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nasze pobyty rehabilitacyjne

Łeba

Nadmorski kurort położony u ujściu rzeki Łeby, pomiędzy przymorskimi jeziorami Łebsko i Sarbsko. W mieście warto odwiedzić port, z którego 
można wypłynąć na wycieczkę statkiem po morzu. Największą atrakcją Łeby są ruchome wydmy - położone na terenie Słowińskiego Parku 
Narodowego, między morzem a jeziorem Łebsko. Największa wydma ma obszar ok. 500 hektarów, najwyższa (Łącka Góra) ma 42 m. 
wysokości..

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

W komfortowych wnętrzach znajdują się 2 lub 3-osobowe pokoje, 
apartamenty oraz studia. Wszystkie pokoje wyposażone są w 
łazienki, TV, internet bezprzewodowy WI-FI, szklanki, czajnik 
bezprzewodowy. W każdym pokoju znajduje się lodówka. 
Większość pokoi jest z balkonami.

W naszej ofercie znajdują się również w pełni wyposażone domki 
drewniane (o powierzchni 50 m.kw.) i domki murowane (40 lub 50 
m.kw.)

W naszej restauracji oferujemy Państwu wyśmienite dania kuchni 
polskiej, kaszubskiej. Ryby trafiają do kuchni prosto z kutrów 
rybackich. Śniadania i kolacje serwujemy w formie stołu 
szwedzkiego, dwudaniowe obiady na szwedzkim stole od maja.

Diety: bezglutenowa, cukrzycowa, niskotłuszczowa, 
wątrobowa, wegetariańska

Bogata oferta zabiegów. Wśród nich: laser punktowy, pole 
magnetyczne, ultradźwięki, bioptron, sollux, diadynamik, prądy 
interferencyjne, galwanizacja, jonoforeza, prądy Tens, masaz 
leczniczy, miejscowe okłady borowinowe*, inhalacje 
ultradźwiękowe, masaż uciskowy (BOA), kąpiel wirowa kończyn 
dolnych, mata masująca, suchy masaż wodny – hydrojet ,kąpiel 4- 
komorowa zmienno-cieplna, masaż stóp shiatsu, kąpiel sucha 
ozonowa lub Co2, krioterapia miejscowa.

Dodatkowo: aqua aerobic na basenie z instruktorem, poranny 
jogging – uzależniony od warunków atmosferycznych  nordic 
walking.

Organizujemy wieczorki taneczne, karaoke. Dla naszych Gości 
stały dostęp do basenu, mini sali fitness, sali rekreacyjnej (bilard, 
piłkarzyki, tenis stołowy)

Naszych Gości do plaży dowozimy busem – w ruchu ciągłym od 15 
maja do końca września – od maja do końca września – od 
poniedziałku do soboty

profile lecznicze  /  dysfunkcje

restauracja siłownia

Św. Mikołaja 11, 84-360 Łeba

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Obiekt zlokalizowany jest w Łebie, w niewielkiej odległości 
od portu. Spokojna, zaciszna okolica pozwala na relaks i 
odpoczynek od miejskiego hałasu. Zapraszamy Państwa na 
wypoczynek do nowoczesnego Domu Wczasowego Maxim.

Oferujemy Państwu wypoczynek w nowo wybudowanym, 
nowoczesnym obiekcie, który został otworzony w 2011 
roku. Maxim położony jest blisko portu, około 850 m do 
plaży. Łącznie możemy ugościć 120 osób. Naszych Gości 
do plaży dowozimy busem - w ruchu ciągłym - od maja do 
końca września - od poniedziałku do soboty. Chętni mogą 
również wybrać się na wycieczki organizowane podczas 
pobytu - Ruchome Wydmy, Bajkowa Ciuchcia po Łebie 
oraz Sea Park w Sarbsku - Fokarium i wiele innych 
propozycji.

alergia, autyzm, celiakia, choroba Parkinsona, choroby 
psychiczne, cukrzyca, dermatologia, endokrynologia, 
hemofilia, laryngologia, metabolizm, mózgowe porażenie 
dziecięce, narządy ruchu (z wyłączeniem osób na wózkach), 
narządy słuchu, narządy wzroku, neurologia, onkologia, 
padaczka, po mastektomii, przemiana materii, reumatologia, 
układ krążenia, układ krwiotwórczy, układ moczowo-płciowy, 
układ oddechowy, upośledzenie umysłowe, wady postawy, 
zaburzenia głosu i mowy, zespół Downa

