
OFERTA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH NA 2023 ROK 
Z PRZEJAZDEM AUTOKAROWYM  

BRENNA – to miejscowość turystyczna 

położona w centrum Beskidu Śląskiego w dolinie rzeki 
Brennicy. Liczne szlaki turystyczne, jak szlak na Kotlarz, 
Błatnią, Utor oraz Trzy Kopce, są zdecydowanym atutem 

dla osób lubiących piesze wycieczki. Jest to miejsce 
idealne dla osób ceniących ciszę i spokój. Brenna 
położona jest blisko większych miasta takich jak: 

Skoczów, Ustroń czy Wisła. 

OO?? rrooddeekk  WWcczzaassoowwoo--RReehhaabbiilliittaaccyyjjnnyy  „„MMAALLWWAA””  

-- położony jest z dala od zgiełku,  

u ujścia potoku Jatny do rzeki Brennicy 
pozwalającego rozkoszować się widokiem na 

pobliskie pasma górskie które sprzyjają 
odpoczynkowi i relaksowi. Ośrodek dysponuje przestronnymi pokojami 2 i 3 osobowymi oraz 

apartamentami typu studio. Wszystkie pokoje i apartamenty posiadają łazienkę, telefon, TV-SAT i 
internet bezprzewodowy. Ośrodek posiada własną restaurację, kawiarnię i karczmę. Przy ośrodku 

znajduje się rekreacyjny plac zabaw oraz zamykany, monitorowany parking.   
Ośrodek przyjmuje osoby z następującymi schorzeniami: endokrynologicznymi, 

laryngologicznymi, metabolicznymi, cukrzycą, narządu ruchu (z wyłączeniem osób na wózkach), układu 
krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi, reumatycznymi, krwiotwórczego, moczowo-

płciowego, pokarmowego, narządów wydzielania wewnętrznego, z padaczką, chorobą psychiczną, 
upośledzeniem umysłowym, kobiety po mastektomii, z otyłością, z chorobami wymagającymi leczenia 

dietami eliminacyjnymi Stosowane zabiegi: ultradźwięki, diadynamik, laser podczerwieni, prądy 
Traberta, jonoforeza, tonoliza, kąpiel perełkowa, wirowa, masaż pdwodny, bicze szkockie, gimnastyka 

indywidualna oraz zbiorowa, korekcyjna i oddechowa, krioterapia miejscowa, masaż leczniczy, sportowy, 
drenaż limfatyczny z odchudzaniem, siłownia, sauna. 

Termin turnusu: Uczestnik z zabiegami Opiekun bez zabiegów  

24.07 – 07.08.2023 2.600,00 zł 2.500,00 zł 

 

Cena obejmuje: 14 noclegów, 14 dni żywieniowych (wyżywienie 3 x dziennie), zabiegi 
rehabilitacyjne wg wskazań lekarza – do 30 zabiegów, realizację programu turnusu 
rehabilitacyjnego m. in.  piesza wycieczka do Domu Zielin „Przytulia” w Brennej, wycieczka 
autokarowa do „Chaty Chleba” w Górkach Małych, przejazd bryczką po Brennej, wieczorek 
taneczny, występ kapeli góralskiej, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 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. 100,00 zł od osoby. 

Przejazd autokarem: 

UWAGA!   

Dzieci do lat 3  bez świadczeń – pobyt nieodpłatnie 

Dzieci 3 – 7 lat – 50% ceny turnusu 
Dopłata do pokoju jednoosobowego - 200 zł ( 3 pokoje ) 

Dopłata do pokoju z balkonem- 50 zł 

Dopłata do pokoju typu studio dla dwóch osób- 700 zł 

OORRGGAANNIIZZAATTOORR  TTUURRNNUUSSUU::  BBIIUURROO  TTUURRYYSSTTYYKKII  KKRRAAJJOOWWEEJJ  II  ZZAAGGRRAANNIICCZZNNEEJJ    
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BRENNA – to miejscowość turystyczna 

położona w centrum Beskidu Śląskiego w dolinie rzeki 
Brennicy. Liczne szlaki turystyczne, jak szlak na Kotlarz, 
Błatnią, Utor oraz Trzy Kopce, są zdecydowanym atutem 

dla osób lubiących piesze wycieczki. Jest to miejsce 
idealne dla osób ceniących ciszę i spokój. Brenna 
położona jest blisko większych miasta takich jak: 

Skoczów, Ustroń czy Wisła. 

OO?? rrooddeekk  WWcczzaassoowwoo--RReehhaabbiilliittaaccyyjjnnyy  „„MMAALLWWAA””  

-- położony jest z dala od zgiełku,  

u ujścia potoku Jatny do rzeki Brennicy 
pozwalającego rozkoszować się widokiem na 

pobliskie pasma górskie które sprzyjają 
odpoczynkowi i relaksowi. Ośrodek dysponuje przestronnymi pokojami 2 i 3 osobowymi oraz 

apartamentami typu studio. Wszystkie pokoje i apartamenty posiadają łazienkę, telefon, TV-SAT i 
internet bezprzewodowy. Ośrodek posiada własną restaurację, kawiarnię i karczmę. Przy ośrodku 

znajduje się rekreacyjny plac zabaw oraz zamykany, monitorowany parking.   
Stosowane zabiegi: ultradźwięki, diadynamik, laser podczerwieni, prądy Traberta, jonoforeza, 

tonoliza, kąpiel perełkowa, wirowa, masaż pdwodny, bicze szkockie, gimnastyka indywidualna oraz 
zbiorowa, korekcyjna i oddechowa, krioterapia miejscowa, masaż leczniczy, sportowy, drenaż 

limfatyczny z odchudzaniem, siłownia, sauna. 

 

Termin turnusu: Uczestnik bez zabiegów Uczestnik z zabiegami  

24.07 – 07.08.2023 2.700,00 zł 2.810,00 zł 

 

Cena obejmuje: 14 noclegów, 14 dni żywieniowych (wyżywienie 3 x dziennie), piesza wycieczka 
do Domu Zielin „Przytulia” w Brennej, wycieczka autokarowa do „Chaty Chleba” w Górkach Małych, 
przejazd bryczką po Brennej, wieczorek taneczny, występ kapeli góralskiej, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, w przypadku korzystania z zabiegów: zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza – do 
30 zabiegów, 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. 100,00 zł od osoby. 

Przejazd autokarem: 

UWAGA!   

Dzieci do lat 3  bez świadczeń – pobyt nieodpłatnie 

Dzieci 3 – 7 lat – 50% ceny turnusu 

Dopłata do pokoju jednoosobowego - 200 zł ( 3 pokoje ) 
Dopłata do pokoju z balkonem- 50 zł 

Dopłata do pokoju typu studio dla dwóch osób- 700 zł 
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