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to dynamicznie rozwijająca się firma to dynamicznie rozwijająca się firma z 31-letnim doświadczeniemz 31-letnim doświadczeniem  na rynku usług na rynku usług 
rehabilitacyjno-medycznym i turystycznym.rehabilitacyjno-medycznym i turystycznym.

Nieustannie z wielkim zaangażowaniem doskonalimy i opracowujemy  pakiet naszych usług, tak Nieustannie z wielkim zaangażowaniem doskonalimy i opracowujemy  pakiet naszych usług, tak 
by uczestniczyć z Państwem w  profilaktyce zdrowotnej, poprawie  zdrowia psychofizycznego by uczestniczyć z Państwem w  profilaktyce zdrowotnej, poprawie  zdrowia psychofizycznego 
i turystyce osób niepełnosprawnych.i turystyce osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy firmą z tradycjami i  korzeniami  wywodzącymi się z środowiska osób niepełnosprawnych, Jesteśmy firmą z tradycjami i  korzeniami  wywodzącymi się z środowiska osób niepełnosprawnych, 
stąd doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów,  a wraz z zmieniającym się światem, staramy stąd doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów,  a wraz z zmieniającym się światem, staramy 
się podążać za oczekiwaniami naszych klientów tak by osiągnąć sukces z Państwem i dla Państwa.się podążać za oczekiwaniami naszych klientów tak by osiągnąć sukces z Państwem i dla Państwa.

Dziękujemy naszym klientom za inspirację i motywacje do działaniaDziękujemy naszym klientom za inspirację i motywacje do działania
Zarząd SCR-M RESURSZarząd SCR-M RESURS

Specjalizujemy się w organizacji:Specjalizujemy się w organizacji:
jj turnusów rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych
jj pobytów profilaktyczno-leczniczych pobytów profilaktyczno-leczniczych
jj wczasów wypoczynkowych wczasów wypoczynkowych
jj pakietów SPA pakietów SPA
jj pobytów hotelowych pobytów hotelowych
jj wycieczek objazdowych w kraju i za granicą wycieczek objazdowych w kraju i za granicą
jj wyjazdów integracyjnych wyjazdów integracyjnych
jj rehabilitacji leczniczej rehabilitacji leczniczej
jj szkoleń księgowo - ekonomicznych szkoleń księgowo - ekonomicznych

spółdzielcze 
    CENTRUM REHABILITACYJNO-MEDYCZNE

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM ZESPOŁEM DORADCZO- SPRZEDAŻOWYM

www.resurs.com.pl          e-mail: marketing@resurs.com.pl          www.facebook.com/Resurscompl

Licencja turystyczna 185/44/01/2004 
Posiadamy wpis do rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych OD/02/0009/20.

Zarząd:
ul. Wita Stwosza 16

50-950 Wrocław
Sekretariat: 71 344 70 91

Dział Sprzedaży 
Poznań:

ul. Zwierzyniecka 18
60-814 Poznań

tel. 61 848 11 54,
500 05 60 23

Dział Sprzedaży
Wrocław:

ul. Wita Stwosza 16
50-950 Wrocław
tel. 71 372 40 53,

509 744 988, 500 055 932

ul. Wyszyńskiego 96
50-307 Wrocław

tel. 71 344 56 87, 500 056 053

Dział Sprzedaży 
Bydgoszcz:

ul. Gdańska 132
85-021 Bydgoszcz
tel. 52 321 58 85,

502 31 37 12

Po zdrowie z Resursem





Oferujemy pakiety rehabilitacji  pourazowej:
 ■ kończyn dolnych
 ■ kończyn górnych
 ■ kręgosłupa
 ■ oraz indywidualne pakiety spersonalizowane do potrzeb pacjenta.

Skuteczne i nowoczesne
metody leczenia 
z wykorzystaniem:

Fizykoterapii:
 ■ fala uderzeniowa
 ■ terapia skojarzona
 ■ laser wysokoenergetyczny diodowy
 ■ magnetoterapia
 ■ światło terapia
 ■ krioterapia
 ■ elektroterapia

Kinezyterapii:
 ■ indywidualną terapią manualną
 ■ rehabilitację metodą PNF
 ■ rehabilitację metodą MCKenzie
 ■ rehabilitacja powypadkowa i pooperacyjna
 ■ rehabilitacja neurologiczna
 ■ rehabilitacja sportowa
 ■ Kinesiotaping
 ■ Hydroterapia

Masażu:
 ■ Masaż klasyczny leczniczy
 ■ Masaż relaksacyjny
 ■ Masaż podciśnieniowy pneumatyczny BOA – redukcja tkanki tłuszczowej

Realizujemy skierowania w ramach NFZ

Ponadto oferujemy Państwu usługi lekarzy specjalistów:
 ■ Poradnię rehabilitacyjną
 ■ Poradnię angiologiczną
 ■ Poradnię diabetologiczną

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna RESURS
zaprasza do korzystania z bogatej oferty naszych usług

Wrocław, ul. Wita  Stwosza 16 / Biskupia 11
tel. 71 342 52 78, 500 056 047 
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TuRNuSY REHABILITACYjNE
I POBYTY ZDROWOTNE

Z DOjAZDEM ZORgANIZOWANYM

Duszniki Zdrój
s. 10

Mrzeżyno
s. 12

Wrocław
Punkt sprzedaży i obsługi klienta

Poznań
Punkt sprzedaży i obsługi klienta

Bydgoszcz
Punkt sprzedaży i obsługi klienta

Sarbinowo
s. 8

Ustronie Morskie
s. 15

Kołobrzeg
s. 14 Ustka

s. 16

TRANSPORT
AUTOBUSOWY
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

ADHARA – Sarbinowo Morskie
WPIS OD/32/0004/18 WAŻNY DO 08.03.2021 OŚRODEK

BEZ BARIER
DOBRA BAZA
ZABIEGOWA

DOMOWA
ATMOSFERA

BLISKO
PLAŻY

OŚRODEK ADHARA – położony jest zaledwie 100 m od plaży, wzdłuż 
której ciągnie się około 2 kilometrowa szeroka promenada spacerowa 
z ławkami  dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – w tym 
również osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ośrodek  posiada wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych m.in. 
bez barierowe poruszanie się po ośrodku, 2 windy z pozycji „0”, platformę 
dla osób na wózkach inwalidzkich umiejscowioną przy recepcji oraz bogatą 
bazę zabiegową do rehabilitacji szerokiego spektrum niepełnosprawności.

Dzięki domowej kuchni, urozmaiconemu programowi k.o. bogatemu 
w koncerty, wycieczki etc. oraz profesjonalnej obsłudze gwarantujemy 
Państwu dobry relaks, poprawę zdrowia i nie zapomniane wrażenia.

POKOJE: 
1) Pokoje typu standard: 2 osobowe (12,5 m2) lub 3 osobowe (18 m2) 

funkcjonalnie urządzone pokoje z balkonami.
2) pokoje typu standard+ (13 m2): pokój z nowoczesnymi meblami.
3) Pokoje typu komfort (16,5 m 2): duże pokoje 2 osobowe ( z możliwością 

dostawki) z balkonami, tarasami lub z portfenetrami.
4) Pokoje typu komfort 1 osobowe – bez balkonów
5) studia rodzinne dwupokojowe (2+1) lub do wykorzystania jako (1+1).
Wszystkie pokoje wyposażone są w: czajniki, sprzęt plażowy, TV oraz ręczniki 
2 szt /os. (duży i mały – wymieniane nie odpłatnie 1 x w turnusie).

ZABIEGI:
 ▪ Basen terapeutyczny do ćwiczeń i masaży wodnych
 ▪ Kinezyterapia: gimnastyka ogólna grupowa, ćwiczenia w odciążeniu  U.G.U.L., 

ćwiczenia na przyrządach i z wykorzystaniem przyrządów gimnastycznych
 ▪ Elektroterapia – pełna gama prądów o niskich i średnich częstotliwościach 

i modyfikacja
 ▪ Światłolecznictwo – lampa Solur, lampa Bio-V
 ▪ Magnetoterapia
 ▪ Hydroterapia: kąpiel perełkowa z aromatoterapią, hydromasaż , wirówki 

kończyn górnych i dolnych
 ▪ Masaże: częściowy masaż klasyczny, mechaniczny masaż limfatyczny, 

mechaniczny masaż kręgosłupa, aquavibron
 ▪ Oraz ultradźwięki, inhalacje solankowe i olejkowe, krioterapia punktowa, 

okłady borowinowe, laser.

Sarbinowo
– to spokojna miejscowość letniskowa, położona zaledwie 7 km od Mielna 
i ok. 30 km od Kołobrzegu. Sarbinowo z biegiem lat zmienia się i rozwija, 
kusząc turystów coraz lepszą bazą noclegową, gastronomiczną i rekreacyjną. 
Niespotykanie szeroka, piękna plaża z promenadą jest idealnym miejscem 
do spacerów, kąpieli słonecznych i morskich. 
Położenie Sarbinowa w bezpośrednim sąsiedztwie  Koszalina, gdzie znajduje 
się dworzec PKP i PKS ułatwia dotarcie z wielu miejsc Polski.

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), narząd słuchu, narząd wzroku, kobiety po mastektomii, choroby neurologiczne, 
choroby reumatyczne, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowo-płciowy, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, 
choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, cukrzyca, alergia, przewlekłe choroby wątroby, przewlekłe zapalenia trzustki, EPI, upośledzenie 
umysłowe, choroba psychiczna, zespół Dawna, MPDz, schorzenia onkologiczne, choroby układy krwiotwórczego, schorzenia endokrynologiczne, wady 
genetyczne, zaburzenia głosu i mowy, schorzenia metaboliczne.

ZABIEGI DODATKOWO PŁATNE: całościowy masaż klasyczny, hydromasaż 
w wannie ORION, limfatronik, Vacu Body Space, rolletik.

PARKING: na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony, monitorowany niestrze-
żony parking – bezpłatny dla osób na 2 tygodniowym pobycie. Przy pobytach 
krótkich parking płatny 5 zł/ godz. lub 25 zł/ doba

REKREACJA – tereny zielone na których znajduje się piaszczyste boisko do 
gry w siatkówkę, plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci, miejsce na 
grill i ognisko, wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego: kijki, rowery, stół do 
tenisa stołowego.

CENA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH ZAWIERA:
 ▪ 14 noclegów w pokojach zgodnie z wykupionym standardem
 ▪ 3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, 

obiady serwowane (sposób serwowania posiłków uzależniamy od sytuacji 
pandemicznej i wytycznych sanepidu)

 ▪ pakiet 20 lub 30 zabiegów rehabilitacyjnych wg wskazania lekarza w ośrodku
 ▪ zlecenie zabiegów przez lekarza
 ▪ opiekę pielęgniarską
 ▪ opiekę kierownika grupy
 ▪ realizację programu integracji społecznej (wieczorki taneczne, ognisko 

z pieczeniem kiełbasek, wycieczka autokarowa, zajęcia w grupach)

CENA NIE ZAWIERA:
 ▪ obowiązkowej opłaty gminnej płatnej w recepcji ośrodka
 ▪ wycieczek fakultatywnych oferowanych w ośrodku
 ▪ diet specjalistycznych
 ▪ wypożyczanego sprzętu

WWW.RESURS.COM.PL e-mail: adhara@resurs.com.pl
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WYSOKI
STANDARD

ATRAKCYJNE
ANIMACJE

SMACZNA
KUCHNIA

PRZYJAZNY
DZIECIOM

ZNIŻKI DLA DZIECI:
 ▪ Dzieci do lat 3 – 350 zł bez świadczeń
 ▪ Dzieci do lat 10 z zabiegami – zniżka 20%
 ▪ Dziecko do lat 15 na dostawce, bez zabiegów (przy 

2 osobach dorosłych) – 30%

DOPŁATY:
 ▪ 1 osoba w pokoju 2 osobowym - dopłata 30 zł/dobę
 ▪ zakwaterowanie w pokoju 1 os. z łóżkiem małżeńskim 

2 osób – druga osoba 50%
 ▪ osoba dorosła na dostawce: doba ze śniadaniem – 

70 zł (dotyczy krótkich pobytów do 3 dni)
 ▪ dopłata do zakwaterowania w apartamencie – cena 

pokoju komfort + 500 zł/os.
 ▪ dopłata do pokoju z tarasem – 50 zł/os.
 ▪ opiekun osoby niepełnosprawnej bez zabiegów – 

zniżka 150 zł

ZNIŻKI:
 ▪ zakwaterowanie w pokoju 3 osobowym – rabat 

180 zł od ceny podstawowej
 ▪ zakwaterowanie w pokoju 2 osobowy bez balkonu 

– rabat 50 zł/os.

Po zdrowie z Resursem

** Doba hotelowa dla osób indywidualnie przyjeżdżających do ośrodka rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu rozpoczęcia turnusu. Wykwaterowanie w dniu 
wyjazdu do godziny 10:00. Suchy prowiant na drogę powrotną dotyczy tylko pobytów 14 -dniowych.
UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące wcześniejszych godzin wjazdu wymagają uzgodnień z działem sprzedaży lub w recepcji ośrodka i pisemnego 
potwierdzenia.

L.p. Termin

Cena od osoby

Pok. 2 os.
standard

Pok. 2 os.
standard+

Pok. 2 
os.

komfort

Studio
(2+1)

Studio
(1+1)

Pok.
1 os.

1 15 03-29 03* 1420 zł 1470 zł 1570 zł 1300 zł 1630 zł 1720 zł

2 30 03-13 04*
WIELKANOC

1680 zł 1730 zł 1790 zł 1540 zł 1950 zł 2050 zł

3 14 04-28 04 1650 zł 1700 zł 1800 zł 1530 zł 1950 zł 2050 zł

4 29.04-13.05 1790 zł 1840 zł 1940 zł 1670 zł 2090 zł 2190 zł

5 14.05-28.05 1930 zł 1980 zł 2080 zł 1810 zł 2280 zł 2380 zł

6 29.05-12.06 2120 zł 2170 zł 2270 zł 2000 zł 2420 zł 2520 zł

7 13.06-27.06 2250 zł 2300 zł 2400 zł 2130 zł 2490 zł 2650 zł

8 28.06-12.07 2350 zł 2400 zł 2490 zł 2190 zł 2590 zł 2690 zł

9 13.07-27.07 2390 zł 2450 zł 2550 zł 2270 zł 2650 zł 2790 zł

10 28.07-11.08 2420 zł 2470 zł 2570 zł 2300 zł 2650 zł 2790 zł

11 12.08-26.08 2270 zł 2320 zł 2420 zł 2150 zł 2550 zł 2690 zł

12 27.08-10.09 2200 zł 2250 zł 2350 zł 2080 zł 2490 zł 2590 zł

13 11.09-25.09 2040 zł 2090 zł 2190 zł 1920 zł 2340 zł 2440 zł

14 26.09-10.10 1890 zł 1940 zł 2040 zł 1770 zł 2190 zł 2290 zł

15 11.10-25.10 1690 zł 1740 zł 1840 zł 1570 zł 1780 zł 1880 zł

16 26.10-09.11 1450 zł 1500 zł 1600 zł 1330 zł 1750 zł 1850 zł

17 10.11-24.11 1450 zł 1500 zł 1600 zł 1330 zł 1750 zł 1850 zł

18 25.11-09.12 1360 zł 1410 zł 1520 zł 1300 zł 1650 zł 1750 zł

19
19 12-02 01*

ŚWIąTECZNO-NOWO-
ROCZNY

2100 zł 2150 zł 2250 zł 1980 zł 2350 zł 2440 zł

* w cenie pakiet 20 zabiegów

TRANSPORT ZORGANIZOWANY NA TRASIE:
 ▪ Wrocław - Rawicz - Leszno - Poznań - Piła - 

Sarbinowo - Wrocław
 ▪ Wrocław - Lubin - Polkowice - Zielona Góra 

- Gorzów Wlkp. - Sarbinowo - Wrocław
 ▪ Bydgoszcz: „antenka” busem do trasy autokaru 

dodatkowo płatna: 40 zł

Autokary nie są dostosowane do przewozu osób na 
wózkach inwalidzkich
Przystanki odjazdowe ustala organizator
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SANATORIUM

BELWEDER – Duszniki Zdrój
WPIS OD 02/0009/19 WAŻNY DO 25.08.2022 OŚRODEK

BEZ BARIER
DOBRA BAZA
ZABIEGOWA

SANATORIUM BELWEDER – To kameralny obiekt po-
łożony w Parku Zdrojowym. Obiekt przyjazny dla osób 
niepełnosprawnych również osób poruszających się na 
wózkach  inwalidzkich.
Domowa kuchnia, baza zabiegowa oraz profesjonalna ob-
sługa gwarantują Państwu wspaniały relaks   i wypoczynek.
Środowisko lasów sosnowych powoduje  klimat o charak-
terze podalpejskim, umiarkowanym i silnie bodźcowym.  
Wysycony eterem sosnowym  dla osób  ze schorzeniami 
dróg oddechowych jest nieocenionym lekiem.

POKOJE – 1,2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 
wyposażone w:  czajniki, telefon, TV, ręczniki ( 2 szt /os. 
– duży i mały wymieniany nie odpłatnie 1 x w turnusie). 
Cześć pokoi przystosowana dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich.

ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA – kąpiel pereł-
kowa , wirówki kończyn górnych i dolnych, Aquavibron, 
częściowy masaż klasyczny, masaż limfatyczny (boa) 
kończyn górnych i dolnych, fotel do masażu kręgosłupa, 
lampa Sollux, lampa Bio-V, pole magnetyczne, prądy 
diadynamiczne, ultradźwięki, interdyn, elektrostymulacja, 
jonoforeza, laser, krioterapia miejscowa, okłady borowinowe, 
inhalacje solankowe i olejkowe, kinezyterapia: gimnastyka 
ogólna, korekcyjna, ćwiczenia manualne, UGUL.

