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Happy Tour

3. Aga

Turnusy rehabilitacyjne Ośrodek Aga, Ustka
Ustka - nadmorski kurort pełen słońca, tętniący życiem, idealne miejsce na wypoczynek i dobrą
zabawę.
Ośrodek " Aga" jest położony w pobliżu lasu sosnowego, 800 m w linii prostej od zachodniej plaży
(20 min. spacerem przez las).
Gości dowozimy do plaży i miasta własnym transportem 7 dni w tygodniu w obie strony bezpłatnie
w godz. 9 – 21.

Ośrodek przystosowany jest do przyjmowania osób z następującymi schorzeniami:
z dysfunkcją narządu wzroku,
jąkających się,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
kobiety po mastektomii,
osoby po laryngektomii,
z alergią,
z autyzmem,
z celiakią,
z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
z chorobami neurologicznymi,

z chorobami przemiany materii,
z chorobami reumatycznymi,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami układu moczowo-płciowego,
z chorobami leczenia dietami eliminacyjnymi,
z chorobą Parkinsona, z chorobą Alzhaimera,
z cukrzycą,
z fenyloketonurią,
z hemofilią,
z mukowiscydozą,
z mukopolisacharydozą,
z mózgowym porażeniem dziecięcym,
z niedoczynnością tarczycy,
z przewlekłymi zapaleniami trzustki,
z przewlekłymi chorobami wątroby,
z otyłością,
z wadami genetycznymi,
z wadami postawy,
z zaburzeniami depresyjnymi,
z zaburzeniami nerwicowymi,
z zaburzeniami psycho-organicznymi,
z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
z zaburzeniami głosu i mowy,
z rozszczepieniem wargi i podniebienia,
ze schorzeniami układu krążenia,
z zespołem Downa,
z zespołem Marfana,
z zespołem Willipradera,
ze schorzeniami dermatologicznymi,
ze schorzeniami endokrynologicznymi,
ze schorzeniami układu oddechowego,
ze schorzeniami laryngologicznymi,
ze schorzeniami metabolicznymi,
ze schorzeniami onkologicznymi,
ze schorzeniami układu immunologicznego,
ze schorzeniami kręgosłupa,
ze schorzeniami skóry,
ze schorzeniami złego wchłaniania,
ze skoliozą,
ze stwardnieniem rozsianym.
W cenie turnusu zapewniamy:
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV (większość z
balkonami);
Wyżywienie 3 razy dziennie, turnus rozpoczyna się śniadaniem, a kończy kolacją;
Całodobową opiekę medyczną, 3 serie zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniem
lekarza (gimnastyka + 2 zabiegi);
Spotkania przy grillu;
Wieczorki taneczne;
Spotkania integracyjne;
Wycieczki piesze.

Prezentujemy listę zabiegów jakie dostępne są w ośrodku „AGA"
Światło-lecznictwo
kąpiel wirowa kończyn dolnych
masaż klasyczny

kąpiel wirowa kończyn górnych
gimnastyka
okłady borowinowe
Nordic Walking z instruktorem
elektroterapia (prądy TENS, KOTZ, Jonpoforeza)
drenaż limfatyczny
masaż limfatyczny
leczenie klimatyczne
aquawibron (masaż)
inhalacje solankowe
masaż mechaniczny łóżko „CERAGEM”
basen poza ośrodkiem (karnety płatne) *

Dodatkowe informacje:
- Dzieci zdrowe do lat 3 bez świadczeń ryczałt 300zł.
- Dopłata do pokoju 1 osobowego 300zł.

PROMOCJA!!!!!
Termin
28.03 - 10.04.2020 r.
11.04 - 24.04.2020 r.

Uczestnik Opiekun
990 zł
1.400 zł

Turnusy rehabilitacyjne - Ceny i terminy - Ośrodek Aga, Ustka

Termin

25.04 08.05.2020
09.05 22.05.2020
23.05 05.06.2020
20.06 03.07.2020
04.07 17.07.2020
01.08 14.08.2020

Uczestnik
Opiekun

Uczestnik
Opiekun

Pokój z
balkonem
1.350 zł

Pokój bez
balkonu
1.300 zł

1.400 zł

1.350 zł

r.
r.
1.450 zł

1.400 zł

1.690 zł

1.640 zł

r.
r.
1.740 zł
1.740 zł
r.

[[galeria_zewnetrzna,53]]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1.690 zł

r.
1.690 zł

Termin

15.08 28.08.2020
29.08 11.09.2020
12.09 25.09.2020
26.09 09.10.2020
10.10 23.10.2020
20.12 02.01.2021

Uczestnik
Opiekun

Uczestnik
Opiekun

Pokój z
balkonem
1.740 zł

Pokój bez
balkonu
1.690 zł

1.690 zł

1.640 zł

1.550 zł

1.500 zł

1.450 zł

1.400 zł

1.400 zł

1.350 zł

1.740 zł

1.690 zł

r.
r.
r.
r.
r.
r.

