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Turnusy rehabilitacyjne w okresie  
Świąt Wielkanocnych 

 
ZAKOPANE „Marzenie” 

 

Schorzenia: głuchoniewidomi, jąkający się, kobiety po mastektomii, osoby po laryngektomii, z alergią, z autyzmem, z 

celiakią, z chorobami dermatologicznymi, 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 układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą 

Alzheimera, z chorobą Parkinsona, z cukrzycą, z epilepsją, z fenyloketonurią, z hemofilią, z mukopolisacharydozą, z mózgowym 

porażeniem dziecięcym, z niedoczynnością tarczycy, z otyłością, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami 

wątroby, z rozszczepem wargi i podniebienia, z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami depresyjnymi, z 

zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami psycho-organicznymi, z zaburzeniami rozwoju 

psychoruchowego, z zespołem Downa, z zespołem Marfana, z zespołem Willipradera, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze 

schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami 

metabolicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami skóry, ze schorzeniami 

układu immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami złego wchłaniania, ze skoliozą, ze 

stwardnieniem rozsianym, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z 

dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z 

dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

 

Terminy turnusów cena za osobę 

06. 04 – 19. 04             turnus wielkanocny 1 890,00 zł 

 

 
RABKA ZDRÓJ „Cegielski” 

 

Schorzenia: jąkający się, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, 

z chorobami reumatycznymi, z cukrzycą, z epilepsją, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z otyłością, z wadami postawy, z 

zespołem Downa, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze 

schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą 

psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze 

schorzeniami układu krążenia 

 

 Cena za osobę dorosłą Dzieci do lat 12 

Lp. Termin pokój 1 – os.  pokój 2 – os.  (3 zabiegi) 

1. 04. 04 – 18. 04 1 814,00 zł 1 506,00 zł 1 226,00 zł 

 

 basen odkryty dostępny w okresie letnim 
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MUSZYNA PZN „Nestor” 

 

Schorzenia: całościowe zaburzenia rozwojowe, głuchoniewidomi, jąkający się, kobiety po mastektomii, osoby po 

laryngektomii, z alergią, z autyzmem, z celiakią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami narządów wydzielania 

wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami skóry, z 

chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami 

wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona, z cukrzycą, z epilepsją, z 

fenyloketonurią, z hemofilią, z mukopolisacharydozą, z mukowiscydozą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niedoczynnością 

tarczycy, z otyłością, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z rozszczepem wargi i podniebienia, 

z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami psycho-

organicznymi, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem Downa, z zespołem Marfana, z zespołem Willipradera, ze 

schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami 

laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze 

schorzeniami skóry, ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami złego 

wchłaniania, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z padaczką, z 

upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

 

Lp. Terminy turnusów cena za osobę 

1. 08. 04 – 22. 04 1 500,00 zł 

 

 

 

 

 

IWONICZ - ZDRÓJ „Sanvit” 
 

Schorzenia: z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z cukrzycą, ze schorzeniami układu 

oddechowego, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z 

wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  

 Cena za osobę  

Lp. Termin pokój 1 – os. pokój 2 – os.  

1. 01. 04 – 15. 04 2 225,00 zł 2 000,00 zł 

 

 basen w ośrodku 
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WYSOWA „Glinik” 
 

Schorzenia: 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 układu pokarmowego, z cukrzycą, z 

epilepsją, z mukowiscydozą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niedoczynnością tarczycy, z otyłością, z przewlekłym 

zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z rozszczepem wargi i podniebienia, z wadami genetycznymi, z wadami 

postawy, z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami psycho-

organicznymi, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem downa, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze 

schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami 

metabolicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami złego wchłaniania, ze 

skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z padaczką, z 

upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

 

Lp. Termin pokój 1 – os. (studio) pokój 2 – os.  

1. 07. 04 – 20. 04 2 366,00 zł 2 198,00 zł 

  

 basen w ośrodku 

 

KRYNICA -  ZDRÓJ „Soplicowo” 
 

Schorzenia: całościowe zaburzenia rozwojowe, głuchoniewidomi, jąkający się, kobiety po mastektomii, osoby po 

laryngektomii, z alergią, z autyzmem, z celiakią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami narządów wydzielania 

wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami skóry, z 

chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami 

wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona, z cukrzycą, z epilepsją, z 

fenyloketonurią, z hemofilią, z mukopolisacharydozą, z mukowiscydozą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niedoczynnością 

tarczycy, z otyłością, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z rozszczepem wargi i podniebienia, 

z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami 

nerwicowymi, z zaburzeniami psycho-organicznymi, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem Downa, z zespołem 

Marfana, z zespołem Willipradera, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami 

kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, ze 

schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami skóry, ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami układu 

oddechowego, ze schorzeniami złego wchłaniania, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją 

narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, 

ze schorzeniami układu krążenia 

 

Lp. Terminy turnusów Cena za osobę 

1. 08. 04 – 22. 04 1 750,00 zł 

 
 cena miejsca w pokoju 3 – os. pomniejszona o 100 zł 
 dopłata do pokoju 1 – os. wynosi 200 zł 
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KRYNICA -  ZDRÓJ „Lwigród” 
 

Schorzenia: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami narządów wydzielania 

wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami 

układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przewlekłym 

zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju 

psychoruchowego, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze 

skoliozą, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu 

ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z padaczką, z 

upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

                                          

Lp. Terminy 
turnusów 

pokój 1 – os. pokój 2 – os. pokój 3 – os.  