ZABIEGI KOMERCYJNE – Całościowy masaż klasyczny, 
kinezyterapia indywidualna, sauna fińska i na podczerwień, 
świecowanie uszu.

REKREACJA – bilard, boisko do gier zespołowych, stoły 
do ping-ponga, zadaszony grill, siłownia. * w cenie pakiet 20 zabiegów

Duszniki Zdrój
– to znane w całej Europie uzdrowisko malowniczo położone 
u podnóża Gór Bystrzyckich i Orlickich w Kotlinie Kłodzkiej. 
Pierwsze informacje, jakie znajdujemy na temat uzdrowiska 
pochodzą jeszcze z okresu średniowiecza. Jednak najwięk-
szy rozkwit Duszniki przeżyły w XVIII wieku, gdy oficjalnie 
uznano walory lecznicze wód mineralnych, które do dzisiaj 
są największym „skarbem” kurortu – najbardziej znane to 
„Pieniawa Chopina” i „Jan Kazimierz”.

W uzdrowisku leczy się schorzenia gastrologiczne, układu 
krążenia i układu oddechowego. Duszniki Zdrój to także 
znakomita miejscowość turystyczna, a do jej głównych atrakcji 
zaliczyć należy m.in.: Muzeum Papiernictwa, Park Zdrojowy 
z Grającymi Fontannami, zabytkowy Rynek oraz Dworek 
Chopina, w którym co roku w sierpniu organizowany jest 
Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Dla miłośników 
„białego szaleństwa” przygotowane są liczne wyciągi nar-
ciarskie w oddalonym zaledwie o 15 km Zieleńcu – Centrum 
Sportów Zimowych.

L.p. Terminy

Cena od osoby

Pokój
2 os.

Pokój+
2 os.

Pokój
3 os.

Pokój
1 os.

1 16 01-30 01 1550 zł 1600 zł 1300 zł 1800 zł

2 30 01-13 01 1550 zł 1600 zł 1300 zł 1800 zł

3 13 02-27 02 1550 zł 1600 zł 1300 zł 1800 zł

4 27 02-13 03 1550 zł 1600 zł 1300 zł 1800 zł

5 13 03-27 03 1640 zł 1700 zł 1490 zł 1810 zł

6 29 03-12 04*
WIELKANOC

1850 zł 1900 zł 1600 zł 2000 zł

7 12 04-26 04 1700 zł 1750 zł 1550 zł 1900 zł

8 26 04-10 05 1700 zł 1750 zł 1600 zł 1950 zł

9 10 05-24 05 1750 zł 1800 zł 1600 zł 1950 zł

10 24 05-07 06 1800 zł 1850 zł 1650 zł 2000 zł

11 07 06-21 06 1850 zł 1900 zł 1700 zł 2000 zł

12 21 06-05 07 1900 zł 1950 zł 1750 zł 2100 zł

13 05 07-19 07 1900 zł 1950 zł 1750 zł 2100 zł

14 02 08-16 08
TURNUS CHOPINOWSKI

2050 zł 2150 zł 1900 zł 2350 zł

15 16 08-30 08 1990 zł 2050 zł 1750 zł 2100 zł

16 30 08-13 09 1950 zł 2000 zł 1750 zł 2100 zł

17 13 09-27 09 1790 zł 1850 zł 1650 zł 2000 zł

18  27.09-11.10 1700 zł 1750 zł 1650 zł 2000 zł

19 11 10-25 10 1700 zł 1750 zł 1600 zł 1950 zł

20 03 11-17 11 1500 zł 1550 zł 1400 zł 1850 zł

21 17 11-01 12 1500 zł 1550 zł 1400 zł 1850 zł

22 01 12-15 12 1500 zł 1550 zł 1400 zł 1850 zł

23 15 12-29 12*
TURNUS ŚWIąTECZNY

1900 zł 1950 zł 1750 zł 2400 zł

24 29 12-12 01 1650 zł 1700 zł 1550 zł 2400 zł

WWW.RESURS.COM.PL e-mail: belweder@resurs.com.pl
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ATRAKCYJNE
ANIMACJE

DOMOWA
ATMOSFERA

SMACZNA
KUCHNIA

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), narząd słuchu, kobiety po mastektomii, choroby neurologiczne, choroby reu-
matyczne, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowo-płciowy, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, choroby 
wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, cukrzyca, alergia, przewlekłe choroby wątroby, przewlekłe zapalenia trzustki, EPI, upośledzenie umysłowe, 
choroba psychiczna, zespół Dawna, MPDz.

CENA ZAWIERA:

 ▪ 14 noclegów w pokojach zgodnie z wykupionym standardem
 ▪ 3 posiłki dziennie: śniadanie (w formie bufetu szwedzkiego), obiad 

i kolacja serwowane (sposób serwowania posiłków uzależniamy 
od sytuacji pandemicznej i wytycznych sanepidu)

 ▪ pakiet 20 lub 30 zabiegów rehabilitacyjnych wg wskazania lekarza 
w ośrodku

 ▪ zlecenie zabiegów przez lekarza, konsultacja lekarska na końcu 
turnusu

 ▪ opiekę pielęgniarską
 ▪ opiekę ko i kierownika grupy
 ▪ realizację programu integracji społecznej (wieczorek zapoznawczy 

i pożegnalny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczka po Ziemi 
Kłodzkiej)

CENA NIE ZAWIERA:

 ▪ opłaty uzdrowiskowej płatnej obowiązkowo w ośrodku
 ▪ wycieczek fakultatywnych
 ▪ innych świadczeń nie ujętych w ofercie

ZNIŻKI DLA DZIECI:

 ▪ Dzieci do lat 3 bez świadczeń – ryczałt 300 zł
 ▪ Dzieci do lat 10 – 20 % zniżki
 ▪ Dzieci do l. 10 z ½ wyżywienia ,  wspólnym spaniem z zabiegami 

– 40% zniżki
 ▪ Dziecko do l. 10 z ½ wyżywienia, wspólnym spaniem bez zabie-

gów – 50% zniżki

UWAGA:

 ▪ Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 1600, kończy się o godz. 1000.

 ▪ W dniu wyjazdu pobyt kończy się śniadaniem, za obiad wyda-
wany jest suchy prowiant (suchy prowiant dotyczy tylko pobytów 
14 dniowych).

 ▪ Dopłata do kolacji sylwestrowej 150,00 zł/os. 

 ▪ Festiwal Chopinowski. W cenie turnusu bilet na wybrany koncert

 ▪ Zniżki i promocje nie łączą się.

 ▪ Wszelkie zmiany dotyczące wcześniejszych godzin wjazdu wy-
magają uzgodnień z działem sprzedaży lub w recepcji ośrodka  
i pisemnego potwierdzenia.

Po zdrowie z Resursem

TRANSPORT ZORGANIZOWANY NA TRASIE:
 ▪ Wrocław – Duszniki Zdrój – Wrocław

Autokary nie są dostosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
Przystanki odjazdowe ustala organizator
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

NADMORSKI – Mrzeżyno
WPIS OD 32/0005/20 WAŻNY DO 04.05.2023 OŚRODEK

BEZ BARIER
WYSOKI

STANDARD
DOBRA BAZA
ZABIEGOWA

BLISKO
PLAŻY

Mrzeżyno
– to niezwykle urokliwa miejscowość położona 
zaledwie 18 km od Kołobrzegu. Nie ma tu 
ścisłego centrum, a życie towarzyskie toczy się 
głównie w okolicach promenady i malowniczego 
portu u ujścia rzeki Regi.
Liczne lasy sosnowe tworzą mikroklimat idealny 
do leczenia schorzeń dróg oddechowych. 
Do ciekawszych zabytków Mrzeżyna możemy 
zaliczyć piękny neogotycki kościół, którego wnę-
trze robi ogromne wrażenie na zwiedzających.
Największą atrakcją Mrzeżyna jest jednak 
szeroka, piaszczysta plaża, oddzielona od lądu 
pasmem wydm porośniętych sosnami. Plaża ta 
zaliczana jest do najczystszych w Europie, co 
potwierdza „Błękitna Flaga”.
Również piękny port rybacki z licznymi kafejkami 
i smażalniami ryb jest świetnym miejscem do 
spędzania wolnego czasu.

OŚRODEK NADMORSKI – Ośrodek położony ok. 250 m od morza, do 
którego prowadzi utwardzona droga.
„Nadmorski” to obiekt położony na dużej i częściowo zalesionej działce 
dzięki czemu jest wiele miejsca do odpoczynku i relaksu. Całość obiektu jest 
ogrodzona i monitorowana. To ośrodek przyjazny osobom niepełnosprawnym 
bez barierowy posiadający windę oraz część pokoi dostosowanych dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Domowa kuchnia, baza zabiegowa, bogaty program k.o. m.in. koncerty, 
wycieczki, ogniska oraz profesjonalna obsługa gwarantuje Państwu dobry 
wypoczynek i nie zapomniane wrażenia.

POKOJE – funkcjonalnie urządzone 2,3 i 4 osobowe pokoje z pełnym węzłem 
sanitarnym wyposażone w TV, czajnik, telefon, sprzęt plażowy i ręczniki 2 szt/
os. (duży i mały wymieniane nie odpłatnie raz w turnusie 14 dniowym). Część 
pokoi przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA 
 ▪ kinezyterapia: gimnastyka ogólna, korekcyjna, ćwiczenia w odciążeniu 

UGUL, ćw. na przyrządach m.in.: rotory kkg i kkd, rowery stacjonarne oraz 
z wykorzystaniem przyrządów do ćwiczeń: piłki, tasmy, laski gimnastyczne.

 ▪ Elektroterapia: pełna gama prądów o niskich i średnich częstotliwościach 
i ich modyfikacje

 ▪ Magnetoterapia
 ▪ Światłolecznictwo: lampa sollux i Bio-V
 ▪ Hydroterapia: wirówki kkg i kkd, kąpiel perełkowa
 ▪ Inhalacje: ultradźwiękowe, solankowe i olejowe
 ▪ Krioterapia punktowa
 ▪ Okłady borowinowe, ultradźwięki, laseroterapia
 ▪ Masaże: częściowy masaż klasyczny, aquavibron, mechaniczny masaż 

kręgosłupa

ZABIEGI KOMERCYJNE – Całościowy masaż klasyczny, hydromasaż w wan-
nie ORION, kinezyterapia indywidualna, Vacu, bieżnia z podczerwienią.

REKREACJA – kawiarnia ze sceną, stół do bilarda, stół do tenisa stołowego. 
Tereny zielone, na których znajduje się boisko do gry w siatkówkę plażową, 
boisko do kometki, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill i ognisko. Odpłatna 
wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego: kijki do Nordic-Walking, rowery. Sala 
z wyposażeniem do fitnesu.

L.p. Turnus
Cena za osobę

Pokój
2 os.

Pokój
3 os.

1 09 04-23 04 1720 zł 1590 zł

2 24.04-08.05 1770 zł 1640 zł
3 09.05-23.05 1840 zł 1710 zł
4 24.05-07.06 1920 zł 1820 zł
5 08.06-22.06 2150 zł 1990 zł
6 23.06-07.07 2320 zł 2170 zł
7 08.07-22.07 2360 zł 2200 zł
8 23.07-06.08 2360 zł 2200 zł
9 07.08-21.08 2300 zł 2150 zł
10 22.08-05.09 2090 zł 1940 zł
11 06.09-20.09 1980 zł 1830 zł
12 21.09-05.10 1750 zł 1650 zł
13 06.10-20.10 1670 zł 1560 zł

 ▪ Dzieci do lat 3 – 350 zł (bez świadczeń).
 ▪ Dzieci lat 4-7 - ½ wyżywienia dostawka, bez zabiegów  –  cena pomniej-

szona o  30%.
 ▪ Dzieci lat 4-7 - ½ wyżywienia dostawka, z zabiegami – cena pomniejszona 

o 20%
 ▪ Dzieci 8-15 - z zabiegami – cena pomniejszona o 10%
 ▪ Dzieci 8-15 - bez zabiegów – cena pomniejszona o 15% (pobyt hotelowy)
 ▪ Opiekunowie osób niepełnosprawnych bez zabiegów – zniżka 150 zł
 ▪ Dostawka do pokoju lub wspólne spanie: zniżka 30%
 ▪ Osoba dorosła na dostawce doba ze śniadaniem – 70 zł (dotyczy krótkich 

pobytów rodzinnych do 3 dni)
 ▪ 1 osoba zakwaterowana w pokoju 2 os. – dopłata 30 zł/dobę

Zniżki liczone są od cen katalogowych. Promocje nie sumują się.

WWW.RESURS.COM.PL e-mail: nadmorski@resurs.com.pl
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ATRAKCYJNE
ANIMACJE

DOMOWA
ATMOSFERA

SMACZNA
KUCHNIA

PRZYJAZNY
DZIECIOM

CENA ZAWIERA:
 ▪ 14 noclegów w pokojach zgodnie z wykupionym standardem
 ▪ 3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady 

serwowane (sposób serwowania posiłków uzależniamy od sytuacji pande-
micznej i wytycznych sanepidu)

 ▪ pakiet 30 zabiegów rehabilitacyjnych według wskazań lekarza w ośrodku
 ▪ zlecenie zabiegów przez lekarza, konsultacja lekarska na końcu turnusu
 ▪ opiekę pielęgniarską
 ▪ opiekę ko i kierownika grupy
 ▪ realizację programu integracji społecznej (wieczorki taneczne, ognisko 

z pieczeniem kiełbasek, wycieczka autokarowa, zajęcia w grupach)

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), narząd słuchu, kobiety po mastektomii, choroby neurologiczne, choroby reu-
matyczne, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowo-płciowy, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, choroby 
genetyczne, cukrzyca, alergia, przewlekłe choroby wątroby, przewlekłe zapalenia trzustki, EPI, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, zespół 
Downa, MPDz, schorzenia onkologiczne.

CENA NIE ZAWIERA:
 ▪ opłaty gminnej płatnej obowiązkowo w ośrodku
 ▪ wycieczek fakultatywnych
 ▪ innych świadczeń nie ujętych w ofercie
 ▪ diet specjalistycznych

UWAGI:
 ▪ Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu rozpoczęcia turnusu, 

kończy o godz. 10.00 w dniu zakończenia turnusu. Pierwszym świadczeniem 
w dniu przyjazdu jest kolacja, ostatnim świadczeniem w dniu wyjazdu: 
śniadanie + suchy prowiant za obiad (dotyczy pobytów 14-dniowych). 

PARKING:
 ▪ Na terenie ośrodka znajduje się monitorowany, niestrzeżony parking. 

Parking dla pobytów 14 dniowych jest bezpłatny. Pozostałe pobyty: 
25 zł/doba lub 5 zł/godzina

Po zdrowie z Resursem

TRANSPORT ZORGANIZOWANY NA TRASIE:
 ▪ Wrocław – Rawicz – Leszno – Poznań – Piła – Mrzeżyno – Wrocław
 ▪ Wrocław – Lubin – Polkowice – Zielona Góra – Gorzów Wlkp. – 

Mrzeżyno – Wrocław
Autokary nie są dostosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
Przystanki odjazdowe ustala organizator
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Kołobrzeg
– to miasto położone na Równinie Biało-
gardzkiej u ujścia rzeki Parsęty do Bałtyku. 
Znajduje się tam port handlowy, pasażerski i 
rybacki, kąpielisko morskie oraz uzdrowisko 
– liczne sanatoria i domy wypoczynkowe. 
W mieście i jego okolicach występują źródła 
wody mineralnej, solanki oraz pokłady 
borowiny. W Kołobrzegu popularne jest 
leczenie chorób górnych dróg oddechowych 
i krążenia, chorób stawów, jak również 
zaburzeń przemiany materii (cukrzyca).
Kołobrzeg to uzdrowisko pełne koncertów 
i imprez kulturalnych.

OŚRODEK AMBER – położony jest w spo-
kojnej dzielnicy uzdrowiskowej, zaledwie 
150 metrów od nowej, szerokiej i piasz-
czystej plaży.

POKOJE – 2-osobowe, gustownie urządzone, 
wszystkie wyposażone w łazienki, telewi-
zor LCD, interenet bezprzewodowy dostępny w holu recepcji i w kawiarni. Większość 
pokoi posiada balkon. Ośrodek posiada także pokoje specjalnie dostosowane dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA – wanna do hydromasażu, kąpiele ozonowe, 
kąpiel wirowa, światłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, aquavibron, masaż 
mechaniczny częściowy, okłady borowinowe, inhalacje, kinezyterapia, magnetoterapia, 
krioterapia, komora cieplna (sauna na podczerwień), gimnastyka indywidualna, masaż 
klasyczny – dodatkowo płatny.

