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Happy Tour

Słowiniec

Turnusy rehabilitacyjne Ośrodek Słowiniec, Poddąbie k.
Ustki
Poddąbie posiada specyficzny mikroklimat stworzony przez morze i okoliczne lasy bukowo-sosnowe
gdzie powietrze nasycone jest jodem i mikroelementami.

Ośrodek Słowiniec znajduje się w odległości 250 metrów od morza i przystosowany jest do
przyjmowania osób z następującymi schorzeniami: z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby
poruszające się na wózku inwalidzkim, całościowe zaburzenie rozwojowe, głuchoniewidomi, kobiety
po mastektomii, z alergią, autyzmem, celiakią, z chorobami: narządów wydzielania-wewnętrznego,
neurologicznymi, przemiany materii, reumatycznymi, układu krwiotwórczego, układu moczowopłciowego, układu pokarmowego, z cukrzycą, epilepsją, hemofilią, mózgowym porażeniem
dziecięcym, z zespołem Downa, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu,
z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia.

W cenie turnusu zapewniamy:
Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4, osobowych z pełnym węzłem sanitarnym;
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja bufet szwedzki, obiad serwowany);
30 zabiegów rehabilitacyjnych wg. wskazań lekarza na podstawie informacji o stanie zdrowia;
Wycieczka do Ustki (rejs statkiem, zwiedzanie bunkrów) lub wycieczka do Muzeum Wsi
Słowiańskiej w Klukach;

Codzienne zajęcia zgodnie z programem turnusów prowadzone przez animatora;
Ognisko z pieczeniem kiełbasy i śpiewami przy gitarze;
Wieczorki taneczne, nordic walking z instruktorem, korzystanie z basenu rehabilitacyjnego.
Turnus rozpoczyna się kolacją a kończą śniadaniem.

Słowiniec, Poddąbie k. Ustki - Ceny i terminy 2019 - turnusy
rehabilitacyjne

Termin
09.03-23.03.2019r.
23.03 – 06.04.2019r.
06.04 – 20.04.2019r.
20.04 – 04.05.2019r.
04.05 – 18.05.2019r.
22.06 – 06.07.2019r.
06.07 – 20.07.2019r.
20.07 – 03.08.2019r.
03.08 – 17.08.2019r.
17.08 – 31.08.2019r.
01.09 – 15.09.2019r.
15.09 – 29.09.2019r.
29.09 – 13.10.2019r.
13.10 – 27.10.2019r.
03.11 – 17.11.2019r.
19.12 – 02.01.2020r.
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Uczestnik
1.350 zł
1.400 zł
1.500 zł
1.800 zł
1.500 zł
2.200 zł
2.200 zł
2.200 zł
2.200 zł
2.000 zł
1.800 zł
1.700 zł
1.500 zł
1.500 zł
1.450 zł
2.100 zł

Opiekun
1.250 zł
1.300 zł
1.400 zł
1.700 zł
1.400 zł
2.100 zł
2.100 zł
2.100 zł
2.100 zł
1.900 zł
1.700 zł
1.600 zł
1.400 zł
1.400 zł
1.350 zł
2.000 zł

