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Turnus rehabilitacyjny 
Zadbaj o zdrowie i urodę w nadmorskim Centrum Zdrowia i Wypoczynku, położonym zaledwie o 

kilka kroków od bałtyckiej plaży. Tygodniowy pobyt nad morzem sprawi, że poczujesz się zregenerowany i 

zrelaksowany jak nigdy dotąd...... 

 

Zapraszamy  Państwa   na  turnusy rehabilitacyjne nad morzem  z programem usprawniająco-

rekreacyjnym. 

Na potrzeby osób niepełnosprawnych przygotowaliśmy nowoczesną bazę zabiegową oraz komfortowe 

pokoje hotelowe –  2-3 os. oraz dwupokojowe studia. O naszych kuracjuszy dba wykwalifikowana kadra 

lekarska i rehabilitanci. 

  

         
 

Podczas pobytu na pobytach   zdrowotnych naszym kuracjuszom i wczasowiczom proponujemy wiele 

atrakcji w postaci wieczorków tanecznych, wspólnych biesiad przy ognisku, warsztatów i prelekcji 

tematycznych, ćwiczeń gimnastycznych w plenerze i na sali oraz marszów i spacerów z kijkami po plaży - 

Nordic Walking, który jest bezpieczną, coraz częściej proponowaną przez ośrodki rekreacyjno- 

rehabilitacyjne formą aktywności, połączonej ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. 
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Program turnusu obejmuje: 

 
• 14 noclegów w pokojach 1-3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (pokój wyposażony w telewizor, 

czajnik bezprzewodowy, chłodziarka, ręczniki), 

• trzy posiłki dziennie: śniadania, kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany do stolika 

(turnus rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem) 

• 20 zabiegów podczas turnusu według wskazań kierownika Morskiego Instytutu Zdrowia i Urody 

wykonywane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt: magnetoterapia, krioterapia, laser, 

interdyn, prądy Tens’a, diadynamik, jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja, ultradźwięki, sollux, 

bionic–Zepter, ćwiczenia z odciążeniem (UGUL), ergometr, masaż wibracyjny wybranych partii ciała, 

mechaniczny masaż pleców, masaż uciskowy stóp, sekwencyjny masaż uciskowy kończyn dolnych oraz 

kończyn górnych (na bazie zabiegowej obowiązuje obuwie zmienne, odzież sportowa, ręcznik)  

• opieka medyczna: całodobowa opieka pielęgniarska, konsultacja z kierownikiem bazy zabiegowej, 

program kulturalno-rozrywkowy: gimnastyka poranna na plaży, piesze wycieczki, ogniska z pieczeniem 

kiełbasek, zabawy taneczne, dyskoteki, konkursy, wieczorne seanse filmowe na dużym ekranie. 

• Internet 

 

 Do Państwa dyspozycji jest kawiarnia, stół do tenisa stołowego, kijki do Nordic Walking, grill, boisko do 

siatkówki a dla najmłodszych: plac zabaw dla dzieci oraz bawialnia. 

 

Poznaj nasze pokoje: 

Pokój 2 osobowy  
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Pokój 3 osobowy 

 
 

 

 

Oferta uzupełniająca dodatkowo płatna na ternie ośrodka 

• Aquapark Balticlandia a w nim basen z podgrzewaną wodą, bicz wodny, 2 ekskluzywne 6-osobowe 

jacuzzi (planowane otwarcie Aquaparku 24.06.2023 do 09.09.2023, zależne od warunków 

atmosferycznych) 

• rowery 

• leżaki 

• sauna sucha 

• mini biblioteka 

• bilard 

• oraz: 

• rejsy morskie 

• rejsy tramwajem wodnym 

• wycieczki krajoznawcze autokarowe 
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Cennik i terminy pobytów 

Terminy 
turnusów  

15 dniowych 

 
 

15.04 – 29.04 

Cena  
w pokoju  

2-osobowym 

 
 

2230,00 zł 

Cena  
w pokoju  

3-osobowym 

 
 

2120,00 zł 

29.04 – 13.05 2230,00 zł 2120,00 zł 

13.05 – 27.05 2570,00 zł 2450,00 zł 

27.05 – 10.06 2790,00 zł 2680,00 zł 

10.06 – 24.06  2890,00 zł  2790,00 zł 

02.09 – 16.09 2890,00 zł 2790,00 zł 

16.09 – 30.09 2790,00 zł 2680,00 zł 

30.09 – 14.10 
14.10 – 28.10 

2570,00 zł 
2340,00 zł 

2340,00 zł 
2230,00 zł 

 

Warunkiem przyjęcia na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem z PFRON jest przysłanie na 21 

dni przed turnusem następujących dokumentów: 

1. informacja o dofinansowaniu 

2. kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności oraz wniosek lekarza o skierowanie na turnus 

rehabilitacyjny lub zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia. 

Druki do pobrania: 

1. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny  - POBIERZ DRUK 

2. Informacja o aktualnym stanie zdrowia - POBIERZ DRUK 

 

Informacje dodatkowe: 
• Dziecko do 1 roku bez świadczeń -nieodpłatnie. 

• Dziecko od 1 do 3 lat 89 zł/doba z wyżywieniem 

• Dziecko od 4 do 12 lat bez rehabilitacji 40% zniżki od wartości turnusu 

• Dopłata do pok.1-os. w pokoju 2-os w terminie 27.05-24.06.23 oraz 26.08-23.09.23 450 zł, w 

pozostałych terminach 300 zł (możliwy pobyt w pokoju bez balkonu) 

• Dopłata do pokoju z balkonem 50 zł/pobyt/osoba, przy zakwaterowaniu 3 osób – brak dopłaty 

• Dopłata do diety bezglutenowej 200 zł/pobyt (przy wcześniejszym zgłoszeniu) 

• Opłata klimatyczna płatna wg uchwały Urzędu Miasta 2,15 zł/doba 

• Parking płatny - 15,00 zł/doba, z  kartą parkingową 10,00 zł/doba 

• Ośrodek posiada wpis: 

• Do rejestru organizatorów turnusów nr OR/14/1/20  

Do rejestru ośrodków nr OD/32/0009/20  

 

Sprawdź naszą stronę internetową pod adresem 

https://jantar-morze.pl 

Zadzwoń i omów warunki współpracy dla twojej grupy . +48 94 314 44 55  


