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Flisak

Turnusy rehabilitacyjne Ośrodek Flisak, Sarbinowo
Ośrodek „FLISAK" położony jest w centrum Sarbinowo na bardzo dużej działce, której granice
znajdują się 45 m od bardzo szerokiej, piaszczystej plaży. Sarbinowo położone jest na środkowym
wybrzeżu, gdzie nigdy nie obowiązywał zakaz kąpieli, co jednoznacznie świadczy o tym, że morze w
tym rejonie należy do najczystszych. Niski brzeg umożliwia korzystanie z plaży również osobom z
ograniczoną sprawnością ruchową.

Zapraszamy Państwa do Ośrodka „FLISAK" w Sarbinowie na turnusy rehabilitację, na wypoczynek
połączony z rehabilitacją.

Jeśli chcecie Państwo zabiegi rehabilitacyjne połączyć z relaksem i wypoczynkiem, znajdziecie u nas
doskonałe warunki. Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób niepełnosprawnych jak również i dla
osób szukających wypoczynku fizycznego i psychicznego od trudów życia codziennego i pragnących
podreperować swoje zdrowie i siły, oraz chcących nabrać chęci do życia.
Na terenie ośrodka: plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill, bilard, boisko do siatkówki i koszykówki,
wypożyczalnia rowerów.
Ośrodek dysponuje 193 miejscami noclegowymi. Naszym gościom oferujemy pokoje z pełnym
węzłem sanitarnym 1- osobowe, 2-osobowe oraz 3 apartamenty 3-osobowe.
Wszystkie pokoje posiadają łazienki i wyposażone są TV, telefon, czajnik bezprzewodowy, lodówkę,

radio oraz dostęp do Internetu.
Posiadamy bogatą bazę zabiegową. Miła i wysoko wykwalifikowana kadra, wykorzystując dobrze
wyposażone gabinety zabiegowe, gwarantuje szybkie postępy w rehabilitacji. Serwujemy smaczne i
obfite posiłki, które w zupełności wystarczają naszym gościom pomimo znacznego wzrostu
aktywności.
Na smaczne, obfite i zdrowe posiłki zapraszamy do jadalni, gdzie Goście w ramach pobytu korzystają
z całodziennego wyżywienia - porcjowanego (śniadanie, obiad, kolacja).
Podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jest realizowany program rekreacyjno - wypoczynkowy
(w cenie turnusu):
ognisko z pieczonym prosiakiem lub kiełbaskami, wieczorek powitalny i pożegnalny, wieczorki
taneczne z muzyką na żywo, biesiady (z poczęstunkiem), konkursy, prelekcje, turnieje, wycieczki płatne dodatkowo.

Ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania
PFRON z następującymi schorzeniami:
z dysfunkcją narząu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu ruchu poruszajacych się na wózkach inwalidzkich (28 miejsc
noclegowych łacznie z powyższą grupą osób),
z dysfunkcją narządu słuchu,
z mózgowym porażeniem dziecięcym,
ze stwardnieniem rozsianym,
z chorobami reumatycznymi,
z chorobami neurologicznymi,
z schorzeniami kręgosłupa,
z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
ze schorzeniami układu oddechowego,
ze schorzeniami układu krążenia,
z chorobami układu krwiotwórczego,
krwiotwórczego chorobami układu moczowo-płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z cukrzycą,
z chorobami układu wydzielenia wewnętrznego,
z niedoczynnością tarczycy,
kobiet po mastektomii,
z dysfunkcją narządu wzroku,
z dysfunkcją narządu słuchu,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką
Podane ceny 14 - dniowych turnusów rehabilitacyjnych obejmują obejmują:
13 śniadań (+ prowiant), 14 obiadów, 14 kolacji, 14 dni i 13 noclegów
30 zabiegów rehabilitacyjnych (3 dziennie)
40 zabiegów rehabilitacyjnych (4 dziennie) w turnusach 02.02. do 29.03. i od 17.11. do
14.12.2019
ubezpieczenie NNW.
program rekreacyjny: ognisko z pieczonym prosiakiem lub z kiełbasą, wieczorki powitalny,
pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, bal przebierańców, zawody sportowe, gry, zabawy.
cena turnusu Świąteczno-Sylwestrowego zawiera 14 noclegów, uroczystą kolację wigilijną z
12 potrawami i Bal Sylwestrowy.
W ramach wyżywienia dietetycznego proponujemy diety bez dopłaty: cukrzycową,

wątrobową, lekkostrawną, miksowaną
W cenie turnusu korzystanie z basenu - 10 dni (Aquapark "Helios" Centrum SportowoRekreacyjne w Ustroniu Morskim - 19 km) dojazd własny, w turnusach od 02.02. do 29.03. i od 17.11.
do 14.12.2019 - 5 dni - do 12 godzin (dojazd zorganizowany - przejazd autokarem - opłata 9 zł)
Pokoje wyposażone są w: lodówkę, telefon, czajnik bezprzewodowy, radio i telewizor, Internet
(możliwość wypożyczenia Laptopa), sprzęt plażowy – parawan, leżaki, ręczniki – 2 szt.
Na terenie ośrodka: plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill, bilard, boisko do siatkówki i
koszykówki, wypożyczalnia rowerów i kijków Nordic Walkin, bezpłatny parking.

Turnusy rehabilitacyjne - Ceny i terminy 2019 - Ośrodek Flisak, Sarbinowo

02.02
16.02
02.03
16.03
30.03
13.04
27.04
11.05
25.05
08.06
22.06
06.07
20.07
03.08
17.08
31.08
14.09
28.09
12.10
03.11
17.11
01.12
19.12

Termin

Cena w pokoju

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 i 3 osobowym
1.190 zł
1.190 zł
1.190 zł
1.190 zł
1.290 zł
1.330 zł
1.420 zł
1.610 zł
1.720 zł
1.840 zł
1.880 zł
1.980 zł
1.980 zł
1.980 zł
1.780 zł
1.610 zł
1.490 zł
1.320 zł
1.230 zł
1.220 zł
1.220 zł
1.210 zł
1.810 zł

15.02.2019r.
01.03.2019r.
15.03.2019r.
29.03.2019r.
12.04.2019r.
26.04.2019r.
10.05.2019r.
24.05.2019r.
07.06.2019r.
21.06.2019r.
05.07.2019r.
19.07.2019r.
02.08.2019r.
16.08.2019r.
30.08.2019r.
13.09.2019r.
27.09.2019r.
11.10.2019r.
25.10.2019r.
16.11.2019r.
30.11.2019r.
14.12.2019r.
02.01.2020r.
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