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PO£O¯ENIE
w nadmorskim parku, zaledwie 300 m od piaszczystej pla¿y.
POKOJE 
1, 2, 3 - osobowe, studia rodzinne 4 - osobowymi (2 pokoje 2 - osobowe) - wszystkie z  ³azienkami, TV-Sat  i balkonem. 
WY¯YWIENIE
3 posi³ki dziennie. 
WYPOSA¯ENIE
baza rehabilitacyjna, kawiarnia, sto³ówka, plac zabaw dla dzieci, park krajobrazowy, œcie¿ki zdrowia, fontanny, grill, letnia 
scena taneczna, boisko sportowe, szachownica plenerowa, parking samochodowy. Obiekt oraz czêœæ pokoi dostosowana 
jest dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach.
BAZA ZABIEGOWA
hydroterapia - hydromasa¿ solankowy, k¹piel pere³kowa, jacuzzi, wirówka; œwiat³olecznictwo - lampa sollux, bioptron, laser; 
magnetoterapia, mata magnetyczna; elektroterapia - diadynamik, pr¹dy galwaniczne, elektrostymulacja, jonoforeza; 
krioterapia; sauna; balneoterapia - ok³ady borowinowe, inhalacje solankowe; kiznezyterapia; masa¿e (dodatkowo p³atne); 
korzystanie z basenu  w hotelu Wodnik (dodatkowo p³atne). 

USTRONIE MORSKIE

Oœrodek Rehabilitacyjno - Sanatoryjny Leœna Polana

     TURNUSY          w pok. 2,3,4-os.          w pok. 1-os.         dziecko do lat 8
                                                                                                                1/2  wy¿.

26.04 - 09.05.14                 1399 z³                 1549 z³                  1119 z³

03.05 - 16.05.14                 1499 z³                 1690 z³                  1249 z³

10.05 - 23.05.14                 1499 z³                 1690 z³                  1249 z³

17.05 - 30.05.14                 1499 z³                 1690 z³                  1249 z³

24.05 - 06.06.14                 1499 z³                 1690 z³                  1249 z³

31.05 - 13.06.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

07.06 - 20.06.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

14.06 - 27.06.14                 1699 z³                 1899 z³                  1249 z³

21.06 - 04.07.14                 1699 z³                 1899 z³                  1249 z³

28.06 - 11.07.14                 1799 z³                 1999 z³                  1300 z³

05.07 - 18.07.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³
 

12.07 - 25.07.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³

19.07 - 01.08.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³

26.07 - 08.08.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³

02.08 - 15.08.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³

09.08 - 22.08.14                 1899 z³                 2199 z³                  1449 z³

16.08 - 29.08.14                 1799 z³                 1999 z³                  1300 z³

23.08 - 05.09.14                 1699 z³                 1899 z³                  1240 z³

30.08 - 12.09.14                 1599 z³                 1799 z³                  1249 z³

06.09 - 19.09.14                 1449 z³                 1649 z³                  1249 z³

13.09 - 26.09.14                 1449 z³                 1649 z³                  1249 z³

20.09 - 03.10.14                 1449 z³                 1649 z³                  1249 z³

CENA OD OSOBY:

CENA ZAWIERA:
* 13 noclegów w wybranym pokoju z ³azienk¹
* ca³odzienne wy¿ywienie: œniadanie i kolacja 
  - stó³ szwedzki, obiad serwowany
* konsultacjê lekarsk¹ / rehabilitacyjn¹
* opiekê pielêgniarsk¹
* pakiet 20 zabiegów rehabilitacyjnych
* 10 x poranna gimnastyka
* program animacyjny

Wpis do rejestru oœrodków na poni¿sze dysfunkcje: 
narz¹du ruchu, z wy³¹czeniem osób poruszaj¹cych siê na wózkach; narz¹du wzroku, s³uchu, z upoœledzeniem umys³owym, z chorob¹ 
psychiczn¹, z padaczk¹, schorzenia uk³adu kr¹¿enia, oddechowego, z cukrzyc¹, z chorobami neurologicznymi, kobiety po mastektomii.

WYMAGANE ZAŒWIADCZENIE O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI

Pobyt rozpoczyna siê obiadem i koñczy œniadaniem.

Piêkne po³o¿enie oœrodka w nadmorskim parku 
zaledwie 300 m od piaszczystej pla¿y, mikroklimat, 
du¿a zawartoœæ jodu w powietrzu to naturalne 
warunki sprzyjaj¹ce leczeniu i rehabilitacji. 
Nowoczesna baza rehabilitacyjna pomo¿e w leczeniu 
schorzeñ. Profesjonalna kadra medyczna zaopiekuje 
siê klientem podczas pobytu w oœrodku 
a indywidualny tok rehabilitacji zostanie ustalony 
podczas pierwszej wizyty lekarskiej.
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