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Natalia Niechorze

Turnusy rehabilitacyjne Ośrodek "Natalia", Niechorze
Niechorze leży w gminie Rewal, ulokowane jest między brzegiem Morza Bałtyckiego, a jeziorem
Liwia Łuża. Niechorze to przede wszystkim piękna plaża oraz wysoki klif na , którym stoi zabytkowa
latarnia morska. Każdy wczasowicz znajdzie tu coś dla siebie miejscowość posiada atrakcje dla
małych i dużych wiele ciekawych ośrodków, kawiarnie, cukiernie, oraz miejsca, które można zwiedzić
nie lada atrakcją jest profesjonalny kompleks sportowy.
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Natalia" to idealne miejsce na nadmorski turnus
rehabilitacyjny. Obiekt położony jest zaledwie 450 metrów od plaży z bogatym zapleczem
rekreacyjnym. Na Ośrodku znajdziemy plac zabaw dla najmłodszych troche starszych może
zainteresować boisko do siatkówki lub stół do ping-ponga jest również siłownia i salka gimnastyczna
ponad to miejsce na ognisko i grilla oraz wypożyczalnia rowerów i sprzętu plażowego.
Profil leczenia:
dysfunkcja narządu słuchu
dysfunkcja narządu wzroku
dysfunkcja narządu ruchu z wyłączniem osób poruszających się na wózku inwalidzkim
dysfunkcja narządu ruchu osób poruszających się na wózku inwalidzkim
schorzenia dermatologiczne
schorzenia onkologiczne
schorzenia endokrynologiczne
schorzenia kręgosłupa
schorzenia układu krążenia
schorzenia metaboliczne
schorzenia laryngologiczne
schorzenia układu oddechowego
upośledzenie umysłowe
mózgowe porażenie dziecięce
choroby psychiczne
choroby neurologiczne
choroby układu pokarmowego

choroby reumatyczne
choroby przemiany materii
choroby układu moczowo płciowego
choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi
choroby narządów wydzielania wewnętrznego
choroby układu krwiotwórczego
padaczka
hemofilia
cukrzyca
alergia
autyzm
celiakia
zespół Downa
stwardnienie rozsiany
po mastektomii
zaburzenia głosu i mowy
wady genetyczne
zaburzenie rozwoju psychoruchowego
wady postawy
przewlekłe choroby wątroby
przewlekłe zapalenie trzustki
Dostępne zabiegi na Ośrodku:
Ultradźwięki, ultrafonoforeza, diadynamik, jonoforeza, interdyn, galwanizacja, elektrostymulacja,
sollux, lampa nefrytowa, inhalacje solankowe, z leków, eteryczne, ziołowe, magnetronik, krioterapia,
aquavibron, BOA, fotel masujący, leżanki masujące, łoże nefrytowe, hydromasaż, kąpiel ozonowa,
hydromasaż z olejkami eterycznymi, UGUL, gimnastyka zbiorowa i indywidualna, okłady borowinowe.
Zabiegi dodatkowo płatne: masaż klasyczny, hipoterapia.
W cenie turnusu zapewniamy:
zakwaterowanie w pokojach 1,2,3,osobowych z TV, ręcznikami, czajnikiem;
3 posiłki dziennie ( śniadnaie pierwszego dnia i obiad ostatniego);
opiekę medyczna;
2 zabiegi dziennie przez 10 dni;
program KO: dwa ogniska z biesiadą i muzyką, wycieczka bryczką po Niechorzu, wycieczka
autokarowa do Kołobrzegu (od maja do września);
Ceny i terminy turnusów rehabilitacyjnych 2021r
Terminy
22.04 - 05.05.2021r.
07.05 - 20.05.2021r.
22.05 - 04.06.2021r.
15.06 - 28.06.2021r.
30.06 - 13.07.2021r.
15.07 - 28.07.2021r.
17.08 - 30.08.2021r.
01.09 - 14.09.2021r.
17.09 - 30.09.2021r.
02.10 - 15.10.2021r.
17.10 - 30.10.2021r.
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Uczestnik
1.470 zł
1.570 zł
1.630 zł
1.730 zł
2.000 zł
2.150 zł
1.940 zł
1.680 zł
1.580 zł
1.470 zł
1.400 zł

Opiekun
1.370 zł
1.470 zł
1.530 zł
1.630 zł
2.000 zł
2.050 zł
1.840 zł
1.580 zł
1.480 zł
1.370 zł
1.300 zł

