
OFERTA TURNUSU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB Z WAŻNYM 

ORZECZENIEM O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Z PRZEJAZDEM AUTOKAROWYM 

          
  DZIWNÓWEK 

Dziwnówek – to niewielka miejscowość wypoczynkowa, 
atrakcyjnie położona pomiędzy Morzem Bałtyckim a Zatoką 

Wrzosowską, stanowiącą część Zalewu Kamieńskiego. 
Miejscowość położona jest wśród lasów sosnowych nad 

samym morzem, posiada szeroką piaszczystą plażę, 

nieskażone powietrze i specyficzny morski klimat. 

OOśśrrooddeekk  „„CCOONNTTEESSSSAA””  --  uussyyttuuoowwaannyy  jjeesstt  ww  

ssaammyymm  cceennttrruumm  DDzziiwwnnóówwkkaa,,  ww  ooddlleeggłłoośśccii  ookk  

330000  mm  oodd  ppllaażżyy..  OObbiieekktt  sskkłłaaddaa  ssiięę  zz  44  

ppaawwiilloonnóóww  oo  rróóżżnnyymm  ssttaannddaarrddzziiee  ––  

aappaarrttaammeennttyy,,  ppookkoojjee  11,,  22,,  33  ii  44  oossoobboowwee  zz  

łłaazziieennkkaammii,,  TTVV,,  rraaddiioo,,  tteell..  ((wwiięękksszzoośśćć  zz  

bbaallkkoonnaammii))  oorraazz  ppookkoojjee  22  ii  33  oossoobboowwee  ttyyppuu  „„ssttuuddiioo””  zz  TTVV  ((22  lluubb  33  ppookkoojjee  ddoo  wwssppóóllnneejj  łłaazziieennkkii))  CCzzęęśśćć  

ppookkooii  ddoossttoossoowwaannaa  jjeesstt  ddllaa  oossóóbb  ppoorruusszzaajjąąccyycchh  ssiięę  nnaa  wwóózzkkaacchh..  BBeezzppłłaattnnyy  ddoossttęępp  ddoo  iinntteerrnneettuu  WWII--FFII..  NNaa  

tteerreenniiee  oośśrrooddkkaa    zznnaajjdduujjąą  ssiięę::  ssttoołłóówwkkaa,,  ddwwiiee  kkaawwiiaarrnniiee,,  ssaauunnaa,,  ssiiłłoowwnniiaa,,  ggaabbiinneettyy  ooddnnoowwyy  bbiioollooggiicczznneejj  ii  

zzaabbiieeggóóww  ffiizzjjootteerraappeeuuttyycczznnyycchh,,  ssaallaa  kkoonnffeerreennccyyjjnnaa,,  mmiieejjssccee  ddoo  ggrriilllloowwaanniiaa,,  bbooiisskkoo  ssppoorrttoowwee,,  

wwyyppoożżyycczzaallnniiaa  rroowweerróóww  ii  sspprrzzęęttuu  ssppoorrttoowweeggoo,,  ppllaacc  ii  ppookkóójj  zzaabbaaww  ddllaa  ddzziieeccii..  
 
Ośrodek przyjmuje osoby z następującymi schorzeniami: dermatologicznymi, endokrynologicznymi, kręgosłupa, 
laryngologicznymi, metabolicznymi, onkologicznymi, skóry, chorobą Alzheimera, Parkinsona, cukrzycą, fenyloketonurią, hemofilią, 
mukowiscydozą, narządu ruchu (w tym osoby na wózkach), narządu słuchu, wzroku, układu krążenia, układu oddechowego, 
neurologicznymi, reumatycznymi,układu immunologicznego,krwiotwórczego,moczowo-płciowego, pokarmowego, narządów wydzielania 
wewnętrznego, rozwoju psychoruchowego, z padaczką, chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, MPDz, Zespołem Downa, 
Willipradera, Marfana, kobiety po mastektomii, jąkający się, z alergią, autyzmem, celiakią, całościowe zaburzenia rozwojowe 
Stosowane zabiegi: prądy interferencyjne, magnetoterapia, diadynamik, magnetostymulacja, galwanizacja, jonoforeza, tens, 
laseroterapia, ultradźwięki, sollux, lampa Solaris, aquavibron, fotele masujące, materace masujące, masażer stóp, inhalacje 
indywidualne, okłady borowinowe, hydromasaż, kąpiel perełkowa, wirówka kończyn górnych i dolnych, masaż uciskowy/limfatyczny 
aparatem BOA, ćwiczenia samowspomagane, gimnastyka grupowa, UGUL, fango, sale ćwiczeń (atlas, rowerki, treningowe, stepery, 
bieżnia, drabinki, materace i inne); Zabiegi dodatkowo płatne: masaż klasyczny, ćwiczenia indywidualne, krioterapia. 

 

TERMIN TURNUSU UCZESTNIK  
Z ZABIEGAMI 

OPIEKUN BEZ ZABIEGÓW 

21.05 – 04.06.2023 2450,00 zł 2200,00 zł 

 
Cena turnusu obejmuje: 14 noclegów, 14 dni żywieniowych (wyżywienie 3 x dziennie), świadczenia żywieniowe 
rozpoczynają się kolacją pierwszego dnia turnusu a kończą śniadaniem ostatniego dnia turnusu + suchy prowiant na czas 
podróży, do 30 zabiegów rehabilitacyjnych według wskazań lekarza (masaż klasyczny, ćw. indywidualne -płatne 
dodatkowo), opiekę medyczną (dwie wizyty u lekarza: badanie wstępne i końcowe), opiekę pielęgniarki, realizację 
programu turnusu rehabilitacyjnego m in: 2 ogniska lub grill  zpieczeniem kiełbasek przy zespole muzycznym, 2 wieczorki 
taneczne, 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 8 korzystają ze zniżki w wys. 350,00 zł od ceny turnusu 
W okresie 25.06.2023- 27.08.2023 dopłata do pokoju 1 osobowego – 600,00 zł. W pozostałych okresach 

500, 00 zł. Ilość miejsc ograniczona 
Parking płatny w okresie od 04.06.2023 do 24.09.2023 – 15,00 zł/doba/ miejsce 

dieta bezglutenowa- 500 zł/ os, koszt dopłaty do pozostałych diet ustala recepcja 
Cena nie zawiera transportu oraz opłaty klimatycznej, którą uczestnik zobowiązany jest uiścić w dniu 
przyjazdu w recepcji ośrodka. 
 

