Informacje o produkcie

Sarbinowo - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy VIOLETTA

Cena : 0,00 zł

SARBINOWO
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WCZASOWY VIOLETTA

Wpis do rejestru OD/32/0015/19 ważny do 08.05.2022
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy Violetta położony jest 150 metrów od morza, w centralnej części miejscowości (w pobliżu zjazd na plażę dla wózków).
Ośrodek przyjmuje osoby z następującymi schorzeniami:
- z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
- kobiety po mastektomii,
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobami układu krwiotwórczego,
- z chorobami układu moczowo-płciowego,
- z chorobami układu pokarmowego,
- z chorobą psychiczną,
- z cukrzycą,
- ze schorzeniami układu krążenia
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- z upośledzeniem umysłowym.
Rodzaje zabiegów:
hydromasaże, masaż limfatyczny, masaż mechaniczny, wibracyjny, krioterapia częściowa, laser, lampy sollux i bio, aquavibron, inhalacje, UGUL, kinezyterapia, pole magnetyczne,
elektroterapia, kąpiel siarczanowo-magnezowa. Masaż częściowy kręgosłupa, masaż kończyn górnych i dolnych – płatne dodatkowo.
Zabiegi przysługują osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności i skierowaniem lekarskim na turnus/informacją o stanie zdrowia.
Dla osób bez orzeczenia o niepełnosprawności istnieje możliwość dokupienia zabiegów w ośrodku według cennika.
Zakwaterowanie:
Dwupiętrowy budynek z windą oferujący Gościom pokoje z balkonami, łazienkami i telewizorami: 2,3-os. oraz 2-os. typu studio (2+2) – wspólna łazienka na dwa pokoje; pokoje na
parterze z łazienkami przystosowanymi dla osób poruszających się na wózkach. W pokojach ręczniki, czajniki na korytarzach.
Teren ośrodka jest ogrodzony.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Do dyspozycji Gości:
boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, bilard, sala fitness (wioślarz, stepper, ergometr, UGUL, orbitrek, atlas, bieżnia, rower magnetyczny), suchy basen dla dzieci, sala
gimnastyczna, kawiarnia, parking strzeżony bezpłatny.
Pakiet skierowania zawiera:
- noclegi, wyżywienie 3 x dziennie (śniadania i kolacje - bufet szwedzki, obiady podawane do stołu)
- opieka medyczna
- 3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie według wskazań lekarza (wykonywane w dni robocze) - łącznie 24 zabiegi,
- bogaty program animacyjny: wieczorki taneczne, imprezy kulturalne i sportowe, ogniska, projekcje filmowe, wycieczki autokarowe dodatkowo płatne.
Przejazd autokarem na trasie Piotrków Tryb. - Łódź – Sarbinowo – Łódź - Piotrków Tryb. płatny dodatkowo 150 zł.
Terminy i ceny 2020:

Terminy

Uczestnik w pokoju
typu studio 2+2

Uczestnik w pokoju
3-os. z łazienką

Uczestnik w pokoju
2-os. z łazienką

04.04 - 18.04
WIELKANOC

1240

1390

1490

19.04 - 03.05

1300

1490

1590

04.05 - 18.05

1480

1600

1700

19.05 - 02.06

1640

1780

1880

03.06 - 17.06

1680

1800

1920

18.06 - 02.07

1800

1890

1990

03.07 - 17.07

1850

1990

2250

18.07 - 01.08

1890

2100

2290

02.08 - 16.08

1890

2100

2290
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17.08 - 31.08

1780

1890

1980

01.09 - 15.09

1680

1800

1920

16.09 - 30.09

1480

1600

1700

01.10 - 15.10

1300

1490

1590

Przejazd autokarem na trasie Piotrków Tryb. - Łódź – Sarbinowo – Łódź - Piotrków Tryb. płatny dodatkowo 150 zł.
Dzieci bez dofinansowania PFRON:
- do 3 lat bez świadczeń - bezpłatnie
- 3-7 lat dostawka z wyżywieniem (przy 2 osobach dorosłych) - 30% upustu
- 7-12 lat dostawka z wyżywieniem (przy 2 osobach dorosłych) - 20% upustu
Opiekun - pobyt bez zabiegów.
Turnusy zaczynają się kolacją pierwszego dnia, a kończą śniadaniem. Doba hotelowa: 16.00 - 11.00.
Cena nie zawiera opłaty klimatycznej.

Autokar odjeżdża w dniu rozpoczęcia turnusu:

- Piotrków Trybunalski: z parkingu przy Hotelu Best Western, godz. 6.30
- Łódź: z parkingu na al. Kościuszki 116 przy restauracji Nowa Europa, godz. 7.30.

Lokalizacja ośrodka:
Sprawdź inne oferty turnusów rehabilitacyjnych z transportem autokarem:
- Kołobrzeg Amber
- Dźwirzyno WSP OPOLE (dawne Społem)
- Ustronie Morskie Ewa

Jeżeli zainteresowała Państwa powyższa oferta i chcą Państwo dokonać rezerwacji lub otrzymać bliższe informacje na temat ośrodka zapraszamy do
kontaktu:
Biuro Podróży i Tłumaczeń OLIMP
Łódź, ul. Piotrkowska 132
tel. 42 639 97 65
e-mail: olimp@olimp.turystyka.pl

Transport: Tak - płatny dodatkowo
Ośrodek przystosowany dla osób na wózkach: Tak
Bufet szwedzki: Na śniadania i kolacje
Winda: Tak

