
      
       

 

CENNIK I TERMINY TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH NA ROK 2023 

 
 

 

                  Terminy 

Pokój  

 1-osobowy 

Miejsce  

w pokoju           

2-osobowym 

Miejsce         

 w pokoju       

  3-osobowym 

13.05.2023 – 27.05.2023 4 000,00 zł 3 150,00 zł 3 000,00 zł 

27.05.2023 – 10.06.2023 4 000,00 zł 3 200,00 zł 3 000,00 zł 

10.06.2023 – 24.06.2023 4 100,00 zł 3 300,00 zł 3 000,00 zł 

24.06.2023 – 08.07.2023 4 450,00 zł 3 500,00 zł 3 300,00 zł 

08.07.2023 – 22.07.2023 4 450,00 zł 3 500,00 zł 3 300,00 zł 

22.07.2023 – 05.08.2023 4 450,00 zł 3 500,00 zł 3 300,00 zł 

05.08.2023 – 19.08.2023 4 450,00 zł 3 500,00 zł 3 300,00 zł 

19.08.2023 – 02.09.2023 4 450,00 zł 3 500,00 zł 3 300,00 zł 

02.09.2023 – 16.09.2023 4 450,00 zł 3 500,00 zł 3 300,00 zł 

16.09.2023 – 30.09.2023 4 000,00 zł 3 300,00 zł 3 100,00 zł 

30.09.2023 – 14.10.2023 4 000,00 zł 3 100,00 zł 3 000,00 zł 

   19.12.2023 – 02.01.2024* 4 500,00 zł 3 600,00 zł 3 400,00 zł 

* cena nie obejmuje kosztu Balu Sylwestrowego 

 

Wszystkie ww. ceny są zwolnione z podatku VAT. 

 
1. Turnusy usprawniająco-rekreacyjne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego, osób z cukrzycą, 

niedoczynnością tarczycy, z chorobami neurologicznymi i ze schorzeniami reumatycznymi.  

2. Powyższe ceny obejmują: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja (możliwość 

diety lekkostrawnej i cukrzycowej), 2 badania lekarskie (początkowe i końcowe), do 20 zabiegów 

rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniem lekarza (z wyłączeniem masaży klasycznych, terapii radialnymi 

falami uderzeniowymi, drenażu limfatycznego i diagnostyki stawu BIODEX), opiekę medyczną, bezpłatne 

korzystanie (zgodnie z umową) z: rowerów, kijków Nordic Walking, bilardu, dostęp do Internetu – recepcja-

hol. 

3. W przypadku wystąpienia przeciwskazań do pobierania zabiegów cena nie ulega zmniejszeniu, zamianie  

na inne świadczenia lub przepisaniu na inne osoby. 

4. Turnus rozpoczyna się o godzinie 1400 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 900 zwolnieniem pokoju. 

5. Przybycie wcześniejsze bez uzgodnienia może spowodować konieczność oczekiwania na zwolnienie pokoju. 

6. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. 

7. Ceny nie obejmują opłaty uzdrowiskowej (należność płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek) 

oraz kosztu Balu Sylwestrowego. 

8. Świadczenia żywieniowe: od obiadu pierwszego dnia turnusu do śniadania ostatniego dnia turnusu.  

 

 


