
WCZASY ZDROWOTNE
Z PRZEJAZDEM AUTOKAROWYM

USTRONIE MORSKIE
Ustronie Morskie – niezwykle urocze kąpielisko nadmorskie,
środkowego wybrzeża położone pomiędzy  Koszalinem a
Kołobrzegiem. Specyficzną cechą klimatu Ustronia Morskiego jest
występujący w powietrzu aerozol morski, który poprzez wysoką
zawartość jodu działa leczniczo w terapii górnych dróg
oddechowych.

OŚRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY - „WIKTORIA” - położony jest w centrum Ustronia
Morskiego, ok 150 m od plaży. Ośrodek posiada 100 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4 osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV, większość pokoi posiada balkony; pokoje na III piętrze są bez balkonów, niektóre posiadają okna dachowe, 
oraz ścięty sufit. Na miejscu w obiekcie znajdują się: stołówka, baza zabiegowa – budynek wyposażony jest w windę. Teren 
obiektu jest ogrodzony i dozorowany, posiada płatny parking, plac zabaw dla dzieci, miejsce do wypoczynku i grillowania.

Ośrodek przyjmuje osoby z następującymi schorzeniami:  narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich), narządu słuchu, upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną, padaczką, układu krążenia,
kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, cukrzycą, ukł. oddechowego, endokrynologicznymi,ukł. moczowo-
płciowego, metabolicznymi, ukł. krwiotwórczego, z alergią
Stosowane  zabiegi: masaż  klasyczny,  fotel  masujący,  materac  masujący,  prądy  zmienne,  diadynamik,  pole
magnetyczne,  okłady  borowinowe,  inhalacje  solankowe,  bioptron,  solux,  laser,  masaż  wirowy  kończyn  dolnych,
krioterapia miejscowa, hydromasaż – za dopłatą 

Lp Termin turnusu Osoba dorosła

1 03.07 – 17.07.2021 2 090,00 zł

2 17.08 – 31.08.2021 2 090,00 zł

Cena turnusu obejmuje:  14 noclegów,  14  dni  żywieniowych  (wyżywienie  3  x  dziennie),  świadczenia
żywieniowe rozpoczynają się kolacją pierwszego dnia turnusu a kończą śniadaniem ostatniego dnia turnusu
+ suchy  prowiant  na  czas  podróży,  do  20  zabiegów rehabilitacyjnych  według  wskazań  lekarza,  opiekę
medyczną ( dwie wizyty u lekarza: badanie wstępne i końcowe ), opiekę pielęgniarki, realizację programu
turnusu rehabilitacyjnego, ubezpieczenie NW
Poza  zajęciami  objętymi  programem  turnusu  dodatkowo  dla  osób  zainteresowanych  organizowane  są
odpłatnie  wycieczki  turystyczno  -  krajoznawcze.  Przewidywany  koszt  uczestnictwa  w  tych  wycieczkach
wynosi ok. 60,00 zł od osoby.

Za dodatkową odpłatnością zapewniamy przejazd AUTOKAREM (! przy grupie minimum 40 os !)
lub BUSEM (mniejsze grupy) – koszt przejazdu w obie strony: 200,00 zł / os 

UWAGA! 
Dzieci do 3 lat– bez świadczeń – 350,00 zł (cena nie obejmuje przejazdu)
Dopłata do pokoju 1 osobowego – 300,00 zł (w miarę wolnych miejsc po uzgodnieniu z ośrodkiem)

Zakwaterowanie w pokojach na III piętrze (skosy, bez balkonu) cena pomniejszona o 50,00 zł od osoby 
zniżka nie dotyczy : dzieci,  2 osób zakwaterowanych w pokojach typu STUDIO- 302, 303, 310 oraz 
osób zakwaterowanych w pokojach ze skosami z dopłatą do pokoju 1 osobowego a także pokoi 313,314,315 – pokoje bez skosów
Parking płatny 5, 00 zł za dobę

Cena nie zawiera transportu oraz opłaty klimatycznej, którą uczestnik zobowiązany jest uiścić w dniu
przyjazdu w recepcji ośrodka.

ORGANIZATOR TURNUSU: BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ 
„HORYZONT” S.C. 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 249/251

tel. 42 637-09-00,  637-56-52,  tel/fax. 42 637-08-30
www.horyzont.travel.pl


