnetycznego, ćwiczenia rehabilitacyjne 

Ośrodek oferuje bogatą bazę sportowo – rekreacyjną oraz 
nowoczesne Centrum Rehabilitacji & SPA.
Ponadto na terenie ośrodka: hala do gier zespołowych, sala z matą 
judo, siłownia, rowery i bieżnie treningowe, sprzęt fitness, część 
SPA (mini basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa) oraz inne atrakcje 
przewidziane programem turnusu.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

restauracja siłownia

Wilkasy, Niegocińska 5, 11-500 Giżycko

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego położony jest na 
zachodnim brzegu jeziora Niegocin w miejscowości Wilkasy. 
To jedyny w swoim rodzaju całoroczny kompleks 
wypoczynkowo - konferencyjny, oferujący bogatą bazę 
sportowo - rekreacyjną oraz nowoczesne Centrum 
Rehabilitacji & SPA.

Ośrodek w Wilkasach znajduje się w odległości 2 km od 
Giżycka, nad jeziorem Niegocin. Dojazd do Ośrodka 
odbywa się w drogą asfaltową, a komunikacja pomiędzy 
obiektami ośrodka odbywa się po utwardzonych 
chodnikach i alejkach, co ułatwia komunikację osobom 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich i kulach. 
Otoczenie ośrodka, dogodna lokalizacja, a przede 
wszystkim walory klimatyczne czynią go atrakcyjnym 
turystycznie.

cukrzyca, narządy ruchu, po mastektomii, układ krążenia, 
układ pokarmowy, schorzenia metaboliczne

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy

Pobyty rehabilitacyjne 7, 14 lub 21 dni

Zapraszmy od 7 lutego do 26 grudnia
od 1456 zł za Uczestnika i  od 1296 zł za Opiekuna

Zapraszamy od 2 stycznia do 12 grudnia
od 780 zł za Uczestnika

TV internet rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/azs-wilkasy-gizycko/

grillzabiegi SPA parkingbasen sala konfer. plac zabaw



AZS Wilkasy - Giżycko

Giżycko

Wilkasy, Niegocińska 5, 11-500 Giżycko

wpis OD ważny

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Pobyty
.plRehabilitacyjne

wpis OR ważny

restauracja siłowniaTV internet rowerygrillzabiegi SPA parkingbasen sala konfer. plac zabaw

Masz pytania?    Zadzwoń:www.pobytyrehabilitacyjne.pl/azs-wilkasy-gizycko/

Turnusy rehabilitacyjny 14 dni/13 nocy

Pobyt rehabilitacyjny 7 dni/6 nocy

Jako Centrum Rehabilitacji & SPA posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 
nr OR/28/0002/20 oraz wpis do rejestru ośrodków nr OD/28/0003/18.

- 13 noclegów – 10 dni zabiegowych
- wyżywienie – 3 posiłki dziennie w formie bufetu (od kolacji 
w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu + suchy 
prowiant)
- badanie lekarskie kwalifikujące do zabiegów
- 4 zabiegi dziennie z zakresu fizjoterapii
- 1 zabieg relaksacyjny dziennie dla opiekuna
- SPA (basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa)
- FITNESS (siłownia, sala fitness)
- REKREACJA (rowery, kajaki, sprzęt do nordic walking, tenis 
stołowy)
- parking
- pakiet animacji

- 6 noclegów – 5 dni zabiegowych
- wyżywienie – 3 posiłki dziennie w formie bufetu (od kolacji 
w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu + suchy 
prowiant)
- badanie lekarskie kwalifikujące do zabiegów
- 4 zabiegi dziennie z zakresu fizjoterapii
- 1 zabieg relaksacyjny dziennie dla opiekuna
- SPA (basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa)
- FITNESS (siłownia, sala fitness)
- REKREACJA (rowery, kajaki, sprzęt do nordic walking, tenis 
stołowy)
- parking
- pakiet animacji

pobyt obejmuje:

pobyt obejmuje:

- opłata miejscowa 2,00 zł / osoba / doba
- dla korzystających z turnusów – rabat 20% na pozostałe 
zabiegi lecznicze (z wyłączeniem kriokomory i masaży)
- zabiegi osób niepełnoletnich wykonujemy przy obecności 
opiekuna
- bezprzewodowy internet w specjalnych strefach na terenie 
hotelu
- zameldowanie od godziny 15:00, wymeldowanie do 
godziny 11:00
- dzieci do 3 roku życia – nocleg bezpłatnie, jeżeli nie zajmują 
oddzielnego łóżka
- dzieci 4-12 lat z 1/2 wyżywienia – rabat 30% od ceny 
opiekuna

- opłata miejscowa 2,00 zł / osoba / doba
- dla korzystających z turnusów – rabat 20% na pozostałe 
zabiegi lecznicze (z wyłączeniem kriokomory i masaży)
- zabiegi osób niepełnoletnich wykonujemy przy obecności 
opiekuna
- bezprzewodowy internet w specjalnych strefach na terenie 
hotelu
- zameldowanie od godziny 15:00, wymeldowanie do 
godziny 11:00
- dzieci do 3 roku życia – nocleg bezpłatnie, jeżeli nie zajmują 
oddzielnego łóżka
- dzieci 4-12 lat z 1/2 wyżywienia – rabat 30% od ceny 
opiekuna

praktyczne informacje:

praktyczne informacje:

oferta pobytowo - rehabilitacyjna

Cennik 2021 - Uczestnik

Cennik 2021 - Opiekun

Cennik 2021

cena za 1 os. za 14 dób
* dopłata do pakietu wielkanocnego: – dorośli 140 zł/os. – 
dzieci 100 zł/os

cena za 1 os. za 6  dób
* dopłata do pakietu wielkanocnego: – dorośli 140 zł/os. – 
dzieci 100 zł/os



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneDolomity - Jedwabno

nasze pobyty rehabilitacyjne

Jedwabno

Mazurska wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, 25 km na zachód od Szczytna. Okolice miejscowości obfitują w niezwykłej 
urody lasy i jeziora.

wpis OD ważny wpis OR ważny

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

W domkach i budynku hotelowym:
– domki 2, 3 i 5 os. z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w 
lodówkę, czajnik. – pokoje 3 os. i 4 os. z pełnym węzłem sanitarnym, 
wyposażone w lodówkę, czajnik, pokoje położone są na I piętrze w 
budynku głównym. 

Oferujemy trzy posiłki dziennie: śniadania, obiady, kolacje
Goście mają do dyspozycji restaurację oraz bar z kominkiem. 
Polecamy dania kuchni mazurskiej, dania rybne, domowe obiady.

Diety: bezglutenowa, cukrzycowa, niskotłuszczowa, 
wątrobowa, wegetariańska 

Zapewniamy opiekę lekarską i pielęgniarską oraz zabiegi 
rehabilitacyjne zgodnie z zaleceniem lekarza. W programie 
m.in.kuracja pitna na bazie wody leczniczej.

Obiekt oferuje atrakcje organizowane przez zespół animatorów, 
imprezy karaoke, klub dla dzieci, plac zabaw i usługę opieki nad 
najmłodszymi.
Na terenie ośrodka do dyspozycji Gości:
– strzeżona plaża z pomostem
– bar z kominkiem i TV
– wypożyczalnia sprzętu wodnego
– bilard
– sala zabaw z TV i Stół do ping-ponga
– boisko do siatkówki plażowej
– boisko do piłki nożnej
– miejsce na ognisko
– sprzęt elektroniczny (cymbergaj, bokser, lotki, piłkarzyki) – plac 
zabaw, trampolina
– darmowe Wi-Fi w barze
– bezpłatny parking dla gości

profile lecznicze  /  dysfunkcje

restauracja

Jedwabno, Nowy Dwór 13a

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Malowniczo położony ośrodek w południowej części Mazur. 
Usytuowany nad brzegiem jeziora Brajnickiego, otoczony 
lasami. Urokliwe i spokojne miejsce, można oddać się 
prawdziwemu relaksowi na łonie natury. W sąsiedztwie 
znajduje się wiele pomników przyrody, wspaniały krajobraz 
tworzą bocianie gniazda, które można podziwiać z terenu 
ośrodka. Ośrodek dostosowaliśmy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Świeże mazurskie powietrze, spacery po okolicznych 
lasach, ćwiczenia na powietrzu, piękne zachody słońca 
nad jeziorem, wieczorki taneczne, wspólne ogniska z 
pieczeniem kiełbasek w towarzystwie harmoszki, 
niepowtarzalny klimat to tylko nieliczne z atrakcji które 
czekają na uczestników turnusów rehabilitacyjnych w 
Naszym ośrodku.

alergia, choroby psychiczne, dermatologia, narządy ruchu, 
padaczka, po mastektomii, układ krążenia, układ moczowo-
płciowy, układ pokarmowy, upośledzenie umysłowe, 

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy
Zapraszamy od marca do października
Uczestnik: Dorosły - 2150 zł za  i Dziecko do 12 r.ż - 1730 zł

TV internet rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/dolomity-jedwabno/

grill siatkówkablisko plaża pub sprzet wodnyniepełnospr. plac zabaw



Dolomity - Jedwabno

Jedwabno

Jedwabno, Nowy Dwór 13a

wpis OD ważny

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

blisko plaża

Pobyty
.plRehabilitacyjne

wpis OR ważny

restauracja TV internet rowerygrill siatkówkapub sprzet wodnyniepełnospr. plac zabaw

Masz pytania?    Zadzwoń:www.pobytyrehabilitacyjne.pl/dolomity-jedwabno/

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy

Turnusy Rehabilitacyjne w OW Dolomity to wspaniały wypoczynek i znakomita kuracja organizmu dla 
osób niepełnosprawnych. Umożliwiają nawiązywanie kontaktów z osobami o podobnych dysfunkcjach 
oraz są szansą na integrację.

- 14 noclegów w OW Dolomity w domkach turystycznych
- Pełne wyżywienie 3x dziennie
- Opieka pielęgniarska i lekarska na wezwanie
- Wizyta lekarska
- Kuracja pitna na bazie wody leczniczej
- Zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań (bez sobót i niedziel)
- Wycieczka
- Ognisko z pieczeniem kiełbasek
- Wieczorki taneczne, karaoke
- Nording walking
- Wieczorki filmowe
- Karnet na korzystanie ze sprzętu wodnego (łodzie, kajaki)

pobyt obejmuje:

- Doba pobytu zaczyna się o godz. 16:00 (obiadokolacja – w 
dniu przyjazdu) do godz. 11:00 (śniadanie – w dniu wyjazdu).
- Na turnusach rehabilitacyjnych ośrodek akceptuje 
zwierzęta.
- WYCIECZKA: OLSZTYNEK – Skansen Budownictwa 
Ludowego; Nidzica – Zamek

praktyczne informacje:

oferta pobytowo - rehabilitacyjna

Cennik 2021

cena za 1 os. za 14 dób



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneGwarek Międzywodzie

nasze pobyty rehabilitacyjne

Międzywodzie

Nadmorskie letnisko położone wśród lasów, na wyspie Wolin na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a Zalewem Kamieńskim. Największym 
atutem miejscowości jest szeroka, piaszczysta, piękna plaża. Po drugiej stronie miejscowości – nad zalewem usytuowana jest nowoczesna 
przystań jachtowa. Najmłodszych Gości zapraszamy do Bałtyckiego Parku Edukacyjnego, gdzie mogą zapoznać się z fauną i florą naszego 
rodzimego morza.

kawiarniarestauracja TV internet siłowniazabiegi SPAblisko plaża

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Ośrodek „Gwarek” oferuje 45 nowoczesnych pokoi 2, 3 i 4 
osobowych z łazienkami, wyposażonych w TV, lodówkę, czajnik, 
sprzęt plażowy, komplet ręczników i WiFi. Do Państwa wyboru 
pozostawiamy pokoje z balkonem w budynku głównym lub pokoje z 
tarasami w budynku tarasowym.

Jako ośrodek rehabilitacyjny jesteśmy w pełni przystosowani do 
potrzeb osób niepełnosprawnych – dysponujemy między innymi 
pokojami i podjazdami dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, a także pokojami dla osób z dysfunkcją narządu 
wzroku i słuchu.

