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PO£O¯ENIE
Oœrodek usytuowany jest na najwy¿szym wybrze¿u klifowym, w najbardziej malowniczej czêœci Ustki, w dzielnicy 
turystyczno - wypoczynkowej, a jednoczeœnie w niedalekiej odleg³oœci od centrum miasta. Ca³oœæ otoczona jest 
lasem sosnowym z urokliwymi œcie¿kami spacerowymi. Oœrodek posiada zejœcie na szerok¹ i piaszczyst¹ pla¿ê.
POKOJE
W trzypiêtrowym budynku z wind¹ znajduj¹ siê komfortowe pokoje 2 i 3 - osobowe z ³azienkami, balkonami, 
telewizorem i telefonem. 
WY¯YWIENIE
trzy posi³ki dziennie.
WYPOSA¯ENIE
kawiarnia z sal¹ kominkow¹ i bilardem oraz miejsce do grillowania. Teren ogrodzony, posiada w³asny parking. 
BAZA ZABIEGOWA
stymulacja Tens (przez skórna stymulacja nerwów), pr¹dy interferencyjne - statyczne, dynamiczne 
i jednokana³owe, stymulator Kotza (odbudowa struktury miêœniowej), tonoliza (stymulacja pora¿eñ 
spastycznych),  stymulacja pora¿eñ wiotkich, jonofreza, galwanizacja, biostymulacja laserowa, magnetoterapia, 
inhalacje indywidualne, zabiegi wodne: k¹piel pere³kowa, masa¿ wirowy koñczyn dolnych i koñczyn górnych, 
hydromasa¿, krioterapia punktowa, masa¿ limfatyczny. 

USTKA

Oœrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy W³ókniarz

Ustka po³o¿ona u ujœcia rzeki S³upi do Morza Ba³tyckiego jest miastem portowym, 
k¹pieliskiem morskim oraz uzdrowiskiem. To jedna z wiêkszych i najbardziej znanych 
miejscowoœci wypoczynkowych w Polsce. 

CENA OD OSOBY:
CENA ZAWIERA:

*  zakwaterowanie w pokoju 2 lub 3-osobowym typu studio
*  pe³ne wy¿ywienie - trzy posi³ki dziennie
*  opiekê pielêgniarsk¹ i lekarsk¹
*  2  zestawy zabiegów wg zaleceñ lekarza
   (z wy³¹czeniem sobót, niedziel i dni  œwi¹tecznych)
*  realizacjê programu turnusu rehabilitacyjnego
*  wieczorki integracyjne
*  wspólne grillowanie

Wpis do rejestru oœrodków na poni¿sze dysfunkcje:
dysfunkcje narz¹du ruchu - z wy³¹czeniem osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich, dysfunkcje narz¹du s³uchu, 
padaczka, upoœledzenie umys³owe, schorzenia uk³adu kr¹¿enia, oddechowego, pokarmowego, moczowo - p³ciowego, 
schorzenia neurologiczne, laryngologiczne, metaboliczne, choroby uk³adu krwiotwórczego, choroby dermatologiczne, 
narz¹dów wydzielania wewnêtrznego, kobiety po  mastektomii.

Gabinety wyposa¿one w:
elektrostymulator, aparat do terapii wolnozmiennym polem 
magnetycznym "Magnetronik", stymulator do pora¿eñ 
spastycznych i wiotkich "Pulsatronik", biostymulator laserowy, 
lampy nagrzewaj¹ce, Bioptron, sala gimnastyczna wyposazona w 
UGUL, sollaris, Lympha-Tron.

12.04 - 26.04.2014          1372 z³

26.04 - 10.05.2014          1540 z³

10.05 - 24.05.2014          1624 z³

24.05 - 07.06.2014          1680 z³

07.06 - 21.06.2014          1820 z³

21.06 - 05.07.2013          1988 z³

05.07 - 19.07.2014          2184 z³  

19.07 - 02.08.2014          2184 z³
 

02.08 - 16.08.2014          2184 z³

16.08 - 30.08.2014          1974 z³

30.08 - 13.09.2014          1750 z³ 

13.09 - 27.09.2014          1568 z³

27.09 - 11.10.2014          1386 z³

11.10 - 25.10.2014          1288 z³
Turnusy rozpoczynaj¹ siê kolacj¹ w dniu przyjazdu, a koñcz¹ 
œniadaniem w dniu wyjazdu. 
Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 10.00.
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