ZABIEGI DODATKOWO PŁATNE –masaż klasyczny

REKREACJA: 
 ▪ wieczorki taneczne, kawiarnia z dyskoteką, fajfy na dziedzińcu
 ▪ grille z zespołem muzycznym
 ▪ spacery z kijkami nordic-walking z instruktorem
 ▪ plac zabaw, sala zabaw dla dzieci, sala fitness, billard, stół do tenisa stołowego
 ▪ wypożyczalnia rowerów, bezpłatne wypożyczenie kijków Nordic-Walking
 ▪ zwiedzanie miasta z przewodnikiem

CENA ZAWIERA:
 ▪ 14 noclegów w pokojach zgodnie z wykupionym standardem
 ▪ 3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady serwowane
 ▪ pakiet 20 zabiegów rehabilitacyjnych wg wskazania lekarza w ośrodku
 ▪ zlecenie zabiegów przez lekarza
 ▪ opiekę pielęgniarską
 ▪ opiekę ko i kierownika turnusu
 ▪ realizację programu integracji społecznej (wieczorki taneczne, grill z pieczeniem kieł-

basek, wycieczki, zajęcia w grupach)

CENA NIE ZAWIERA:
 ▪ opłaty klimatycznej obowiązkowo płatnej w ośrodku
 ▪ wycieczek fakultatywnych
 ▪ innych świadczeń nie ujętych w ofercie

TRANSPORT ZORGANIZOWANY NA TRASIE: 
 ▪ Wrocław – Rawicz – Leszno – Poznań – Piła –  Kołobrzeg – Wrocław

*Autokary nie są dostosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY 

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– narząd ruchu, upośledzenie umysłowe, układ krążenia, układ oddecho-
wy, choroby neurologiczne, padaczka, choroby psychiczne, kobiety po 
mastektomii, cukrzyca, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, 
układ pokarmowy, układ moczowo-płciowy. 

AMBER – Kołobrzeg
WPIS OD/32/0021/19 WAŻNY DO 15.04.2022 WYSOKI

STANDARD
SMACZNA
KUCHNIA

BLISKO
PLAŻY

L.p. Termin Cena turnusu
od osoby

1 01.05-15.05 1895 zł

2 16.05-30.05 1995 zł

3 31.05-14.06 2195 zł

4 15.06-29.06 2395 zł

5 30.06-14.07 2495 zł

6 15.07-29.07 2595 zł

7 30.07-13.08 2595 zł

8 14.08-28.08 2395 zł

9 29.08-12.09 2220 zł

10 13.09-27.09 2100 zł

11 28.09-12.10 1920 zł

12 13.10-27.10 1820 zł

 ▪ Dopłata do pok. 1 osobowego – 600 zł
 ▪ Pokój bez balkonu – rabat 50 zł
 ▪ dzieci 3-7 lat – ½ wyżywienia, wspólne spanie – 30% zniżki
 ▪ dzieci 7-12 lat – ½ wyżywienia, wspólne spanie – 

20% zniżki
 ▪ dzieci do lat 3 gratis (bez świadczeń)

TRANSPORT
AUTOBUSOWY
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CECHSZTYN – Ustronie Morskie 
WPIS OD/32/0026/19 WAŻNY DO 18.04.2022

Ustronie Morskie 
– to miejsce pełne wyjątkowo pozytywnej energii w najzdrow-
szym klimacie. Ustronie Morskie, jako miejscowość o wysokich 
walorach turystycznych, rozsławia m.in. rezerwat najstarszych 
dębów w Polsce oraz malownicze klify porośnięte lasem sosno-
wym. Wszystko to jest gwarancją udanego wypoczynku, który 
umożliwia szybką regenerację zdrowia.

OŚRODEK CECHSZTYN – położony jest w nadmorskiej strefie 
klimatycznej ok. 200 m od plaży. 
POKOJE – pokoje 2 osobowe z balkonami - komfortowo wyposażone, 
po kapitalnym remoncie, pok. 3-osobowe bez balkonów, wszystkie 
pokoje posiadają łazienki, TV, ręczniki natomiast czajniki dostępne 
są na korytarzu w wyznaczonych miejscach.
ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA – Fizykoterapia: sollux, 
lampa BIO-V, diadynamik, prądy interferencyjne, jonoforeza, 
lasetronic, magnetronic, ultradźwięki, Hydroterapia: kąpiel 
solankowa, kąpiel perełkowa, masaż wirowy kończyn górnych 
i dolnych oraz tlenoterapia, inhalacja, okłady borowinowe 
i parafinowe.

ZABIEGI DODATKOWO PŁATNE – masaż limfatyczny Boa i łózko HydroJet do masażu
REKREACJA – Na terenie ośrodka znajduje się wypożyczalnia rowerów także KTM, 
kijków do Nordic Wolking, sauna i wanna z hydromasażem oraz  siłownia ze sprzętem 
do ćwiczeń. Posiadamy paletki oraz stół do tenisa stołowego. Na terenie ośrodka 
znajduje się również kawiarnia wraz z sala telewizyjną, kącikiem dla dzieci oraz 
wyposażona w stół bilardowy. Przed ośrodkiem jest duży plac zielony także z placem 
zabaw dla dzieci gdzie zawsze urządzamy ogniska lub grille dla gości. Na terenie 
ośrodka znajduje się również gabinet kosmetyczny i masażu gdzie odpłatnie można 
skorzystać z specjalistycznych zabiegów kosmetycznych i masaży
CENA ZAWIERA:
 ▪ 14 noclegów w pokojach zgodnie z wykupionym standardem
 ▪ 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego)
 ▪ pakiet 20 zabiegów rehabilitacyjnych wg wskazania lekarza w ośrodku
 ▪ zlecenie zabiegów przez lekarza
 ▪ opiekę pielęgniarską
 ▪ opiekę ko i kierownika turnusu
 ▪ realizację programu integracji społecznej (wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem 

kiełbasek, wycieczki, zajęcia w grupach, 2 wejścia na basen)
CENA NIE ZAWIERA:
 ▪ opłaty klimatycznej płatnej obowiązkowo w ośrodku
 ▪ wycieczek fakultatywnych
 ▪ innych świadczeń nie ujętych w ofercie

TRANSPORT AUTOKAROWY* NA TRASIE: 
 ▪ Wrocław – Rawicz – Leszno – Poznań – Piła – Ustronie Morskie – Wrocław

    *Autokary nie są dostosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

OŚRODEK

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– narząd ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, padaczką, upośle-
dzenie umysłowe, schorzenia układu krążenia, jąkający się, kobiety po mastektomii, alergia, 
choroby neurologiczne, choroby dermatologiczne, choroby przemiany materii, choroby 
reumatyczne, choroby układu krwiotwórczego, choroby układu moczowo-płciowego, 
choroby układu pokarmowego, choroby wydzielania wewnętrznego, choroby wymagające 
leczenia dietami eliminacyjnymi, cukrzyca, zaburzenia głosu i mowy, schorzenia endokryno-
logiczne, schorzenia metaboliczne, schorzenia układu oddechowego, choroba psychiczna.

L.p. Termin Cena pobytu
1 osoby 

1 15.05-29.05 1900 zł

2 30.05-13.06 2010 zł

3 14.06-28.06 2100 zł

4 29.06-13.07 2390 zł

5 14.07-28.07 2430 zł

6 29.07-12.08 2390 zł

7 13.08-27.08 2190 zł

8 28.08-11.09 2060 zł

9 12.09-26.09 2030 zł

WYSOKI
STANDARD

PRZYJAZNY
DZIECIOM

BLISKO
PLAŻY

 ▪ Dzieci w wieku do l. 4 (bez świadczeń) – gratis (wspólne 
spanie)

 ▪ Dzieci do l. 12 –z ½ wyżywienia, na dostawce bez zabiegów: 
40% zniżki (jako czwarta osoba w pokoju 3 osobowym)

 ▪ Dzieci do l. 7 z ½ wyżywienia, zabiegami i osobnym 
spaniem zniżka 150 zł

 ▪ Dopłata do pok. 1 os. – 700 zł (pokój 2 osobowy 
wykorzystywany  jako 1 osobowy)

 ▪ Parking – płatny: 17 zł/ doba, po 21.08. i przed 19.06. – 
10 zł/ doba

 ▪ Dostawka wyłącznie w pokoju 3 osobowym (nie ma 
możliwości tworzenia dostawek w pokojach 2 osobowych)
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TuRNuSY REHABILITACYjNE
I POBYTY ZDROWOTNE
Z DOjAZDEM WŁASNYM

PERŁA – Ustka
WPIS OD/22/11/18 WAŻNY DO 29.08.2021

Ustka
– miejscowość nadbałtycka, położona przy ujściu rzeki Słupii, na wybrze-
żu środkowym. Ustka jest bardzo chętnie odwiedzana przez turystów ze 
względu na piękne plaże, malowniczy port, latarnię morską oraz liczne 
atrakcje. Ustka ma charakter barwnego, wesołego, gwarnego kurortu gdzie 
każdy znajdzie coś dla siebie.

DOM WCZASOWO - SANATORYJNY „ PERŁA” położony jest nad 
malowniczym klifowym brzegiem, przy bezpośrednim zejściu na plażę, 
w pobliżu starego wydmowego lasu. Rozległe plaże, leśne ścieżki oraz 
nowocześnie odremontowana ulica ( promenada spacerowa) prowadząca 
do ośrodka zachęcają do długich spacerów oraz rowerowych wycieczek. 
Oddalenie od miasta( około 1,5 kilometra) gwarantuje świeże powietrze 
i spokój, który jest podstawą dobrego wypoczynku. Na terenie ośrodka działa 
kawiarnia, w której odbywają się wieczorki przy zespole muzycznym na 
żywo oraz kiosk z podstawowymi artykułami spożywczymi,  higienicznymi 
i pamiątkami oraz agencja pocztowa.

POKOJE – 1, 2 osobowe oraz pokoje studio. Wszystkie pokoje wyposażone są w pełen węzeł 
sanitarny ( z kabiną), radio, telewizor, ręczniki. Czajniki elektryczne dostępne są na holach obiektu

ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA – kąpiele solankowe, kąpiel perełkowa, masaż wirowy 
kończyn, inhalacje, masaż klasyczny częściowy, okłady parafinowe, krioterapia punktowa, lampa 
sollux, laseroterapia, kąpiel czterokomorowa, kąpiel galwaniczna, elektrostymulacja, galwanizacja, 
tonoliza, prądy interferencyjne, jonoforeza, diadynamik, prąd TENS, prąd KOTZA, ultradźwięki, 
pole elektromagnetyczne, magnetronik, bioptron, gimnastyka indywidualna, 

REKREACJA – wieczorki taneczne przy muzyce na żywo, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
wypożyczalnia rowerów, kijki do n.walking, sala gimnastyczna, świetlica z projektorem, parking,  

CENA ZAWIERA:
 ▪ 14 noclegów w pokojach zgodnie z wykupionym standardem
 ▪ 3 posiłki dziennie
 ▪ pakiet 20 zabiegów rehabilitacyjnych wg wskazania lekarza w ośrodku
 ▪ zlecenie zabiegów przez lekarza
 ▪ opiekę pielęgniarską
 ▪ opiekę ko i kierownika turnusu
 ▪ realizację programu integracji społecznej (wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

wycieczki, zajęcia w grupach)

ZNIŻKI DLA DZIECI:
 ▪ dzieci do lat 7 – ½ wyżywienia, wspólne spanie – 50% zniżki (przy dwóch osobach dorosłych)
 ▪ dopłata do pokoju 1 os. – 500 zł

DOM WCZASOWO SANATORYJNY

L.p. Termin Cena pobytu
1 osoby 

1 14.05-28.05 1840 zł

2 29.05-12.06 1940 zł

3 13.06-27.06 2100 zł

4 28.06-12.07 2290 zł

5 13.07-27.07 2300 zł

6 28.07-11.08 2300 zł

7 12.08-26.08 2160 zł

8 27.08-10.09 2100 zł

9 11.09-25.09 1910 zł

10 26.09-10.10 1800 zł

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– ze schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi, reuma-
tycznymi i dermatologicznymi, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu słuchu 
i wzroku, z padaczką, z chorobami psychicznymi, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami 
rozwoju psychoruchowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z chorobami przemiany materii,  
kobiet po mastektomii.

OŚRODEK
BEZ BARIER

DOBRA BAZA
ZABIEGOWA

BLISKO
PLAŻY

CENA NIE ZAWIERA:
 ▪ opłaty klimatycznej
 ▪ wycieczek fakultatywnych
 ▪ innych świadczeń nieujętych w ofercie

TRANSPORT ZORGANIZOWANY NA TRASIE: 
 ▪ Wrocław – Rawicz – Leszno – Poznań – Piła 

– Ustka – Wrocław
*Autokary nie są dostosowane do przewozu osób na 

wózkach inwalidzkich
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I POBYTY ZDROWOTNE
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Polanica Zdrój
s. 21

Krynica Zdrój
s. 27

Zakopane
s. 20, 29

Lądek Zdrój
s. 32

Świnoujście
s. 22

Łeba
s. 30

Krynica Morska
s. 18, 31

Stegna
s. 19

Ciechocinek
s. 23

Dźwirzyno
s. 25

Świeradów Zdrój
s. 24, 28

Gdańsk
s. 26
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ALBATROS – Krynica Morska
WPIS OD/22/09/19 WAŻNY DO 29.03.2022

Krynica Morska
– jest znanym kurortem położonym na Mierzei Wiślanej, szerokie plaże 
z miłym dla stóp piaskiem są znane z okazałych kamieni morskich – bur-
sztynów. Znaczną część Krynicy zajmują głównie lasy sosnowe, dlatego 
jest to idealne miejsce dla osób z chorobami układu krążenia. Ośrodek 
położony jest w odległości 150 m od morza.

L.p. Termin

Cena za osobę

Domek
1-pok. 
2-os.

Domek
2-pok.
 2-os.

Domek
2-pok. 
3-os.

1 23.04-07.05 1840 zł 2040 zł 1840 zł

2 07.05-21.05 1840 zł 2040 zł 1840 zł

3 21.05-04.06 1940 zł 2140 zł 1940 zł

4 04.06-18.06 2040 zł 2240 zł 2040 zł

5 18.06-02.07 2190 zł 2390 zł 2190 zł

6 02.07-16.07 2390 zł 2590 zł 2390 zł

7 16.07-30.07 2390 zł 2590 zł 2390 zł

8 30.07-13.08 2390 zł 2590 zł 2390 zł

9 13.08-27.08 2390 zł 2590 zł 2390 zł

10 27.08-10.09 2290 zł 2490 zł 2290 zł

11 10.09-24.09 1940 zł 2140 zł 1940 zł

12 24.09-08.10 1840 zł 2040 zł 1840 zł

13 08.10-22.10 1740 zł 1940 zł 1740 zł

L.p. Termin Pokoje 
w hotelu

1 01 01-15 01 1440 zł

2 15 01-29 02 1540 zł

3 29 01-12 02 1540 zł

4 12 02-26 02 1540 zł

5 26 02-12 03 1640 zł

6 12 03-26 03 1640 zł

7 26 03-09 04
TURNUS ŚWIąTECZNY 1950 zł

8 09 04-23 04 1840 zł

9 23 04-07 05 1840 zł

10 07 05-21 05 1840 zł

11 21 05-04 06 1940 zł

12 04 06-18 06 2040 zł

13 18 06-02 07 2190 zł

14 02 07-16 07 2390 zł

15 16 07-30 07 2390 zł

16 30 07-13 08 2390 zł

17 13 08-27 08 2390 zł

18 27 08-10 09 2290 zł

19 10 09-24 09 1940 zł

20 24 09-08 10 1840 zł

21 08 10-22 10 1740 zł

22 22 10-05 11 1540 zł

23 05 11-19 11 1540 zł

24 19 11-03 12 1540 zł

25 03 12-17 12 1540 zł

26
19 12-02 01 

TURNUS ŚWIąTECZNY 
Z BALEM

2150 zł

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WCZASOWY

POKOJE – zakwaterowanie w pokojach 2 -osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, czajnik lub w komfortowych domkach 1, 2 i 3 -pokojowych 
z  pełnym węzłem sanitarnym, aneksem kuchennym, lodówka, TV.

ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA: 
Masaże: masaż wibracyjny (aquavibron), fotele masażu, masaż ręczny częś-
ciowy ciała
Kinezyterapia: gimnastyka indywidualna – ćwiczenia czynne i bierne, izo-
metryczne, w odciążeniu, redresyjne, korekcyjne, w odciążeniu z oporem, 
manualne, trening relaksacyjny, gimnastyka zbiorowa, ćwiczenia przyrządowe, 
wyciąg lędźwiowy, pętla Glissona
Hydroterapia: hydromasaż – jacuzzi, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych
Fizykoterapia: diadynamic, galwanizacja, jonoforeza, fonoforeza, ultradźwięki, 
magnetronic; laseroterapia, prądy - Tensa, Traberta, Kotza, inferencyjne wg 
Nemeca; elektrostymulacja, sollux, inhalacje, fango, krioterapia miejscowa..

ZAPEWNIAMY: opiekę medyczną, (lekarza, pielęgniarkę całodobowo).

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ BADANIA: EKG z wydrukiem, poziom cukru. 
Dodatkowo w Sanatorium Zefir: USG Dopplera, próby wysiłkowe kardiolo-
giczne, treningi interwałowe. Możliwość odpłatnej konsultacji z lekarzem 
kariologiem, ortopedą, pulmonologiem, internistą

REKREACJA: teren na ognisko i grilla, kawiarnia, sala do kinezyterapii, sala 
gimnastyczna, bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi, bilard, mini plac zabaw 
dla dzieci.

TURNUS 14- DNIOWY ZAWIERA:
 ▪ Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2-,3-, osobowych z balkonem 

oraz pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik, telefon lub w domkach 2-, 
3-, 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, aneksem kuchennym,

 ▪ Wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego )
 ▪ Diety dodatkowo płatne (wegetariańska , bezglutenowa) - 40 zł od osoby 

na dobę.
 ▪ Ognisko z pieczeniem kiełbasek
 ▪ 2 wieczorki taneczne z poczęstunkiem
 ▪ Całodobowa opieka medyczna (lekarz , pielęgniarka)
 ▪ 3 zabiegi dziennie w dni robocze wg zaleceń lekarza – 27 zbiegów w tur-

nusie (wyłączając soboty , niedziele i święta)

INFORMACJE DODATKOWE:
 ▪ Dopłata do pokoju jednoosobowego w turnusie (za dzień):  styczeń-kwiecień 

– 50 zł, maj-wrzesień – 80 zł, październik-grudzień – 50 zł / dzień.
 ▪ Dzień przyjazdu i wyjazdu jest dniem bez zabiegów.
 ▪ Parking płatny: I doba – 10 zł, 7 dni – 50 zł, 14 dni – 90 zł, 24 dni – 140 zł. 