Trzy posiłki dziennie (śniadania, obiady z deserem, kolacje). Nasza 
kuchnia od lat szczyci się pysznym domowym jedzeniem,
Diety: bezglutenowa, cukrzycowa, niskotłuszczowa, 
wątrobowa, wegetariańska

Zabiegi oferowane przez Gwarek:
- okłady borowinowe
– krioterapia
– laseroterapia
– magnetoterapia
– elektroterapia – TENS, diadynamik, jonoforeza, prądy Kotza
– hydroterapia – jacuzzi
– sollux
– aquavibron
– kinezyterapia – ćwiczenia usprawniające, redcord, ćwiczenia na 
sprzętach
– talasoterapia
– inhalacje

Na terenie Gwarka jest wszystko co niezbędne do wypoczynku: 
cafe Gwarek, centrum zabiegowe oraz wiele atrakcji: kominek, taras 
rehabilitacyjny, bilard, piłkarzyki, sala cardio, kącik malucha, 
trampolina, huśtawka i wiele innych.
Gwarantujemy bogaty program animacyjny z wieczorkami 
tanecznymi, wspólnym grillowaniem, wycieczką autokarową i 
wieloma innymi atrakcjami. Proonujemy również spacery z kijkami 
Nordic Walking po plaży, który jest bezpieczną formą aktywności, 
połączonej ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

parking

Zwycięstwa 4, Międzywodzie

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Gwarek” położony jest blisko plaży, w centrum 
malowniczego i kameralnego Międzywodzia. U nas 
oddychasz czystym powietrzem. Międzywodzie od północy 
otoczone jest Morzem Bałtyckim, od południa Zalewem 
Kamieńskim, a to wszystko wśród pięknych lasów iglastych.

Aktywna forma rehabilitacji połączona z nadmorskim 
wypoczynkiem są najlepsze dla naszego zdrowia. W 
Gwarku zapewniamy wszystko: czyste pokoje, smaczne 
jedzenie, zabiegi rehabilitacyjne, bogaty program 
animacyjny i wiele atrakcji w Ośrodku i najbliższej okolicy.

alergia, autyzm, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, 
choroby psychiczne, celiakia, cukrzyca, dermatologia, 
endokrynologia, hemofilia, jąkanie, laryngologia, narządy 
ruchu, narządy słuchu, narządy wzroku, neurologia, 
onkologia, padaczka, po mastektomii, przemiana materii, 
reumatologia, układ krwiotwórczy, układ krążenia, układ 
moczowo-płciowy, układ pokarmowy, upośledzenie 
umysłowe, wady postawy, inne

Turnusy rehabilitacyjne 14 dni/13 nocy
Zapraszamy od maja do października
od 1800 zł za Uczestnika

rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/gwarek-miedzywodzie/

niepełnospr.niepełnospr. plac zabawplac zabaw



Pobyty
.plRehabilitacyjneGwarek Międzywodzie

Międzywodzie

kawiarniarestauracja TV internet siłowniazabiegi SPAblisko plaża parking

Zwycięstwa 4, Międzywodzie

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

roweryniepełnospr.niepełnospr. plac zabawplac zabaw

Masz pytania?    Zadzwoń:www.pobytyrehabilitacyjne.pl/gwarek-miedzywodzie/

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy Cennik 2021

Turnus rehabilitacyjny jest idealny dla osób, które pragną poprawić swoją kondycję psychofizyczną. 
Zabiegi rehabilitacyjne, szum morza, morskie kąpiele, duża dawka jodu i witaminy D sprawią, że 
organizm nabierze sił do działania.

- zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 os. z łazienkami, TV, 
czajnikiem, lodówką, sprzętem plażowym, kompletem 
ręczników i internetem
- wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie 
bufetu, obiad serwowany, deser do obiadu)
- dwa badania lekarskie na początek i na koniec turnusu
- opiekę pielęgniarską
- 20 zabiegów rehabilitacyjnych w ciągu 10 dni, zleconych 
przez lekarza z puli: okłady borowinowe, hydroterapia 
(jacuzzi), materac masująco-relaksacyjny, fotel masujący, 
okłady borowinowe, magnetoterapia, lampa rehabilitacyjna, 
laser, sollux, masaż klasyczny, krioterapia punktowa, 
elektroterapia, ultradźwięki
- bogaty program animacyjny z wieczorkami tanecznymi, 
wspólnym grillowaniem pod opieką KO, wycieczkę 
autokarową spotkania z ludźmi ze świata sztuki, 
kosmetologii, diabetologii i wiele innych atrakcji. 
Proponujemy również spacery z kijkami Nordic Walking po 
plaży, który jest bezpieczną formą aktywności, połączonej ze 
spędzaniem czasu na świeżym powietrzu.

- turnus rozpoczyna się obiadokolacją o godz. 18:00, kończy 
śniadaniem plus prowiant na drogę.
- zdanie pokoi w dniu wyjazdu o godz. 10:00
- opłata miejscowa zgodnie z uchwałą RM Dziwnów
- płatność za pobyt na miejscu w dniu przyjazdu lub 
wcześniej przelewem
- ośrodek zapewnia komplet ręczników (duży + mały) – 
wymiana bezpłatna co 7 dni, na życzenie płatna 6 zł/ręcznik
- opłata za parking: 12 zł/doba w terminie 15.06-15.09.2021 r., 
w pozostałym terminie : gratis!
- pokój 2 osobowy mały ( szczytowy) : zniżka 10% od ceny 
turnusu
- dopłata do pokoju 2 osobowego do pojedynczego 
wykorzystania: dopłata 50% od ceny turnusu
- dopłata do pokoju 3-4 osobowego do wykorzystania przez 2 
osoby: dopłata 10% od ceny turnusu
- warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest 
posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności.

pobyt obejmuje: praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 14 dób

Pobyty
.plRehabilitacyjne

oferta pobytowo - rehabilitacyjna



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneHotel Ustka - Ustka

nasze pobyty rehabilitacyjne

Ustka

Nadmorskie kąpielisko o niepowtarzalnych warunkach krajobrazowych i klimatycznych, położone u ujścia rzeki Słupi, 150 km na zachód od 
stolicy województwa – Gdańska i 18 km na północ od Słupska. Ustka od lat uważana jest za jedno z najbardziej popularnych miejsc letniego 
wypoczynku i nazywana „Perłą Bałtyku”. Pachnie tutaj wakacjami, słońcem i rozgrzaną plażą. Przepiękna starówka, promenada nadmorska i 
piaszczyste plaże przyciągają rokrocznie tysiące turystów. Poza sezonem to rehabilitacja i odnowa dla zapracowanych i przemęczonych.

kawiarniarestauracja siłowniazabiegi SPAblisko plaża

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Posiadamy 145 miejsc noclegowych. 
W hotelu znajdują się:
–  pokoje dwuosobowe standard z łazienką i nowym wyposażeniem
– studio 2+2 to dwa pokoje dwuosobowe połączone wspólnym 
korytarzem i łazienką. Jeden pokój jest z balkonem, drugi bez.
– studio przejściowe to dwa pokoje przedzielone rozsuwanymi 
drzwiami + łazienka. W studio jeden pokój jest z balkonem, drugi 
bez. 

Hotel posiada salę restauracyjną, w której serwowane są codzienne 
posiłki. Śniadania i kolacje serwowane są w formie bufetu (szwedzki 
stół).Obiady podawane są porcjami do stołu. Istnieje możliwość 
przygotowania małych porcji dla dzieci. Na specjalne zamówienie 
przygotowujemy posiłki dietetyczne.

Diety: bezglutenowa, cukrzycowa, niskotłuszczowa, 
wątrobowa, wegetariańska, oszczędzająca

Hotel Ustka oferuje następujące zabiegi lecznicze:
– kąpiele (solankowe, perełkowe, borowinowe)
– hydroterapię
– masaże
– inhalacje
– światłolecznictwo (Solux /Solaris, laser biostymulujący)
– elektrolecznictwo (galwanizacja, jonoforeza, prądy 
diadynamiczne, prądy inferencyjne, ultradźwięki/jonoforeza, 
magnetostymulacja, magnetronik
– gimnastyka (grupowa, na sprzęcie, korekcyjna, UGUL)

Hotel Ustka posiada duży kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy, 
na który składają się kort tenisowy, boisko do koszykówki, sala 
gimnastyczno – rehabilitacyjna, miejsce na ognisko i grill. Ponadto 
w obiekcie znajdują się m.in.. wypożyczalnia rowerów, bilard, stół do 
ping-ponga, biblioteka hotelowa.

W czasie trwania turnusów rehabilitacyjnych oferujemy bogaty 
program zajęć kulturalno – oświatowych.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

Wczasowa 25, 76-270 Ustka

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Hotel USTKA to jeden z najpiękniej usytuowanych obiektów 
noclegowych nad Bałtykiem. Położony w ustronnym miejscu 
– zaledwie 50 metrów od piaszczystej plaży. Hotel otacza 
kojąca zmysły przyroda – rozciągający się wokół las 
sosnowy pozwala delektować się bliskością natury i czerpać 
przyjemność z ciszy i spokoju.

Nasz obiekt jest idealnym miejscem dla tych, którzy 
chcieliby w znacznym stopniu poprawić stan swojego 
zdrowia. Jako ośrodek rehabilitacyjny nad morzem w 
Ustce proponujemy turnusy dla osób zmagających się ze 
schorzeniami zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej. 
Wczasy u nas to możliwość na wypoczynek i poprawę 
stanu zdrowia!
Ośrodek wczasowy nad morzem otwarty jest przez cały 
rok, dzięki czemu można wybrać się zarówno na 
rozgrzaną plażę latem, jak i jesienne, wiosenne oraz 
zimowe spacery zdrowotne. Piękne morskie grzbiety fal 
zachwycają w prażącym słońcu i przy prószącym śniegu.

choroby psychiczne, cukrzyca, endokrynologia, metabolizm, 
narządy ruchu, narządy słuchu, narządy wzroku, neurologia, 
padaczka, układ krążenia, układ krwiotwórczy, układ 
moczowo-płciowy, układ oddechowy, układ pokarmowy, 
upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwojowe

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy
Zapraszamy od 16 stycznia do 2 stycznia 2022
od 1100 zł za Uczestnika

TV internet rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/hotel-ustka-ustka/

pub tenistenis grill



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneHotel Ustka - Ustka

Ustka

kawiarniarestauracja siłowniazabiegi SPAblisko plaża

Wczasowa 25, 76-270 Ustka

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

TV internet rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/hotel-ustka-ustka/

pub tenistenis grill

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy Cennik 2021

Turnusy rehabilitacyjne to możliwość skorzystania z zabiegów zdrowotnych indywidualnie 
dostosowanych do rodzaju schorzeń oraz starannie przygotowany program. Pod okiem lekarza, 
fizjoterapeutów oraz pozostałej kadry, którzy od wielu lat przygotowują turnusy rehabilitacyjne nad 
morzem, nasi Goście mogą efektywnie zadbać o swoje zdrowie i sprawność.

- 14 noclegów w pokojach z łazienkami
- całodzienne wyżywienie – 3 posiłki (śniadania i kolacje w 
formie stołu szwedzkiego)
- możliwość skorzystania z diety lekkostrawnej bądź 
cukrzycowej
- 2 zabiegi zdrowotne dziennie (w dni powszednie, z 
wyłączeniem masażu całkowitego)
- badanie lekarskie na początku
- całodobową obsługę pielęgniarską
- program atrakcji m.in.: wieczorki taneczne, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek i koncertem piosenek szantowych, 
karaoke, wieczór grillowy z poczęstunkiem przy muzyce 
mechanicznej, mini recital muzyczny, wycieczki piesze, 
zajęcia nordic-walking, pilates, joga, prelekcje, pokazy
- za dodatkowa opłatą: przejażdżka ciuchcią z 
przewodnikiem, zwiedzanie Muzeum Chleba i Bunkrów 
Blűchera, wycieczki autokarowe, rejsy statkiem i inne

- turnusy rehabilitacyjne rozpoczynają się w sobotę o godz. 
16:00 i kończą w sobotę o godzinie 10:00
- przyjazd na turnus w innym dniu może skutkować utratą 
części zabiegów
- badanie lekarskie kwalifikujące do rehabilitacji odbywa się 
w sobotę lub w niedzielę w godzinach podanych przez Hotel
- hotel akceptuje obecność zwierząt wyłącznie w 
wyznaczonych pokojach. Wniesienia opłaty za pobyt 
zwierząt w Hotelu zgodnie z cennikiem
- opłata uzdrowiskowa – 3,80 zł od osoby za dobę
- ogrodzony, monitorowany parking – 10 zł za dobę

pobyt obejmuje: praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 14 dób

Pobyty
.plRehabilitacyjne

oferta pobytowo - rehabilitacyjna



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneJubilat Wisła

nasze pobyty rehabilitacyjne

Wisła

Górska miejscowość w Beskidzie Śląskim, w dolinie królowej polskich rzek – Wisły i gór Barania Góra, Stożek i Czantoria. Łagodny 
mikroklimat, malownicze szlaki turystyczne, narciarskie oraz łagodne trasy rowerowe. W centrum turystów przyciąga zawsze gwarny, pełen 
ludzi deptak – pełen restauracji, kawiarni, sklepów z pamiątkami. W pobliżu liczne obiekty sportowe, miejsca historyczne i kultu religijnego.

basen restauracja TV internet siłownia windazabiegi SPA

wpis OD ważny wpis OR ważny

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Wszystkie pokoje są w wysokim standardzie, wyposażone w 
nowoczesne meble i niezbędne do komfortowego wypoczynku 
akcesoria: telewizor, radio i telefon. Proponujemy Państwu pobyt w 
pokojach 1 osobowych, 2 lub 3 osobowych segmentach, 
apartamentach i studiach.

