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Oferta na 2018 r
Turnusy usprawniająco- rekreacyjne organizowane w
Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy FAMA-STA w Mrzeżynie ul. Kołobrzeska 32
Baza noclegowa: pokoje 2,3,4-osobowe, wszystkie z pełnym węzłem
sanitarnym, część pokoi dostosowana do potrzeb osób poruszających
się na wózkach, dopłata do pokoju 1-os-350zł za turnus,
Wyposażenie: W pawilonie A i B w pokojach: TV, czajnik, sprzęt plażowy –
jeden leżak, parawan, koc plażowy, ręczniki.
Wyżywienie: trzy posiłki/ obiad podawany, śniadanie i kolacja formie bufetu/.
Turnus rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną. Istnieje możliwość z odpłatnego
skorzystania z diet: bezglutenowa- 280zł, cukrzycowa, wegetariańska,
bezmleczna, wątrobowa -210zł lekkostrawna-140zł,inne wg kalkulacji
sporządzonej przez dietetyka ośrodka.
Zabiegi lecznicze – badanie lekarskie i zlecenie zabiegów (20 zabiegów w
trakcie 14-dniowego turnusu /-wanna do hydromasażu, wanna do masażu
kończyn górnych, wanna do masażu kończyn dolnych, kabina masażowoparowa, aquavibron, fotele terapeutyczne i leżanki masujące, materac
magnetyczny, krioterapia punktowa,lampa solux i solaris,laser terapeutyczny,
stymat S-210, stymat S-300, pulsotronic, magnetronic ,okłady
borowinowe,inhalacje,UGUL. Całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska.
Program rehabilitacji społecznej – wieczorki taneczne przy muzyce na żywo
i przy muzyce mechanicznej, ognisko z pieczeniem kiełbasek, karaoke,
biesiadowanie,spacery, bezpłatne wypożyczenie kijków do nordic walking,
konkursy z nagrodami, bezpłatne korzystanie z odkrytego basenu, księgozbioru,
boisk do siatkówki plażowej, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, do
badmintona, kortu tenisowego, stołów do tenisa, placu zabaw, siłowani ze
sprzętem fitness, odpłatna wypożyczalnia rowerów turystycznych.
Ośrodek "FAMA-STA" położony jest przy głównej ulicy Mrzeżyna w
odległości ok. 350 metrów od plaży. Teren ośrodka obejmuje niemalże pięć ha.
Znajdziecie tu Państwo nie tylko budynki hotelowe, stołówkę, kawiarnię, salę
dyskotekową a także obiekty sportowo – rekreacyjne. Na terenie ośrodka można
skorzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu ,odpłatnego niestrzeżonego
parkingu. Ośrodek posiada wpis do rejestru Ośrodków uprawnionych do przyjmowania

Cena Cena
op.
uczes
b/zab. z zab.

Lp.

Termin

1.

27.04. – 11.05.

1099,-

1323,-

2.

11.05. – 25.05.

1099,-

1323,-

3.

25.05. – 08.06.

1246,-

1470,-

4.

10.06. – 24.06.

1358,-

1582,-

5.

04.08. – 18.08.

1568,-

1792,-

6.

18.08. – 01.09.

1428,-

1652,-

7.

01.09. – 15.09.

1246,-

1470,-

8.

15.09. – 29.09.

1099,-

1323,-



zorganizowanych grup turnusowych nr OD/32/0027/16 ważny do 16.05.2019r /zobacz
wpis OD/ a także wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
OR/32/0002/17 ważny do 27.02.2020r /zobacz wpis OR/
Grupy osób wg dysfunkcji lub - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
schorzenia:
poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na
wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu słuchu
- z upośledzeniem umysłowym
- z chorobą psychiczną
- z padaczką
- ze schorzeniami układu krążenia

ceny z VAT zwolnionym-wyłącznie dla
osób niepełnosprawnych z ważnym
orzeczeniem i wymaganych
opiekunów,dla osób bez ważnego
orzeczenia + VAT 8%,

Zamówienia prosimy kierować pod adresem:
Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”, Spółdzielnia Osób Prawnych, ul. B. Głowackiego 1,65-301 Zielona Góra
tel. 68 4537400, fax 68 4537401
dział turnusów: 68 4537403, 4537405,

e-mail: sekretariat@turnusy.eu

www.turnusy.eu

Zapraszamy do współpracy, gwarantujemy dobry poziom usług !

- z dysfunkcją narządu słocu

- ze schorzeniami układu krążenia
- ze schorzeniami układu oddechowego

sekretariat@turnusy.eu

www.turnusy.eu

