
OFERTA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH  

Z PRZEJAZDEM AUTOKAROWYM 

JJAARROOSSŁŁAAWWIIEECC  
 

Jarosławiec – popularny kurort wypoczynkowy, z 
pięknymi, malownicznymi klifami i największą 

sztuczną plażą w Europie, zwaną „polskim Dubajem”.  

 
OOśśrrooddeekk  KKoolloonniijjnnoo--WWcczzaassoowwyy  „„RRAAFFAA””  

uussyyttuuoowwaannyy  jjeesstt  ww  cceennttrruumm  JJaarroossłłaawwccaa  nnaa  

ooggrrooddzzoonnyymm  ii  ddoozzoorroowwaannyymm  tteerreenniiee    ppoowwiieerrzzcchhnnii  

11,,55  hhaa..  OOśśrrooddeekk  sskkłłaaddaa  ssiięę  zz      

33  ppaawwiilloonnóóww  mmiieesszzkkaallnnyycchh,,  jjaaddaallnnii,,  ssaallii  ddyysskkootteekkoowweejj,,  ssaallii  tteelleewwiizzyyjjnneejj,,  22  śśwwiieettlliicc,,  hhaallii  ssppoorrttoowweejj..  PPoonnaaddttoo  

oobbiieekktt  ddyyssppoonnuujjee::  rreessttaauurraaccjjąą,,  ww  kkttóórreejj  ooddbbyywwaajjąą  ssiięę  mm  iinn  wwiieecczzoorrkkii  ttaanneecczznnee,,  kkrryyttyymm  bbaasseenneemm  zz  

ppooddggrrzzeewwaannąą  wwooddąą,,  ssaauunnąą  iinnffrraarreedd,,  ttęężżnniiąą  ssoollaannkkoowwąą,,  ppllaacceemm  zzaabbaaww,,  mmiieejjsscceemm  nnaa  ggrriillll//ooggnniisskkoo  oorraazz  

bbooiisskkaammii  ssppoorrttoowwyymmii  ddoo  ggrryy  ww::  ssiiaattkkóówwkkęę,,  ssiiaattkkóówwkkęę  ppllaażżoowwąą,,  kkoosszzyykkóówwkkęę,,  ppiiłłkkęę  nnoożżnnąą..  CCiiąąggii  

kkoommuunniikkaaccyyjjnnee  wweewwnnąąttrrzz  oośśrrooddkkaa  ssąą  łłaaggooddnnee,,  uuttwwaarrddzzoonnee,,  ssiieećć  WWII--FFii  aa  tteerreenniiee  ccaałłeeggoo  oośśrrooddkkaa,,  ppaarrkkiinngg  

ddoozzoorroowwaannyy..  ZZaakkwwaatteerroowwaanniiee  ww  ppookkoojjaacchh  22,,  33  ooss..  zz  ppeełłnnyymm  wwęęzzłłeemm  ssaanniittaarrnnyymm,,  TTVV,,  cczzaajjnniikkiieemm..  

 
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. 

OORRGGAANNIIZZAATTOORR  TTUURRNNUUSSUU::  BBIIUURROO  TTUURRYYSSTTYYKKII  KKRRAAJJOOWWEEJJ  II  ZZAAGGRRAANNIICCZZNNEEJJ  

„„HHOORRYYZZOONNTT””  SS..CC..  

9900--445566  ŁŁóóddźź  uull..  PPiioottrrkkoowwsskkaa  224499//225511  

tteell..  4422  663377--0099--0000,,    663377--5566--5522  tteell  kkoomm::  551199--114400--880000  
www.horyzont.travel.pl,,    bbiiuurroo@@hhoorryyzzoonntt..ttrraavveell..ppll  

 

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