W naszym ośrodku znajdują się także pokoje całkowicie 
przystosowane do pobytu osób niepełnosprawnych, z odpowiednim 
wyposażeniem pokoi i łazienek dla osób słabo poruszających się 
oraz osób na wózkach inwalidzkich. Dostęp do wszystkich pokoi jest 
swobodny i bez barier architektonicznych

Oferujemy pyszne i zdrowe posiłki. Każdy pobyt zawiera pełne 
wyżywienie tj. śniadania, obiady, kolacje.

Diety: bezglutenowa, cukrzycowa, niskotłuszczowa, 
wątrobowa, wegetariańska, odchudzajaca 1000kcal

Podczas pobytu w naszym ośrodku serdecznie zapraszamy do 
korzystania z basenu, siłowni, sali gimnastycznej, sali 
fizjoterapeutycznej oraz zabiegów, które przeprowadzane przez 
profesjonalny personel poprawią Państwa kondycję i stan zdrowia. 
W ramach zabiegów polecamy: masaże lecznicze, łóżko do masażu 
membranowego, hydromasaż, kąpiele perełkowe, laseroterapię, 
krioterapię oraz inne zabiegi rehabilitacyjne

Do Państwa dyspozycji są specjaliści z zakresu rehabilitacji, 
odnowy biologicznej, fizjoterapeuci, masażyści, pielęgniarki. W 
czasie Państwa pobytu w naszym ośrodku odbywają się konsultacje 
lekarskie i kosmetyczne.

Podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym organizujemy: 
wycieczki krajowe i zagraniczne, kuligi zimą i latem, wyjazdy na 
konie, wieczorki taneczne, występy regionalnych grup 
śpiewaczych, kabarety, biesiady przy ognisku z pieczeniem 
kiełbasek i wiele innych.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

parking

Bukowa 9, 43-460 Wisła

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Jubilat to nowoczesny obiekt z gościnną atmosferą, 
nowoczesną bazą zabiegową, wygodne pokoje oraz smaczne 
i domowe wyżywienie. Naszym gościom proponujemy 
darmowe korzystanie z basenu, wyposażonej siłowni, 
dostępu do internetu WIFI oraz darmowego zamykanego 
parkingu. Dla osób chcących poprawić stan zdrowia oraz dla 
osób niepełnosprawnych polecamy nasze zabiegi 
rehabilitacyjne. Ośrodek rehabilitacyjny Jubilat położony 
niedaleko centrum oraz aquaparku wodnego Tropikana, a 
jednocześnie w cichym i spokojnym miejscu.

Wykwalifikowany personel Pasażu Zdrowia zadba o 
Państwa rehabilitację, dołoży wszelkich starań aby 
poprawić Państwa stan zdrowia zarówno fizyczny jak i 
psychiczny.personel z uwagą itroską zadba o każdego 
uczestnika, a bogata oferta zabiegów terapeutyczno - 
leczniczych poprawi Państwa samopoczucie i sprawność 
ruchową.

autyzm, choroba Alzheimera, choroby psychiczne, narządy ruchu, 
neurologia, padaczka, po mastektomii, onkologia, reumatologia, 
skolioza, stwardnienie rozsiane, układ immunologiczny, układ 
krążenia, układ moczowo-płciowy, układ oddechowy, układ 
pokarmowy, upośledzenie umysłowe, wady postawy, zespół Downa

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy

Pobyt zdrowotny 10 dni/9 nocy

Turnus po Covid 7 dni lub 14 dni

Zapraszamy od 2 maja do 19 lipca
od 1490 zł za Uczestnika

Zapraszamy od 1 lutego do 22 lipca
od 1390 zł za Uczestnika

Zapraszamy od 2 lutego do 19 lipca
od 1090 zł za Uczestnika

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/jubilat-wisla/

niepełnospr. saunasauna plac zabawplac zabaw



Wisła wpis OD ważny wpis OR ważny

basen restauracja TV internet siłownia windazabiegi SPA parkingniepełnospr. saunasauna plac zabawplac zabaw

Bukowa 9, 43-460 Wisła

Pobyty
.plRehabilitacyjne

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Jubilat Wisła

Masz pytania?    Zadzwoń:www.pobytyrehabilitacyjne.pl/jubilat-wisla/

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy

Pobyt zdrowotny 10 dni / 9 nocy

Zapraszamy na turnus rehabilitacyjny w nowoczesnym ośrodku z bogatą ofertą zabiegów 
rehabilitacyjnych, gdzie najważniejsza jest poprawa Państwa stanu zdrowia.

Zapraszamy na pobyt zdrowotny w nowoczesnym ośrodku z bogatą ofertą zabiegów rehabilitacyjnych, 
gdzie najważniejsza jest poprawa Państwa stanu zdrowia.

- zakwaterowanie
- pełne wyżywienie z możliwością wyboru diety
- konsultacje lekarską i opiekę pielęgniarską podczas 
wykonywania zabiegów
- 16 zabiegów fizjoterapeutycznych w ciągu 8 dni 
zabiegowych, zajęcia ruchowe, seanse w tężni solankowej ( 
w przypadku zlecenia lekarskiego)
- udział w realizowanym na każdym turnusie, atrakcyjnym 
programie kulturalno-wycieczkowym (dodatkowo płatne)
- dostęp do parkingu dla samochodu osobowego
Nasi Goście mają możliwość korzystania bezpłatnie z:
- basenu wewnętrznego z masażami wodnymi i masażerami 
ciśnieniowymi
- tężni wewnętrznej
- sauny suchej
- sauny na podczerwień
- siłowni z rowerkami, trenażerem, atlasem i bieżnią

- zakwaterowanie
- pełne wyżywienie 3 x dziennie
- 30 zabiegów w ciągu 6 dni zabiegowych: 18 zabiegów 
fizjoterapeutycznych, 6 zabiegów ruchowych, 6 seansów w 
tężni solankowej ( w przypadku zlecenia lekarskiego)
- bezpłatny dostęp do internetu WI-FI
- bezpłatny zamykany parking
Nasi Goście mają możliwość korzystania bezpłatnie z:
- basenu wewnętrznego z masażami wodnymi i masażerami 
ciśnieniowymi
- tężni wewnętrznej, sauny suchej, sauny na podczerwień
- siłowni z rowerkami, trenażerem, atlasem i bieżnią

pobyt obejmuje:

pobyt obejmuje:

- turnus rozpoczyna się śniadaniem w 1-szym dniu turnusu i 
kończy się kolacją w ostatnim dniu turnusu.
- dzieci do lat 3 – gratis (bez świadczeń),
- dzieci do lat 7 – zniżka 50%, przy skorzystaniu z 50% 
świadczeń: połowa wyżywienia i zabiegów,
- dzieci do lat 10 – zniżka 30%, przy skorzystaniu z 50% 
świadczeń: połowa wyżywienia i zabiegów,
- dopłata za niewykorzystane miejsce w pokoju 2-osobowym 
50 zł za dobę
- dopłata za segment dwupokojowy do pojedynczego 
wykorzystania 80 zł za dobę,
- istnieje możliwość przyjazdu w dzień poprzedzający turnus, 
po uzgodnieniu z recepcją, za dodatkową opłatą – 70 zł,
- dopłata za apartament – 200 zł za pobyt tygodniowy,
- opłata miejscowa (klimatyczna) obowiązkowa wg cennika 
Urzędu Miejskiego – płatna w recepcji,
- opłata za pobyt zwierząt – 100 zł za 7 dni i 200 zł za 14 dni,

- turnus rozpoczyna się śniadaniem w 1-szym dniu turnusu i 
kończy się kolacją w ostatnim dniu turnusu.
- dzieci do lat 3 – gratis (bez świadczeń),
- dzieci do lat 7 – zniżka 50%, przy skorzystaniu z 50% 
świadczeń: połowa wyżywienia i zabiegów,
- dzieci do lat 10 – zniżka 30%, przy skorzystaniu z 50% 
świadczeń: połowa wyżywienia i zabiegów,
- dopłata za niewykorzystane miejsce w pokoju 2-osobowym 
50 zł za dobę
- dopłata za segment dwupokojowy do pojedynczego 
wykorzystania 80 zł za dobę,
- istnieje możliwość przyjazdu w dzień poprzedzający turnus, 
po uzgodnieniu z recepcją, za dodatkową opłatą – 70 zł,
- dopłata za apartament – 200 zł za pobyt tygodniowy,
- opłata miejscowa (klimatyczna) obowiązkowa wg cennika 
Urzędu Miejskiego – płatna w recepcji,
- opłata za pobyt zwierząt – 100 zł za 7 dni i 200 zł za 14 dni,

praktyczne informacje:

praktyczne informacje:

oferta pobytowo - rehabilitacyjna

Cennik 2021

cena za 1 os. za 13 dób



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneKoral Live - Kołobrzeg

nasze pobyty rehabilitacyjne

Kołobrzeg

Kołobrzeg to jedno z najpiękniejszych miast polskiego wybrzeża posiadające klimat i walory, które czynią go jednym z najpopularniejszych 
uzdrowisk w kraju. Nadzwyczajne połączenie naturalnych skarbów Kołobrzegu takich jak solanka i borowina powoduje, że nasz obiekt oferuje 
szeroki wachlarz usług zdrowotnych. Kołobrzeg może poszczycić się jedną z najpiękniejszych plaż i jednym z najczystszych kąpielisk nad 
Bałtykiem. 

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 osobowych. Przytulne pokoje z 
osobnymi łóżkami urządzone w eleganckim stylu.
Wyposażenie: telewizor z płaskim ekranem, internet, lodówka, TV, 
zestaw do parzenia kawy lub herbaty, łazienka z prysznicem, 
suszarka do włosów, szlafrok, ręczniki, butelka wody na powitanie.

3 posiłki dziennie – wszystkie w formie bufetu.
Przykładamy największą uwagę, aby składniki naszej kuchni były ze 
sprawdzonych, ekologicznych i lokalnych źródeł, a smak 
serwowanych dań zaspokajał najwybredniejsze podniebienia.
Jako jeden z niewielu obiektów w Polsce i jedyny w Kołobrzegu 
posiadamy licencję na pobyty z leczniczą dietą dr Ewy Dąbrowskiej. 
Nasza wieloletnia praktyka w prowadzeniu diety owocowo-
warzywnej jest gwarancją skutecznego powrotu do zdrowia.
Diety: bezglutenowa, niskotłuszczowa, wątrobowa 

Nowocześnie wyposażona baza zabiegowa oraz wykwalifikowany 
personel sprawią, iż wszelkie dolegliwości odejdą w zapomnienie, a 
wasze zdrowie rozpocznie cykl regeneracji. Aby zdecydować się na 
inwestycję, leczenie swojego organizmu nie musisz czekać na 
skierowanie – nasze oferty regeneracyjne dostępne są przez cały 
rok dla każdego.
Do zabiegów leczniczych używamy dwóch głównych bogactw 
Kołobrzegu – borowiny i solanki. Proponujemy okłady borowinowe 
oraz kąpiele z ekstraktem z borowiny dla osób szukających 
oczyszczenia ciała, relaksu i ulgi w bólu. Dysponujemy basenem z 
wodą solankową, poprowadzoną bezpośrednio z kołobrzeskiego 
ujęcia solankowego. Ponadto oferujemy kąpiele solankowe jako 
zabiegi lecznicze, które poprawiają kondycję skóry i wzmacniają 
odporność.

Bogaty program koncertów i wieczorków tanecznych:
– ognisko i grill z muzyką na żywo. To świetna okazja do zabawy.
– koncerty na żywo – 6 razy w tygodniu zapraszamy na muzyczną 
przygodę w naszej kawiarni. Goście mają okazję do bezpłatnego 
wstępu na koncerty.
– wieczorki taneczne – przy  hitach muzyki polskiej i światowej.
Nowoczesny kompleks basenowy zaprasza do nielimitowanego 
korzystania z basenu rekreacyjnego z biczem wodnym, basenu 
solankowegoi, dwóch podświetlanych jacuzzi, fińskiej sauny suchej 
oraz wygodnej sauny parowej.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

restauracja siłownia

Kościuszki 12, 78-100 Kołobrzeg

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

W centrum kołobrzeskich uzdrowisk, zaledwie 150 metrów od 
morza znajduje się nowoczesny obiekt wypoczynkowy – 
Instytut Zdrowia Koral Live. Oferujemy odnowę biologiczną, 
regenerację ciała i ducha, rehabilitację i relaks z dala od 
codzienności i zgiełku miasta. Koral Live to obiekt skupiający 
ludzi otwartych i pełnych pasji ze wspaniałą i wyróżnianą 
przez Gości atmosferą.

