TURNUS REHABILITACYJNY PFRON 2019
OD/24/0001/16 ważny do 24.02.2019r. OR/24/0008/17 ważny do 12.05.2020r.
Turnus obejmuje:
 14 noclegów z pełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany),
 badanie lekarskie początkowe i końcowe,
 20 zabiegów leczniczych (poniedziałek - piątek) zleconych przez lekarza wykonywanych przez
wykwalifikowaną kadrę - pracujemy w systemie „jeden pacjent – jeden terapeuta”
 10 x gimnastyka grupowa (poniedziałek - piątek),
 bezpłatna konsultacja z fizjoterapeutą i kosmetologiem
 nowoczesny kryty basen, salka fitness-siłownia - bez ograniczeń,
 wieczorki integracyjne w kawiarni z lampką wina lub słodka niespodzianką,
 spotkania z gawędziarzem lub kapelą góralską (przy sprzyjającej aurze - ognisko)
 dodatkowe atrakcje oferowane przez Ośrodek w danym okresie
Nasze Centrum Rehabilitacji jest zlokalizowane na dwóch poziomach (w ośrodku jest WINDA).

Dostępne zabiegi lecznicze – FIZYKALNE:









krioterapia,
inhalacje,
bioptron,
ultradźwięki,
laseroterapia,
masaż klasyczny (odcinek),
borowina,
solux,







pole magnetyczne,
grota solna,
gimnastyka grupowa w basenie,
fonoforeza (ultradźwięki + maść),
zabiegi z zakresu elektroterapii (m.in.
interdyn, jonoforeza z lekiem, diadynamik,
tens)

Dostępne typy turnusów:


Turnus rehabilitacyjny BASIC 14 noclegów - 20 zabiegów fizykalnych z powyższej listy

 Turnus rehabilitacyjny PRESTIGE 14 noclegów - 20 zabiegów:
4 x terapia manualna lub masaż klasyczny odcinek lub ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą
16 x zabiegi fizykalne z powyższej listy
 Turnus przeciwobrzękowy i dla Amazonek 14 noclegów - 20 zabiegów:
9 manualny drenaż limfatyczny (bandażowanie wg dyspozycji lekarza),
11 x zabiegi fizykalne z poniższej listy:
 krioterapia,
 BOA – masaż uciskowy (mechaniczny)
 inhalacje,
kończyn górnych i dolnych
 bioptron,
 gimnastyka grupowa w basenie
Gabinety zabiegowe dodatkowo wyposażone w nowoczesny sprzęt (aparat USG do celów terapii, falę
uderzeniową – FSWT, pole magnetyczne PST), jak również salę do ćwiczeń w systemie Neurac (SET).
Specjalizujemy się w rehabilitacji schorzeń z zakresu:
 ortopedii, traumatologii i reumatologii
 neurologii
 pulmonologii i kardiologii
 onkologii (kobiety po mastektomii)
 cukrzycy
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TURNUS REHABILITACYJNY PFRON 2019
OD/24/0001/16 ważny do 24.02.2019r. OR/24/0008/17 ważny do 12.05.2020r.

Terminy turnusów z dofinansowaniem PFRON w roku 2019:
Turnus BASIC
Cena / osobę
Pokój typu STANDARD

Turnus PRESTIGE
Cena / osobę
Pokój typu STANDARD

Osoba dorosła: 2050 zł

Osoba dorosła: 2150 zł

Dziecko do 10 lat: 1430 zł

Dziecko do 10 lat: 1500 zł

Osoba dorosła: 2250 zł

Osoba dorosła: 2350 zł

11 – 25 sierpnia

Dziecko do 10 lat: 1570 zł

Dziecko do 10 lat: 1640 zł

3 – 17 listopada

Osoba dorosła: 1750 zł

Osoba dorosła: 1850 zł

6 – 20 grudnia

Dziecko do 10 lat: 1220 zł

Dziecko do 10 lat: 1290 zł

pakiety w
terminach:
5 – 19 maja

Pakiet przeciwobrzękowy
i dla Amazonek
Cena / osobę
Pokój typu STANDARD
Osoba dorosła: 2250 zł

30 czerwca –
– 14 lipca

Osoba dorosła: 2450 zł

Osoba dorosła: 1950 zł

Dodatkowe informacje:
 Rabat dla Opiekuna bez zabiegów: 14 noclegów – 200zł / osoby


Rabat dla dzieci do 10 lat (1/2 porcji żywienia) – cena jak w tabeli








Pobyt trzeciej Osoby na dostawce rabat – 20%
Pokój typu Comfort dopłata: + 560zł / osoby
Pokój do pojedynczego wykorzystania dopłata: 14 noclegów + 826zł / osoby
Dodatkowo pobierana jest opłata uzdrowiskowa na rzecz Urzędu Miasta w Ustroniu
Pobyt pupila (tylko psy, małych ras) w wybranych pokojach: + 50 zł / doba
Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu + obiad w formie
prowiantu
 Doba hotelowa od 14:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu
 Oferta pakietowa- rezygnacja z poszczególnych usług nie stanowi podstawy do obniżenia ceny

Oferta obowiązuje w roku 2019 r.
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