
OFERTA TURNUSU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB Z WAŻNYM
ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Z PRZEJAZDEM AUTOKAROWYM
              DZIWNÓWEK

Dziwnówek – to niewielka miejscowość wypoczynkowa,
atrakcyjnie położona pomiędzy Morzem Bałtyckim a Zatoką

Wrzosowską, stanowiącą część Zalewu Kamieńskiego.
Miejscowość położona jest wśród lasów sosnowych nad

samym morzem, posiada szeroką piaszczystą plażę,
nieskażone powietrze i specyficzny morski klimat.

Ośrodek „CONTESSA” - usytuowany jest wOśrodek „CONTESSA” - usytuowany jest w
samym centrum Dziwnówka, w odległości oksamym centrum Dziwnówka, w odległości ok

300 m od plaży. Obiekt składa się z 4300 m od plaży. Obiekt składa się z 4
pawilonów o różnym standardzie –pawilonów o różnym standardzie –

apartamenty, pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe zapartamenty, pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe z
łazienkami, TV, radio, tel. (większość złazienkami, TV, radio, tel. (większość z

balkonami) oraz pokoje 2 i 3 osobowe typu „studio” z TV (2 lub 3 pokoje do wspólnej łazienki) Częśćbalkonami) oraz pokoje 2 i 3 osobowe typu „studio” z TV (2 lub 3 pokoje do wspólnej łazienki) Część
pokoi dostosowana jest dla osób poruszających się na wózkach. Bezpłatny dostęp do internetu WI-FI. Napokoi dostosowana jest dla osób poruszających się na wózkach. Bezpłatny dostęp do internetu WI-FI. Na
terenie ośrodka  znajdują się: stołówka, dwie kawiarnie, sauna, siłownia, gabinety odnowy biologicznej iterenie ośrodka  znajdują się: stołówka, dwie kawiarnie, sauna, siłownia, gabinety odnowy biologicznej i

zabiegów fizjoterapeutycznych, sala konferencyjna, miejsce do grillowania, boisko sportowe,zabiegów fizjoterapeutycznych, sala konferencyjna, miejsce do grillowania, boisko sportowe,
wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego, plac i pokój zabaw dla dzieci.wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego, plac i pokój zabaw dla dzieci.

Ośrodek przyjmuje osoby z następującymi schorzeniami: dermatologicznymi, endokrynologicznymi, kręgosłupa, 
laryngologicznymi, metabolicznymi, onkologicznymi, skóry, chorobą Alzheimera, Parkinsona, cukrzycą, fenyloketonurią, hemofilią, 
mukowiscydozą, narządu ruchu (w tym osoby na wózkach), narządu słuchu, wzroku, układu krążenia, układu oddechowego, 
neurologicznymi, reumatycznymi,układu immunologicznego,krwiotwórczego,moczowo-płciowego, pokarmowego, narządów wydzielania 
wewnętrznego, rozwoju psychoruchowego, z padaczką, chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, MPDz, Zespołem Downa, 
Willipradera, Marfana, kobiety po mastektomii, jąkający się, z alergią, autyzmem, celiakią, całościowe zaburzenia rozwojowe 
Stosowane zabiegi: prądy interferencyjne, magnetoterapia, diadynamik, magnetostymulacja, galwanizacja, jonoforeza, tens, 
laseroterapia, ultradźwięki, sollux, lampa Solaris, aquavibron, fotele masujące, materace masujące, masażer stóp, inhalacje 
indywidualne, okłady borowinowe, hydromasaż, kąpiel perełkowa, wirówka kończyn górnych i dolnych, masaż uciskowy/limfatyczny 
aparatem BOA, ćwiczenia samowspomagane, gimnastyka grupowa, UGUL, fango, sale ćwiczeń (atlas, rowerki, treningowe, stepery, 
bieżnia, drabinki, materace i inne); Zabiegi dodatkowo płatne: masaż klasyczny, ćwiczenia indywidualne, krioterapia.

TERMIN TURNUSU UCZESTNIK 
Z ZABIEGAMI

OPIEKUN BEZ ZABIEGÓW

29.05- 12.06.2022 2 150,00 zł 1 950,00 zł

19.06- 03.07.2022 2 350,00 zł 2 150,00 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  30  zabiegów  rehabilitacyjnych  według  wskazań  lekarza  (masaż  klasyczny,  ćw.  indywidualne  -płatne
dodatkowo),  opiekę  medyczną (dwie  wizyty  u  lekarza:  badanie  wstępne  i  końcowe),  opiekę pielęgniarki,  realizację
programu turnusu rehabilitacyjnego m in: 2 ogniska lub grill  zpieczeniem kiełbasek przy zespole muzycznym, 2 wieczorki
taneczne, gimnastyka poranna, spacery z kijkami Nordic-Walking, ubezpieczenie NNW
Poza zajęciami objętymi programem turnusu dodatkowo dla osób zainteresowanych organizowane są odpłatnie wycieczki
turystyczno - krajoznawcze. Przewidywany koszt uczestnictwa w tych wycieczkach wynosi ok. 80,00 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 lat 8 korzystają ze zniżki w wys. 280,00 zł od ceny turnusu
W okresie 25.06.2022- 28.08.2022 dopłata do pokoju 1 osobowego – 500,00 zł. W pozostałych okresach 
400, 00 zł. Ilość miejsc ograniczona
Parking płatny w okresie od 05.06.2022 do 25.09.2022 – 10,00 zł/doba/ miejsce
dieta bezglutenowa- 400 zł/ os, koszt dopłaty do pozostałych diet ustala recepcja