Bliskość morza, piaszczystej plaży i Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego pozwolą każdemu odprężyć się i 
zrelaksować. Dla spragnionych obcowania z naturą 
zapraszamy do naszego przytulnego ogrodu, w którym 
można podziwiać różnorodną roślinność spacerując 
urokliwymi ścieżkami. Dla amatorów relaksu i odpoczynku 
polecamy usiąść na pobliskiej ławce z książką i 
wsłuchiwać się w szum wody naszej fontanny. Latem 
posiadamy niespotykaną w innych ogrodach hotelowych 
różnorodność kwitnących kwiatów.

alergia, cukrzyca, laryngologia, narządy ruchu, neurologia, 
reumatologia, schorzenia kręgosłupa, układ krwiotwórczy, 
układ moczowo-płciowy, układ oddechowy, układ krążenia, 
układ wydzielania wewnętrznego i przemiany materii

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy
Zapraszmy od 6 lutego do 14 grudnia
od 1600 zł za Uczestnika, od 1500 zł za Opiekuna

TV internet rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/krystynka-ciechocinek/

zabiegi SPA parkingbasen plac zabawblisko plażablisko plaża kawiarnia



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneKoral Live - Kołobrzeg

Kołobrzeg

restauracja siłownia

Kościuszki 12, 78-100 Kołobrzeg

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

TV internet rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/krystynka-ciechocinek/

zabiegi SPA parkingbasen plac zabawblisko plażablisko plaża kawiarnia

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy Cennik 2021

Bogaty program turnusu i zajęcia dodatkowe mają na celu usprawnić i poprawić komfort fizyczny 
uczestnika, a różnorodny harmonogram zajęć integracyjnych i rekreacyjnych pozwala nawiązać nowe 
znajomości, zwiedzić nowe miejsca i odpocząć.

- 14 noclegów / 15 dni
 - 3 posiłki dziennie – wszystkie w formie bufetu
- 20 zabiegów rehabilitacyjnych (2 dziennie)
- opieka medyczna (konsultacja medyczna, opieka 
pielęgniarska)
- wycieczki (częściowo płatne)
- bezpłatne korzystanie z basenu w godzinach otwarcia
- koncerty i wieczorki taneczne

- pobyt rozpoczyna się kolacją a kończy śniadaniem, suchy 
prowiant w dniu wyjazdu
- pobyt osób z dofinansowaniem możliwy wyłącznie w 
turnusach w podanych wyżej datach lub przy pobycie grupy z 
min. 20 osób.
- pobyt opiekuna bez zabiegów – rabat w wysokości 100 zł.
- pobyt na turnusie możliwy jest wyłącznie na podstawie 
ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

pobyt obejmuje: praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 14 dób

oferta pobytowo - rehabilitacyjna



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneKrystynka - Ciechocinek

nasze pobyty rehabilitacyjne

Ciechocinek

Największe polskie, nizinne uzdrowisko z idealnymi warunkami klimatycznymi spełniającymi wymogi stawiane uzdrowiskom. Piękne parki i 
estetyczne kwietniki podkreślają walory uzdrowiska, zachęcają do spacerów lub dłuższych wycieczek pieszych i rowerowych. Bogate źródła 
wód mineralnych (solanki). Tężnie – źródło leczniczego aerozolu. W leczeniu wykorzystuje się tu wody chlorkowo-sodow-bromkowo-jodkowe 
(kąpiele, celepitne, płukania) oraz borowiny. Idealna klimatoterapia i terenoterapia.

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Wszystkie pokoje posiadają łazienki z pełnym węzłem sanitarnym 
oraz balkon. Dla uprzyjemnienia pobytu pokoje wyposażone są w 
telewizor (TV kablowa), Wi-Fi, radio, telefon, lodówkę, czajnik 
bezprzewodowy, suszarkę do włosów, szlafroki, ręczniki, leżaki. 
Posiadamy łóżeczka dla małych dzieci oraz krzesełka do karmienia.
Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Nasza kuchnia zapewnia odpowiednie i smaczne wyżywienie z 
możliwością wyboru diety.

Diety:  cukrzycowa, niskotłuszczowa, wątrobowa, 
wegetariańska

Zapewniamy wysoki standard wykonywanych zabiegów. W naszym 
obiekcie wykorzystujemy dostępne metody lecznictwa 
uzdrowiskowego (leczenie, rehabilitację, prewencję i wychowanie 
zdrowotne). Równocześnie stosujemy kilka metod leczniczych, co 
pozwala na zwiększenie efektywności leczenia, przy czym niektóre 
skojarzenia metod są szczególnie korzystne, gdyż wzajemnie się 
uzupełniają. Do takich połączeń należy stosowanie zabiegów 
światłoleczniczych, ciepłoleczniczych czy krioterapeutycznych z 
następującą po nich kinezyterapią.

Wszystkie wykonywane zabiegi zleca lekarz specjalista Balneologii 
i Medycyny Fizykalnej. Przez całą dobę jesteście Państwo pod 
opieką pielęgniarki.

W każdym turnusie są organizowane wieczorki taneczne, biesiady i 
pieczenie kiełbasek. Zwiedzimy z Państwem Ciechocinek 
zaznajamiając z jego ciekawą historią. Polecamy letnie wyprawy 
nad Wisłę i rejs stateczkiem. Z nami można zwiedzić Toruń – gród 
Kopernika oraz pobliskie regionalne atrakcje.. Atrakcją naszego 
sanatorium jest przepiękny ogród, który zapewne urzeknie Państwa 
swoim urokiem. W parku wśród mnóstwa zieleni znajduje się tężnia 
solankowa, dzięki której panuje specyficzny mikroklimat. W tym 
miejscu możecie Państwo zadbać o swoją kondycję fizyczną na 
mini siłowni zewnętrznej, jak również odpocząć na ławeczkach przy 
oczku wodnym. Do dyspozycji naszych Gości jest także stół 
bilardowy i do gry w ping ponga oraz rowery wycieczkowe.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

restauracja siłownia

Polna 16, 87-720 Ciechocinek

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Obiekt położony jest w cichej dzielnicy uzdrowiska, w bliskiej 
odległości od Parku Sosnowego. W naszym Sanatorium w 
miłej i rodzinnej atmosferze spędzicie Państwo 
niezapomniane chwile.

Atrakcją naszego sanatorium jest przepiękny ogród, który 
zapewne urzeknie Państwa swoim urokiem. W parku, 
wśród mnóstwa zieleni, znajduje się tężnia solankowa, 
dzięki której w sezonie wiosenno-letnim można bez 
ograniczeń korzystać z dobroczynnych inhalacji. W tym 
miejscu możecie Państwo zadbać o swoją kondycję 
fizyczną na minisiłowni zewnętrznej, jak również odpocząć 
na ławeczkach przy oczku wodnym. Nasz obiekt posiada 
przepiękny taras, gdzie w okresie lata można korzystać z 
kąpieli słonecznych i spokojnego wypoczynku. Dla 
aktywnych polecamy: tenis stołowy – ping-pong, bilard, 
Nordic Walking, rowery.

cukrzyca, narządy ruchu, po mastektomii, układ krążenia

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy

Pobyty lecznicze 7 dni, 14 dni lub 21 dni

Zapraszmy od 7 lutego do 26 grudnia
od 1803 zł za Uczestnika

Zapraszamy od 2 stycznia do 12 grudnia
od 931 zł za Uczestnika

TV internet rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/krystynka-ciechocinek/

grillzabiegi SPA parking

Z myślą o Państwa wygodzie jako pierwsi w Ciechocinku 
wprowadziliśmy bezpłatne, regularne przejażdżki po Ciechocinku. 
Wykorzystujemy ekologiczny, cichobieżny tramwaj podwożąc 
naszych gości w najciekawsze miejsca Ciechocinka.

basen sala konfer. plac zabaw



Pobyty
.plRehabilitacyjneKrystynka - Ciechocinek

Ciechocinek

restauracja siłownia

Polna 16, 87-720 Ciechocinek

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

TV internet rowerygrillzabiegi SPA parkingbasen sala konfer. plac zabaw

Masz pytania?    Zadzwoń:www.pobytyrehabilitacyjne.pl/krystynka-ciechocinek/

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy

Pobyty lecznicze 7 dni, 14 dni lub 21 dni

Cennik 2021

Cennik 2021

Proponujemy Państwu turnusy rehabilitacyjne. W naszym obiekcie, w miłej atmosferze, spędzicie 
Państwo niezapomniane chwile, a przy tym odzyskacie pełną sprawność fizyczną i psychiczną 
organizmu.

Proponujemy Państwu pobyty lecznicze. W naszym obiekcie, w miłej atmosferze, spędzicie Państwo 
niezapomniane chwile, a przy tym odzyskacie pełną sprawność fizyczną i psychiczną organizmu.

- zakwaterowanie zgodne z zakwaterowaniem
- całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie serwowane do 
stolika z możliwością wyboru diety)
- 3 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza (za wyjątkiem dni 
przyjazdu i wyjazdu oraz niedzieli i świąt)
- konsultacje lekarskie
- całodobową opiekę medyczną
- wykłady o tematyce prozdrowotnej
- ciekawy program kulturalno – oświatowy

- zakwaterowanie zgodne z zakwaterowaniem
- całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie serwowane do 
stolika z możliwością wyboru diety)
- 3 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza (za wyjątkiem dni 
przyjazdu i wyjazdu oraz niedzieli i świąt)
- konsultacje lekarskie
- konsultacje z psychologiem i dietetykiem (dla programu 
odchudzającego i antystresowego)
- całodobową opiekę pielęgniarską
- bezpłatny dostęp do internetu

- doba hotelowa rozpoczyna sie o godzinie 12:30, a kończy o 
10:00
- sanatorium posiada monitorowany i ogrodzony parking 
płatny wg odrębnego cennika
- opłata uzdrowiskowa – 4 zł dziennie zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta Ciechocinek
- Opiekun, który nie korzysta z zabiegów wnosi opłatę 100 zł 
niższą za turnus
- Sanatorium zastrzega możliwość zmiany cen i organizacji 
pobytów.

- doba hotelowa rozpoczyna sie o godzinie 12:30, a kończy o 
10:00
- w turnusie 21 dniowym bonus w postaci jednego, 
dodatkowego zabiegu dziennie
- Sanatorium posiada monitorowany i ogrodzony parking 
płatny wg odrębnego cennika
- opłata uzdrowiskowa – 4 zł dziennie zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta Ciechocinek
- Opiekun, który nie korzysta z zabiegów wnosi opłatę 100 zł 
niższą za turnus
- Sanatorium zastrzega możliwość zmiany cen i organizacji 
pobytów.

pobyt obejmuje:

pobyt obejmuje:

praktyczne informacje:

praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 14 dób / pokój 1 os. to pokój 2 os. do 
pojedynczego zakwaterowania

oferta pobytowo - rehabilitacyjna



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneMazur Syrenka - Piecki

nasze pobyty rehabilitacyjne

Piecki na Mazurach

Wioska jest położona w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego wśród malowniczych jezior i lasów, która słynie 
ze spływów kajakowych rzeką Krutynią. Już w czasach przedwojennych przyjeżdżali tu kuracjusze ze względu na mikroklimat dla osób ze 
schorzeniami układu krążenia i chorobami serca.

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Dworek nad Krutynią – posiada pokoje 2 – oraz 1-osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym i Sat-TV. Pokoje wyposażone są w jasne meble 
oraz ciepłe kolory wnętrz z nutą nowoczesności. Ponadto w 
budynku znajdują się sala konferencyjna wyposażona w sprzęt 
szkoleniowy, część rehabilitacyjną.

Dworek Pruski – w budynku znajdują się wygodnie urządzone 
pokoje, charakter wyposażenia nawiązuje do otaczającej przyrody. 
Drewniane meble, artystyczne fotografie najbliższej okolicy oraz 
ciepłe kolory wnętrz – wnoszą do pomieszczeń świeżość Mazur. 
Obiekt posiada pokoje 2-osobowe oraz pokoje 1-osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym ( prysznic, WC) oraz Sat-TV.