(Nie obowiązują karty parkingowe dla grup inwalidzkich)
 ▪ Opłata za psa: 140 zł za 14 dni ( tylko w domkach)
 ▪ Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 (kolacja), a kończy się ostat-

niego dnia o godz. 10:00 (śniadanie)
 ▪ Podane ceny nie obejmują obowiązkowej opłaty miejscowej płatnej w Sa-

natorium lub Urzędzie Miasta i Gminy w Krynicy Morskiej .
 ▪ Rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej po wpłacie zadatku w wysokości 

250 zł. Pozostała kwota oraz opłata miejscowa najpóźniej w dniu przyjazdu.

OŚRODEK
BEZ BARIER

DOMOWA
ATMOSFERA

SMACZNA
KUCHNIA

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM 
„OD”:

– wszystkie rodzaje schorzeń.

ZNIŻKI DLA DZIECI:
 ▪ Dziecko do lat 3 –bez świadczeń, opłata 

stała 400 zł za 14 dni
 ▪ Dziecko do lat 7 – 75 % kosztu turnusu
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Stegna
–miejscowość ta stanowi ważny węzeł komunikacyjny Mierzei. W 1772 roku 
znaleziono materialny dowód istnienia szlaku bursztynowego – monety arab-
skie z VIII wieku. Bliskość lasu i porannej bryzy morskiej sprzyja czynnemu 
wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Bogata historia i legenda miejscowości 
zachęcają do pieszych wędrówek.

OŚRODEK FALA – położony jest około 1000 metrów od Morza Bałtyckie-
go. Ośrodek oferuje turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, imprezy 
okolicznościowe, pobyty integracyjne. Ośrodek przystosowany jest dla osób 
niepełnosprawnych z różnymi rodzajami schorzeń, w tym osób z dysfunkcją 
narządu ruchu – posiada windy i podjazdy.

POKOJE – 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami, TV, 
czajnikiem, telefonem i lodówką.

ZAPEWNIAMY – opiekę medyczną, (lekarza, pielęgniarkę całodobowo). 
Wykonujemy również odpłatnie badania: echo serca, próby wysiłkowe 
kardiologiczne ,EKG, USG Dopplera, treningi interwałowe, spirometria, 
poziom cukru. Możliwość odpłatnej konsultacji z lekarzem kardiologiem, 
ortopedą, pulmonologiem, internistą.

REKREACJA – teren na ognisko i grilla, salę dyskotekowa, sala gimnastyczna, kawiarnia, bez-
płatny dostęp do internetu Wi-Fi, sauna Fińska, sauna Infrared, łaźnia parowa, kryty basen 
25 m, zewnętrzne tężnie solankowe z tarasem widokowym, zewnętrzny zespół urządzeń do 
ćwiczeń siłowych, termalny basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą (35-37 °C). Sanatorium 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posiada windy i podjazdy, bawialnia dla dzieci.

TURNUS 14-DNIOWY ZAWIERA:
 ▪ Zakwaterowanie w pokojach 2-,3-, osobowych z balkonem oraz pełnym węzłem sanitarnym, 

TV, czajnik, lodówka, telefon
 ▪ Wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego)
 ▪ Diety dodatkowo płatne (wegetariańska, bezglutenowa) - 40 zł od osoby na dobę.
 ▪ Ognisko z pieczeniem kiełbasek
 ▪ 2 wieczorki taneczne z poczęstunkiem
 ▪ Całodobowa opieka medyczna (lekarz , pielęgniarka)
 ▪ 3 zabiegi dziennie w dni robocze wg zaleceń lekarza – 27 zbiegów w turnusie (wyłączając 

soboty, niedziele i święta)
 ▪ Karnet na 5h basenu w dni robocze od poniedziałku do piątku

ZNIŻKI DLA DZIECI:
 ▪ Dziecko do lat 3 –bez świadczeń, opłata stała 500 zł za 14 dni
 ▪ Dziecko do lat 7 – 75 % kosztu turnusu

INFORMACJE DODATKOWE:
 ▪ Dopłata do pokoju jednoosobowego (za dzień): styczeń-kwiecień – 50 zł, maj-wrzesień – 8 zł, 

październik-grudzień – 50 zł / dzień
 ▪ Dzień przyjazdu i wyjazdu jest dniem bez zabiegów.
 ▪ Parking płatny: 1 doba – 10 zł, 7 dni – 50 zł, 14 dni – 90 zł, 24 dni – 140 zł. (Nie obowiązują 

karty parkingowe dla grup inwalidzkich)
 ▪ Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 (kolacja), a kończy się ostatniego dnia o godz. 

10:00 (śniadanie)
 ▪ Podane ceny nie obejmują obowiązkowej opłaty miejscowej płatnej w Sanatorium lub 

Urzędzie Gminy w Stegnie.
 ▪ Rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej po wpłacie zadatku w wysokości 250 zł. Pozostała 

kwota oraz opłata miejscowa najpóźniej w dniu przyjazdu.

OŚRODEK

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– wszystkie rodzaje schorzeń.

FALA – Stegna
WPIS OD/22/37/19 WAŻNY DO 30.10.2020

L.p. Termin Cena
1 01.01-15.01 1440 zł

2 15.01-29.01 1540 zł

3 29.01-12.02 1540 zł

4 12.02-26.02 1540 zł

5 26.02-12.03 1640 zł

6 12.03-26.03 1640 zł

7 26.03-09.04
TURNUS ŚWIąTECZNY

1950  zł

8 09 04-23 04 1840 zł

9 23.04-07.05 1840 zł

10 07.05-21.05 1840 zł

11 21.05-04.06 1940 zł

12 04.06-18.06 2040 zł

13 18.06-02.07 2190 zł

14 02.07-16.07 2390 zł

15 13.07-27.07 2390 zł

16 16.07-30.07 2390 zł

17 30.07-13.08 2390 zł

18 13.08-27.08 2390 zł

19 27.08-10.09 2290 zł

20 10.09-24.09 2090 zł

21 24.09-08.10 1990 zł

22 08.10-22.10 1790 zł

23 22.10-05.11 1690 zł

24 05.11-19.11 1590 zł

25 19.11-03.12 1590 zł

26 03.12-17.12 1540 zł

27 19 12-02 01
TURNUS ŚWIąTECZNY Z BALEM

2150 zł

OŚRODEK
BEZ BARIER

DOBRA BAZA
ZABIEGOWA
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DOMOWA
ATMOSFERA

BLISKO
CENTRUM

SMACZNA
KUCHNIA

Pensjonat HALNY – Zakopane
WPIS OD/12/0001/18 WAŻNY DO 24.01.2021

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– kobiety po mastektomii, alergia, choroby wydzielania wewnętrznego, choroby: neurologiczne, reumatyczne, układu krwiotwórczego, układu moczowo-
-płciowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, cukrzyca, schorzenia: dermatologiczne, kręgosłupa, laryngologiczne, układu krążenia, układu 
oddechowego ze skolozą, mózgowe porażenie dziecięce z padaczką, przewlekłe choroby wątroby, zapalenia trzustki, wady postawy, zaburzenia: głosu 
i mowy, rozwoju psychoruchowego, z dysfunkcją narządu słuchu, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym.

Zakopane
– to miasteczko, gdzie każdy turysta znajdzie coś odpowiedniego dla 
siebie. Dzięki zabytkowym budynkom i imprezom kulturalnym można 
poznać historie miasta, obyczaje góralskie i gwarę. Liczne restauracje i 
karczmy regionalne umożliwiają spróbowanie góralskich specjałów. Tu 
można również aktywnie spędzić swój wolny czas wędrując górskimi 
szlakami, wybierając się na wycieczkę rowerową, latem udając się do 

PENSJONAT HALNY – położony jest w centrum Zakopanego, 
do Krupówek jest zaledwie 5 min spacerkiem, Ośrodek składa się 
z dwóch budynków w parkowym otoczeniu z pięknym widokiem 
na panoramę Tatr.
POKOJE – 1,2,3,4 osobowe z łazienkami, ręcznikami, mydłem, żelem 
pod prysznic, czajnikami, TV, dostępem do Internetu
ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA – inhalacje; masaż na 
fotelu i łóżku wodnym MEDI JET; sauna fińska; platforma wibracyjna; 
laseroterapia: sonda punktowa, praca ciągła;  elektroterapia: prądy 
diadynamiczne, interferencyjne, galwaniczne, tens, tonoliza;  terapia 
ultradźwiękowa; jonoforeza; ciepłolecznictwo: okłady z borowiny 
alpejskiej, termożel, krioterapia miejscowa; światłolecznictwo;  sala 
treningowa: bieżnia, rowerek, step-ter.
REKREACJA – miejsce na grill i ognisko, wielofunkcyjna sala do 
organizacji imprez, spotkań, szkoleń, zajęć animacyjnych, bilard, 
tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki, sauna, plac zabaw i salka zabaw 
dla dzieci, bezpłatny parking.
CENA ZAWIERA:
 ▪ 14/7 noclegów
 ▪ 3 posiłki dziennie pobyt rozpoczyna się obiadem a kończy śniadaniem
 ▪ 20/10 zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza
 ▪ program ko:

 ▪ pobyt 14 dniowy: wieczorek powitalny z muzyka mechaniczną, 
kolacja przy ognisku, kolacja regionalna, wycieczka objazdowa 
po Zakopanem

 ▪ pobyt 7 dniowy: wieczorek z muzyka mechaniczną, zwiedzanie 
Zakopanego z opiekunem 

PENSJONAT

TURNUSY REHABILITACYJNE

L.p. Termin Pokój
standard

Pokój
z balkonem Pokój 1-os.

1 21.04-05.05 1870 zł 2010 zł 2120 zł

2 12.05-26.05 1850 zł 1990 zł 2100 zł

3 09.06-23.06 1990 zł 2130 zł 2240 zł

4 23.06-07.07 2170 zł 2310 zł 2420 zł

5 07.07-21.07 2290 zł 2430 zł 2540 zł

6 25.08-08.09 2350 zł 2490 zł 2600 zł

7 22.09-06.10 1990 zł 2130 zł 2240 zł

8 06.10-20.10 1870 zł 2010 zł 2120 zł

9 01.12-15.12 1720 zł 1860 zł 1970 zł

WCZASY ZDROWOTNE

L.p. Termin Pokój
standard

Pokój
z balkonem Pokój 1-os.

1 21.04-28.04 1175 zł 1245 zł 1315 zł

2 12.05-19.05 1161 zł 1231 zł 1301 zł

3 09.06-16.06 1235 zł 1305 zł 1375 zł

4 23.06-30.06 1335 zł 1405 zł 1475 zł

5 07.07-14.07 1400 zł 1470 zł 1540 zł

6 25.08-01.09 1435 zł 1505 zł 1575 zł

7 22.09-29.09 1235 zł 1305 zł 1375 zł

8 06.10-13.10 1175 zł 1245 zł 1315 zł

9 01.12-08.12 1090 zł 1160 zł 1230 zł

 ▪ Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności dopłata do turnusu 
8% VAT

 ▪ Osoby bez zabiegów – zniżka 250 zł (przy pobycie 14 dni) i 130 
zł (przy pobycie 7 dni)

 ▪ dzieci bez świadczeń – do lat 3 – gratis
 ▪ Opłata za psa/kota – 20 zł/doba
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OŚRODKI REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
„JANTAR” I „JANTAR II” – położone są w pobliżu Parku 
Zdrojowego, pełnego starych drzew i egzotycznych 
krzewów, w samym „sercu” części uzdrowiskowej Polanicy 
- Zdrój. W pobliżu znajdują się źródła wód mineralnych 
zawierające witaminy, minerały, które zapewniają poprawę 
stanu zdrowia oraz oczyszczają organizm z toksyn. 
Ośrodki Rehabilitacyjno – Wypoczynkowe „Jantar” 
i „Jantar II ” dysponują 90 miejscami noclegowymi, 
w dwóch budynkach, Ośrodki znajdują się w oryginalnym, 
stylowym budynku w całości przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych – winda, poręcze przyścienne.
POKOJE – 1, 2, 3 – osobowe i apartamenty. Każdy pokój 

wyposażony jest w: TV, internet, czajnik elektryczny, lodówkę, pełny węzeł sanitarny przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych, część pokoi posiada telefon i system przywoławczy
ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA – mata masująca, fotel masujący, kąpiel perełkowa, 
diadynamic, jonoforeza, magnet ronic, lampa sollux, rowery treningowe, atlas, Nordic-Walking, 
okłady borowinowe, UGUL, bieżnia, laser punktowy, krioterapia miejscowa, aquavibron, drenaż 
limfatyczny. Baza zabiegowa znajduje się w budynku Jantar II
REKREACJA – Na terenie Ośrodków znajduje się siłownia, sauna, bar, restauracja z doskonałą kuchnią, 
sala konferencyjna wyposażona w tablicę flipchart, rzutnik, telewizor, wideo i dostęp do internetu.
Restauracja z kominkiem w nastrojowej atmosferze serwuje wyśmienite posiłki kuchni polskiej.
Ośrodki posiadają parking monitorowany
CENA ZAWIERA:
 ▪ zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych; dopłata do pokoju 1-os -400zł
 ▪ wyżywienie 3 x dziennie;
 ▪ opiekę pielęgniarską (pielęgniarka)
 ▪ wizyta lekarska 2 x w turnusie;
 ▪ 3 zabiegi dziennie wg zalecenia lekarza ( 10 dni zabiegowych);
 ▪ istnieje możliwość dokupienia zabiegów
 ▪ 5 wejść na basen "Słoneczne Termy" lub 5 wejść do Groty Solno -Jodowej
 ▪ cena turnusu nie ulega zmianie, jeżeli lekarz nie zaleci zabiegów;
 ▪ 2 wyjścia z Instruktorem Nordic Walking (od maja do października)
 ▪ gimnastyka poranna na świeżym powietrzu ( od maja do października)
 ▪ wycieczka autokarowa ( wstępy do atrakcji płatne)
 ▪ program kulturalno-oświatowy

DODATKOWO PŁATNE:
 ▪ opłata uzdrowiskowa – płatna w Recepcji Ośrodka - opłata parkingowa 10 zł/dzień lub 70 zł za 

turnus 14-dniowy
 ▪ dzieci do lat 3 (decyduje rok urodzenia) – ryczałt 250 zł ( wspólny nocleg, bez wyżywienia)
 ▪ dzieci od 3 do 10 lat – zniżka 270 zł od ceny Uczestnika ( osobne spanie, 1/2 wyżywienia)
 ▪ osoby powyżej 10 lat – w kwocie uczestnika ( osobny nocleg, pełne wyżywienie)
 ▪ DOPŁATA DO DIET: - bezglutenowej, bezmlecznej oraz innych wymagających zakupu dodatkowych 

produktów – 300 zł,

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– narząd ruchu (w tym os oby na wózkach inwalidzkich), upośledzenie umysłowe, choroba 
psychiczna, EPI , układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ krwiotwór-
czy, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, choroby wątroby, zapalenia trzustki, 
choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi, cukrzyca, kobiety po mastektomii.

JANTAR I i II – Polanica Zdrój
WPIS OR/32 0019/18 WAŻNE DO 01.12.2021, WPIS NR OD/02/0010/18 WAŻNE DO 24.08.2021OŚRODEK

BEZ BARIER
WYSOKI

STANDARD

Polanica Zdrój
– to znane i cenione uzdrowisko położone w Su-
detach na Ziemi Kłodzkiej. Całe miasto jest jakby 
jednym wielkim parkiem, a największą chlubą 
Polanicy jest Park Zdrojowy, który wpisano do 
rejestru zabytków. Korzystne położenie geogra-
ficzne powoduje, że panuje tu klimat podgórski, 
charakteryzujący się łagodnymi zimami oraz 
słonecznym latem.

L.p. Termin Cena pobytu
1 osoby

1 16 01-30 01 1520 zł

2 31 01-14 02 1520 zł

3 15 02-01 03 1520 zł

4 02 03-16 03 1520 zł

5 17 03-31 03 1620 zł

6 01 04-15 04
TURNUS ŚWIąTECZNY

2120 zł

7 16 04-30 04 1710 zł

8 01 05-15 05 2080 zł

9 16 05-30 05 2080 zł

10 01 06-15 06 2270 zł

11 16 06-30 06 2270 zł

12 01 07-15 07 2400 zł

13 16 07-30 07 2400 zł

14 01 08-15 08 2400 zł

15 16 08-30 08 2400 zł

16 01 09-15 09 2270 zł

17 16 09-30 09 2270 zł

18 01 10-15 10 2050 zł

19 16 10-30 10 2050 zł

20 04 11-18 11 1650 zł

21 19 11-03 12 1650 zł

22 04 12-18 12 1650 zł

23 19 12-02 01
BAL SYLWESTROWY* 2450 zł

* cena nie obejmuje balu sylwestrowego 220 zł/os bez 
alkoholu
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OŚRODEK REHABILITACYJNO-SANATORYJNY – to trzypiętrowy budynek, 
wyposażony w windę. Położony jest przy samej promenadzie w centrum 
nadmorskiej dzielnicy Świnoujścia, 150 m od morza i przepięknej nadmorskiej 
plaży. W odległości 150 m od ośrodka znajduje się przystanek autobusowy 
linii miejskiej oraz poczta. Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, salka 
rehabilitacyjna, świetlica. Wszystkim uczestnikom turnusu zapewniamy nie-
odpłatny program uzależniony od turnusu 14-sto dniowego m.in: wieczorek 
taneczny przy zespole muzycznym, wycieczki piesze, rowerowe, spacery 
z kijkami, (Nordic Walking), wycieczkę autokarową, imprezy oświatowo-
-kulturalne. Zajęcia prowadzone są przez kierownika KO i pod jego nadzorem. 

