TURNUSY REHABILITACYJNE

z przejazdem autokarowym

Mrzeżyno

malownicza miejscowość nadmorska położona wśród sosnowych lasów, niedaleko Kołobrzegu
i
Trzebiatowa. Tutejszy klimat pomaga w leczeniu chorób układu oddechowego.
Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny SUS TRAVEL usytuowany jest na skraju wydmy,
porośniętej lasem sosnowym, przy jednym z głównych zejść na plażę ( dojście ok. 100 m ). To
ogrodzony zalesiony teren o powierzchni 1,7 ha. z sześcioma murowanymi piętrowymi
budynkami z pokojami 1-, 2-, 3-, 4- osobowymi
z łazienką, większość z balkonami. Wszystkie wyposażone w TV, zastawę stołową oraz
czajnik. Ośrodek może jednorazowo przyjąć ok. 350 osób. Na terenie ośrodka znajduje się stołówka, sala konferencyjna, baza rehabilitacyjna,
boisko do siatkówki, bilard, stoły do tenisa, plac zabaw dla dzieci oraz niestrzeżone miejsca postojowe. W ramach pobytu można bezpłatnie
korzystać z siłowni oraz sprzętu do tenisa stołowego, badmintona, piłek do gier zespołowych oraz gier planszowych. Ośrodek dysponuje
bezpłatnym
bezprzewodowym
łączem
internetowym.

Ośrodek

uprawniony

jest

do

przyjmowania

zorganizowanych

grup

turnusowych

dla

osób

z następującymi schorzeniami: narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, cukrzycą, z dysfunkcją narządu słuchu, kobiety po mastektomii,
z autyzmem, z chorobami dermatologicznymi, neurologicznymi, układu krwiotwórczego, układu moczowo- płciowego,
układu pokarmowego, z chorobą Parkinsona, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niedoczynnością tarczycy, z
zaburzeniami głosu i mowy , z zespołem Downa, ze schorzeniami endokrynologicznymi, metabolicznymi, układu
oddechowego, układu krążenia, z padaczką Stosowane zabiegi: DD- diadynamik, IF- prądy intenferensyjne, TENS,

jonoforeza, magnetronic, UD- ultradźwięki, laser, lampa Sollux, lampa BioV, okład borowinowy, kąpiel solankowa,
inhalacja solankowa, krioterapia miejscowa, materac/fotel masujący, masaż klasyczny kręgosłupa- dodatkowo płatny

TERMIN TURNUSU

UCZESTNIK

OPIEKUN BEZ ZABIEGÓW

09.07- 23.07.2022*

2.160,00 zł

2.110,00 zł

23.07- 06.08.2022*

2.160,00 zł

2.110,00 zł

17.09- 01.10.2022

1.660,00 zł

1.610,00 zł

Cena obejmuje: 14 noclegów, 14 dni żywieniowych, wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie i kolacja w formie bufetu)
– pierwsze świadczenie żywieniowe - kolacja w dniu rozpoczęcia turnusu, ostatnie świadczenie żywieniowe śniadanie ostatniego dnia turnusu + suchy prowiant na czas podróży, 2 zabiegi dziennie według wskazań lekarza,
konsultację lekarską (dwie wizyty u lekarza: badanie wstępne i końcowe), całodobową opiekę pielęgniarską,
realizację programu turnusu rehabilitacyjnego, 2 wieczorki taneczne (powitalny i pożegnalny) z muzyką na żywo oraz
poczęstunkiem, 1 biesiadę przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i muzyką na żywo, (* w term: i – 1 wieczorek
taneczny, 2 biesiady przy ognisku) , 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!
Dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 zł
Dzieci do 3 lat bez świadczeń – pobyt bezpłatny
Dzieci od 4 do 7 lat – pełne wyżywienie, własne spanie, bez zabiegów – …............., 00 zł
Dzieci w wieku od 4 do 7 lat korzystające z dofinansowania ze środków PFRON na własnym spaniu, z pełnym wyżywieniem
- cena turnusu z zabiegami rehabilitacyjnymi w wys. dofinansowania, nie mniej jednak niż … , 00 zł
Opłata za pobyt psa/kota 15,00 zł za dobę
Opłata parkingowa 8,00 zł za dobę
Możliwość wypożyczenia sprzętu plażowego- bez opłat
Kaucja zwrotna za wypożyczenie: radia, suszarki- 20 zł
Możliwość wyboru diety lekkostrawnej lub cukrzycowej na podstawie udokumentowanych zaleceń lekarskich

Cena nie obejmuje transportu oraz 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