Zapraszamy Państwa na bogate śniadania w formie stołu 
szwedzkiego, pyszne domowe obiady, kolacje

Diety: bezglutenowa, cukrzycowa, niskotłuszczowa, 
wątrobowa, wegetariańska 

Baza rehabilitacyjna … gabinet rehabilitacyjny, gabinet masażu 
oraz mini siłownia, gdzie Państwo możecie się zrelaksować i 
odzyskać witalność ciała i ducha.
Zabiegi rehabilitacyjne:
– Masaż leczniczy odcinkowy
– Fizykoterapia (Ultradźwięki, Laseroterapia, Lampa Sollux, Lampa 
Bioptron, Elektroterapia
– Kąpiel solankowa
– Okłady borowinowe
– Kapsuła SPA

Naszym gościom polecamy skorzystanie z form aktywnego wypoczynku. Układamy i realizujemy pakiety turystyki aktywnej.
Spływy kajakowe – jest to jeden z najlepszych sposobów na spędzenie wolnego czasu
Wyprawy piesze z przewodnikiem po Mazurskim Parku ze zwiedzaniem Muzeum Parku
Rejsy statkami Żeglugi Mazurskiej i flotą prywatną po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Sauna nad rzeką Krutynią – Korzystanie z sauny jest zabiegiem ciepłoleczniczym i wodoleczniczym, w którym nie wykorzystuje się ciśnienia 
wody. Jest to forma odnowy biologicznej, która przez bodźce cieplne oddziałujące na ciało, wpływa na odprężenie fizyczne oraz powoduje 
relaks psychiczny. Sauna fińska w istotny sposób wpływa na organizm człowieka. W efekcie działania wysokiej temperatury dochodzi do 
obniżenia ciśnienia krwi i zwiększenia czynności serca. To idealna metoda umożliwiająca oczyszczenie organizmu z toksyn i poprawę ogólnej 
wydolności organizmu, a także stanu zdrowia.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

restauracja siłownia

Krutyń 11, 11-710 Krutyń

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Nasze obiekty położone są nad samą rzeką Krutynią, 
zapewniają naszych gościom spokojny wypoczynek w ładnie 
wyposażonych pokojach w otoczeniu lasu, jezior i rzeki. 
Służymy wszystkim co niezbędne do fizycznego jak i 
duchowego wypoczynku.

Kompleks jest położony w samym sercu Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego, nad rzeką Krutynią, na uboczu, 
posiada teren 6 ha, porośnięty wielogatunkowymi 
drzewami. Dodatkową atrakcją są konie.
Okolica sprzyja spacerom, wycieczkom rowerowym czy 
pieszym wyprawom po Mazurskim Parku i zwiedzaniem 
parkowego muzeum. Warto także wybrać się na spływ 
kajakowy lub spływ łodziami – pychówkami.

choroby psychiczne, padaczka, układ krążenia, upośledzenie 
umysłowe, wady postawy

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy
Zapraszamy od 23 marca do 2 stycznia 2022
od 2890 zł za Uczestnika i od 2600 zł za Opiekuna

TV internet rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/mazur-syrenka-piecki/

zabiegi SPA parkingsala konfer. saunasauna sprzet wodny plac zabawplac zabaw



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneMazur Syrenka - Piecki

Piecki na Mazurach

restauracja siłownia

Krutyń 11, 11-710 Krutyń

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

TV internet rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/mazur-syrenka-piecki/

zabiegi SPA parkingsala konfer. saunasauna sprzet wodny plac zabawplac zabaw

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy Cennik 2021

W ośrodku mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, ośrodek uprawniony jest do przyjmowania 
zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych na turnusy.

- nocleg w pokoju 2-osobowym z łazienką oraz Sat-TV
- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
- 2 wizyty u lekarza
- 2 zabiegi dziennie według ustaleń
- spływ kajakiem po rzece Krutyń

- dopłata do pokoju 1-osobowego – 200,00 pln za pobyt
- cena nie zawiera opłaty klimatycznej – 2,26 zł /os. /doba.
- dzieci do lat 3 bez zabiegów – bezpłatnie
- ośrodek zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia 
turnusu rehabilitacyjnego na 1 miesiąc przed jego 
rozpoczęciem bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów 
z tym związanych.

pobyt obejmuje: praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 14 dób

Pobyty
.plRehabilitacyjne

oferta pobytowo - rehabilitacyjna



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneRóża Wiatrów Darłowo

nasze pobyty rehabilitacyjne

Darłowo

Historyczna miejscowość turystyczna, położona nad Bałtykiem u ujściu rzeki Wieprzy. Najsłynniejsze zabytki to wybudowany w drugiej 
połowie XV wieku Zamek Książąt Pomorskich oraz wybudowany w 1321 roku Kościół Mariacki. Większość turystów i kuracjuszy rozlokowana 
jest w nadmorskiej dzielnicy miasta – Darłówku. Choć podzielony na część wschodnią i zachodnią, łączy jedyny rozsuwany most w Polsce. Tuż 
obok, przy wejściu do portu, stoi Latarnia morska. Stąd w sezonie można wypłynąć tramwajem wodnym do centrum miasta, łodziami Wikingów 
w głąb Bałtyku, a raz w tygodniu statkiem wycieczkowym na duńską wyspę Bornholm.

basen kawiarniarestauracja TV internet siłowniazabiegi SPAblisko plaża

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Róża Wiatrów to kompleks obiektów na który składa się: cześć 
hotelowa z jadalnią i recepcją, domkami hotelowymi i hotelowymi 
lux a także część wczasowa z pawilonem z campingiem, basenem 
zewnętrznym i halą sportową. Oferujemy:
– pokoje hotelowe 1, 2 i 3-osobowe, pokoje typu studio oraz 
apartamenty hotelowe. Pokoje hotelowe są przestronne, 
urządzone przytulnie i komfortowo. Dla Państwa wygody wszystkie 
pokoje wyposażyliśmy w lodówkę, czajnik, telewizor oraz sprzęt 
plażowy.
– 3 rodzaje domków: Domki Lux o podwyższonym standardzie, 
Domki Hotelowe – znajdują się w części Hotelowej ośrodka oraz 
Domki Wczasowe – znajdują się w części Wczasowej ośrodka.
– pawilon wczasowy znajduje się w części Wczasowej po stronie 
basenu. W swojej ofercie mamy pokoje 2-osobowe, pokoje typu 
studio, pokoje 2-osobowe z dostawką. Dla Państwa wygody 
wszystkie pokoje wyposażyliśmy w lodówkę, czajnik, telewizor oraz 
sprzęt plażowy.

Proponujemy wyśmienite, regionalne potrawy i sezonowe menu. 
Bazujemy na świeżych, ekologicznych produktach oraz 
sezonowych warzywach i owocach, które otrzymujemy od lokalnych 
dostawców. Współpracujemy z okolicznymi wędzarniami, 
masarniami i mleczarniami.
Nasi kucharze robią wszystko, żeby każdy posiłek był smaczny oraz 
pełny naturalnych, świeżych składników – i co najważniejsze – 
wartościowy i zdrowy.
Diety: bezglutenowa, cukrzycowa, niskotłuszczowa, 
wątrobowa, wegetariańska

Możemy poszczycić się różnorodną ofertą zabiegów 
terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Proponowane zabiegi: masaż 
ręczny, aquawibron, hydromasaż, okłady ciepłolecznicze, 
laseroterapia, magnetostymulacja, krioterapia miejscowa, 
diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, prądy TENS, światłoterapia, 
inhalacje, masaż limfatyczny. 

Dostępne atrakcje nie pozwolą na chwilę nudy. Specjalnie z myślą o 
naszych gościach przygotowaliśmy liczne atrakcje. Każdy z 
pewnością znajdzie coś dla siebie: basen, hala sportowa, sala gier i 
bawialnia, boisko do siatkówki, plac zabaw, gry zewnętrzne, 
siłownia zewnętrzna, wynajem rowerów, chata grillowa.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

parking

Józefa Muchy 2, 76-150 Darłowo

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Róża Wiatrów to cudownie położony, otoczony naturą, 
rodzinny Ośrodek z tradycjami i bogatą historią. Kompleks 
położony jest zaledwie 80 metrów od przepięknej, 
piaszczystej plaży Bałtyku i obejmuje obiekty hotelowe, 
domki letniskowe o zróżnicowanym standardzie oraz pole 
namiotowe i campingowe.

Zachęcamy do skorzystania z oferty turnusów 
rehabilitacyjnych o programie usprawniająco – 
rekreacyjnym . Są one skierowane zarówno do klientów 
indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. 
Zapewniamy, że podczas turnusu nasz wykwalifikowany 
personel z uwagą itroską zadba o każdego uczestnika, a 
bogata oferta zabiegów terapeutyczno - leczniczych 
poprawi Państwa samopoczucie i sprawność ruchową.

choroby psychiczne, cukrzyca, epilepsja, laryngologia, 
narządy ruchu, narządy wewnętrzne, neurologia, padaczka, 
po mastektomii, układ krążenia, układ oddechowy, 
upośledzenie umysłowe

Turnusy rehabilitacyjny 14 dni/13 nocy

Turnusy Lecznicze 8 dni/7 nocy

Turnusy Po Covid 19 8 dni/7 nocy

Zapraszamy od 16 kwietnia do 10 października
od 1600 zł za Uczestnika i od 1490 zł za Opiekuna

Zapraszamy od 16 kwietnia do 9 października
od 1010 zł za Uczestnika

Zapraszamy od 16 kwietnia do 9 października
od 1010 zł za Uczestnika

tenis rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/roza-wiatrow-darlowo/
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Darłowo

basen kawiarniarestauracja TV internet siłowniazabiegi SPAblisko plaża parking

Józefa Muchy 2, 76-150 Darłowo

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

tenis rowery

Turnusy rehabilitacyjny 14 dni/13 nocy

Turnusy lecznicze 8 dni/7 nocy

Turnusy Po Covid 19 8 dni/7 nocy

Cennik 2021

Cennik 2021

Cennik 2021

„Róża Wiatrów” zachęca do skorzystania z oferty turnusów rehabilitacyjnych o programie usprawniająco 
–rekreacyjnym . Są one skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. 
Zapewniamy, że podczas turnusu nasz wykwalifikowany personel z uwagą itroską zadba o każdego.

Zapewniamy, że podczas turnusu nasz wykwalifikowany personel z uwagą itroską zadba o każdego 
uczestnika, a bogata oferta zabiegów poprawi Państwa samopoczucie i sprawność ruchową.

Turnus zdrowotny dla osób po przebytej chorobie COVID-19. Pobyt dla osób dorosłych oraz dzieci.
Celem pobytu jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej.

- noclegi w komfortowych pokojach lub domkach z łazienką, 
TV, lodówką, czajnikiem, sprzętem plażowym, radiem i 
ręcznikami
- 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja) lub dwa posiłki 
w formie bufetu szwedzkiego
- 1x kolacja grillowa z muzyką
- 20 zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarza dla 
uczestnika spośród określonych zabiegów.
- zadaszony basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą (w 
określonych godzinach korzystania)
- parking niestrzeżony usługa bezpłatna
- zewnętrzna ścieżka z urządzeniami do ćwiczeń
- poranna gimnastyka pod okiem rehabilitanta lub trenera
- dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi, 
minibiblioteka
- boisko do siatkówki plażowej, tenis stołowy, piłkarzyki, 
bilard, kącik zabaw dla dzieci i place zabaw pod chmurką

- noclegi w komfortowych pokojach lub domkach z łazienką, 
TV, lodówka, czajnik, sprzęt plażowy, radio i ręczniki
- 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja) lub dwa posiłki 
w formie bufetu szwedzkiego. W razie potrzeby ustalenie 
diet według indywidualnej kalkulacji
- 2 zabiegi lecznicze dziennie (poniedziałek-piątek) łącznie 
10 zabiegów ) spośród określonych zabiegów,
- basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą (w określonych 
godzinach korzystania)
- jacuzzi w ramach zabiegów lub usługa płatna
- parking niestrzeżony usługa bezpłatna
- zewnętrzna ścieżka z urządzeniami do ćwiczeń
- poranna gimnastyka pod okiem rehabilitanta lub trenera
- dostęp do Internetu Wi-Fi, minibiblioteka
- boisko do siatkówki plażowej, tenis stołowy, piłkarzyki, 
bilard, kącik zabaw dla dzieci i place zabaw pod chmurką

- noclegi w komfortowych pokojach lub domkach.
- śniadania, obiady, kolacje lub obiadokolacje
- 15 zabiegów leczniczych w dni zabiegowe: fizykoterapia, 
inhalacje, elektroterapia, tlenoterapia, światłolecznictwo, 
magnetostymulacja, laseroterapia, masaż limfatyczny 
aparatem Boa, hydroterapia: hydromasaż, kąpiel wirowa 
kończyn dolnych, kąpiel wirowa kończyn górnych, 
Aquavibron oddziaływania psychosomatyczne: relaksacja, 
zajęcia oddechowe, muzykoterapia
- jacuzzi w ramach zabiegów lub usługa płatna
- zadaszony basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą
- parking niestrzeżony usługa bezpłatna
- zewnętrzna ścieżka z urządzeniami do ćwiczeń
- poranna gimnastyka pod okiem rehabilitanta lub trenera
- dostęp do Internetu Wi-Fi, minibiblioteka
- boisko do siatkówki plażowej, tenis stołowy, piłkarzyki, 
bilard, kącik zabaw dla dzieci i place zabaw pod chmurką

- pobyt dodatkowej osoby ponad standard: zniżka 200zł od 
ceny turnusu
- pobyt dzieci w wieku 0-3 lat –opłata za media 350zł za 
turnus-jeżeli nie są uczestnikami i są ponad standard na 
wspólnym spaniu z rodzicami
- pobyt dzieci w wieku 3-6 lat: zniżka 280 zł od ceny turnusu
- pobyt dzieci w wieku 7-10lat:zniżka 140 zł od ceny turnusu
- wymagany zadatek: 300 zł od osoby
- Diety wg indywidualnej kalkulacji i dodatkowo płatne
- możliwość wykupienia pakietu zabiegów dla opiekuna oraz 
osoby dodatkowej nie posiadającej orzeczenia250 zł
- możliwość dokupienia masażu ręcznego z Rabatem -50%
- dopłata za niewykorzystane miejsce w domku lub pokoju 
zniżka 400 zł
- Pobyt drobnych zwierząt- opłata za sprzątanie wynosi 350 zł
- kaucję za pobyt zwierząt  - 300 zł. Brak możliwości pobytu 
ze zwierzętami w budynku hotelowym.