POKOJE – 1, 2, 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym wyposażone 
w radio, TV, telefon,czajnik i lodówkę, leżaki, parawany. 

ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA – diadynamik, galwanizacja, jo-
noforezy lekowe i fonoforezy, ultradźwięki, sollux, magnetoterapia, masaż 
wibracyjny, gimnastyka zbiorowa, gimnastyka indywidualna, krioterapia 
punktowa, masaż leczniczy kręgosłupa (mechaniczny), inhalacja solankowa, 
lampa polaryzacyjna bio-v, laser, wirówki, okłady borowinowe, gimnastyka 
poranna – zgodnie z ramowym programem turnusu.

REKREACJA – rowery, kijki (Nordic Walking).

DODATKOWE OPŁATY -ZAKWATEROWANIE W SKRZYDLE „B” – 
TURNUS 14-DNIOWY:
 ▪ pokój 1-os – 300 zł z balkonem, 250 zł bez balkonu
 ▪ pokój 2-os – 100 zł/os
 ▪ pokój 3-os – 50 zł/os 
 ▪   osoby nieposiadające grupy inwalidzkiej (stopnia niepełnosprawności) 

dopłacają 100 zł do turnusu.
 ▪   parkowanie samochodu 140 zł – (w turnusie rehabilitacyjnym)

DODATKOWE OPŁATY -ZAKWATEROWANIE W SKRZYDLE „B” – 
TURNUS 10-DNIOWY:
 ▪  pokój 1-os – 300 zł z balkonem, 250 zł bez balkonu
 ▪  pokój 2-os – 100 zł/os
 ▪  pokój 3-os – 50 zł/os 
 ▪   osoby niebędące emerytami lub rencistami dopłata 100 zł od osoby.
 ▪   parkowanie samochodu 100 zł za cały turnus (po wcześniejszej rezer-

wacji telefonicznej).

UWAGI:
 ▪   Nie udzielamy ekwiwalentu w formie „suchego prowiantu” za niewy-

korzystane świadczenia żywnościowe.
 ▪   Skrócenie pobytu z nieudokumentowanych przyczyn losowych, nagły 

wyjazd powoduje zastosowanie cennika komercyjnego, doliczamy jedną 
dobę hotelową i trzy dni żywieniowe.

 ▪   Każdy turnus rozpoczyna się śniadaniem dnia pierwszego i kończy się 
kolacją dnia ostatniego. 

 ▪   Uczestnicy turnusu zobowiązani są do opuszczenia ośrodka do godz. 20-
tej. Nocleg poprzedzający dzień rozpoczęcia turnusu bezpłatny. Nocleg 
po turnusie* 50 zł od osoby, a w sezonie 70 zł od osoby (sezon 02.06.-
26.08.2021r.)

Świnoujście
– to miasto uzdrowiskowe, o wyjątkowych walorach klimatycznych, które 
można nazwać „miastem słońca”. Położone jest na 44 wyspach, w tym 
największej w delcie Odry – Uznam.
Gości zachęcają do przyjazdu: lecznicze morskie powietrze, solanki, 
borowina, najszersza w Polsce plaża z drobnym piaskiem, tajemnicza 
wyspa Karsibór, połączenie promowe do Skandynawii i na nieodległą 
wyspę Bornholm.

OŚRODEK REHABILITACYJNO-SANATORYJNY

KORAB – Świnoujście
WPIS OD/32/0010/19 WAŻNY DO 26.03.2022 SMACZNA

KUCHNIA
BLISKO
PLAŻY

DOBRA BAZA
ZABIEGOWA

WI-FI WINDA PARKING

10-dniowe turnusy
profilaktyczno-lecznicze

L.p. Termin EMERYT, 
RENCISTA

1 17 03-26 03 1400 zł

2 28.03-06.04 
ŚWIąTECZNY

1500 zł

3 08.04-17.04 1400 zł

4 19.04-28.04 1450 zł

5 30.04-09.05 1500 zł

6 11.05-20.05 1650 zł

7 22.05-31.05 1700 zł

8 02.06-11.06 1800 zł

9 13.06-22.06 1900 zł

10 27.08-05.09 1850 zł

11 07.09-16.09 1850 zł

12 18 09-27 09 1750 zł

13 29 09-08 10 1700 zł

14-dniowe turnusy
rehabilitacyjne

L.p. Termin
Osoba 

niepełno-
sprawna

1 15 03-28 03 1600 zł

2 30 03-12 04 
ŚWIąTECZNY

1800 zł

3 14 04-27 04 1700 zł

4 29 04-12 05 1800 zł

5 14 05-27 05 1950 zł

6 29 05-11 06 2100 zł

7 13 06-26 06 2300 zł

8 28 06-11 07 2400 zł

9 13 07-26 07 2550 zł

10 28 07-10 08 2550 zł

11 12 08-25 08 2450 zł

12 27 08-09 09 2350 zł

13 11 09-24 09 2300 zł

14 26 09-09 10 2200 zł

15 11 10-24 10 2050 zł

16 06 11-19 11 1850 zł

17 21 11-04 12 1750 zł

18 06 12-19 12 1650 zł

19 21 12-03 01 
SYLWESTER

2550 zł

 ▪ Cena dla opiekuna pomniejszona o 100 zł



23WWW.RESURS.COM.PL REZERWACJA I SPRZEDAŻ MIEJSC: 71 372 40 53

turnusy rehabilitacyjne i pobyty zdrowotne z dojazdem własnym

KRYSTYNKA – Ciechocinek
WPIS OR/04/1/18 I OD/04/1/18 WAŻNE DO 19.07.2021

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– narząd ruchu (w tym osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich), układ krążenia, układ 
oddechowy, cukrzyca, kobiety po mastektomii.

Ciechocinek
– to ceniony polski kurort, który niezmiennie cieszy się ogromnym powo-
dzeniem wśród kuracjuszy ze względu na niepowtarzalny urok i klimat.
Uzdrowisko posiada unikalne walory przyrodolecznicze, a największym 
„skarbem” są drewniane tężnie solankowe. Mikroklimat wokół tężni przy-
pomina klimat nadmorski, ze wszystkimi jego właściwościami leczniczymi 
i hartującymi.

SANATORIUM KRYSTYNKA – to czteropiętrowy budynek z windą, przy-
gotowany dla 146 osób, pracujący przez cały rok. Obiekt jest przystosowany 
dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

POKOJE – 1, 2-osobowe, wszystkie pokoje posiadają łazienkę z pełnym 
węzłem sanitarnym oraz balkon, wyposażone są w telewizor (TV kablowa), 
radio, telefon, lodówkę, czajnik bezprzewodowy, suszarkę do włosów, szlafroki, 
ręczniki. Posiadamy łóżeczka i krzesełka do karmienia dla małych dzieci. 

SANATORIUM UZDROWISKOWE

OŚRODEK
BEZ BARIER

WYSOKI
STANDARD

SMACZNA
KUCHNIA

TURNUSY 14-dniowe Z DOFINANSOWANIEM PFRON I PEŁNOPŁATNE

L.p. Termin
turnusu

Cena za osobę
w pokoju 2-osobowym

do pojedynczego
wykorzystania

Cena za osobę 
w pokoju 

2-osobowym

Cena za osobę
w apartamencie

2-osobowym

1 07.02-21.02

2190 zł 1803 zł 2447 zł

2 21.02-07.03

3 07.03-21.03

4 21.03-04.04

5 04.04-18.04

6 18.04-02.05 2213 zł 1826 zł 2470 zł

7 02.05-16.05

2512 zł 2125 zł 2769 zł
8 16.05-30.05

9 30.05-13.06

10 13.06-27.06

11 27.06-11.07 2650 zł 2263 zł 2907 zł

12 11.07-25.07

2705 zł 2318 zł 2962 zł13 25.07-08.08

14 08.08-22.08

15 22.08-05.09 2650 zł 2263 zł 2907 zł

16 05.09-19.09 2512 zł 2125 zł 2769 zł

17 19.09-03.10 2466 zł 2079 zł 2723 zł

18 03.10-17.10

2190 zł 1803 zł 2447 zł

19 17.10-31.10

20 31.10-14.11

21 14.11-28.11

22 28.11-12.12

23
12.12-26.12

TURNUS 
ŚWIąTECZNY

2346 zł 1969 zł 2723 zł

ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA – hydro-
masaż, kąpiel perełkowa, kąpiel wirowa kończyn, 
kąpiel solankowa, borowina, krioterapia miejscowa, 
światłolecznictwo, laseroterapia, elektrolecznictwo, 
magnetoterapia, masaż, inhalacja, kinezyterapia.

REKREACJA – wypożyczalnia rowerów, sprzętu 
rekreacyjnego, stół do ping-ponga, przejażdżki 
ekologicznym tramwajem po Ciechocinku. Na te-
renie ośrodka znajduje się monitorowany parking.

CENA ZAWIERA:
 ▪ zakwaterowanie zgodne z rezerwacją,
 ▪ całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie ser-

wowane do stolika z możliwością wyboru diety),
 ▪ 3 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza (za wy-

jątkiem dni przyjazdu i wyjazdu oraz niedziel 
i świąt),

 ▪ konsultacje lekarskie,
 ▪ całodobową opiekę medyczną,
 ▪ wykłady o tematyce prozdrowotnej,
 ▪ ciekawy program kulturalno – oświatowy.

UWAGA:
 ▪ Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12:30 

a kończy o godzinie 10:00.
 ▪ Sanatorium posiada monitorowany i ogrodzony 

parking płatny wg odrębnego cennika.
 ▪ Opłata uzdrowiskowa – 4,00 zł dziennie zgodnie 

z uchwałą Rady Miasta Ciechocinek.
 ▪ Opiekun, który nie korzysta z zabiegów wnosi 

opłatę 100 zł niższą za turnus.
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MAGNOLIA – Świeradów Zdrój

Świeradów Zdrój
– malownicze miasto położone na wysokości od 450 – 650m n.p.m. w sercu Gór Izerskich zalicza się 
do najpiękniejszego krajobrazu Dolnego Śląska. Kurort Świeradów Zdrój położony jest w dolinie rzeki 
Kwisy z dala od miejskiego zgiełku w miejscu, gdzie panuje cisza i spokój. Tutejsze walory klimatyczne 
wpływają pozytywnie na regenerację sił,pozwalają wypocząć i zrelaksować się.Wyjątkowy, leczniczy 
mikroklimat i bogactwo lokalnych minerałów, radoczynnej wody oraz złóż borowiny wpłynęły na 
popularność Świeradowa jako znanego uzdrowiska sięgającego tradycją setek lat. Tutejsza okolica 
ma do zaproponowania wiele atrakcji- szczególnie w sezonie zimowym: wyciągi narciarskie, kolej 
gondolowa (narciarska trasa zjazdowa 2,5 km), kuligi

ZAPRASZAMY DO MAGNOLIA I I II – Nasze obiekty położone są przy ul. Zdrojowej (w samym 
centrum) i przy ul. Stokowej (położony ok. 600 m od centrum). Do szczególnie aktywnego wypoczynku 
zachęcają znakomicie przygotowane baseny kryte z masażami wodnymi i natryskami, baseny 
solankowe, jacuzzi, groty solne, sauny suche. W swojej ofercie posiadamy również urozmaiconą 
bazę zabiegową z kąpielami perełkowymi, zabiegami borowinowymi, inhalacje, - wszystko to 
sprawi, że poczują się Państwo wypoczęci i zrelaksowani, a jednocześnie młodsi i zdrowsi.

POKOJE – Do Państwa dyspozycji oddajemy komfortowe pokoje 1, 2, 3 -osobowe z łazienkami 
z kabiną natryskową, telewizor 28’ 32’, sejf, radio, telefon, bezprzewodowy Internet WiFi.

ZABIEGI – diadynamik, jonoforeza, prądy tens, galwanizacja, laseroterapia, magnetoterapia, 
ultradźwięki, lampa bioptron, laser, kąpiel radoczynna, borowinowa, perełkowa, solankowa, 
czterokomorowa, okłady borowinowe i parafinowe częściowe, masaż klasyczny częściowy 
i całościowy, drenaż limfatyczny częściowy i całościowy, gimnastyka w wodzie. 

REKREACJA – Nasz obiekt posiada własną restaurację oraz ogródek piwny; grotę solno-jodową; 
basen kryty; basen solankowy; sala fitness (w budynku Magnolii 1).

KOSZT POBYTU
 ▪ Sezon wysoki w terminie: 19.01-28.02 / 19.06-03.10.2021

koszt pobytu od osoby w pokoju 2-osobowym w Magnolii 1: 1200 zł
koszt pobytu od osoby w pokoju 2-osobowym w Magnolii 2: 1080 zł

 ▪ Sezon średni w terminie: 21.03-03.04 / 10.04-19.06 / 03.10-30.10.2021
koszt pobytu od osoby w pokoju 2-osobowym w Magnolii 1: 1040 zł
koszt pobytu od osoby w pokoju 2-osobowym w Magnolii 2: 965 zł

 ▪ Sezon niski w terminie: 03.01-19.01 / 28.02-21.03 / 30.10-19.12.2021
koszt pobytu od osoby w pokoju 2-osobowym w Magnolii 1: 886 zł
koszt pobytu od osoby w pokoju 2-osobowym w Magnolii 2: 850 zł

CENA ZAWIERA:
 ▪ 7 noclegów
 ▪ zakwaterowanie w pokoju 2,3 osobowym (dopłata do pok. 1 osobowego 30 zł/doba)
 ▪ wyżywienie 2 x dziennie
 ▪ wieczorek taneczny
 ▪ 15 zabiegów wykonywanych w ciągu tygodnia (poniedziałek – piątek)
 ▪ seanse w grocie solnej (bez limitu)
 ▪ kąpiele w basenie solankowym (bez limitu)
 ▪ basen kryty bez ograniczeń 
 ▪ wieczorek folklorystyczny

CENA NIE ZAWIERA:
 ▪ obowiązkowej opłaty klimatycznej płatnej na miejscu w ośrodku w wys. 4 zł /doba

DOMOWA
ATMOSFERA

SMACZNA
KUCHNIA
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BLISKO
CENTRUM

RYBITWA – Dźwirzyno
WPIS OD/32/0052/19 WAŻNY DO 20.08.2022

Dźwirzyno 
– położone jest 13 kilometrów od Kołobrzegu, między brzegiem Bałtyku, a 
jeziorem Resko Przymorskie, nad cieśniną łączącą te wody - zwaną Kanałem 
Resko. Dźwirzyno znane jest z jednej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu 
i jednego z najczystszych morskich kąpielisk. Szeroka plaża - utworzona z 
drobniutkich, czystych i jasnych ziarenek piasku przechodzi w kierunku lądu 
w wysoki wał wydmowy, dochodzący do 16 m n.p.m. Wydmy porośnięte 
lasem sosnowym stanowią atrakcyjny element miejscowego krajobrazu.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

L.p. Termin

1 01 05-15 05 1500 zł

2 15.05-29.05 1570 zł

3 29.05-12.06 1680 zł

4 12.06-26.06 1780 zł

5 26.06-10.07 1930 zł

6 10.07-24.07 2050 zł

7 24.07-07.08 2050 zł

8 07.08-21.08 1890 zł

9 21.08-04.09 1790 zł

10 04.09-18.09 1650 zł

11 18.09-02.10 1550 zł

12 02.10-16.10 1470 zł

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) narząd wzroku, 
narządu słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu krąże-
nia, celiakia, cukrzyca, choroby neurologiczne, schorzenia kręgosłupa, zespół Downa, schorzenia 
laryngologiczne, zaburzenia nerwicowe, schorzenia układu oddechowego, choroby układu pokar-
mowego, fenyloketonuria, mukowiscydoza.

OW RYBITWA – położony jest 100m od plaży, w lesie sosnowym, 
posiada bezpośrednie zejście na plaże. Teren jest ogrodzony, bezpieczny, 
ośrodek dysponuje własnym parkingiem (płatny 7 zł /doba) , stołówką 2 
świetlicami, salka gimnastyczną. Istniejąca baza zabiegowa pozwala na 
zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych
POKOJE – 2,3,4  osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnikiem, 
łącznie ośrodek dysponuje 150 miejscami noclegowymi.
ZABIEGI REHABILITACYJNE: masaż leczniczy, lampa sollux, lampa 
bioptron, inhalacje, laser, okłady borowinowe, jonoforeza, prądy 
diadynamiczne, prąd Tensa, krioterapias, prądy galwaniczne
REKREACJA: ośrodek posiada własną siłownię, świetlicę, duży teren 
rekreacyjny, plac zabaw dla dzieci, boisko do gier zespołowych, 
wypożyczalne rowerów
CENA TURNUSU ZAWIERA:
 ▪ zakwaterowanie  (turnus rozpoczyna się kolacją a kończy śniadaniem) 
 ▪ całodzienne wyżywienie
 ▪ opiekę medyczną 
 ▪ ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne
 ▪ zabiegi wg wskazań  lekarza

BLISKO
PLAŻY
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RZEMIEŚLNIK – Gdańsk
WPIS OD/22/12/20 WAŻNY DO 09.09.2023

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– dysfunkcja narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich, kobiety po mastektomii, cukrzyca, alergia, choroby narzą-
dów wydzielania wewnętrznego, choroby neurologiczne, choroby skóry, 
choroby układu krwiotwórczego, choroby układy moczowo-płciowego, 
choroby układu pokarmowego, niedoczynność tarczycy przewlekłe 
zapalenia trzustki, choroby wątroby, wady postawy, zespół Downa, 
schorzenia układu oddechowego, schorzenia kręgosłupa, schorzenia 
laryngologiczne, schorzenia metaboliczne, schorzenia reumatyczne, 
schorzenia dermatologiczne, schorzenia układu krążenia..

