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Oferta na 2017 r.
Turnusy rehabilitacyjno-usprawniające organizowane
w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „ Klimczok” ul. Okrzei 1,78-111 Ustronie
Baza noclegowa: ośrodek położony jest w pasie nadmorskim, 100 m od morza,
budynek 4-kondygnacyjny , pokoje 1,2, 3-os częściowo z balkonami , z pełnym węzłem
sanitarnym, TV/do wypożyczenia/, radio, telefon, sprzęt plażowy, czajnik, ośrodek
posiada specjalistyczną windę z systemem mówiącym.
Dopłata do pokoju 1-os z balkonem -100zł,bez balkonu 50zł
Ulga w pokoju 2-os bez balkonu – upust 50zł ,w pokoju typu studio – upust 100zł
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie /śniadanie, obiad, kolacja/, możliwość korzystania z diet
cukrzycowej lub lekkostrawnej oraz diet przepisanych przez lekarza.
Zabiegi lecznicze - wg wskazań lekarza -/2 dziennie w dni robocze/ basen z jacuzzi,
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Lp.

Termin

1.

16.03.- 29.03.

840,-

1050,-

2.

31.03.- 13.04.

840,-

1250,-

3.

15.04.- 28.04.

1170,-

1250,-

4.

30.04.-13.05.

1250,-

1250,-

5.

15.05.- 28.05.

1350,-

1350,-

6.

30.05.- 12.06.

1450,-

1450,-

7.

14.06.- 27.06.

1550,-

1550,-

8.

29.06.- 12.07.

1750,-

1750,-

9.

14.07.- 27.07.

1750,-

1750,-

10.

29.07.- 11.08.

1750,-

1750,-

11.

13.08.- 26.08.

1750,-

1750,-

12.

28.08 .- 10.09.

1550,-

1550,-

13.

12.09.- 25.09.

1450,-

1450,-

Oferujemy turnusy dla osób:

14.

02.10.- 15.10.

1350,-

1350,-




















15.

17.10.- 30.10.

1250,-

1250,-

16.

03.11.- 16.11.

1250,-

1250,-

17.

18.11.- 01.12.

1050,-

1050,-

18.

06.12.- 19.12.

1050,-

1050,-

19.

22.12.- 04.01.18

1550,-

1550,-

sauna, masaż leczniczy, magnetronic, diadynamik, okłady borowinowe, masaż
stóp, solux, biotron, zabiegi kinezyterapeutyczne, wyposażona sala gimnastyczna.
W cenie skierowania: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, opieka medyczna,
2 zabiegi dziennie/w dni robocze/ wg wskazań lekarza, badanie lekarskie na początku
I na końcu turnusu, zajęcia rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku, zajęcia
integracyjne w kawiarni, ognisko przy muzyce z pieczeniem kiełbasek od V do X
wycieczka do Kołobrzegu z przewodnikiem
Do dyspozycji gości: sala telewizyjna, świetlica, miejsce na ognisko, grill , nieodpłatny
basen, plac zabaw dla dzieci, Internet ,niestrzeżony nieodpłatny parking, kawiarnia,
biblioteka .
Ośrodek posiada wpis do rejestru Nr OD/32/0025/16 ważny do 26.05.2019r
I OR/14/5/16 ważny do 11.04.2019r
z dysfunkcją narządu ruchu ,z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami reumatycznymi,
z chorobami neurologicznymi
kobiety po mastektomii,
z cukrzycą,
z chorobami układu pokarmowego.
ze schorzeniami układu oddechowego,
ze schorzeniami dermatologicznymi,
z alergią,
z dysfunkcją narządu słuchu,
z dysfunkcją narządu wzroku,
głuchoniewidomi,
z przewlekłymi chorobami wątroby,
ze schorzeniami laryngologicznymi,

Dojazd do Ośrodka we własnym zakresie.

Opłata miejscowa (klimatyczna) obowiązkowa wg cennika Urzędu Miejskiego – płatna w Ośrodku.
Uwaga: opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą również korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, o ile
będą posiadali wniosek kwalifikacyjny na turnus wystawiony przez lekarza.


prosimy kierować pod adresem:
azd do Ośrodka we własnymZamówienia
zakresie.
Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”
Spółdzielnia Osób Prawnych
ul. B. Głowackiego 1
65-301 Zielona Góra
tel. 68 4537400 fax 68 4537401, dział turnusów: 68 4537403,4537404, 4537405,
e-mail: sekretariat@turnusy.eu www.turnusy.eu

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

www.turnusy.eu