- pobyt dzieci 0-3 lat –opłata za media 350zł za turnus
- pobyt dzieci w wieku 3-6 lat: zniżka 280 zł od ceny turnusu
- pobyt dzieci w wieku 7-10lat:zniżka 140 zł od ceny turnusu
- wymagany zadatek: 300 zł od osoby
- diety wg indywidualnej kalkulacji i dodatkowo płatne
- możliwość dokupienia masażu ręcznego z Rabatem -50%
- dopłata za niewykorzystane miejsce w domku lub pokoju 
zniżka 400 zł
- pobyt drobnych zwierząt domowych opłata za sprzątanie 
wynosi 350 zł
- kaucja za pobyt zwierząt w wysokości 300 zł. Brak 
możliwości pobytu ze zwierzętami w budynku hotelowym
- jadalnia dla wszystkich gości znajduje się w hotelu . 
Gabinety zabiegowe usytuowane są w pobliżu (ok. 50 m) w 
osobnym budynku.

- pobyt dzieci w wieku 0-3 lat –opłata za media 350zł za 
turnus-jeżeli nie są uczestnikami i są ponad standard na 
wspólnym spaniu z rodzicami
- pobyt dzieci w wieku 3-6 lat: zniżka 280 zł od ceny turnusu
- pobyt dzieci w wieku 7-10lat:zniżka 140 zł od ceny turnusu
- wymagany zadatek: 300 zł od osoby
- diety wg indywidualnej kalkulacji i dodatkowo płatne
- możliwość dokupienia masażu ręcznego z Rabatem -50%
- dopłata za niewykorzystane miejsce w domku lub pokoju 
niżka 400 zł
- pobyt drobnych zwierząt domowych opłata za sprzątanie 
wynosi 350 zł
- kaucja za pobyt zwierząt 300 zł. Brak możliwości pobytu ze 
zwierzętami w budynku hotelowym
- jadalnia dla wszystkich gości znajduje się w hotelu . 
Gabinety zabiegowe usytuowane są w pobliżu (ok. 50 m) w 
osobnym budynku

pobyt obejmuje:

pobyt obejmuje:

pobyt obejmuje:

praktyczne informacje:

praktyczne informacje:

praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 13 dób

cena za 1 os. za 7 dób

cena za 1 os. za 7 dób



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneRysy Bukowina Tatrzańska

nasze pobyty rehabilitacyjne

Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska jest jedną z najwyżej położonych miejscowości w Polsce, słynąca z gór, wody i śniegu. Idealne miejsce dla osób 
spragnionych wypoczynku, jak również wszelakich aktywności. Bliskość Tatr, Gorców i Pienin powoduje, że Bukowina jest doskonałym 
miejscem wypadowym na górskie wędrówki, a geotermalne wody występujące na Podtatrzu dają możliwość pełnego relaksu w trzech tego 
typu nowoczesnych ośrodkach – w najbliższej odległości od naszego obiektu (1 km), znajduje się Terma Bukovina. Zimą długo zalegająca 
pokrywa śnieżna i sprzyjający, górski klimat są zdecydowanie dobrym wyborem dla miłośników białego szaleństwa.

basen kawiarniarestauracja TV internet siłowniazabiegi SPA

wpis OD ważny wpis OR ważny

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Obiekt Rysy znajduje się w spokojnej górskiej okolicy, 3 km od 
centrum Białki Tatrzańskiej. Oferuje on urządzone w klasycznym 
stylu pokoje oraz apartamenty z bezpłatnym WiFi.

Wszystkie pokoje oraz apartamenty dysponują łazienką z kabiną 
prysznicową. Zapewniono w nich telewizor.

Do dyspozycji pensjonariuszy jest 150 miejsc noclegowych w 
pokojach 1,2 i 3 osobowych z pełnymi aneksami sanitarnymi. 
Parking na ok.20 miejsc. Recepcja czynna jest przez całą dobę.

Na burczące i głodne brzuchy czeka nasza wyśmienita kuchnia, 
która rozpieści wasze podniebienia. Pożywne i przepyszne 
domowe posiłki z nutą góralskiej tradycji zaspokoją największy głód 
oraz dodadzą moc energii na kolejne przygody, które czekają w 
Bukowinie i okolicy!

Diety: bezglutenowa, cukrzycowa, niskotłuszczowa, 
wątrobowa, wegetariańska, lekkostrawna 

Obiekt oferuje bogate zaplecze odnowy biologicznej, z którego 
można korzystać za dodatkową opłatą. Obejmuje ono masaże, 
kąpiele ozonowe oraz naświetlania lampą Qlight.

Zabiegi z puli: basen (pływanie lub gimnastyka w wodzie), materac 
masująco-relaksacyjny, fotel masujący, magnetoterapia, lampa 
rehabilitacyjna, koloroterapia, siłownia, laser, masaż klasyczny, 
krioterapia punktowa, masaż uciskowy BOA siłownia, 
elektroterapia, ultradźwięki

W hotelu mieści się sauna oraz kryty basen.

W Rysach zapewnimy Wam pełen relaks po górskich wędrówkach. 
W naszej strefie wellness z basenem, sauną i zabiegami 
rehabilitacyjnymi zmęczone mięśnie odprężą się, a ciało i dusza 
zaznają głębokiego spokoju i wyciszenia.

program kulturalno – wycieczkowy (wycieczka z przewodnikiem, 
dyskoteka, kolacja regionalna z degustacją serów podhalańskich, 
spacery po okolicy)

profile lecznicze  /  dysfunkcje

parking

Leśna 20, Bukowina Tatrzańska

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

CWiR to nie tylko przytulny dom wczasowy, ale i 
profesjonalny ośrodek wypoczynkowy, dostosowany do 
szczególnych potrzeb kuracjuszy, w tym także osób 
niepełnosprawnych. Na szczególną uwagę zasługuje bogato 
wyposażone i wciąż unowocześniane centrum zabiegowo-
rekreacyjne. Kryty basen, sauna, sale zabiegowe, fotele do 
masażu, w pełni wyposażona siłownia – to tylko wybrane 
atrakcje, udostępniane gościom ośrodka. Nad zdrowym 
wypoczynkiem kuracjuszy czuwa doświadczone grono 
fizjoterapeutów, dbających o wysoką jakość zabiegów, 
wykonywanych w trakcie turnusów rehabilitacyjnych. Obiekt 
dysponuje bazą 150 komfortowych miejsc noclegowych oraz 
doskonałym zapleczem gastronomicznym i sanitarnym.

Z naszego tarasu rozpościera się widok na zapierający 
dech pejzaż – przepiękną panoramę Tatr, która jest 
widoczna także z każdego balkonu. Nasze położenie w 
pobliżu górskich lasów inspiruje do pieszych wędrówek 
urokliwymi traktatami wśród pachnących drzew. Stąd 
będziecie mogli poznać naszą Bukowinę od strony czystej 
natury, usłyszeć szum potoków, przemierzać niezliczone 
malownicze szlaki i podziwiać bliskość majestatycznych 
Tatr. 

alergia, autyzm, choroby psychiczne, cukrzyca, dermatologia, 
endokrynologia, epilepsja, fenyloketonuria, hemofilia, jąkanie, 
laryngologia, narządy ruchu, narządy słuchu, neurologia, otyłość, 
padaczka, po mastektomii, przemiany materii, reumatologia, skolioza, 
stwardnienie rozsiane, układ krwiotwórczy, układ krążenia, układ 
moczowo-płciowy, układ pokarmowy, upośledzenie umysłowe, zaburzenia 
rozwojowe, inne

Turnusy rehabilitacyjny 14 dni/13 nocy

Turnusy Lecznicze 8 dni/7 nocy

Zapraszamy od 2 maja do 13 grudnia
od 1890 zł za Uczestnika i od 1890 zł za Opiekuna

Zapraszamy od 1 stycznia do 14 marca
od 129 zł za Uczestnika za 1 dobę

rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/rysy-bukowina-tatrzanska/

sala konfer. plac zabaw
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Bukowina Tatrzańska

basen kawiarniarestauracja TV internet siłowniazabiegi SPA

wpis OD ważny wpis OR ważny

parking

Leśna 20, Bukowina Tatrzańska

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

rowerysala konfer. plac zabaw

Masz pytania?    Zadzwoń:www.pobytyrehabilitacyjne.pl/rysy-bukowina-tatrzanska/

Turnusy rehabilitacyjny 14 dni/13 nocy

Powrót do zdrowia na Wysokim Wierchu min.2 noce

Cennik 2021

Cennik 2021

W Rysach zapewnimy Wam pełen relaks po górskich wędrówkach. W naszej strefie wellness z basenem, 
sauną i zabiegami rehabilitacyjnymi zmęczone mięśnie odprężą się, a ciało i dusza zaznają głębokiego 
spokoju i wyciszenia. 

W Rysach zapewnimy Wam pełen relaks po górskich wędrówkach. W naszej strefie wellness z basenem, 
sauną i zabiegami rehabilitacyjnymi zmęczone mięśnie odprężą się, a ciało i dusza zaznają głębokiego 
spokoju i wyciszenia. 

- zakwaterowanie
- pełne wyżywienie od śniadania pierwszego dnia do kolacji 
w ostatnim dniu
- dwa badania lekarskie na początek i na koniec turnusu
- opiekę pielęgniarską
- 20 zabiegów rehabilitacyjnych w ciągu 10 dni, zleconych 
przez lekarza z puli: basen (pływanie lub gimnastyka w 
wodzie), materac masująco-relaksacyjny, fotel masujący, 
magnetoterapia, lampa rehabilitacyjna, koloroterapia, 
siłownia, laser, masaż klasyczny, krioterapia punktowa, 
masaż uciskowy BOA siłownia, elektroterapia, ultradźwięki
- program kulturalno – wycieczkowy (wycieczka z 
przewodnikiem, dyskoteka, kolacja regionalna z degustacją 
serów podhalańskich, spacery po okolicy)

- możliwość pieszych wędrówek w zimowej scenerii, 
pozwalające na szybsze odbudowanie odporności
- położenie powyżej 1000 m. n.p.m. skutkujące niższym 
stężeniem alergenów na tej wysokości
- obcowanie z naturą poprzez otoczenie lasów świerkowych i 
górskich potoków, a co za tym idzie dbanie o kondycję 
psychiczną

pobyt obejmuje:

- konsultacja medyczna i fizjoterapeutyczna
- 1 zabieg leczniczy dziennie
- noclegi
- śniadania
- obiadokolacje
- basen
- Wi-Fi

- dla uczestników z dietą bezglutenową, wegetariańską oraz 
z cukrzycą insulinozależną (5 posiłków) – 250 zł do ceny 
turnusu
- opłata miejscowa (taksa klimatyczna) – pobierana w 
Ośrodku zgodnie z cennikiem Urzędu Gminy Bukowina 
Tatrzańska
- zorganizowane wycieczki (Spływ Dunajcem, Słowacja, 
Objazdowa wycieczka po Podhalu)
- Prosimy pamiętać o konieczności posiadania ważnego 
ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- ZABIEGI REHABILITACYJNE ODBYWAJĄ SIĘ W 
GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH.
- Doba hotelowa obowiązuje od godz. 15:00 do godz. 11:00.