Gdańsk – Miasto Wolności i Solidarności
– Miasto z ponad 1000 letnią tradycją, morska stolica Polski i jeden z naj-
większych portów nad Bałtykiem. To wyjątkowa metropolia, która od 
zawsze przepełniona jest duchem wolności i odwagi. Łacińska sentencja 
„Nec Temere, Nec Timide” będąca mottem Grodu Neptuna najlepiej oddaje
charakter, tego miasta. To ponadczasowe hasło, którym każdy z nas powi-
nien się kierować: odważnie, ale z rozwagą.

DW RZEMIEŚLNIK – położony jest nad samym morzem ok. 50m od plaży 
przy nadmorskiej promenadzie w dzielnicy Gdańsk Jelitowo. Jest to idealne 
miejsce dla rodzin oraz gości poszukujących spokojnego wypoczynku 
w przyjaznej atmosferze. Wspaniała lokalizacja wśród otaczającej obiekt 
zieleni, pozwala na wypoczynek z dala od miejskiego hałasu. Atrakcyjne 
położenie zachęca do aktywnego wypoczynku i korzystania z malowniczych 
tras rowerowych i spacerowych. Ośrodek posiada plac zabaw dla dzieci, 
miejsce na grill i ognisko oraz monitorowany parking.
POKOJE – obiekt zbudowany jest z pawilonów mieszkalnych (I,II,II) które 
są połączone zadaszonym łącznikiem, jadalnia znajduje się w osobnym 
budynku ok. 25 m od recepcji. Gościom oferowane są pokoje o różnym 
standardzie z pełnym węzłem sanitarnym, TV, WiFi oraz balkonami.
Posiadamy także pokoje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Pokoje typu standard - 1,2,3,4 osobowe i studio 2+2 wyposażone w czajnik 
Pokoje ekonomiczne – są to pokoje 1,2,3 osobowe przed modernizacją 
czajniki na korytarzu.
ZABIEGI – suchy masaż HYDRO JET, masaże, kąpiel borowinowa, kąpiel 
solankowa, kąpiel perełkowa, masaż wirowy stóp, masaż wirowy kończyn 
górnych i dolnych, kręgów lędźwiowych, kąpiel sucha CO2, kąpiel O3, 
okłady żelowe, okłady borowinowe (plastry), materac wibracyjny, prądy: 
TENS, diadynamik, interferencja, kotza, galwanizacja, jonoforeza, laser, 
pole magnetyczne, lampa solux, ultradźwięki, jonoforeza z lekiem, drenaż 
limfatyczny mechaniczny, krioterapia miejscowa, fotel za matą wibrującą, 
gimnastyka indywidualna, UGUL, ergometr rowerowy.
CENA ZAWIERA:

 ▪ 14 noclegów
 ▪ 3 posiłki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu 

wyjazdu)
 ▪ konsultacja lekarska wraz z ordynacją zabiegów
 ▪ 2 zabiegi indywidualne dziennie – wykonywane w dni robocze
 ▪ 1 zabieg grupowy dziennie - wykonywane w dni robocze
 ▪ stałą opiekę pielęgniarki
 ▪ wycieczkę integracyjną
 ▪ wieczór z pieczeniem kiełbasek przy akompaniamencie muzycznym

UWAGI:
 ▪ pok. 2 osobowy do samodzielnego wykorzystania –dopłata 500 zł 

/turnus
 ▪ opłata za parking 140 zł/turnus
 ▪ opłata za pobyt zwierzęcia (do 15 kg) – 20 zł/doba

UPUSTY:
 ▪ opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej dofinansowanie 

z PERON – bez zabiegów – 200 zł
 ▪ dzieci w wieku 4-10 lat – z zabiegami, osobne spanie- zniżka 20%
 ▪ dzieci w wieku 4-10 lat – bez zabiegów , osobne spanie – 50% ceny
 ▪ dzieci do lat 3 bez świadczeń – bezpłatnie

DOM WYPOCZYNKOWY

L.p. Termin Standard Pokój
ekonomiczny

1 17 03-31 03 1590 zł –

2 31 03-14 04
WIELKANOC

2240 zł –

3 15 04-29 04

2190 zł 1820 zł4 30 04-14 05

5 17 05-31 05

6 01 06-15 06 2290 zł 1890 zł

7 16 06-30 06 2340 zł 1890 zł

8 22 07-05 08 2950 zł 2350 zł

9 23 08-06 09 2340 zł 1890 zł

10 07 09-21 09 2190 zł 1890 zł

11 22 09-06 10 1990 zł 1740 zł

12 07 10-21 10 1840 zł –

13 22 10-05 11 1620 zł –

14 05 11-19 11 1590 zł –

15 13 12-27 12
BOżE NARODZENIE

2240 zł –

OŚRODEK
BEZ BARIER

BLISKO
PLAŻY
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SILESIA (dawny DAMIS) – Krynica Zdrój
WPIS OD/12/0019/18 WAŻNY DO 07.07.2021

Krynica-Zdrój
– perła polskich uzdrowisk słynąca z leczniczego działania miejsco-
wych wód mineralnych, wysokiego standardu urządzeń infrastruktury 
turystycznej i sportowej. W niczym nie ustępuje renomowanym 
kurortom europejskim. Tutaj przez cały rok odbywają się koncerty 
Orkiestry Zdrojowej, a w sierpniu Festiwal im. Jana Kiepury.

CENTRUM WYPOCZYNKU I REHABILITACJI

L.p. Termin pokój
1-os.

Pokój 2-os.
komfort

Pokój 2-os.
standard

1 24.01-06.02 *
2835 zł 2585 zł 2485 zł2 31.01-13.02 *

3 14.02-27.02 *
4 01.03-15.03 ** 2380 zł 2130 zł 2030 zł
5 16.03-30.03 ** 2120 zł 1870 zł 1770 zł

6 31 03-14 04 ** 
WIELKANOC

2300 zł 2050 zł 1950 zł

7 15 04-29 04 ** 2120 zł 1870 zł 1770 zł

8 30 04-14 05 
MAJóWKA

2170 zł 1920 zł 1820 zł9 16 05-30 05
10 31 05-14 06
11 15 06-29 06 2540 zł 2290 zł 2190 zł
12 30 06-14 07

2740 zł 2490 zł 2390 zł
13 15 07-29 07
14 30 07-13 08
15 16 08-30 08
16 31 08-14 09
17 15 09-29 09 2640 zł 2390 zł 2290 zł
18 30 09-14 10

2440 zł 2190 zł 2090 zł
19 15 10-29 10
20 03 11-17 11

2240 zł 1990 zł 1890 zł21 18 11-02 12 
ANDRZEJKI

22 03 12-17 12

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
układu krążenia, układu oddechowego, układu neurologicznego, układu krwiotwórczego, układu moczowo-płciowego, układu pokarmowego, wymagającymi 
leczenia dietamieliminacyjnymi, dermatologicznymi, kręgosłupa, wad postawy i skoliozy, laryngologicznymi, cukrzycy, zaburzeń głosu i mowy, narządu 
słuchu, kobiety po mastektomii, upośledzenie umysłowego, choroby psychicznej, padaczki, alergii, narządów wydzielania wewnętrznego, przewlekłego 
zapalenia trzustki, mózgowego porażenia dziecięcego, zaburzenia psycho-ruchowego (ADHD), choroby wątroby.

Wykorzystując lecznicze działanie miejscowych wód mineralnych, czystego 
górskiego powietrza i usytuowanie w zacisznej okolicy, blisko lasu i natury, 
stworzyliśmy Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji SILESIA (dawny: DAMIS), 
w którym przy użyciu nowoczesnej aparatury pomagamy naszym klientom 
wrócić do zdrowia i formy. Staramy się stworzyć klimat ciepła i spokoju, 
gdyż wierzymy, że ukojenie psychiczne prowadzi do poprawy zdrowia. 
Personel to ludzie doświadczeni i kompetentni, w każdej chwili chętni do 
pomocy. Serdecznie zapraszamy na profesjonalnie przygotowane turnusy 
rehabilitacyjne.

POKOJE – zakwaterowanie w pokoju 1 – 2 osobowym lub rodzinnych 
pokojach 3, 4–osobowych typu studio, z pełnym węzłem sanitarnym, 
standardowym wyposażeniem, telefonem, Wi-Fi.

CENA TURNUSU OBEJMUJE:
 ▪ Nocleg w komfortowych, nowocześnie urządzonych pokojach
 ▪ Wyżywienie oparte na lokalnych produktach (obfite śniadania i urozmaicone 

obiado-kolacje w terminach do 27.02. oraz obiady i kolacje w pozostałych 
terminach

 ▪ turnus rozpoczyna się kolacją
 ▪ Istnieje możliwość wykupienia diety bezglutenowej w cenie 15 zł/dziennie
 ▪ 30 zabiegów podczas trwania turnusu (w tym 20 zabiegów z fizyko i
 ▪ hydroterapii oraz codzienna gimnastyka poranna)
 ▪ atrakcje kulturalno-rozrywkowe (wieczorki taneczne, koncerty, spacery 

i wycieczki z przewodnikiem, wycieczka autokarowa i inne imprezy 
rozrywkowe)

 ▪ Możliwość skorzystania z: największego basenu w Krynicy Zdrój, sauny 
suchy znajdującej się przy basenie, siłowni, strefy rozrywki (bilard, tenis 
stołowy, piłkarzyki, stoły do gier karcianych, gry planszowe), bawialni dla 
najmłodszych Milusińskich, strefy Mola książkowego, klimatycznej kawiarni

 ▪ W ośrodku znajduje się: przechowywania sprzętu sportowego, parking 
przy ośrodku (w miarę dostępności miejsc), bezpłatny Internet, zniżki 
na zabiegi kosmetyczne w gabinecie kosmetycznym „Ostoja Piękności”

KOSZT TURNUSU REHABILITACYJNEGO W PRZYPADKU DZIECI:
 ▪ dzieci do lat 12 zniżka 30% kosztu turnusu rehabilitacyjnego z odrębnym 

miejscem noclegowym
 ▪ dzieci do lat 3 – nieodpłatnie bez prawa do świadczeń (istnieje możliwość 

wstawienia łóżeczka do pokoju – nieodpłatnie)

CENA NIE ZAWIERA:
 ▪ Na miejscu obowiązuje do zapłaty tzw. opłata klimatyczna zgodnie 

z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta

WYSOKI
STANDARD

ATRAKCYJNE
ANIMACJE

 ▪ * kupony z atrakcyjnymi rabatami na karnety narciarskie i zimowe atrakcje
 ▪ ** NOWOŚĆ!!! WZMOCNIJ SWOJĄ ODPORNOŚĆ NA WIOSNĘ –
 ▪ GRUPOWE ZAJĘCIA ODDECHOWE
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HOTEL ŚWIERADÓW – Świeradów Zdrój
Świeradów Zdrój
– to malowniczo położone w sercu Gór Izerskich uzdrowisko (450 - 650 
m. n.p.m.). Wyjątkowy, uzdrawiający mikroklimat, bogactwo tutejszych 
wód mineralnych sprawia, że Świeradów słynie już od kilkuset lat ze 
swoich uzdrowiskowych możliwości. Tutejsze Góry Izerskie zachęcają do 
turystyki pieszej i rowerowej, w mieście i okolicy działa kilka wyciągów 
narciarskich. Na szczególną uwagę zasługuje wybudowana w 2008 roku 
kolej gondolowa na Stóg Izerski. Kolejka jest czynna zarówno w sezonie 
letnim jak i zimowym - zimą korzystają z niej główne narciarze, aby dostać 
się na początek oświetlonej nartostrady o długości 2500m.

HOTEL ŚWIERADÓW –  Nasz hotel jest jednym z najstarszych budynków 
w Świeradowie i został wybudowany w 1879. Po gruntownym remoncie 
w 2004 roku hotel nabrał nowego blasku. Hotel Świeradów znajduje 
się w Świeradowie Zdrój, malowniczo położonym kurorcie nad rzeką 
Kwisą pomiędzy Grzbietami Wysokim a Kamienickim Gór Izerskich, na 
granicy trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech, jedynie 50 km oddalona 
od Zgorzelca.

POKOJE – Hotel*** dysponuje 32 pokojami o różnej wielkości i usytuowaniu, wszystkie posiadają 
łazienki i wyposażone są TV SAT, telefon, lodówki, suszarki.

BAZA ZABIEGOWA – Kąpiel perełkowa,  masaż podwodny, wirówka kończyn górnych, wirówka 
kończyn dolnych,  aromaterapia,  hydromasaż,  okłady borowinowe częściowe, okłady parafinowe, 
masaż suchy częściowy, prądy-Tensa, pole magnetyczne, ultradźwięki, laser, Diatermia krótkofalowa, 
diadynamik, Sollux + Kwarcówka, inhalacje jodowo-bromowe, inhalacje lekowe, jonoforeza, 
galwanizacja, tlenoterapia. 

REKREACJA – Nasz obiekt posiada własną restaurację ogródek piwny i zadaszonego grilla, grotę 
solno-jodową a skupia się przede wszystkim na obsłudze własnych gości.  

CENA ZAWIERA:
 ▪ 14 x Nocleg
 ▪ wyżywienie 3 x dziennie
 ▪ 2 wizyty lekarskie ( na początku i na zakończenie)
 ▪ 20 zabiegów
 ▪ 1 wieczorek taneczny, lub wieczorek grillowy
 ▪ Dopłata do pokoju 1 osobowego 160 zł

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi , z chorobami reumatycznymi ,z chorobami 
skóry , z chorobami układu krwiotwórczego ,z chorobami układu pokarmowego ,z cukrzycą , ze 
schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami układu krążenia.

L.p. Termin Cena pobytu
1 osoby 

1 03.01-17.01 1725 zł

2 17.01-31.01 1725 zł

3 31.01-14.02 1725 zł

4 14.02–28.02 1725 zł

5 28.02–14.03 1625 zł

6 14.03–28.03 1625 zł

7 28 03–11 04
WIELKANOC

1849 zł

8 11.04–25.04 1745 zł

9 25.04–09.05 1845 zł

10 09.05–23.05 2015 zł

11 23.05–06.06 2015 zł

12 06.06–20.06 2015 zł

13 20.06–04.07 2015 zł

14 04.07–18.07 2015 zł

15 18.07–01.08 2015 zł

16 01.08–15.08 2015 zł

17 15.08–29.08 2015 zł

18 29.08–12.09 1865 zł

19 12.09–26.09 1715 zł

20 26.09–10.10 1645 zł

21 10.10–24.10 1615 zł

22 24.10–07.11 1615 zł

23 07.11–21.11 1615 zł

24 21.11–05.12 1615 zł

25 05.12–19.12 1615 zł

WYSOKI
STANDARD

SMACZNA
KUCHNIA
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ZAKOPIEC – Zakopane
WPIS OD/12/0011/17 WAŻNY DO 10.07.2020

Zakopane
– jest największym ośrodkiem miejskim w bezpośrednim otoczeniu Tatr, 
dużym ośrodkiem sportów zimowych, od dawna nazywane nieformalnie 
zimową stolicą Polski. W granicach administracyjnych miasta znajduje 
się także znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego (od Doliny 
Suchej Wody do Doliny Małej Łąki). Miasto położone jest u stóp Tatr, 
w Rowie Podtatrzańskim (Kotlina Zakopiańska), nad kilkoma potokami, 
których wody ostatecznie wpadają do rzeki Zakopianka dopływu Białego 
Dunajca. Jest najwyżej położonym miastem Polski. Centralny punkt 
Zakopanego – skrzyżowanie ul. Krupówki i Kościuszki znajduje się na 
wysokości 838 m n.p.m. Na północy rozciąga się pasmo Gubałówki, 
a na południu nad miastem góruje Giewont.

WYSOKI
STANDARD

SMACZNA
KUCHNIA

OŚRODEK
BEZ BARIER

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– narząd ruchu, w tym dla osób poruszających się na wózkach, cho-
roby psychiczne, upośledzenie umysłowe, choroby neurologiczne, 
schorzenia kręgosłupa i wady postawy, padaczka, cukrzyca, alergia, 
kobiety po mastektomii, zaburzenia głosu, słuchu i mowy, układ 
pokarmowy, oddechowy, krwiotwórczy, układ moczowo-płciowy, 
schorzenia dermatologiczne i laryngologiczne, schorzenia reumatyczne, 
choroby trzustki i wątroby, mózgowe porażenie dziecięce, choroby 
narządów wydzielania wewnętrznego, schorzenia układu krążenia.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ZAKOPIEC – nowocześnie wyposażony Ośrodek daje wspaniałe możliwości 
wypoczynku, regeneracji sił, obcowania z pięknem Tatr oraz kulturą tego słynnego regionu. Naszą charakte-
rystyczną cechą jest indywidualne oraz życzliwe podejście do naszego Gościa, bogate doświadczenie oraz 
wykwalifikowany personel. W ośrodku znajduje się winda, szerokie i bezprogowe przejścia w całym obiekcie, 
przystosowane pokoje (oporęczowanie w łazience, odpowiedni metraż sypialni i łazienki, niezabudowany, 
bezprogowy prysznic z krzesełkiem). Bezpłatny Internet WiFi w całym obiekcie.