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 ORGANIZATOR TURNUSU: BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ 
„HORYZONT” S.C. „HORYZONT” S.C. 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 249/25190-456 Łódź, ul. Piotrkowska 249/251

tel. 42 637-09-00,  637-56-52,  tel kom 519 140 800tel. 42 637-09-00,  637-56-52,  tel kom 519 140 800
www.horyzont.travel.plwww.horyzont.travel.pl ; biuro@horyzont.travel.pl ; biuro@horyzont.travel.pl

http://www.horyzont.travel.pl/


OFERTA WCZASÓW 
Z PRZEJAZDEM AUTOKAROWYM

DZIWNÓWEKDZIWNÓWEK

Dziwnówek – to niewielka miejscowość
wypoczynkowa, atrakcyjnie położona
pomiędzy Morzem Bałtyckim a Zatoką
Wrzosowską, stanowiącą część Zalewu

Kamieńskiego. Miejscowość położona jest
wśród lasów sosnowych nad samym morzem,
posiada szeroką piaszczystą plażę, nieskażone

powietrze i specyficzny morski klimat.
Ośrodek „CONTESSA” Ośrodek „CONTESSA” - usytuowany jest w- usytuowany jest w

samym centrum Dziwnówka, w odległości oksamym centrum Dziwnówka, w odległości ok
300 m od plaży. Obiekt składa się z 4 pawilonów o różnym standardzie – apartamenty, pokoje 1, 2, 3 i 4300 m od plaży. Obiekt składa się z 4 pawilonów o różnym standardzie – apartamenty, pokoje 1, 2, 3 i 4
osobowe z łazienkami, TV, radio, tel. (większość z balkonami) oraz pokoje 2 i 3 osobowe typu „studio” zosobowe z łazienkami, TV, radio, tel. (większość z balkonami) oraz pokoje 2 i 3 osobowe typu „studio” z

TV (2 lub 3 pokoje do wspólnej łazienki) Część pokoi dostosowana jest dla osób poruszających się naTV (2 lub 3 pokoje do wspólnej łazienki) Część pokoi dostosowana jest dla osób poruszających się na
wózkach. Bezpłatny dostęp do internetu WI-FI. Na terenie ośrodka  znajdują się: stołówka, dwiewózkach. Bezpłatny dostęp do internetu WI-FI. Na terenie ośrodka  znajdują się: stołówka, dwie
kawiarnie, sauna, siłownia, gabinety odnowy biologicznej i zabiegów fizjoterapeutycznych, salakawiarnie, sauna, siłownia, gabinety odnowy biologicznej i zabiegów fizjoterapeutycznych, sala

konferencyjna, miejsce do grillowania, boisko sportowe, wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego,konferencyjna, miejsce do grillowania, boisko sportowe, wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego,
plac i pokój zabaw dla dzieci.plac i pokój zabaw dla dzieci.

Stosowane  zabiegi: prądy  interferencyjne,  magnetoterapia,  diadynamik,  magnetostymulacja,  galwanizacja,
jonoforeza,  tens, laseroterapia,  ultradźwięki,  sollux, lampa Solaris, aquavibron, fotele masujące,  materace masujące,
masażer stóp, inhalacje indywidualne, okłady borowinowe, hydromasaż, kąpiel perełkowa, wirówka kończyn górnych i
dolnych, masaż uciskowy/limfatyczny aparatem BOA, ćwiczenia samowspomagane, gimnastyka grupowa, UGUL, fango,
sale ćwiczeń (atlas, rowerki, treningowe, stepery, bieżnia, drabinki, materace i inne); 
Zabiegi dodatkowo płatne: masaż klasyczny, ćwiczenia indywidualne, krioterapia.

TERMIN TURNUSU UCZESTNIK PAKIET ZABIEGÓW

29.05- 12.06.2022 2 050,00 zł 200,00 zł

19.06- 03.07.2022 2 300,00 zł 200,00 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, realizację programu K.O. m in: 2 ogniska, 2 wieczorki taneczne, ubezpieczenie NNW

Poza zajęciami objętymi programem turnusu dodatkowo dla osób zainteresowanych organizowane są odpłatnie wycieczki
turystyczno - krajoznawcze. Przewidywany koszt uczestnictwa w tych wycieczkach wynosi ok. 80,00 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 lat 8 korzystają ze zniżki w wys. 280,00 zł od ceny turnusu
W okresie 25.06.2022- 28.08.2022 dopłata do pokoju 1 osobowego – 500,00 zł. W pozostałych okresach 
400, 00 zł. Ilość miejsc ograniczona
Parking płatny w okresie od 05.06.2022 do 25.09.2022 – 10,00 zł/doba/ miejsce

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 ORGANIZATOR TURNUSU: BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ 
„HORYZONT” S.C. „HORYZONT” S.C. 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 249/25190-456 Łódź, ul. Piotrkowska 249/251

tel. 42 637-09-00,  637-56-52,  TEL.KOM 519 140 800tel. 42 637-09-00,  637-56-52,  TEL.KOM 519 140 800
www.horyzont.travel.plwww.horyzont.travel.pl         biuro@horyzont.travel.pl   biuro@horyzont.travel.pl

http://www.horyzont.travel.pl/

