OFERTA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

Z PRZEJAZDEM AUTOKAROWYM

JAROSŁAWIEC
Jarosławiec – popularny kurort wypoczynkowy, z
pięknymi, malownicznymi klifami i największą
sztuczną plażą w Europie, zwaną „polskim Dubajem”.

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „RAFA”
usytuowany jest w centrum Jarosławca na
ogrodzonym i dozorowanym terenie powierzchni
1,5 ha. Ośrodek składa się z
3 pawilonów mieszkalnych, jadalni, sali dyskotekowej, sali telewizyjnej, 2 świetlic, hali sportowej. Ponadto
obiekt dysponuje: restauracją, w której odbywają się m in wieczorki taneczne, krytym basenem z
podgrzewaną wodą, sauną infrared, tężnią solankową, placem zabaw, miejscem na grill/ognisko oraz
boiskami sportowymi do gry w: siatkówkę, siatkówkę plażową, koszykówkę, piłkę nożną. Ciągi
komunikacyjne wewnątrz ośrodka są łagodne, utwardzone, sieć WI-Fi a terenie całego ośrodka, parking
dozorowany. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnikiem.
Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych dla osób z
następującymi schorzeniami: z dysfunkcją narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na
wózkach), ze schorzeniami układu krążenia, oddechowego, krwiotwórczego, pokarmowego, neurologicznymi,
kobiety po mastektomii, z autyzmem, celiakią, cukrzycą, zaburzeniami głosu i mowy, z chorobami narządów
wydzielania wewnętrznego, przemiany materii, padaczką, z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną,
zespołem Downa. Stosowane zabiegi: gimnastyka ogólnousprawniająca, inhalacje, lampa Sollux, Bioptron,
masaż automatyczny, leczenie klimatyczne.
Termin turnusu:

Cena / os.z zabiegami –
turnus rehabilitacyjny

Cena/ os z zabiegami –
WCZASY
(bez orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności)

28.05 – 10.06.2022

1920,00 zł

2080,00 zł

01.09 – 14.09.2022

2060,00 zł

2230,00 zł

Cena obejmuje: 13 noclegów – zakwaterowanie w pawilonach, pokoje 2,3 osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym, TV. Wyżywienie 3 x dziennie, + podwieczorek, całodobowa opieka medyczna,
2 serie zabiegów (20 zabiegów w turnusie), realizację programu turnusu rehabilitacyjnego m.in.:
ognisko z pieczeniem kiełbasek, grillowanie w restauracji Witta, wieczorki taneczne, dyskoteki,
kąpiele w krytym basenie z podrzewaną wodą (hydromasaż – dysze masujące, „wylewka” - bicz
wodny), gimnastyka na basenie, tężnia solna, sauna infrared, ubezpieczenie NNW.
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! Ośrodek nie zapewnia ręczników !
Cena nie zawiera transportu oraz opłaty 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

