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Oferta na 2017r
Turnus usprawniająco- rekreacyjny organizowany
w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym ’’MESKO’’ 78-100 Kołobrzeg ul. Chopina 15A
I. Baza noclegowa: pokoje 1 i 2 osobowe, do pokoi 1 osobowych
obowiązuje dopłata-300,-zł, wszystkie pokoje z pełnym węzłem
sanitarnym, z balkonami.
Wyposażenie: łóżka, foteliki, stolik, lampki nocne, TV , ręczniki, zastawa
stołowa, czajnik na korytarzu, kawiarnia

Lp.

Termin

Cena
skierowania

1.

26.07.- 08.08.17r

2350,-

II. Wyżywienie: trzy posiłki dziennie/śniadanie, obiad, kolacja /, możliwość
stosowania diety –cukrzycowej, wątrobowej, bezglutenowej,
niskokalorycznej,

2.

09.08.- 22.08.17r

2350,-

3.
III. Zabiegi lecznicze - wg wskazań lekarza – kąpiel 4-komorowa, fasony
borowinowe, inhalacje, diadynamik, jonoforeza, gimnastyka indywidualna
i zbiorowa, Aqua- wibron, okłady żelowe – zimne, laseroterapia, krioterapia,
galwanizacja, magnetronik, lampa Sollux, interdyn, ultradźwięki, rowery
treningowe, ćwiczenia siłowe, Atlas’’,
masaż klasyczny, basen solankowy.

23.08.- 05.09.17r

2300,-

.

IV. Działalność KO - ciekawe wycieczki piesze, zwiedzanie zabytków
Kołobrzegu z przewodnikiem, grillowanie, dyskoteki, konkursy, prelekcje,
rozgrywki sportowe.
Na terenie Ośrodka parking – odpłatny, boisko do siatkówki, miejsce
do grillowanie, plac zabaw.









Oferujemy turnusy dla osób:
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną
z padaczką,
ze schorzeniami układu oddechowego,
ze schorzeniami układu krążenia,
z chorobami neurologicznymi,
z cukrzycą,

Uczestnik turnusu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 5000 zł.
Uwaga: Osoby bez orzeczeń o niepełnosprawności, ze skierowaniem na zabiegi będą miały wystawione
faktury za „ wczasy lecznicze”. Uczestnik turnusu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty klimatycznej w dniu
przyjazdu do Ośrodka. 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.

Zamówienia prosimy kierować pod adresem:
Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”
Spółdzielnia Osób Prawnych
ul. Głowackiego 1
65-301 Zielona Góra
tel. 068 4537400 fax 068 4537401
dział turnusów: 068 4537403, 4537404, 4537405,
e-mail: sekreatariat@turnusy.eu www.turnusy.eu

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

