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Oferta na 2017r
Turnusy usprawniająco-rekreacyjne organizowane
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym’’ Pod Arkadami ”
76-150 Darłowo ul. Admiralska 22-23
I. Baza noclegowa: pokoje 2, 3 i 4-osobowe, wyposażone w łazienkę
z kabiną prysznicową.
Lp.
Termin
Wyposażenie: TV-SAT, czajnik ,podstawową zastawę stołową, ręczniki,
parawan i koc na plażę.
1.
04.05.-18.05.
II. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, serwowane do stolika,
III. Zabiegi lecznicze wg wskazań lekarza (3 dziennie w dni robocze):
Magnetoterapia,krioterapia miejscowa, laseroterapia,
2.
28.05.-11.06
elektroterapia/galwanizacja, jonoforeza, diadynamik, prądy Tens-a, prądy
interferencyjne/, ultradźwięki, światłolecznictwo, inhalacje, fotel masujący,
3.
05.07. -19.07.
mata masująca, basen kryty/woda podgrzewana kolektorami słonecznymi/,
jacuzzi, masaż klasyczny częściowy.
4.
19.07.-02.08.
IV. Zajęcia kulturalno-rekreacyjne: gimnastyka poranna , grill z pieczeniem
kiełbasek ,wieczorek integracyjny i pożegnalny, zajęcia i opieka pod
5.
05.09.-19.09 .
kierunkiem animatora.
Dojazd do Ośrodka we własnym zakresie.
6.
24.09.-08.10.
Budynek A- z windą, Budynek B- z windą i salą wykładową, salą
gimnastyczną ze sprzętem sportowym, ośrodek posiada miejsce do
7.
08.10.-22.10.
grillowania, bilard, bezprzewodowy Internet, bezpłatny dostęp do rowerów
oraz kijków nornic walking , korzystania z sali fitness ze stołem pingpongowym, dartem.
Miejsca parkingowe wzdłuż Ośrodka.
Ośrodek położony jest ok. 150m od morza
Oferujemy turnusy dla osób:
 z upośledzeniem umysłowym
 z padaczką
 z chorobą psychiczną
 ze schorzeniami układu krążenia
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z cukrzycą,
 kobiet po mastektomii,
 z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 z chorobami neurologicznymi,
 z chorobami układu moczowo-płciowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
Ośrodek posiada wpis do rejestru ośrodków nr OD/32/0020/15 ważny do dnia 11.07.2018r oraz wpis
do rejestru organizatorów nr OR/02/0006/16 ważny do 19.02.2019r

Turnus
z
zabiegami

1280,1490,1750,1750,1490,1350,1150,-

Obowiązuje opłata miejscowa (klimatyczna) na turnusie rehabilitacyjnym.
Uwaga: opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą również korzystać z zabiegów leczniczych, o ile będą
posiadali wniosek kwalifikacyjny na turnus wystawiony przez lekarza i korzystanie z zabiegów nie będzie kolidowało
ze sprawowaną opieką. Dla opiekunów bez zabiegów –cena pomniejszona jest o 100zł.
Zamówienia prosimy kierować pod adresem:
Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”
Spółdzielnia Osób Prawnych
ul.B. Głowackiego 1
65-301 Zielona Góra
tel. 068 4537400 fax 068 4537401
dział turnusów: 068 4537403, 4537404, 4537405,
e-mail: sekretariat@turnusy.eu
www.turnusy.eu

Zapraszamy do współpracy, gwarantujemy dobry poziom usług
sekretariat@turnusy.eu

www.turnusy.eu