POKOJE – Oferujemy 120 miejsc noclegowych w komfortowo wyposażonych pokojach: 2, 3-osobowych przy-
stosowanych również pod kątem gości o specjalnych wymaganiach, m.in. poruszających się na wózku, przestron-
nych studiach idealnych dla pobytów rodzinnych, pokoje 1-os za dopłatą (ilość pokoi limitowana). Każdy pokój 
wyposażony jest w: TV, radio, łazienkę z prysznicem i kompletem ręczników, komplet szklanek, bezpłatny dostęp 
do Internetu WiFi. Większość pokoi posiada balkony lub tarasy (z wyjściem na płytę tarasową z mini ogrodem).

ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA – hydroterapia kończyn górnych oraz dolnych, masaże na łóżku ma-
sującym Ceragem, magnetoterapia, elektroterapia, światłoterapia, rehabilitacja ruchowa, zajęcia terapeutyczne, 
Nordic Walking z instruktorem (bezpłatnie udostępniamy kije), aerobic, inhalacje.

REKREACJA – bezpłatny całodobowy serwis kawowo-herbaciany, mini siłownia, wielofunkcyjna sala z nagłośnie-
niem i pełnym wyposażeniem technicznym (rzutnik multimedialny, ekran, DVD, flipchart, mikrofon, Internet WiFi) 
umożliwiającą przeprowadzenie szkoleń, spotkań, konferencji, zorganizowanie wieczorków tanecznych, kącik zabaw 
oraz stół do ping-ponga, bezpłatny parking tuż przy obiekcie, duży zielony teren rekreacyjny z miejscem na ognisko 
i leżakami, piaskownicą, ławeczkami, huśtawką, kije Nordic Walking, ślizgacze dla dzieci (bezpłatne wypożycza-
nie), dochodząca opieka pielęgniarska, instruktor Nordic Walking, instruktor kulturalno-oświatowy, fotel masujący.

CENA ZAWIERA:
 ▪ 14 noclegów
 ▪ śniadania, obiady, kolacje
 ▪ pokoje z łazienkami, tv, wifi
 ▪ 20 zabiegów i badanie lekarskie (hydroterapia kończyn górnych i dolnych, masaże na łóżku masującym, magne-

toterapia, elektroterapia, światłoterapia, rehabilitacja ruchowa, trening z kijkami nordic walking, aerobic, inhalacje.

PROGRAM REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY:
 ▪ Wieczór regionalny z kapelą góralską
 ▪ Degustacja oscypków
 ▪ Ogniska z pieczeniem kiełbasek
 ▪ Bingo z nagrodami
 ▪ Warsztaty artystyczne, seanse filmowe, karaoke, wieczorki taneczne
 ▪ Wycieczka z przewodnikiem – tatrzańskie doliny, zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Zakopanego z instruktorem 

KO, muzea, spacery po okolicy

CENA NIE ZAWIERA:
 ▪ Opłaty klimatycznej – 2 zł/os./dziennie
 ▪ Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

ZNIŻKI DLA DZIECI 3-12 LAT:
 ▪ dzieci do lat 3: dzieci posiadające dofinansowanie: koszt turnusu w wysokości kwoty dofinansowania; dzieci 

bez dotacji: opłata 30 zł/doba bez świadczeń (bez osobnego łóżka i porcji żywieniowej, bez rehabilitacji)
 ▪ dzieci 3 – 12 lat: 20% rabatu (połowa porcji żywieniowej)

UWAGI:
 ▪ 100 zł zniżki dla osoby rezygnującej z zabiegów
 ▪ dopłata do pokoju 1 osobowego 300 zł
 ▪ pobyt rozpoczyna się od obiadu w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu
 ▪ ośrodek nie przyjmuje zwierząt

TURNUS REHABILITACYJNY
14-DNIOWY

L.p. Termin Pokój bez 
balkonu

Pokój z 
balkonem

1 27 02-13 03 1610 zł 1710 zł

2 13 03-27 03 1610 zł 1710 zł v

3 27 03-10 04
WIELKANOC

1850 zł 1950 zł

4 10 04-24 04 1610 zł 1710 zł 

5 24 04-08 05 1750 zł 1850 zł

6 08 05-22 05 1750 zł 1850 zł

7 22 05-05 06 1750 zł 1850 zł

8 05 06-19 06 1850 zł 1950 zł

9 19 06-03 07 1950 zł 2050 zł

10 03 07-17 07 1990 zł 2090 zł

11 17 07-31 07 2050 zł 2150 zł

12 31 07-14 08 2050 zł 2150 zł

13 14 08-28 08 2050 zł 2150 zł

14 28 08-11 09 1950 zł 2050 zł

15 11 09-25 09 1950 zł 2050 zł

16 25 09-09 10 1900 zł 2000 zł

17 09 10-23 10 1790 zł 1890 zł

18 16 10-30 10 1750 zł 1850 zł

19 06 11-20 11 1690 zł 1790 zł

20 20 11-04 12 1690 zł 1790 zł

21 27 11-11 12 1690 zł 1790 zł

22 13 12-27 12
BOżE NARODZENIE

2050 zł 2150 zł
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ZDROWOTEL – Łeba
WPIS OD/22/06/19 WAŻNY DO 7.04.2022

Łeba
– Łeba to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na 
polskim wybrzeżu. To co ją wyróżnia, to jej specyficzny klimat i szerokie 
piaszczyste plaże z bezustannie usypywanymi wydmami. Łeba otoczona jest 
z trzech stron wodą, od północy Morzem Bałty ckim, od zachodu Jeziorem 
Łebsko, a od wschodu Jeziorem Sarbsko. Pomiędzy Jeziorem Łebsko a morzem 
znajdują się Wydmy Ruchome, zjawisko niespotykanie rzadkie w Europie. 
Wydmy Ruchome wchodzą w obszar Słowińskiego Parku Narodowego, który 
został włączony przez UNESCO do Światowego Rezerwatu Biosfery.

SCHORZENIA OBJĘTE
WPISEM „OD’’

– wszystkie rodzaje schorzeń

ZDROWOTEL ŁEBA – ośrodek, należący do P.T. „Mazowsze” Sp. z o.o., to kompleks sześciu pawilonów 
z zapleczem  gastronomicznym i rehabilitacyjnym, położony w lesie sosnowym, w zacisznym miejscu, z dala od 
zgiełku, hałasu a do plaży zaledwie 150 m. Posiada bezpieczny plac zabaw – to element dobrego wypoczynku 
dla najmłodszych i spokojnego wypoczynku dla opiekunów. Oferujemy noclegi w różnym standardzie, co 
pozwala lepiej zaspokoić Państwa potrzeby i oczekiwania. Obiekt dostosowany jest do przyjmowania osób 
poruszających się na wózkach.
POKOJE – pokoje typu standard: pokoje studio (2+2) z dostawką, pokoje dwuosobowe w tym niektóre 
z dostawką, pokoje 3-osobowe, w tym 2 pokoje dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. W prawie 
wszystkich pokojach znajduje się kanapa 2-osobowa, dzięki czemu możliwy jest nocleg dodatkowej osoby. 
W każdym pokoju znajduje się łazienka, balkon, telefon, czajnik, wiatrochron i koc plażowy a w kilkunastu 
lodówka. Wszystkie okna z ekspozycją na stronę południową.
ZABIEGI – oferujemy szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych i wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, 
zapewniamy leczenie chorób reumatologicznych, neurologicznych, dermatologicznych, pulmonologicznych 
i zespoły pourazowe. Zajmujemy się pacjentami z chorobami dróg oddechowych, począwszy od przewlekłych 
infekcji do astmy oskrzelowej włącznie. Pomagamy pacjentom z chorobami skóry: dermatozami, a także 
wspieramy leczenie łuszczycy. Mamy duże doświadczenie w pomocy osobom z chorobami cywilizacyjnymi, 
jak zespoły bólowe, w tym zespoły korzeniowe i choroby zwyrodnieniowe. Dajemy ulgę pacjentom z chorobami 
reumatologicznymi. Jesteśmy zainteresowani niesieniem pomocy najbardziej pokrzywdzonym przez los, czyli 
dzieciom. Nasz personel medyczny i pedagogiczny chętnie podejmuje się pracy z dziećmi z MPDz i Zespołem 
Downa oraz dziećmi z wszelkiego rodzaju dysfunkcjami ruchowymi i fizycznymi. Swoją ofertę kierujemy również 
do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zakwalifikowanych do programu dializoterapii chcących 
spędzić urlop nad morzem. Łącząc wypoczynek w naszym ośrodku można korzystać z nowoczesnej stacji dializ 
w szpitalu w Lęborku, który zapewnia bezpłatny transport na dializy. Hydroterapia, okłady borowinowe, kąpiel 
borowinowa, kąpiel solankowa, kąpiel siarczkowa, elektorlecznictwo, laseroterapia, światłolecznictwo, inhalacje, 
kinezyterapia, magnetoterapia, ultradźwięki, krioterapia miejscowa, masaż boa, masaż hydro jet, platforma 
Schumana 3D, gimnastyka ogólna, aquavibron, kąpiel perełkowa. Zabiegi komercyjne: masaż klasyczny, masaż 
polinezyjski, masaż „tt gorąca”, masaż gorącymi kamieniami, masaż masłem Shea, masaż twarzy, masaż stóp, 
masaż bańką chińską, drenaż limfatyczny, masaż wspomagający odchudzanie, piling pyłkiem bursztynowym, 
świecowanie uszu. Zajęcia grupowe: Nordic walking, talasoterapia, muzykoterapia, gimnastyka ogólna.
CENA ZAWIERA:
 ▪ 15 dni - 14 noclegów w pokojach typu STANDARD od soboty do soboty
 ▪ Wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie i kolacja w formie stołu szwedzkiego, obiad)
 ▪ 2 zabiegi indywidualne i 1 zabieg grupowy w każdy dzień powszedni
 ▪ Opieka medyczna 
 ▪ Wycieczka autokarowa po Łebie z przewodnikiem
 ▪ Atrakcje na każdy dzień pobytu: wieczorki taneczne, ogniska z biesiadą, karaoke, koncerty, spektakle, 

zabawy integracyjne i inne
CENA NIE ZAWIERA:
 ▪ opłaty miejscowej, opłaty za: pobyt zwierząt domowych, parkingi, wycieczki fakultatywne

ZNIŻKI
 ▪ Dziecko 4-11 lat, własne spanie, ½ wyż. -10%
 ▪ Na dostawce od 12 lat -30%
 ▪ Na dostawce do 11 lat -50%
 ▪ Na dostawce do 3 lat, bez świadczeń – Gratis

DOPŁATY:
 ▪ Za niewykorzystane miejsce w pokoju +30%
 ▪ Za dziecko do lat 3, własne spanie, bez świad. +30%
 ▪ Do pokoju PREMIUM 26.06-21.08.21. +450 zł
 ▪ Do pokoju PREMIUM w pozostałych terminach +350 zł
 ▪ Do diety specjalistycznej +250 zł
 ▪ Do pakietu specjalist. (dieta i 2 zabiegi 1+1) +350 zł
 ▪ Do pakietu rehabilitacyjnego dziecka do lat 3 +400 zł

L.p. Termin Cena za 
osobę

1

WSZYSTKIE turnusy 
14-dniowe

od soboty do soboty 
w okresie: 02.01-27.03.

1650 zł

2 10.04-24.04 1750 zł

3 24.04-08.05 1850 zł

4 08.05-22.05 1900 zł

5 22.05-05.06 1950 zł

6 29.05-12.06 2100 zł

7 05.06-19.06 2150 zł

8 12.06-26.06 2200 zł

9 19.06-03.07 2250 zł

10 26.06-10.07 2350 zł

11 03.07-17.07 2450 zł

12 10.07-24.07 2550 zł

14 17.07-31.07 2550 zł

15 24.07-07.08 2550 zł

16 31.07-14.08 2500 zł

17 07.08-21.08 2450 zł

18 14.08-28.08 2350 zł

19 21.08-04.09 2250 zł

20 28.08-11.09 2150 zł

21 11.09-25.09 1850 zł

22 25.09-09.10 1750 zł

23 02.10-16.10 1700 zł

24 09.10-23.10 1600 zł

25 06.11-20.11 1350 zł

26 28.11-12.12 1350 zł

27 27.12-10.01 1700 zł*

OŚRODEK

* Turnus Sylwestrowy z dodatkowym kosztem Balu 
Sylwestrowego 250 zł od osoby, 100 zł za balik 
dla dzieci do północy.
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Krynica Morska
– jest jednym z najmniejszych, pod względem liczby ludności, miast 
w Polsce. Usytuowana na północy kraju, na małym skrawku lądu Mierzei 
Wiślanej, otoczona od północy wodami Morza Bałtyckiego, a od południa 
Zalewu Wiślanego. Porośnięta wiecznie zielonym, sosnowo bukowym 
lasem. Od dziesiątek lat miejscowość przyciąga tysiące turystów.

Schorzenia objęte wpisem „OD’’
– dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), 
dysfunkcja narządów słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia 
układu krążenia, inne dysfunkcje lub schorzenia, układ oddechowy.

ORW ZEFIR – położone jest w odległości 300 m od morza, w malowni-
czej scenerii wąskiego pasa lądu, porośniętego mieszanym lasem, między 
otaczającymi je wodami Morza Bałtyckiego z jednej strony a Zalewu 
Wiślanego z drugiej.

POKOJE – zakwaterowanie w pokojach 2, 3 -osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, czajnik, lodówka.

ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA – aquavibron, VAC, fotele do ma-
sażu, kinezyterapia, hydromasaż, diadynamic, galwanizacja, jonoforeza, 
ultradźwięki, magnetronik, laser, interdyn, prądy (Tensa, Roberta, Kotza), 

inferencyjne wg Nemea, tonoliza, elektrostymulacja, biotron, Sollux, inhalacje, termotergia), 
termożele zimne.

ZABIEGI DODATKOWO PŁATNE – masaż klasyczny, indywidualna kinezyterapia

REKREACJA – do dyspozycji gości na terenie ośrodka znajduje się miejsce na ognisko i grill, 
sala bankietowa, sala gimnastyczna, kawiarnia, sala kinezyterapii, bezpłatny dostęp do internetu 
WiFi, zewnętrzy zespół urządzeń do ćwiczeń fizycznych.

TURNUS 14-DNIOWY ZAWIERA:
 ▪ Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2-,3-, osobowych z balkonem oraz pełnym węzłem 

sanitarnym, TV, czajnik, telefon lub w domkach 2-, 3-, 4-osobowych z pełnym węzłem sanitar-
nym, aneksem kuchennym,

 ▪ Wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego )
 ▪ Diety dodatkowo płatne (wegetariańska , bezglutenowa) - 40 zł od osoby na dobę.
 ▪ Ognisko z pieczeniem kiełbasek
 ▪ 2 wieczorki taneczne z poczęstunkiem
 ▪ Całodobowa opieka medyczna (lekarz , pielęgniarka)
 ▪ 3 zabiegi dziennie w dni robocze wg zaleceń lekarza – 27 zbiegów w turnusie (wyłączając soboty 

, niedziele i święta)

INFORMACJE DODATKOWE:
 ▪ Dopłata do pokoju jednoosobowego (za dzień): styczeń-kwiecień – 50 zł, 

maj-wrzesień – 80 zł, październik-grudzień – 50 zł / dzień
 ▪ Dzień przyjazdu i wyjazdu jest dniem bez zabiegów.
 ▪ Parking płatny: I doba – 10 zł, 7 dni – 50 zł, 14 dni – 90 zł, 24 dni – 140 zł. (Nie obowiązują karty 

parkingowe dla grup inwalidzkich)
 ▪ Opłata za psa: 70 zł za 14 dni ( tylko w domkach)
 ▪ Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 (kolacja), a kończy się ostatniego dnia o godz. 

10:00 (śniadanie)
 ▪ Podane ceny nie obejmują obowiązkowej opłaty miejscowej płatnej w Sanatorium lub Urzędzie 

Miasta i Gminy w Krynicy Morskiej .
 ▪ Rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej po wpłacie zadatku w wysokości 250 zł. Pozostała 

kwota oraz opłata miejscowa najpóźniej w dniu przyjazdu.

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY

DOMOWA
ATMOSFERA

DOBRA BAZA
ZABIEGOWA

L.p. Termin Pokój deluxe z 
balkonem / os.

1 01.01-15.01 1780 zł

2 15.01-29.01 1780 zł

3 29.01-12.02 1890 zł

4 12.02-26.02 1890 zł

5 26.02-12.03 1890 zł

6 12.03-26.03 1890 zł

7 26 03-09 04
TURNUS ŚWIąTECZNY

2250 zł

8 09 04-23 04 2190 zł

9 23.04-07.05 2340 zł

10 07.05-21.05 2410 zł

11 21.05-04.06 2480 zł

12 04.06-18.06 2500 zł

13 18.06-02.07 2500 zł

14 02.07-16.07 2690 zł

15 16.07-30.07 2890 zł

16 30.07-13.08 2890 zł

17 13.08-27.08 2790 zł

18 27.08-10.09 2790 zł

19 10.09-24.09 2690 zł

20 24.09-08.10 2590 zł

21 08.10-22.10 2390 zł

22 22.10-05.11 1980 zł

23 05.11-19.11 1980 zł

24 19.11-03.12 1980 zł

25 03.12-17.12 1980 zł

26 19 12-02 01 TURNUS 
ŚWIąTECZNY Z BALEM

2850 zł

 ZEFIR – Krynica Morska
WPIS OD/22/34/19 WAŻNY DO 15.05.2022
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Lądek Zdrój
– to najstarsze uzdrowisko Polski, którego dużym 
atutem jest bezpośredni kontakt z naturą: piękne 
trasy spacerowe, górska rzeka, tereny leśne oraz 
wspaniały mikroklimat. Występują tu radoczynne 
(zawierające radon) cieplice siarczkowe i fluorkowe. 
Przyjeżdżają tu przede wszystkim osoby z choro-
bami reumatycznymi, chorobami ortopedycznymi 
i chorobami neurologicznymi.