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy

Turnusy zdrowotny 8 dni/ 7 nocy

Zapraszamy od 7 maja do 31 grudnia 2022
od 1920 zł za Uczestnika

Zapraszamy od 26 marca do 22 października 2022
od 950 zł za Uczestnika

TV internet grillbasen blisko plaża kawiarnia sauna sala konferen. plac zabaw



Masz pytania?    Zadzwoń:

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy

Turnus rehabilitacyjny 8 dni / 7 nocy

Cennik

Cennik

Jeśli myślisz o poprawieniu swojej kondycji i stanu zdrowia, chcesz odpocząć i pozbyć się dolegliwości 
bólowych skorzystaj z naszej oferty turnusów rehabilitacyjnych. Z nami spędzisz wspaniałe chwile w 
miłej domowej atmosferze z morskim klimatem.

Jeśli myślisz o poprawieniu swojej kondycji i stanu zdrowia, chcesz odpocząć i pozbyć się dolegliwości 
bólowych skorzystaj z naszej oferty turnusów zdrowotnych. Z nami spędzisz wspaniałe chwile w miłej 
domowej atmosferze z morskim klimatem.

– 14 noclegów w pokojach 2, 3 osobowych
– trzy posiłki dziennie (śniadanie i kolacja serwowane na 
szwedzkim stole, obiad serwowany do stolika
– dwa zabiegi fizykalne – po konsultacji – od poniedziałku do 
piątku
– trzy zabiegi grupowe – od poniedziałku do piątku
– dostęp do basenu, mini sali fitness, sali rekreacyjnej (bilard, 
piłkarzyki, tenis stołowy
– wieczorki taneczne, karaoke

– 7 noclegów w pokojach 2, 3 osobowych
– trzy posiłki dziennie (śniadanie i kolacja serwowane na 
szwedzkim stole, obiad serwowany do stolika
– dwa zabiegi fizykalne – po konsultacji – od poniedziałku do 
piątku
– trzy zabiegi grupowe – od poniedziałku do piątku
– dostęp do basenu, mini sali fitness, sali rekreacyjnej (bilard, 
piłkarzyki, tenis stołowy
– wieczorki taneczne, karaoke

– Dzieci do 3 lat bez świadczeń – bez opłat w pokoju z 2 
osobami pełnopłatnymi
– Dzieci powyżej 3 – 8 lat – 40 % zniżki – w pokoju z 2 
osobami pełnopłatnymi
– Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15:00, a kończy o 
godz. 10:00 w dniu wyjazdu
– UWAGA !!! W przypadku osób bez ważnego orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności do ceny turnusu doliczamy 
ustawowy VAT 8 %.
– Do otrzymania FV dla osoby z orzeczeniem o 
niepełnosprawności jest wymagane ksero aktualnego 
orzeczenia.
– Cena może ulec zmianie, obowiązuje w dniu rezerwacji.

– Dzieci do 3 lat bez świadczeń – bez opłat w pokoju z 2 
osobami pełnopłatnymi
– Dzieci powyżej 3 – 8 lat – 40 % zniżki – w pokoju z 2 
osobami pełnopłatnymi
– Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15:00, a kończy o 
godz. 10:00 w dniu wyjazdu
– UWAGA !!! W przypadku osób bez ważnego orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności do ceny turnusu doliczamy 
ustawowy VAT 8 %.
– Do otrzymania FV dla osoby z orzeczeniem o 
niepełnosprawności jest wymagane ksero aktualnego 
orzeczenia.
– Cena może ulec zmianie, obowiązuje w dniu rezerwacji.
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pobyt obejmuje:

praktyczne informacje:

praktyczne informacje:

oferta pobytowo - rehabilitacyjna

608 502 704

Oferta obowiązuje od 7 maja do 2 stycznia ’23

Oferta obowiązuje od 26 marca do 22 października
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TV internet grillbasen blisko plaża kawiarnia sauna sala konferen. plac zabaw

Możliwość przedłużenia pobytu świątecznego do 02.01.2023

Możliwość przedłużenia pobytu świątecznego do 02.01.2023


