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nasze pobyty rehabilitacyjne

Jastrzębia Góra

Jastrzębia Góra to piękny kurort położony w województwie pomorskim nad samym Bałtykiem. Miejscowość ta słynie z długiej, osłoniętej 
klifami plaży, restauracji rybnych przy promenadzie Światowida oraz wieloma atrakcjami dla turystów. Pomnik Gwiazdy Północy wskazuje 
najdalej na północ wysunięty punkt Polski. Obfitość szlaków biegnących przez Lisi Jar i jastrzębski klif sprawia, że turyści chętnie wracają do 
tego miejsca. Okolica ta jest też popularna wśród kolarzy i wielbicieli sportów wodnych, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

rehabilitacja

animacje  /  czas  wolny

zakwaterowanie

wyżywienie  /  diety

Do dyspozycji naszych gości oddajemy 67 miejsc noclegowych:
- 2, 3 osobowe pokoje z łazienkami i TV-SAT;
- studio 4-osobowe: składa się z dwóch oddzielonych sypialni, 
każda z oddzielną łazienką;
- apartamenty.

Wszystkie pokoje w ośrodku wypoczynkowym mają wyjścia na 
taras; do dyspozycji gości leżaki i parawany;

Trzy posiłki dziennie  (śniadanie i kolacja serwowane na szwedzkim 
stole, obiad serwowany do stolika)

Diety: według schorzeń

Wykonywane Zabiegi Podczas Turnusów Rehabilitacyjnych i 
Zdrowotnych: laser, pole magnetyczne, ultradźwięki, bioptron, 
sollux, diadynamik, prądy interferencyjne, galwanizacja, 
jonoforeza, prądy Tens, miejscowe okłady borowinowe, inhalacje, 
mata masująca, miejscowa krioterapia, BOA (masaż limfatyczny), 
fotel masujący, inhalacje ultradźwiękowe, masażer stóp.

Naszych Gości dowozimy Busem na plażę w ruchu ciągłym – od 
maja do końca września – od poniedziałku do soboty.

profile lecznicze  /  dysfunkcje

Jastrzębia Góra, Topolowa 2

   Sanatoria
  Ośrodki rehabilitacyjne
 Hotele zdrowotne
Szpitale uzdrowiskowe

Serdecznie zapraszamy do domu wypoczynkowego MAXIM 
znajdującego się w cichej części Jastrzębiej Góry, w 
odległości około 500 m od piaszczystej i czystej plaży.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób 
niepełnosprawnych jak również i dla osób szukających 
wypoczynku fizycznego i psychicznego od trudów życia 
codziennego i pragnących podreperować swoje zdrowie i 
siły, oraz chcących nabrać chęci do życia.

alergia, autyzm, celiakia, choroba Parkinsona, choroby 
psychiczne, cukrzyca, dermatologia, endokrynologia, 
hemofilia, laryngologia, metabolizm, mózgowe porażenie 
dziecięce, narządy ruchu, narządy wzroku, neurologia, 
onkologia, padaczka, po mastektomii, reumatyzm, układ 
krążenia, układ oddechowy, upośledzenie umysłowe, wady 
postawy, zespół Downa

Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy

Pobyt rehabilitacyjny 8 dni / 7 nocy

Zapraszamy od 25 marca do 4 listopada 2023
od 1310 zł za Uczestnika

Zapraszamy od 25 marca do 4 listopada 2023
od 740 zł za dobę za Uczestnika

TV internet zabiegi SPAsiłownia niepełnospr.restauracjablisko plaża grill kawiarniaparking plac zabaw

2023



Turnusy rehabilitacyjny 15 dni/14 nocy

Pobyt rehabilitacyjny 8 dni / 7 nocy

Serdecznie zapraszamy do domu wypoczynkowego MAXIM znajdującego się w cichej części 
Jastrzębiej Góry, w odległości około 500 m od piaszczystej i czystej plaży.

Serdecznie zapraszamy do domu wypoczynkowego MAXIM znajdującego się w cichej części 
Jastrzębiej Góry, w odległości około 500 m od piaszczystej i czystej plaży.

– 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
– wieczorki taneczne
– Gości do plaży dowozimy busem – w ruchu 
ciągłym – od maja do końca września – od 
poniedziałku do soboty

– 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
– wieczorki taneczne
– Gości do plaży dowozimy busem – w ruchu 
ciągłym – od maja do końca września – od 
poniedziałku do soboty

pobyt obejmuje:

pobyt obejmuje:

 – Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15:00, a 
kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu
– 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
CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE – OBOWIĄZUJĄ 
W DNIU REZERWACJI Uwaga: w przypadku 
osób bez ważnego orzeczenia o stopniu 

 – Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15:00, a 
kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu
– 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
CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE – OBOWIĄZUJĄ 
W DNIU REZERWACJI 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. 

praktyczne informacje:

praktyczne informacje:

oferta pobytowo - rehabilitacyjna

Cennik 2023

Cennik 2023

Oferta obowiązuje od 25 marca do 4 listopada

Oferta obowiązuje od 26 marca do 22 paźdz./22
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TV internet zabiegi SPAsiłownia niepełnospr.restauracjablisko plaża grill kawiarniaparking plac zabaw
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