Wykaz zabiegów rehabilitacyjnych
- basen
- magnetoterapia*
- lampa rehabilitacyjna (lampa q light)*
- fotel masujący
- laser*
- masaż limfatyczny (BOA)*
- elektroterapia*
- ultradżwięki*
- krioterapia*
    *zabiegi wymagają uprzedniej konsultacji lekarskiej oraz 
podpisania oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności 
zabiegowej. 

- ZABIEGI REHABILITACYJNE ODBYWAJĄ SIĘ W 
GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH.
- Doba hotelowa obowiązuje od godz. 15:00 do godz. 11:00.

pobyt obejmuje:

Pobyt na łonie natury, czyli:

praktyczne informacje:

praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 13 dób

cena za 1 os. za 1 dobę

oferta pobytowo - rehabilitacyjna



Masz pytania?    Zadzwoń:
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nasze pobyty rehabilitacyjne

Gdańsk Jelitkowo

Nadmorska dzielnica Gdańska, położona nad Potokiem Oliwskim przy granicy z Sopotem. Jest idealnym miejscem dla ludzi ceniących sobie 
ciszę i spokój. Plaża daleko od miejskiego gwaru, a także niezwykle uroczy Park Jelitkowski zapraszają na aktywny wypoczynek. Centralnym 
punktem parku jest rozbudowany skwer z licznymi kawiarenkami i restauracjami. Dzięki pętli tramwajowej w kilkanaście minut dojedziemy do 
centrum Gdańska.

restauracja TV internet siłowniazabiegi SPAblisko plaża

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Pawilony mieszkalne (I, II i III) są połączone zadaszonym 
łącznikiem. Recepcja DW znajduję się w I pawilonie. Jadalnia 
znajduje się w osobnym budynku gastronomicznym, nie 
połączonym łącznikiem, w odległości około 25 m od wejścia do 
recepcji w I pawilonie. Wejście do budynku gastronomicznego jest 
dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózka 
inwalidzkich. Dział rehabilitacji znajduje się w III budynku na 
parterze. Wszystkie pokoje wyposażone są w pełen węzeł sanitarny 
i TV.
Pokoje standard – pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe i studio (2+2) 
wyposażone w czajnik. Pokoje mieszczą się na parterze, 1 i 2 
piętrze I pawilonu (winda) oraz parterze, 1 i 2 piętrze II pawilonu 
(brak windy).
Pokoje niski standard – pokoje 1-, 2- i 3-osobowe przed 
modernizacją, ze starszymi meblami, ze starą stolarką okienną i 
możliwością występowania hałasu od strony wejścia na plażę i 
sąsiadującego pubu. Pokoje mieszczą się na 1 i 2 piętrze III 
pawilonu (brak windy)

Wyżywienie domowe wg powiedzenia “Tu Jadamy jak u Mamy”. 
Wyżywienie przygotowywane jest i serwowane w zależności od 
uzgodnień i zgodnie z dietami.
Diety:  cukrzycowa, niskotłuszczowa, wątrobowa, 
wegetariańska

Proponujemy czynną rehabilitację i wypoczynek w morskim i leśnym 
klimacie, w miłej i serdecznej, domowej atmosferze. Na terenie 
naszego Ośrodka znajdują się różne obiekty i sprzęty do sportu i 
rekreacji, prowadzimy również zorganizowane zajęcia 
ogólnorozwojowe i rehabilitacyjne.
Baza zabiegowa: hydroterapia, kąpiele solankowe borowinowe 
perełkowa, masaż wodny kończych górnych i dolnych, masaż stóp, 
laser, magnetronik, sollux, ultradźwięki, galwanizacja, jonoforeza, 
diadynamik, inhalacje, masaż leczniczy, okłady borowinowe, 
gimnastyka indywidualna i grupowa, UGUL, nordic walking. 

Na rozległym i pełnym zieleni terenie obiektu, do dyspozycji 
naszych gości jest miejsce do grillowania, specjalnie przygotowana 
przestrzeń na rozpalenie ogniska oraz plac zabaw dla dzieci.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

parking

Piastowska 206, 80-341 Gdańsk

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” serdecznie zaprasza na 
wypoczynek wczasowy w nadmorskim klimacie. Przyjazna 
atmosfera, domowa kuchnia a także wspaniałe położenie 
zapewnią Państwu mile spędzony czas.
Nasze cudowne Morze Bałtyckie oferuje nie tylko piękne 
plaże i bursztyny, ale także liczne szlaki turystyczne i 
rowerowe. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik”położony jest w 
Gdańsku Jelitkowie, bezpośrednio przy nadmorskiej 
promenadzie. Wspaniała lokalizacja, wśród otaczającej 
nasz obiekt zieleni, pozwala na wypoczynek z dala od 
miejskiego hałasu.Nasz ośrodek jest idealnym miejscem 
na wczasy z dziećmi nad samym morzem oraz na wakacje 
dla grup zorganizowanych. To również doskonałe miejsce 
na organizację konferencji, szkoleń, spotkań 
integracyjnych a także różnego rodzaju imprez 
okolicznościowych i bankietów.
Oferujemy również monitorowany i ubezpieczony płatny 
parking.

choroby psychiczne, cukrzyca, narządy ruchu, neurologia, 
układ krążenia, układ moczowo-płciowy, układ oddechowy

Turnusy rehabilitacyjne 15 dni/14 nocy
Zapraszamy od 17 marca do 27 grudnia 2021
od 1590 zł za Uczestnika

rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/rzemieslnik-gdansk/

grill plac zabaw niepełnospr.
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Gdańsk Jelitkowo

restauracja TV internet siłowniazabiegi SPAblisko plaża parking

Piastowska 206, 80-341 Gdańsk

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/rzemieslnik-gdansk/

grill plac zabaw niepełnospr.

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy Cennik 2021

Serdecznie zapraszamy na turnus rehabilitacyjny nad morzem w Domu Wypoczynkowym 
RZEMIEŚLNIK. Zachowujemy wszystkie zasady bezpieczeństwa! Pobyty będą realizowane zgodnie z 
wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego!

- 14 noclegów w pokoju 2- lub 3-osobowym z łazienką, 
wyposażonym w TV i posiadającymi balkon,
- 3 posiłki dziennie (od kolacji w dniu wjazdu do śniadania w 
dniu wyjazdu podczas, którego wydawany jest suchy 
prowiant na drogę w ramach obiadu),
- konsultację lekarską (na początku i końcu turnusu) wraz z 
ordynacją zabiegów adekwatnych do schorzenia,
- 2 zabiegi indywidualne dziennie – wykonywane w dni 
robocze,
- 1 zabieg grupowy dziennie – wykonywany w dni robocze,
- stałą opiekę pielęgniarską,
- wycieczkę integracyjną z przewodnikiem,
- wieczór z pieczeniem kiełbasek przy akompaniamencie 
muzycznym.

- zakwaterowanie w dniu wjazdu od godziny 16:00
- wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godziny 11:00
- opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej 
dofinansowanie ze środków PFRON – uczestnika turnusu – 
niekorzystający z zabiegów podlega opłacie o 200 zł niższej 
niż podana w cenniku,
- dzieci w wieku od 4 do 10 lat niekorzystające z zabiegów i 
przy samodzielnym spaniu – 50% ceny turnusu,
- dzieci do lat 3 niekorzystające z zabiegów (przy wspólnym 
spaniu i bez wyżywienia) – bezpłatny pobyt.
- minimalna ilość osób uczestniczących w turnusie 
rehabilitacyjnym to 20 osób – w przypadku mniejszej ilości 
osób turnus może być odwołany,
- honorujemy dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych 
ze środków PFRON,
- pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego lub 
korzystanie z pokoju 3-osobowego przez dwie osoby wiąże 
się z dopłatą 500 zł za turnus.
- dodatkowa 1 doba pobytu przed rozpoczęciem turnusu lub 
po jego zakończeniu podlega opłacie 120 zł/osoba (z 
wyżywieniem).
- opłata za parking z uwzględnieniem 50% rabatu – 140 
zł/pojazd/turnus (normalna cena 280 zł/pojazd/14 dób).
- opłata za pobyt zwierzęcia (do 15 kg) – pobyt możliwy tylko 
w pokojach o niższym standardzie – 20 zł/doba po uprzednim 
uzgodnieniu z Recepcją D.W.

pobyt obejmuje: praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 14 dób

oferta pobytowo - rehabilitacyjna

Pobyty
.plRehabilitacyjne



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneRzemieślnik Międzywodzie

nasze pobyty rehabilitacyjne

Międzywodzie

Nadmorskie letnisko położone wśród lasów, na wyspie Wolin na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a Zalewem Kamieńskim. Największym 
atutem miejscowości jest szeroka, piaszczysta, piękna plaża. Po drugiej stronie miejscowości - nad zalewem usytuowana jest nowoczesna 
przystań jachtowa. Najmłodszych Gości zapraszamy do Bałtyckiego Parku Edukacyjnego, gdzie mogą zapoznać się z fauną i florą naszego 
rodzimego morza.

restauracjablisko plaża

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Obiekt dysponuje 90 miejscami w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych 
oraz studia (2+1) z balkonami, łazienką, TV SAT, czajnikiem, 
ręcznikiem, radiem i sprzętem plażowym.

Oferujemy możliwość pełnego wyżywienia: śniadania, obiady, 
kolacje.)

Diety: lekkostrawna, bezglutenowa, cukrzycowa, wątrobowa, 
bezmleczna

Zabiegi rehabilitacyjne 3 dziennie w dni robocze od poniedziałku do 
piątku + gimnastyka, aerobic, Nordic Walking.

W ramach zabiegów oferujemy: masaż leczniczy kręgosłupa, 
masaż kończyn dolnych, klasyczny masaż limfatyczny, aquavibron, 
drenaż limfatyczny, UGUL, Atlas, ćwiczenia na przyrządach, 
aerobik, magnetronik, interdynamik, diadynamik, jonoforeza, laser, 
lampa diptron, sollux, inhalacje tlenowe, ultradźwięki, tens, 
hydromasaż, kąpiel perełkowa z ozonowaniem, masaż wirowy 
kończyn dolnych i górnych, kąpiel solankowa. Dodatkowo płatne: 
okłady parafinowe i borowinowe, krioterapia, masaż klasyczny 
całościowy, masarz brzucha i pośladków, masaż stóp z akupresurą.
Nieodpłatna, codzienna gimnastyka, aerobik, nordic walking, sala 
gimnastyczna i siłownia. 

Dla naszych Gości przygotowujemy bogaty program animacji:
– wieczorki taneczne, karaoke
– ogniska z pieczeniem kiełbasek i ryby,
– wycieczka autokarowa po wyspie Wolin, fakultatywnie wycieczki 
krajoznawcze, rejs statkiem.

Na terenie Ośrodka dla naszych Gości:
– kawiarnia,
– boiska do siatkówki i koszykówki,
– plac zabaw dla dzieci,
– ogólnodostępny grill i wędzarnia,
– Internet.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

siłowniazabiegi SPA parking

Wojska Polskiego 19-24, Międzywodzie

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Rzemieślnik w 
Międzywodziu zaprasza serdecznie do spędzenia wczasów i 
rehabilitacji nad otwartym morzem. Miła atmosfera, 
tradycyjna kuchnia polska i bliskość morza to nasz przepis 
na udany wypoczynek. Liczne ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne i piękno środowiska wyspy Wolin sprawią, że 
odpoczniecie Państwo u nas od zgiełku codzienności.

Ośrodek “Rzemieślnik” jest oddalony o 100 metrów od 
morza i sąsiaduje z gęsto porośniętym lasem sosnowym 
dając idealne miejsce na: wczasy, wypoczynek, turnusy 
rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup i nie tylko. 
Atrakcyjne ceny, oraz wspaniale położenie blisko morza 
sprawiają, ze nasz ośrodek ma swoich stałych klientów 
już od wielu lat.

choroby psychiczne, cukrzyca, laryngologia, narządy ruchu, 
narządy słuchu, narządy wewnętrzne, narządy wzroku, 
neurologia, padaczka, po mastektomii, układ krążenia, układ 
oddechowy, układ moczowo-płciowy, układ pokarmowy, 

Turnusy rehabilitacyjne 15 dni/14 nocy
Zapraszamy od 17 marca do 27 grudnia 2021
od 1590 zł za Uczestnika

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/rzemieslnik-miedzywodzie/

kawiarnia pub TV internet winda rowery



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneRzemieślnik Międzywodzie

Międzywodzie

restauracjablisko plaża siłowniazabiegi SPA parking

Wojska Polskiego 19-24, Międzywodzie

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/rzemieslnik-miedzywodzie/

kawiarnia pub TV internet winda rowery

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy Cennik 2021

W ośrodku mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, ośrodek uprawniony jest do przyjmowania 
zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych na turnusy.