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/


OFERTA WCZASÓW  

Z PRZEJAZDEM AUTOKAROWYM 

DDZZIIWWNNÓÓWWEEKK  

 
Dziwnówek – to niewielka miejscowość 
wypoczynkowa, atrakcyjnie położona 
pomiędzy Morzem Bałtyckim a Zatoką 
Wrzosowską, stanowiącą część Zalewu 

Kamieńskiego. Miejscowość położona jest 
wśród lasów sosnowych nad samym morzem, 
posiada szeroką piaszczystą plażę, nieskażone 

powietrze i specyficzny morski klimat. 

OOśśrrooddeekk  „„CCOONNTTEESSSSAA””  --  uussyyttuuoowwaannyy  jjeesstt  ww  

ssaammyymm  cceennttrruumm  DDzziiwwnnóówwkkaa,,  ww  ooddlleeggłłoośśccii  ookk  

330000  mm  oodd  ppllaażżyy..  OObbiieekktt  sskkłłaaddaa  ssiięę  zz  44  ppaawwiilloonnóóww  oo  rróóżżnnyymm  ssttaannddaarrddzziiee  ––  aappaarrttaammeennttyy,,  ppookkoojjee  11,,  22,,  33  ii  44  

oossoobboowwee  zz  łłaazziieennkkaammii,,  TTVV,,  rraaddiioo,,  tteell..  ((wwiięękksszzoośśćć  zz  bbaallkkoonnaammii))  oorraazz  ppookkoojjee  22  ii  33  oossoobboowwee  ttyyppuu  „„ssttuuddiioo””  zz  

TTVV  ((22  lluubb  33  ppookkoojjee  ddoo  wwssppóóllnneejj  łłaazziieennkkii))  CCzzęęśśćć  ppookkooii  ddoossttoossoowwaannaa  jjeesstt  ddllaa  oossóóbb  ppoorruusszzaajjąąccyycchh  ssiięę  nnaa  

wwóózzkkaacchh..  BBeezzppłłaattnnyy  ddoossttęępp  ddoo  iinntteerrnneettuu  WWII--FFII..  NNaa  tteerreenniiee  oośśrrooddkkaa    zznnaajjdduujjąą  ssiięę::  ssttoołłóówwkkaa,,  ddwwiiee  

kkaawwiiaarrnniiee,,  ssaauunnaa,,  ssiiłłoowwnniiaa,,  ggaabbiinneettyy  ooddnnoowwyy  bbiioollooggiicczznneejj  ii  zzaabbiieeggóóww  ffiizzjjootteerraappeeuuttyycczznnyycchh,,  ssaallaa  

kkoonnffeerreennccyyjjnnaa,,  mmiieejjssccee  ddoo  ggrriilllloowwaanniiaa,,  bbooiisskkoo  ssppoorrttoowwee,,  wwyyppoożżyycczzaallnniiaa  rroowweerróóww  ii  sspprrzzęęttuu  ssppoorrttoowweeggoo,,  

ppllaacc  ii  ppookkóójj  zzaabbaaww  ddllaa  ddzziieeccii..  
Stosowane zabiegi: prądy interferencyjne, magnetoterapia, diadynamik, magnetostymulacja, galwanizacja, 
jonoforeza, tens, laseroterapia, ultradźwięki, sollux, lampa Solaris, aquavibron, fotele masujące, materace masujące, 
masażer stóp, inhalacje indywidualne, okłady borowinowe, hydromasaż, kąpiel perełkowa, wirówka kończyn górnych i 
dolnych, masaż uciskowy/limfatyczny aparatem BOA, ćwiczenia samowspomagane, gimnastyka grupowa, UGUL, fango, 
sale ćwiczeń (atlas, rowerki, treningowe, stepery, bieżnia, drabinki, materace i inne);  
Zabiegi dodatkowo płatne: masaż klasyczny, ćwiczenia indywidualne, krioterapia. 
 

TERMIN TURNUSU UCZESTNIK  PAKIET ZABIEGÓW 

21.05 – 04.06.2023 2350,00 zł 250,00 zł 

 
Cena turnusu obejmuje: 14 noclegów, 14 dni żywieniowych (wyżywienie 3 x dziennie), świadczenia żywieniowe 
rozpoczynają się kolacją pierwszego dnia turnusu a kończą śniadaniem ostatniego dnia turnusu + suchy prowiant na czas 
podróży, realizację programu K.O. m in: 2 ogniska, 2 wieczorki taneczne, 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 8 korzystają ze zniżki w wys. 350,00 zł od ceny turnusu 

W okresie 25.06.2022- 27.08.2023 dopłata do pokoju 1 osobowego – 600,00 zł. W pozostałych okresach 
500, 00 zł. Ilość miejsc ograniczona 

Parking płatny w okresie od 04.06.2023 do 24.09.2023 – 15,00 zł/doba/ miejsce 
 
Cena NIE ZAWIERA transportu oraz opłaty klimatycznej, którą uczestnik zobowiązany jest uiścić w dniu 
przyjazdu w recepcji ośrodka. 
 

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/

