Informacje o produkcie

Ustronie Morskie - Ośrodek Wypoczynkowy EWA

Cena : 0,00 zł

USTRONIE MORSKIE
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY EWA
Wpis do rejestru OD/32/0024/17 ważny do 30.09.2020
Ośrodek położony jest ok. 400 m od morza, blisko nowego kompleksu basenów miejskich.
Ośrodek przyjmuje osoby z następującymi schorzeniami:
- jąkający się
- kobiety po mastektomii
- alergia
- celiakia
- choroby dermatologiczne, neurologiczne, reumatyczne, przemiany materii
- choroby układu moczowo-płciowego i pokarmowego
- choroba psychiczna
- schorzenia laryngologiczne, onkologiczne, układu krążenia i oddechowego
- padaczka
- rozszczep wargi i podniebienia
- upośledzenie umysłowe
- zaburzenia depresyjne
- zaburzenia głosu i mowy
- zaburzenia nerwicowe i depresyjne
- zespół Downa
- otyłość.
Rodzaje zabiegów:
- podstawowe: sucha kąpiel w CO2 lub O3, krioterapia, diadynamic, isodynamik, jonoforeza, galwanizacja, interdyn, prądy Tens, laseroterapia, ultradźwięki, magnetronik, sollux,
solaris, masaż mechaniczny w fotelu masującym, materac/mata masująca, masaż suchy jednoodcinkowy, masaż limfatyczny aparatem BOA, masaż wodny-hydrojet, masaż
wibracyny stóp, inhalacje solankowe lub z lekiem, tlenoterapia, okłady borowinowe, kąpiel perełkowa, kąpiel czterokomorowa, hydromasaż, masaż wirowy kończyn górnych/dolnych,
bicze wodne w kabinie;
- dodatkowe: masaż klasyczny - dwuodcinkowy, segmentarny, aromaterapeutyczny, relaksacyjny, masaż limfatyzny jednej kończyny, kąpiel borowinowa - ekstrakt, kąpiel ziołowa,
kąpiel aromaterapeutyczna.
Zakwaterowanie:
Do dyspozycji pokoje w szeregowych, jednopiętrowych segmentach. Każda kondygnacja posiada własne niezależne wejście i składa się z dwóch pokoi z łazienkami: trzyosobowego
(od strony zachodniej) i dwuosobowego (od strony wschodniej). W pokojach są: sprzęt rtv, ręczniki, czajniki elektryczne, szklanki, parawan plażowy i leżaki.
Do dyspozycji Gości:
kawiarnia, siłownia, bilard, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia gier, sprzętu sportowego i plażowego, parking.
Pakiet skierowania zawiera:
- 14 dni - 13 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie (z opcją diety: lekkostrawnej, wątrobowej, cukrzycowej, miksowanej)
- opiekę pielęgniarską
- 3 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza (od poniedziałku do piątku)
- wstęp na basen Gminnego Ośrodka Sportu - 1 godzina dziennie (od poniedziałku do piątku)
- realizacja programu kulturalnego, rekreacyjnego i turystycznego
- codzienna poranna gimnastyka ogólnousprawniająca
- opłata klimatyczna
Terminy i ceny 2019:

Terminy
2019

Uczestnik Pok.
1-os.

Uczestnik Pok.
2-os.

Opiekun bez
zabiegów

Terminy
2019

Uczestnik Pok.
1-os.

Uczestnik Pok.
2-os.

Opiekun bez
zabiegów

27.04 - 10.05

1630

1330

1080

20.07 - 02.08

2260

1860

1610

11.05 - 24.05

1750

1450

1200

03.08 - 16.08

2260

1860

1610

25.05 - 07.06

1880

1580

1330

17.08 - 30.08

2160

1760

1510

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Terminy
2019

Uczestnik Pok.
1-os.

Uczestnik Pok.
2-os.

Opiekun bez
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Terminy
2019

Uczestnik Pok.
1-os.

Uczestnik Pok.
2-os.

Opiekun bez
zabiegów

08.06 - 21.06

2050

1650

1400

31.08 - 13.09

1880

1580

1330

22.06 - 05.07

2160

1760

1510

14.09 - 27.09

1750

1450

1200

06.07 - 19.07

2260

1860

1610

28.09 - 11.10

1630

1330

1080

Turnus rehabilitacyjny rozpoczyna się w sobotę o godz. 14.00 (obiad), a kończy w piątek o godz. 22.00 (kolacja + suchy prowiant). Możliwe jest przedłużenie pobytu do godz. 8.00
dnia następnego za dodatkową opłatą 25 zł od osoby, po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją ośrodka.
Przejazd i powrót na trasie Pabianice - Łódź - Ustronie Morskie - dopłata 170 zł, przejazd w jedną stronę - 100 zł.
Wyjazd z Pabianic w soboty o godz. 6.00, ul. Kolbego, z Łodzi - w soboty z parkingu przy Dworcu Łódź Kaliska, od al. Włókniarzy - godz. 6.30. Wyjazd z Ustronia Morskiego w piątki, o
godz. 21.30 - dojazd do Łodzi w sobotę ok. godz. 5.00, do Pabianic około godz. 5.30.
Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest orzeczenie o niepełnosprawności lub wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz informacja o stanie
zdrowia.
W przypadku braku tych dokumentów do ceny skierowania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 8%.
Lokalizacja ośrodka:

Sprawdź inne oferty turnusów rehabilitacyjnych z przejazdem autokarem:
- Sarbinowo - Violetta
- Kołobrzeg - Amber
- Dźwirzyno - WSP OPOLE

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: Autokarem za dodatkową opłatą

