Informacje o produkcie

Kołobrzeg - Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe AMBER

Cena : 0,00 zł

KOŁOBRZEG
CENTRUM REHABILITACYJNO-WCZASOWE AMBER

Wpis do rejestru OD/32/0021/19 ważny do dnia 15.04.2022
Amber to ośrodek o dobrym standardzie (otwarty w grudniu 2009) położony w północno-wschodniej części Kołobrzegu, w odległości 200 metrów od plaży.
Ośrodek przyjmuje osoby z następującymi schorzeniami:
- dysfunkcja narządu ruchu
- kobiety po mastektomii
- choroby neurologiczne
- choroby układu krwiotwórczego
- schorzenia układu krążenia i układu oddechowego
- cukrzyca
- upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne,
- choroby układu moczowo-płciowego
- choroby układu pokarmowego
Rodzaje zabiegów:
wanna do hydromasażu, kąpiele ozonowe, światłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, aquavibron, masaż klasyczny częściowy - dodatkowo płatny, masaż mechaniczny
częściowy, okłady borowinowe, inhalacje ultradźwiękowe, kinezyterapia, magnetoterapia, krioterapia miejscowa, komora cieplna (sauna na podczerwień), gimnastyka indywidualna.
Zabiegi przysługują osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i skierowanie lekarskie na turnus rehabilitacyjny. Osoby bez orzeczenia o
niepełnosprawności, które chcą korzystać z zabiegów dopłata 8%.
Turnusy rehabilitacyjne organizowane są tylko dla osób dorosłych z wyłączeniem schorzeń narządu wzroku (04-O) i słuchu (03-L).
Zakwaterowanie:
Centrum dysponuje pokojami 2 i 3-osobowymi o wysokim standardzie, z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnikami. Część pokoi z balkonami. Bezpłatny dostęp do internetu
wi-fi.Ośrodek posiada windę oraz pokoje przystosowane dla wózków. Nie przyjmuje zwierząt.
Do dyspozycji Gości:
Restauracja, lobby bar, sala zabaw dla dzieci, sala fitness, stół do tenisa stołowego, bilard, parking płatny (bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową osoby
niepełnosprawnej).
W pobliskim parku nadmorskim znajduje się amfiteatr, ścieżka zdrowia, rowerowa, szlaki turystyczne, trasy wycieczkowe.
Pakiet skierowania zawiera:
- noclegi
- wyżywienie 3 x dziennie (śniadania i kolacje - bufet szwedzki, obiady serwowane) / na turnusie świąteczno-noworocznym wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje szwedzki bufet)
- opieka medyczno-pielęgniarska
- zabiegi wg wskazań lekarza - pakiet 24 zabiegów (bez masaży ręcznych)
- program animacyjny na terenie ośrodka (wieczorki taneczne, grill, spacery, projekcje filmowe)
- jedna wymiana ręczników
W turnusach promocyjnych (11.01-03.04.2020, 03.11-14.12.2020) zabiegi dla każdego Gościa bez dopłaty.
Transport (w terminach 04.05 - 30.10) na trasie Piotrków Tryb. - Łódź - Kołobrzeg - Łódź - Piotrków Tryb. - dopłata 150 zł.
Zabiegi przysługują osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i skierowanie lekarskie na turnus rehabilitacyjny. Pozostałe osoby mogą korzystać z
zabiegów w ramach wczasów zdrowotnych +8% vat.
Terminy i ceny 2020:

Termin
11.01-24.01
25.01-07.02

2-os.

3-os.

1290

1290

1290

1290
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Termin

2-os.

3-os.

Termin

2-os.

3-os.

04.05-18.05

1890

1820

01.09-15.09

2190

2110

19.05-02.06

1990

1920

16.09-30.09

1990

1920

Termin

2-os.

3-os.

Termin

2-os.

3-os.

Termin

2-os.

3-os.

08.02-21.02

1290

1290

03.06-17.06

2190

2110

01.10-15.10

1790

1730

22.02-06.03

1390

1390

18.06-02.07

2390

2310

16.10-30.10

1690

1630

03.07-17.07

2490

2410

03.11-16.11

1390

1390

18.07-01.08

2490

2410

17.11-30.11

1390

1390

02.08-16.08

2490

2410

01.12-14.12

1390

1390

17.08-31.08

2390

2310

21.12.2020 –
03.01.2021

1990
Bal w cenie

1920
Bal w cenie

07.03-20.03
21.03-03.04
04.04 – 18.04
WIELKANOC
19.04-03.05

1390
1390
1790

1790

1390
1390
1730

1730

Dopłata do pok. 1-os. - 40 zł/doba.
Zniżki dla dzieci na wczasach przy osobach dorosłych (2+1 lub 2+2): do 3 lat bezpłatnie; od 3-7 lat - 30%; 7-14 lat – 20%.
Transport na trasie Piotrków Tryb. - Łódź – Kołobrzeg – Łódź - Piotrków Tryb. - dopłata 150 zł (w terminach 04.05-30.10.2020).
Turnusy zaczynają się kolacją pierwszego dnia, a kończą śniadaniem.
Doba hotelowa: 16.00 – 11.00.
Cena nie zawiera opłaty uzdrowiskowej.
Autokar odjeżdża w dniu rozpoczęcia turnusu z Łodzi z parkingu przy al. Kościuszki 116 (naprzeciwko Sądu) - godz. 7.30, z Piotrkowa: z parkingu przy Hotelu
Best Western- godz. 6.30.

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