POKOJE – 2, 3, 4-osobowe typu studio z pełnym 
węzłem sanitarnym, wszystkie pokoje z balkonami 
i TV. Obiekt 2-piętrowy z windą.

REHABILITACJA – kąpiele perełkowe, borowinowe 
i solankowe, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, 
hydromasaż, aquavibron, fotel do masażu, bioptron, 
Sollux, inhalacje, termokompresy, UGUL, materac 
wibracyjny, solarium, ultradźwięki, magnetronik, masaż 
klasyczny, gimnastyka.

REKREACJA – kawiarnia, bilard, ping-pong, miejsce do gril-
lowania, biblioteka, plac zabaw dla dzieci, taras widokowy, 
wyciąg narciarski około 250 m od ośrodka, bezprzewodowy 
internet na terenie ośrodka.

UWAGI:
 ▪ opiekun bez zabiegów – 170 zł zniżki
 ▪ wyżywienie od obiadu dnia pierwszego do śniadania dnia 

ostatniego
 ▪ diety bez dopłat: cukrzycowa, lekkostrawna, bezglutenowa
 ▪ korzystanie z innych diet ponadstandardowych za dodatkową 

opłatą – 15 zł/dzień
 ▪ dzieci do 3 lat – gratis bez wyżywienia i osobnego miejsca 

do spania, bez zabiegów
 ▪ opłata klimatyczna płatna w ośrodku w dniu przyjazdu,
 ▪ parking niestrzeżony płatny na miejscu 3 zł za dobę
 ▪ dopłata do pokoju 1-osobowego – 25 zł dzień (350 zł turnus)
 ▪ przy grupach zorganizowanych, pobyt kierownika grupy 

bez opłaty – 1 os. na 20 osób
 ▪ istnieje możliwość wykupienia wczasów 10-dniowych bez 

zabiegów, rozpoczynających się w tych samych terminach 
co turnusy 14-dniowe, lecz kończące się 4 dni przed nimi. 
Koszty wczasów 10-dniowych stanowią od około 60% do 
70% ceny turnusów pełnych

PAKIET SKIEROWANIA ZAWIERA:
 ▪ zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i TV
 ▪ wyżywienie 3 razy dziennie z możliwością korzystania z diet
 ▪ 20 zabiegów rehabilitacyjnych + gimnastyka gratis
 ▪ badania wstępne i końcowe
 ▪ opieka pielęgniarska
 ▪ program K.O. (wycieczki, wieczorki taneczne, spacery)
 ▪ ognisko z pieczeniem kiełbasek
 ▪ wycieczka do Kłodzka
 ▪ bal przebierańców

CENTRUM KONFERENCYJNO-REHABILITACYJNE

SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’
– dysfunkcja narządu ruchu – z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dys-
funkcja narządu słuchu, dysfunkcja narządu wzroku, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, 
padaczka, schorzenia układu krążenia, schorzenia układu oddechowego, choroby neurologiczne, 
cukrzyca, choroby wymagające leczenie dietami eliminacyjnymi.

ZŁOTY ŁAN – Lądek Zdrój
WPIS OD/02/0002/17 WAŻNY DO 24.02.2020 ROKU

L.p.

Turnusy rehabilitacyjne 14 dniowe

Termin Pok. 2 os
Pok. 3 lub 
4 os. typu 

studio

1 08.03-22.03 1340 zł 1290 zł

2 24.03-07.04
WIELKANOC

1490 zł 1450 zł

3 09 04-23 04 1340 zł 1290 zł

4 25.04-09.05 1390 zł 1340 zł

5 10.05-24.05 1500 zł 1450 zł

6 26.05-09.06 1550 zł 1450 zł

7 11.06-25.06 1630 zł 1580 zł

8 27.06-11.07 1740 zł 1690 zł

9 13.07-27.07 1740 zł 1690 zł

10 29.07-12.08 1740 zł 1690 zł

11 14.08-28.08 1740 zł 1690 zł

12 30.08-13.09 1720 zł 1670 zł

13 15.09-29.09 1650 zł 1600 zł

14 01.10-15.10 1550 zł 1500 zł

15 17.10-31.10 1490 zł 1440 zł

16 03.11-17.11 1330 zł 1280 zł

17 18.11-02.12 1330 zł 1280 zł

18 04.12-18.12 1330 zł 1280 zł

19
21 12-04 01

BOżE NARODZENIE 
I NOWY ROK

1899 zł 1850 zł

L.p.

Wczasy 10 dniowe – bez zabiegów

Termin Pok. 2 os
Pok. 3 lub 
4 os. typu 

studio

1 08.03-18.03 920 zł 870 zł

2 27 03-06 04 
WIELKANOC

1260 zł    
1220 zł 1450 zł

3 13 04-23 04 920 zł 870 zł

4 25.04-05.05 1020 zł 970 zł

5 10.05-20.05 1040 zł 990 zł

6 26.05-05.06 1040 zł 990 zł

7 11.06-21.06 1040 zł 990 zł

8 27.06-07.07 1040 zł 990 zł

9 13.07-23.07 1040 zł 990 zł

10 29.07-08.08 1040 zł 990 zł

11 14.08-24.08 1040 zł 990 zł

12 30.08-09.09 1040 zł 990 zł

13 15.09-25.09 1040 zł 990 zł

14 01.10-11.10 1040 zł 990 zł

15 17.10-27.10 1010 zł 960 zł

16 03.11-13.11 920 zł 870 zł

17 18.11-28.11 920 zł 870 zł

18 04.12-14.12 920 zł 870 zł

19
23 12-02 01 

BOżE NARODZENIE 
I NOWY ROK

1460 zł 1410 zł

DOMOWA
ATMOSFERA

SMACZNA
KUCHNIA
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33WWW.RESURS.COM.PL REZERWACJA I SPRZEDAŻ MIEJSC: 71 372 40 53

PROGRAM:
DZIEN 1: zbiórka we Wrocławiu godz 7.00.
 Przejazd do Warszawy – Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, 

Przejazd do Białegostoku na nocleg i kolację.

DZIEŃ 2: zwiedzanie Białegostoku z przewodnikiem min: Pałac Branickich, ogrody, 
rynek, ratusz, katedra, sobór św. Mikołaja,

 Przejazd do Kruszynian zwiedzanie: Meczet i Mizar Tatarski

 Powrót do hotelu na kolację przy grillu

DZIEŃ 3: Wycieczka z przewodnikiem Wilno-Troki w Programie min: Ostra Brama, 
Kościół Św. Teresy, Cerkiew Św. Ducha, Plac Ratuszowy, Kościół Św. Ducha, 
Uniwersytet Wileński, Kościół Św. Anny I Bernardynów, Katedra Wileńska, 
Kościół Św. Piotra i Pawła, cmentarz Troki – Zamek Wielkich Książąt Litewskich
Powrót do hotelu na kolacje i nocleg

DZIEŃ 4: zwiedzanie Tykocin z przewodnikiem: Synagoga, Kościół św. Trójcy 

CENA: 1010 zł / osoba

CENA ZAWIERA:
 ▪ 3 noclegi w pokojach 2,3 osobowych w hotelu w Białymstoku
 ▪ Wyżywienie: 3 x śniadania w formie bufetu w hotelu, 2 x obiadokolacja w hotelu, 1 

x kolacja przy grillu w hotelu, 1 x posiłek w Trokach, 1 x obiad w drodze powrotnej 
do Wrocławia

 ▪ Opieka pilota i przewodnika
 ▪ Bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
 ▪ Transport autokarowy

UWAGI:
 ▪ wycieczka odbędzie się przy min 35 uczestnikach,
 ▪ program wycieczki, kolejność zwiedzania może ulec zmianie,
 ▪ dopłata do pok. 1 osobowego 140 zł

L.p.

Wczasy 10 dniowe – bez zabiegów

Termin Pok. 2 os
Pok. 3 lub 
4 os. typu 

studio

1 08.03-18.03 920 zł 870 zł

2 27 03-06 04 
WIELKANOC

1260 zł    
1220 zł 1450 zł

3 13 04-23 04 920 zł 870 zł

4 25.04-05.05 1020 zł 970 zł

5 10.05-20.05 1040 zł 990 zł

6 26.05-05.06 1040 zł 990 zł

7 11.06-21.06 1040 zł 990 zł

8 27.06-07.07 1040 zł 990 zł

9 13.07-23.07 1040 zł 990 zł

10 29.07-08.08 1040 zł 990 zł

11 14.08-24.08 1040 zł 990 zł

12 30.08-09.09 1040 zł 990 zł

13 15.09-25.09 1040 zł 990 zł

14 01.10-11.10 1040 zł 990 zł

15 17.10-27.10 1010 zł 960 zł

16 03.11-13.11 920 zł 870 zł

17 18.11-28.11 920 zł 870 zł

18 04.12-14.12 920 zł 870 zł

19
23 12-02 01 

BOżE NARODZENIE 
I NOWY ROK

1460 zł 1410 zł

Podlasie i Wilno – 27-30.09.2021
Wycieczka odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy min. 35 os.
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34 Po zdrowie z Resursem REHABILITACJA - WYPOCZYNEK - 2021

PROGRAM:
Dzień 1: zbiórka we Wrocławiu godz 7.00.
 Przejazd do Puław –zwiedzanie z przewodnikiem min Pałac Czartoryskich, 

Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Pałac Marynki
 Przejazd do Kazimierza – zwiedzanie min: Kościół Jana Chrzciciela i Św. 

Bartłomieja, klasztor o.o Franciszkanów, ruiny zamku, Góra Trzech Krzyży
 Przejazd do hotelu w Kazimierzu na nocleg i kolację 

Dzień 2: zwiedzanie Lublina z przewodnikiem min: Stare Miasto, Ratusz, Brama 
Krakowska, katedra, Bazylika oo Dominikanów, podziemia browaru Perła

 Powrót do hotelu na kolację

 Po kolacji ognisko z pieczeniem kiełbasek  

Dzień 3: przejazd do Janowca – zwiedzanie Dworu Szlacheckiego + skansen,

 przejazd do Sandomierza, zwiedzanie Sandomierza szlakiem księdza 
Mateusza z przewodnikiem min: Stare Miasto, dziedziniec zamkowy, Rynek, 
Bazylika Katedralna, przejście trasą podziemną

 Powrót do hotelu na kolację i nocleg 

Dzień 4: przejazd do Nałęczowa – spacer po miejscowości bez przewodnika,

 Wyjazd do Wrocławia 

CENA: 920 zł / osoba

CENA ZAWIERA:
 ▪ 3 noclegi w pokojach 2,3 osobowych w hotelu w Kazimierzu Dolnym
 ▪ Wyżywienie: 3 x śniadania w formie bufetu w hotelu, 3 x obiadokolacja w hotelu, 

ognisko z kiełbaskami , 1 x obiad w drodze powrotnej do Wrocławia
 ▪ Opieka pilota i przewodnika
 ▪ Bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
 ▪ Transport autokarowy 

UWAGI:
 ▪ wycieczka odbędzie się przy min 35 uczestnikach,
 ▪ program wycieczki, kolejność zwiedzania może ulec zmianie,

Kazimierz – Lubin – Sandomierz – 21.10-24.10.2021
Wycieczka odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy min. 35 os.



Uwaga: Organizator zastrzega sobie, że w przypadku znaczącej zmiany podatku VAT ceny zawarte w katalogu mogą ulec zmianie.

*Za dzień rezygnacji uznaje się dzień wpływu pisma zawierającego rezygnację do siedziby Organizatora.

Warunki uczestnictwa
w imprezach organizowanych przez 

§ 1
Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy 
i określają zasady uczestnictwa w imprezach organizowanych 
przez RESURS.

§ 2
Zawarcie Umowy następuje wraz z chwilą podpisania 
Umowy przez obie strony oraz wpłaceniu przez Klienta zadatku 
w wysokości min. 300 zł / osoba. Wpłaty należy dokonać w Kasie 
Spółdzielni lub na Konto:
Pekao S.A. 92 1240 6670 1111 0010 9425 8212.
Umowy dostarczone do klienta za pośrednictwem poczty wyma-
gają bezwzględnie podpisania i odesłania jednego egzemplarza 
na adres Organizatora.

§ 3
Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie wynikającym 
z zawartej umowy, stanowi podstawę do rozwiązania umowy.

§ 4
1. Pełna kwota usługi wynikająca z zwartej umowy winna być 

zapłacona na 30 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia.
2. Przy zawieraniu umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed 

datą rozpoczęcia danej usługi, należy wpłacić 100% wartości 
zakupionej usługi. 

§ 5
Uczestnik podpisując umowę oświadcza tym samym, że jego 
stan zdrowia oraz osób mu towarzyszących pozwala na udział 
w imprezie organizowanej przez RESURS.

§ 6
RESURS zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy na 7 dni 
przed planowaną datą jej rozpoczęcia z ważnych przyczyn, 
a w każdej chwili z przyczyn niezależnych od organizatora bez 
konsekwencji wynikających z art. 394 par. 1 KC. W tej sytuacji 
RESURS zaproponuje zmianę imprezy lub zobowiązany jest do 
zwrotu wpłaconej przez uczestnika kwoty w pełnej wysokości.

§ 7
W przypadku istotnych zmian w wykupionej imprezie, które 
mogą być dokonane najpóźniej na 14 dni przed datą świadczenia 
usługi, uczestnik nie zgłaszający rezygnacji najpóźniej na 7 dni 
przed datą wyjazdu automatycznie wyraził zgodę na zapropo-
nowane zmiany.

§ 8
RESURS nie zawiera indywidualnych polis od Następstw Nieszczę-
śliwych Wypadków i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

§ 9
Warunki rezygnacji z imprezy:
1. Klient ma prawo do rezygnacji z imprezy przez cały czas trwa-

nia umowy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu 
stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dacie 
w której klient nie wykona czynności określonych w umowie, 

takich jak: uzupełnienie wpłat do pełnej wysokości ceny 
imprezy, dostarczenie odpowiednich danych i dokumentów.

2.  Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wniesionych wpłat, 
jeżeli udział w imprezie nie dochodzi do skutku z przyczyn 
leżących po stronie Organizatora.

3. W sytuacji rezygnacji z udziału w imprezie (odstąpienie od 
umowy) przez klienta, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej 
kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty stanowiącej 
równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej 
niż ustalona w dalszej części niniejszego punktu Warunków 
Uczestnictwa, poniesionych przez Organizatora w związku 
z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy:
a) Do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy: 50 zł
b) 30 a 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy: 300 zł
c) 13 a 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy: 50% wartości 

imprezy
d) 3 dni i krócej przed datą rozpoczęcia imprezy: 90% wartości 

imprezy
4. Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Organizator 

może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu, z którego 
Klient nie skorzystał.

5. Przy zmianie terminu lub ośrodka – koszty obsługi zmiany 
wynoszą 30 zł/os

6. Organizator może odstąpić od naliczenia kosztów w sytua-
cjach nadzwyczajnych potwierdzonych odpowiednim pismem 
urzędowym lub medycznym, jednak koszty obsługi rezygnacji 
w wysokości 50 zł są obligatoryjne.

§ 10
Uczestnik odpowiada za szkody powstałe w ośrodku z jego winy 
i zobowiązany jest do pokrycia szkody na miejscu.

§ 11
Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonej usługi należy kie-
rować bezpośrednio do organizatora w formie pisemnej w ciągu 
30 dni od daty zakończenia imprezy.
Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

§ 12
1. Resurs nie dokonuje zwrotu za świadczenia, które nie zostały 

w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta 
(rezygnacja z części lub całości świadczeń, spóźnienia na 
miejsce zbiórki, skrócenie pobytu itp.).

2.  a nieodpowiednie zachowanie Klienta podczas imprezy nara-
żające innych na utratę zdrowia lub uszkodzenie mienia oraz 
nadużywanie alkoholu Organizator ma prawo wydalić Klienta 
z ośrodka na jego koszt, jak również obciążyć go wszelkimi 
kosztami związanymi z procedurą formalno-prawną (np. we-
zwanie lekarza, służb porządkowych, dowóz do stacji PKP lub 
PKS i inne).

§ 14
W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastoso-
wanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy 
z dnia 29.08.1997 roku o usługach turystycznych i Ustawy o Reha-
bilitacji Zawodowej i Społecznej z 1997 r. z dalszymi poprawkami.



Duszniki Zdrój
ul. Zielona 4
57-340 Duszniki Zdrój
tel. 74 866 94 44
belweder@resurs.com.pl

BELWEDER

Mrzeżyno
Al. Tysiąclecia 23
72-330 Mrzeżyno
tel. 91 386 61 22
nadmorski@resurs.com.pl

NADMORSKI

Sarbinowo Morskie
ul. Nadmorska 55

76-034 Sarbinowo
tel. 94 347 03 00

adhara@resurs.com.pl

ADHARA

OŚRODKIOŚRODKI
SCRM RESURSSCRM RESURSspółdzielcze 

    CENTRUM REHABILITACYJNO-MEDYCZNE

www.resurs.com.pl