- 14 noclegów
- trzy posiłki dziennie (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
- dwa wspólne grillowania z oprawą muzyczną na żywo
- wieczór humoru, piosenki biesiadnej, wykłady z historii i 
wiele innych zajęć prowadzonych przez profesjonalnego 
animatora kultury
- autokarowa wycieczka krajoznawcza z profesjonalnym 
przewodnikiem
- dostęp do Internetu Wi-Fi, minibiblioteka
- boisko do siatkówki plażowej, tenis stołowy, piłkarzyki, 
bilard, kącik zabaw dla dzieci i place zabaw pod chmurką

- zameldowanie w dniu przyjazdu od godziny 16.00.
- wymeldowanie w dniu wyjazdu do godziny 11.00
- pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu przyjazdu
- ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu. Za obiad 
tego dnia przysługuje suchy prowiant
- powyższa oferta stanowi jednolitą całość, rezygnacja z 
któregokolwiek z elementów oferty nie wpływa na zmianę 
ceny turnusu
- istnieje możliwość zarezerwowania pokoju dwuosobowego 
dla jednej osoby, lub trzyosobowego dla dwóch osób za 
dopłatą w wysokości 300 zł.
- istnieje możliwość przyjazdu ze zwierzęciem domowym (do 
15 kg wagi) za dodatkową opłatą 15 zł za dobę i po 
uzgodnieniu z recepcją.
- opłata za miejsce postojowe dla 1 pojazdu: 20 zł/ doba 
(przez cały rok, miejsca są niestrzeżone, liczba miejsc 
ograniczona); dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych 
50% rabatu.
- przyjazd dobę wcześniej, lub przedłużenie pobytu, możliwe 
wg cennika hotelowego.
- warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w 
wysokości 200 zł od osoby w terminie 7 dni od daty 
dokonania rezerwacji. Nie wpłacenie zadatku oznacza 
automatyczna rezygnację z rezerwacji.
- zgodnie z uchwałą Rady Miasta Dziwnów, w Gminie 
Dziwnów obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2,00 zł 
od osoby za każdą dobę, płatna w recepcji w dniu przyjazdu.

pobyt obejmuje: praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 14 dób

oferta pobytowo - rehabilitacyjna

Pobyty
.plRehabilitacyjne



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneZłoty Łan Lądek Zdrój

nasze pobyty rehabilitacyjne

Lądek Zdrój

Najstarsze polskie uzdrowisko położone w Kotlinie Kłodzkiej na wysokości ok. 440-500 m. n.p.m., otoczone przez Góry Złote oraz Śnieżnik. 
Taka lokalizacja wpływa na panujący tu mikroklimat, niezwykle korzystny dla zdrowia. Największym jednak skarbem uzdrowiska są 
zmineralizowane, termalne wody radoczynne. Najbardziej reprezentacyjną budowlą jest neobarokowy zakład przyrodoleczniczy Zdrój 
Wojciech z okrągłym basenem z wodą termalną. W parku zdrojowym warto też odwiedzić Pijalnię Wód Mineralnych, kaplicę zdrojową, liczne 
kawiarnie, fontannę lub basen rekreacyjny.

kawiarniarestauracja TV internet siłownia zabiegi SPA

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Dla naszych gości przygotowaliśmy pokoje:
– 2 osobowe z łazienkami
– 3 osobowe z łazienkami
– 4 osobowe typu studio z pełnym węzłem sanitarnym.
Wszystkie nasze pokoje mają balkony. Wyposażone są w łóżka 
pojedyncze, szafki nocne oraz lampki i dużą szafę. Roztacza się z 
nich przepiękny widok na całą dolinę lądecką z urokliwym 
miasteczkiem pośrodku. Lądek-Zdrój to jedno z najciekawiej 
usytuowanych górskich miast.
Z wielu naszych pokoi będą Państwo mogli podziwiać magiczną o 
każdej porze roku Przełęcz Lądecką oraz bazaltowe słupy na 
pobliskim Ułężu. Każdy pokój jest wyposażony w telewizor oraz 
radioodbiornik. Na terenie ośrodka dla gości bezpłatny internet Wi-
Fi. W obiekcie jest dostępna winda.
W całym Ośrodek mamy 100-110 miejsc noclegowych. 

Codzienne wyżywienie stanowią 3 zdrowe i obfite posiłki z 
możliwością korzystania z diet. Śniadania i kolacje w formie bufetu 
szwedzkiego. Zapraszamy także do naszej restauracji rybnej “Pod 
Wyciągiem Narciarskim”.
Diety: cukrzycowa, lekkostrawna, bezglutenowa (za dopłatą)

Oferujemy kompleksową rehabilitację: zabiegi fizjoterapeutyczne, 
masaże oraz usprawnianie ruchowe.
Na miejscu dysponujemy specjalistycznym sprzętem zabiegowym, 
a także zapewniamy odwiedzającym nas kuracjuszom 
wykwalifikowaną kadrę pielęgniarsko-rehabilitacyjną. Zapraszamy 
na turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne.
W Ośrodku wykonujemy hydromasaże, masaże wibracyjne 
aquavibron, kąpiele perełkowe, solankowe i borowinowe. W naszej 
ofercie znajdziecie Państwo także zabiegi laserowe i 
ultradźwiękowe. Można u nas skorzystać również z dobroczynnego 
działania usprawniającej gimnastyki, lub dodatkowo płatny masaż 
klasyczny.

Realizujemy bogaty program kulturalno-oświatowy indywidualnie 
dobrany do każdej przebywającej u nas grupy. Proponujemy 
przeróżne aktywności zarówno turystyczne, jak i rekreacyjno-
integracyjne na miejscu w ośrodku: ciekawy program wycieczek po 
okolicy, zajęcia integracyjne, wieczorki taneczne, ogniska oraz 
wspólne wyjścia, gry i zabawy.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

parking

Żwirki i Wigury 14, Lądek-Zdrój

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Nasze Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjne „Złoty Łan”, 
to przede wszystkim ośrodek rehabilitacji oferujący szeroką 
gamę zabiegów usprawniająco-rehabilitacyjnych. Naszą 
ofertę kierujemy przede wszystkim do ludzi szukających 
wytchnienia w górskim zdrowotnym mikroklimacie. 
Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne od marca do grudnia! 
CKR „Złoty Łan” stanowi część bazy zabiegowej lądeckiego 
uzdrowiska – renomowanego uzdrowiska w Polsce. 

Ośrodek malowniczo wznosi się nad Lądkiem-Zdrojem na 
zboczach Trojaka. Jest położony w części zdrojowej 
miasta, jedyne 300 m od centrum Zdroju i 150 m od Stacji 
Narciarskiej Lądek-Zdrój. „Złoty Łan” funkcjonuje także 
jako ośrodek wypoczynkowy dla rodzin oraz baza 
wypadowa dla grup zorganizowanych, zainteresowanych 
aktywnymi formami spędzania czasu. Zwłaszcza zimą 
zapraszamy do nas grupy dzieci i młodzieży z opiekunami 
na zimowy odpoczynek – białe szkoły, zimowiska, 
tematyczne kolonie zimowe. Pobliski wyciąg narciarski 
zapewnia szereg atrakcji, a nasi goście otrzymują w tym 
czasie specjalne rabaty na korzystanie z lądeckiej Stacji 
Narciarskiej. Jest znakomicie przygotowana do nauki 
jazdy na nartach. Zapewnia doskonałe możliwości 
treningu dla wszystkich miłośników białego szaleństwa.

choroby psychiczne, cukrzyca, narządy ruchu, narządy 
słuchu, narządy wzroku, neurologia, padaczka, schorzenia 
metaboliczne, układ krążenia, układ oddechowy, 
upośledzenie umysłowe.

Turnusy rehabilitacyjne 15 dni/14 nocy

Wczasy zdrowotne 8 dni / 7 nocy

Zapraszamy od 8 marca do 4 stycznia 2022
od 1280 zł za Uczestnika

Zapraszamy od 8 marca do 18 grudnia
od 790 zł za Uczestnika

rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/zloty-lan-ladek-zdroj/

sala konfer. grill plac zabaw



Masz pytania?    Zadzwoń:

Pobyty
.plRehabilitacyjneZłoty Łan Lądek Zdrój

Lądek Zdrój

kawiarniarestauracja TV internet siłownia zabiegi SPA parking

Żwirki i Wigury 14, Lądek-Zdrój

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

rowery

www.pobytyrehabilitacyjne.pl/zloty-lan-ladek-zdroj/

sala konfer. grill plac zabaw

oferta pobytowo - rehabilitacyjna

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy

Wczasy zdrowotne  8dni/7 nocy

Cennik 2021

Cennik 2021

Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne. Dysponujemy specjalistycznym 
sprzętem zabiegowym, a także zapewniamy odwiedzającym nas kuracjuszom wykwalifikowaną kadrę 
pielęgniarsko-rehabilitacyjną.

Zapraszamy na wczasy zdrowotne. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem zabiegowym, a także 
zapewniamy odwiedzającym nas kuracjuszom wykwalifikowaną kadrę pielęgniarsko-rehabilitacyjną.

- zakwaterowanie w pokojach dwu, trzy lub 
czteroosobowych typu studio z pełnym węzłem sanitarnym
- wyżywienie: 3 posiłki dziennie z możliwością korzystania z 
diet, śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego,
- 20 zabiegów rehabilitacyjnych,
- badania lekarskie,
- bal przebierańców, 2 wieczorki taneczne,
- 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- program kulturalno-oświatowy:
    * wycieczki i spacery,
    * wspólne śpiewanie,
    * kalambury, gry i zabawy,
    * wspólne oglądanie programów i filmów związanych z 
regionem,
- wycieczka autokarowa do Kłodzka

- zakwaterowanie w pokojach dwu, trzy lub 
czteroosobowych typu studio z pełnym węzłem sanitarnym
- wyżywienie: 3 posiłki dziennie z możliwością korzystania z 
diet, śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego,
- 10 zabiegów rehabilitacyjnych,
- badania lekarskie,
- wieczorek taneczny,
- 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- program kulturalno-oświatowy, np..:
    * wycieczki i spacery,
    * wspólne śpiewanie,
    * kalambury, gry i zabawy,
    * wspólne oglądanie programów i filmów związanych z 
regionem.

- pobyt rozpoczyna się obiadem w pierwszym dniu turnusu, a 
kończy śniadaniem w ostatnim dniu trwania turnusu.
- dopłata do pokoju jednoosobowego – 25 zł/dzień,
- dopłata za diety: cukrzycową, lekkostrawną, bezglutenową 
15 zł za dzień,
- koszt pobytu opiekuna bez zabiegów jest o 170 zł niższy,
- opłata uzdrowiskowa – 4 zł/dzień,
- opłata parkingowa – 3 zł/doba
- prześcieradło z fizeliny do zabiegów – 2 zł szt,

- pobyt rozpoczyna się obiadem w pierwszym dniu turnusu, a 
kończy śniadaniem w ostatnim dniu trwania turnusu.
- dopłata do pokoju jednoosobowego – 25 zł/dzień,
- dopłata za diety: cukrzycową, lekkostrawną, bezglutenową 
15 zł za dzień,
- opłata uzdrowiskowa – 4 zł/dzień,
- opłata parkingowa – 3 zł/doba
- prześcieradło z fizeliny do zabiegów – 2 zł szt,

pobyt obejmuje:

pobyt obejmuje:

praktyczne informacje:

praktyczne informacje:

cena za 1 os. za 14 dób

cena za 1 os. za 7 dób



negocjujemy korzystne rabaty dla Grup

Pobyty
.plRehabilitacyjne

Dział rezerwacji | informacja o obiektach i ofertach zdrowotnych
tel.: +48 516 402 400
email: kontakt@pobytyrehabilitacyjne.pl

Obsługa obiektów | realizacja , aktualizacja oferty rehabilitacyjnej
tel.: +48 503 507 118
email: sprzedaz@pobytyrehabilitacyjne.pl

Obsługa informatyczna / platforma pobytyrehabilitacyjne.pl

email: admin@pobytyrehabilitacyjne.pl

doradzamy   rezerwujemy
turnusy rehabilitacyjne, pobyty zdrowotne

kontakt@pobytyrehabilitacyjne.pl

Turys sp. z o.o.

85-467 Bydgoszcz

ul. Filtrowa 27

NIP: 5542942882

REGON: 365866886

KRS: 0000647217

Organ prowadzący:

zapraszamy do kontaktu

obsługujemy kompleksowo



Pobyty
.plRehabilitacyjne

P L A T F O R M A     R E Z E R W A C Y J N A

P O B Y T Ó W    R E H A B I L I T A C Y J N Y C H

w w w . p o b y t y r e h a b i l i t a c y j n e . p l

Odnajdziecie
nas

w   internecie.

Masz pytania?     Zadzwoń:


