TURNUSY REHABILITACYJNE

z przejazdem autokarowym

DARŁÓWKO ZACHODNIE

Darłówko może pochwalić się nowoczesną infrastrukturą
rekreacyjną, czego dowodem jest park wodny z
prawdziwą wodą morską. Władze miejskie dbają o bogaty
letni program imprez kulturalno - rozrywkowych.
Najbliższa okolica, pełna urokliwych krajobrazów to
dobre miejsce na wycieczki piesze i rowerowe.

OŚRODEK WCZASOWY „RÓŻA WIATRÓW”
wyposażony jest w budynek hotelowy, bazę zabiegową oraz
dwukondygnacyjny pawilon wczasowy i domki wczasowe o podwyższonym standardzie. Wszystkie pokoje zarówno w domkach jak i
pawilonie wczasowym wyposażone są w pełen węzeł sanitarny, TV, lodówkę, czajnik, telefon. Recepcja i jadalnia znajduje się w budynku
hotelowym, oddalonym od pawilonu i domków wczasowych ok 150m.
Na dużym ładnie zagospodarowanym terenie ośrodka znajdują się: kryty basen z podgrzewaną wodą, wiata z przeznaczeniem
na organizację imprez z grillowaniem, piękny ogród , sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń, zewnętrzne szachy, hala sportowa, plac zabaw
dla dzieci, kort tenisowy, boisko do piłki plażowej, pole do minigolfa oraz bulli, trampolina, bogato wyposażona sala zabaw dla dzieci
z mini biblioteką z bajkami, pokój rekreacyjny z bilardem, piłkarzykami, stołem do gry w ping ponga oraz darts.

Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych dla osób z następującymi
schorzeniami: narządu ruchu (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), upośledzeniem umysłowym,
chorobą psychiczną, padaczką, układu krążenia, układu oddechowego, kobiety po mastektomii, narządów wydzielania
wewnętrznego, onkologicznymi, neurologicznymi, alergią, z zaburzeniami głosu i mowy, cukrzycą, całościowe zaburzenia
rozwojowe, z autyzmem, z chorobami dermatologicznymi, endokrynologicznymi, reumatycznymi
Stosowane zabiegi: lampa sollux, lampa bioptron, laseroterapia, magnetostymulacja, ultradźwięki, hydromasaż,
okłady fango, krioterapia miejscowa, inhalacje, prądy TENS, wirówka do hydroterapii, drenaż limfatyczny aparatem BOA,
fotel masujący, gimnastyka

Termin turnusu:

Koszt uczestnictwa
z zabiegami rehabilitacyjnymi:

27.05 – 10.06.2022

2.020,00 zł

28.08 – 11.09.2022

1.980,00 zł

Cena obejmuje: 14 noclegów – zakwaterowanie w pawilonie oraz domkach wczasowych o podwyższonym
standardzie: pok. 2, 3 os. z pełnym węzłem sanitarnym,14 dni żywieniowych - wyżywienie 3 x dziennie
(pierwsze świadczenie żywieniowe - kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie żywieniowe - śniadanie +
suchy prowiant w zamian za obiad w dniu wyjazdu), diety: cukrzycowa, lekkostrawna, do 20 zabiegów
rehabilitacyjnych według wskazań lekarza, opiekę medyczną (dwie wizyty u lekarza: badanie wstępne
i końcowe), opiekę pielęgniarki, realizację programu turnusu rehabilitacyjnego m.in. 2 wieczorki – powitalny
i pożegnalny z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek, spotkania integracyjne, spacery, wycieczki
piesze, 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. 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!
Opiekun bez zabiegów- cena turnusu pomniejszona o 100 zł
Dopłata do pokoju 1 os. - 350,00 zł
Dopłata do diet: wątrobowa, odciążająca, wegetariańska – 100,00 zł do całego pobytu,
bezglutenowa, bezmleczna – 250,00 zł
dzieci do 3 lat – 210 zł opłata za media na pobycie wczasowym, uczestnik turnusu jak poniżej:
dzieci od 3-6 lat z 1/2 wyżywienia, wspólne spanie – 280,00 zł zniżki
dzieci od 3-12 lat 1/2 wyżywienia, oddzielne spanie – 140,00 zł zniżki
zakwaterowanie w pokoju 3 os. - zniżka 140,00 zł od osoby – dostępność po uzgodnieniu z ośrodkiem

Cena nie obejmuje transportu, taksy klimatycznej, którą uczestnicy zobowiązani są uiścić na miejscu w Ośrodku
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 kom: 519 140 800
www.horyzont.travel.pl ; biuro@horyzont.travel.pl

