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     TURNUSY             w pok. 2-os.          w pok. 3-os.               w pok. 2-os.
                                                                                                         z hydromasa¿em

01.03 - 14.03.14                 1200 z³                 1100 z³                  1400 z³

15.03 - 28.03.14                 1200 z³                 1100 z³                  1400 z³

29.03 - 11.04.14                 1250 z³                 1150 z³                  1450 z³

12.04 - 25.04.14                 1300 z³                 1200 z³                  1500 z³

26.04 - 09.05.14                 1350 z³                 1250 z³                  1550 z³

10.05 - 23.05.14                 1400 z³                 1250 z³                  1600 z³

24.05 - 06.06.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

07.06 - 20.06.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

21.06 - 04.07.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

05.07 - 18.07.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³
 

19.07 - 01.08.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

02.08 - 15.08.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

16.08 - 29.08.14                 1450 z³                 1300 z³                  1650 z³

30.08 - 12.09.14                 1350 z³                 1250 z³                  1550 z³

13.09 - 26.09.14                 1350 z³                 1250 z³                  1550 z³

27.09 - 10.10.14                 1250 z³                 1150 z³                  1450 z³

11.10 - 24.10.14                 1150 z³                 1050 z³                  1350 z³

08.11 - 21.11.14                 1100 z³                 1000 z³                  1300 z³

22.11 - 05.12.14                 1100 z³                 1000 z³                  1300 z³

20.12 - 02.01.15                 1500 z³                 1500 z³                  1700 z³             

CENA OD OSOBY:

CENA ZAWIERA:
* zakwaterowanie w pokojach z ³azienkami, TV, 
  radiem, telefonem w jednym z dwóch 
  g³ównych budynków,
* pe³ne wy¿ywienie (3 posi³ki dziennie),
* badanie lekarskie na pocz¹tku i na koñcu 
  turnusu,
* 30 zabiegów wg wskazañ lekarza,
* mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji 
  lekarskich,
* ca³odobow¹ opiekê pielêgniarki,
* kuracjê pitn¹ wodami leczniczymi,
* program kulturalny (dwa wieczorki 
  integracyjne przy muzyce z odtworzenia oraz 
  kawie i cieœcie, ognisko z pieczeniem 
  kie³basek, spotkanie edukacyjne z zakresu 
  prawid³owego od¿ywiania i inne),
* wstêp na basen odkryty w miesi¹cach lipiec i 
  sierpieñ.

Wpis do rejestru oœrodków na poni¿sze dysfunkcje: 
z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu, z wy³¹czeniem osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich; z upoœledzeniem 
umys³owym, z padaczk¹, ze schorzeniami uk³adu kr¹¿enia, kobiety po mastektomii, z alergi¹, z chorobami narz¹dów 
wydzielania wewnetrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami uk³adu 
krwiotwórczego, z chorobami k³adu moczowo p³ciowego, z chorobami uk³adu pokarmowego, z cukrzyc¹, z mózgowym 
pora¿eniem dzieciêcym, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami krêgos³upa, ze schorzeniami 
laryngologicznymi, ze schorzeniami uk³adu oddechowego, ze skoliloz¹, z przewlek³ymi chorobami w¹troby, z wadami 
postawy, z przewlek³ym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami g³osu i mowy, z zaburzeniami psycho-ruchowymi (ADHD).

WYMAGANE ZAŒWIADCZENIE O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI

WAPIENNE - OŒRODEK WCZASOWO-LECZNICZY                                          
PO£O¯ENIE: 
12 km od Gorlic.
POKOJE: 
Zakwaterowanie dla 60 osób w dwóch budynkach hotelowych. 
Pokoje 2 i 3 osobowe o wysokim standardzie.
WY¯YWIENIE: 
trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: 
kawiarnia, bilard, tenis sto³owy, telewizja. W oœrodku dostêpny jest równie¿ Hotspot Wi-Fi. Na terenie jest wiele miejsc na 
wspólne ogniska i grillowanie, tak¿e w zadaszonym pomieszczeniu. Dwa baseny odkryte. Du¿y o wymiarach 25x15m, i 
g³êbokoœci 1,4-3,6m i mniejszy o wymiarach 15x10m. Boiska do pi³ki no¿nej, siatkówki, koszykówki i dwa korty tenisowe. Sala 
gimnastyczna wraz z si³owni¹ i jacuzzi; rowery, kijki do Nordic Walking i inne akcesoria sportowe. 
BAZA ZABIEGOWA: 
zabiegi fizykoterapii, masa¿ klasyczny, hydromasa¿, laseroterapia, ok³ady borowinowe i inne.

W przypadku osób nie posiadaj¹cych 
orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci 
(grupy) do powy¿szych cen nale¿y doliczy 8% 
VAT.

Cena dla opiekuna bez zabiegów wynosi minus 
150 z³ od ceny skierowania w ka¿dym terminie.

W Uzdrowisku obowi¹zuje op³ata klimatyczna 
2 z³ / dzieñ pobytu.

Turnus rozpoczyna siê obiadem, a koñczy 
œniadaniem.
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