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Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy  Adam

SZCZYRK                                            

PO£O¯ENIE:  w centrum, jednak z dala od ci¹gu komunikacyjnego, na równym terenie przy deptaku wzd³u¿ rzeki ̄ ylicy. Najbli¿sze 
sklepy znajduj¹ siê w odleg³oœci 100 m, dworzec PKS w odleg³oœci 350 m.  
POKOJE: 67 pokoi 1, 2, 3 - osobowych oraz pokoje typu studio, dla 4, 5 - osobowych rodzin. Wszystkie pokoje wyposa¿one s¹ 
w ³azienki, telewizory, 40% posiada balkony. Wiêkszoœæ pokoi jest przystosowana dla osób niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie z uwzglêdnieniem diet.
WYPOSA¯ENIE: winda, centrum rehabilitacyjne.
BAZA ZABIEGOWA: kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, balneoterapia.

SZCZYRK                                                  
Hotel Orle Gniazdo

CENA ZAWIERA:
* 14 noclegów w pokoju zgodnie z rezerwacj¹
*  wy¿ywienie 3 x dziennie
*  2 x dziennie zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym masa¿ (10 dni  
   zabiegowych w dni robocze) - warunkiem zaordynowania
   zabiegów dla kuracjuszy jest dostarczenie przed badaniem
   lekarskim informacji o stanie zdrowia, podpisanej przez lekarza 
   kieruj¹cego z miejsca zamieszkania
* 2 badania lekarskie
* ca³odobow¹ opiekê lekarsk¹

  CENA                       standard               standard plus

w pokoju 2-os.            1199 z³                       1399 z³

w pokoju 1-os.            1299 z³                       1499 z³ 

OŒRODEK SPECJALIZUJE SIÊ 
W LECZENIU NASTÊPUJ¥CYCH SCHORZEÑ:
dysfunkcje narz¹du ruchu, w tym osoby poruszaj¹ce siê na 
wózkach; choroby neurologiczne, cukrzyca, choroby uk³adu 
oddechowego (tylko leczenie klimatyczne); upoœledzenie 
umys³owe, choroby psychiczne (osoby przyjmowane s¹ 
z opiekunem).

Op³ata uzdrowiskowa p³atna na miejscu.

PO£O¯ENIE:  najwy¿ej po³o¿ony w tej czêœci Beskidów kompleks hotelowy.
POKOJE: 3 segmenty A - B - C. Segmenty A, B (standard): 136 pokoi: standardy hotelowe okreœlone dla hoteli **. Pokoje 1, 2, 
3, 4 - osobowe. Segment C (standard plus): 131 pokoi: standardy hotelowe okreœlone dla hoteli***. Pokoje 1, 2-osobowe, 
2-osobowe dla niepe³nosprawnych.
WY¯YWIENIE:  trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE: restauracja, kawiarnia, drink bar, si³ownia, sauny, jacuzzi, solaria, gabinet masa¿u, miejsce na grilla, basen 
letni, parking.
BAZA ZABIEGOWA: fizykoterapia, elektroterapia, œwiat³olecznictwo, ultradŸwiêki, magnetoterapia, kinezyterapia, masa¿e.

WYMAGANE ZAŒWIADCZENIE 
  O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI.

Turnusy rozpoczynaj¹ siê obiadem i koñcz¹ œniadaniem.

       Termin          pok. 2 os.     pok 3 os.    pok. 1 os
                                                                      typu studio

01.05 - 15.05.14      1330 z³         1210 z³         1630 z³

17.05 - 31.05.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

02.06 - 16.06.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

18.06 - 02.07.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

04.07 - 18.07.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

21.07 - 04.08.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

06.08 - 20.08.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

23.08 - 06.09.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

08.09 - 22.09.14      1530 z³         1410 z³         1830 z³

24.09 - 08.10.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

10.10 - 24.10.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

03.11 - 17.11.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

18.11 - 02.12.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

04.12 - 18.12.14      1430 z³         1310 z³         1730 z³

19.12 - 02.01.15      1780 z³         1610 z³         2080 z³

CENA  ZAWIERA:
* 14 noclegów w pokoju z balkonem 
   zgodnie z dokonan¹ rezerwacj¹
*  ca³odzienne wy¿ywienie 
   z uwzglêdnieniem koniecznej diety 
*  konsultacjê medyczn¹, 
*  ca³odobow¹ opiekê pielêgniarsk¹,
*  codzienn¹ opiekê lekarsk¹
*  2 zabiegi dziennie indywidualne, jak
   równie¿ 2 zabiegi zbiorowe je¿eli
   dysfunkcja narz¹du ruchu na to 
   zezwala

Turnusy przeznaczone s¹ dla osób:
z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu w tym osoby 
poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich,  
narz¹du s³uchu, wzroku, z chorob¹ 
psychiczn¹, upoœledzeniem umys³owym, 
padaczk¹, schorzeniami uk³adu kr¹¿enia, 
neurologicznymi, uk³adu oddechowego, 
reumatologicznymi, metabolicznymi, 
chorobami uk³adu  pokarmowego.

DOP£ATY:
Op³ata klimatyczna 2,19 z³ / osoba /doba p³atna na 
miejscu.

ZNI¯KI:
Pokoje na III piêtrze: zni¿ka 50 z³ (od ceny turnusu).

                   28.06 - 12.07.2014           12.07 - 26.07.2014
                   10.08 - 24.08.2014           24.08 - 07.09.2014
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