1. 08. 04 – 22. 04 2 390,00 zł 2 040,00 zł 1 910,00 zł 

 

BUSKO - ZDRÓJ  „Nida Zdrój” 
 

Schorzenia: z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją 

narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze 

schorzeniami układu krążenia 

 

Lp. Termin pokój 1 – os. 
 (z balkonem)  

pokój 2 – os.  
(z balkonem) 

1. 05. 04 – 18. 04 2 990,00 zł 2 795,00 zł 

 
do wyboru również pokoje o podwyższonym standardzie oraz pokoje bez balkonów 

 5 zabiegów dziennie + 10 wejść n basen przy rehabilitacji pełnopłatnej; 
 basen w ośrodku 

 
SOLEC ZDRÓJ „Złoty Zdrój” 

 

Schorzenia: z chorobami dermatologicznymi, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z 

chorobami reumatycznymi, z chorobami skóry, z cukrzycą, z epilepsją, z otyłością, z zaburzeniami nerwicowymi, ze 

schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu 

immunologicznego, ze schorzeniami zwyrodnieniowymi, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu 

krążenia 

 

Lp. Terminy 
turnusów 

pokój 2 – os.  

30 szt. zabiegów 

pokój 3 – os.  

30 szt. zabiegów 

pokój 2 – os.  

20 szt. zabiegów 

pokój 3 – os.  

20 szt. zabiegów 

1. 04. 04 – 17. 04 2 276,00 zł 2 069,00 zł 2 024,00 zł 1 880,00 zł 

 20 zabiegów – w tym 5 siarki 
 30 zabiegów – w tym 7 siarki 
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SZCZYRK „Adam” 
 

Schorzenia: kobiety po mastektomii, z alergią, z autyzmem, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami narządów 

wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, 

z chorobami układu pokarmowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami genetycznymi, z zaburzeniami głosu i mowy, 

ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami 

metabolicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu immunologicznego, 

ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu 

słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

 Cena za osobę 

Lp. Termin pokój 1 – os.  pokój 2 – os.  pokój 3 – os.  

1.* 09. 04 – 23. 04 

(9. 04 – 16. 04*) 

(16. 04 – 23. 04*) 

1 880,00 zł 

(1 130,00 zł) 

(950,00 zł) 

1 560,00 zł 

(970,00 zł) 

(790,00 zł) 

1 440,00 zł 

(910,00 zł) 

(730,00 zł) 

 

*istnieje możliwość pobytów 7 dniowych  

(koszt pobytu 14-dniowego/2+100,00zł/os.) 

 

LĄDEK ZDRÓJ „Złoty Łan” 
 

Schorzenia: z chorobami neurologicznymi, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z cukrzycą, ze 

schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z 

wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z 

padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

 

 Terminy turnusów pokój 2 – os. pokój 3 i 4 – os. 

Lp. 
   (typu studio) 
    

     

1. 06. 04 –20.04* 1 390,00 zł 1 350,00 zł 
     

 

 

CIECHOCINEK „Krystynka” 
 

Schorzenia: kobiety po mastektomii, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, 

ze schorzeniami układu oddechowego 

Lp. Terminy 
turnusów 

pokój 2 – os. 

(do pojedynczego 
wykorzystania) 

pokój 2 – os. pokój 2 – os.  

(apartament) 

1. 05. 04 – 19. 04 2 125,00 zł 1 739,00 zł 2 383,00 zł 

 basen w ośrodku 
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KOŁOBRZEG „Dozamel" 
 

Schorzenia: kobiety po mastektomii, z autyzmem, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z cukrzycą, 

z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, 

ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, z dysfunkcją narządu 

ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu 

krążenia 

 

Lp. Terminy turnusów pokój 1 – os. pokój 2 – os. 

1. 10. 04 – 24. 04* 2 560,00 zł 2 280,00 zł 

 basen w ośrodku 

 

  KOŁOBRZEG „Kormoran" 
 

Schorzenia: kobiety po mastektomii, z alergią, z autyzmem, z celiakią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami 

narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu 

krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z hemofilią, z otyłością, 

z zespołem Downa, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze 

schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu 

ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, z padaczką, z 

upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

 

 Cena za osobę  

Lp. Termin pokój 1 – os.  pokój 2 – os.  pokój 3 – os. 

1. 02. 04 – 15. 04* 2 240,00 zł 1 740,00 zł 1 490,00 zł 

 
MIĘDZYWODZIE „Grażyna”  

 

Schorzenia: całościowe zaburzenia rozwojowe, z autyzmem, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu 

krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z zaburzeniami głosu i 

mowy, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobą 

psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z padaczką, z 

upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

 

 Cena za osobę  

Lp. Termin pokój 1 – os.  pokój 2 – os.  pokój 3, 4 – os. 

1. 06. 04 – 19. 04* 1 820,00 zł 1 690,00 zł 1 625,00 zł 
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MIĘDZYWODZIE „Relaks” 
 

Schorzenia: kobiety po mastektomii, z celiakią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu pokarmowego, z 

cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją 

narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, 

ze schorzeniami układu krążenia 

 

Lp. Termin cena za os. w 
pokoju z wyższym 

standardem  

Cena za os. w 
pokoju standard 

1. 08. 04 – 22. 04 2 030,00 zł 1 960,00 zł 

2. 08. 04 – 15. 04 

(WIELKANOC) 

1 085,00 zł 1 050,00 zł 

 

* dopłata do pobytu 1 os. w pokoju dwuosobowym wynosi 35zł/doba lub 45zł/ doba w zależności od terminu pobytu 

- dopłaty do diet (bezglutenowej, wegetariańskiej, wegańskiej – 20 zł/doba  

 

 

 ośrodek posiada basen      
 

 
 

USTKA „Włókniarz” 
 

Schorzenia: kobiety po mastektomii, z alergią, z autyzmem, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami narządów 

wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-

płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z hemofilią, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami 

genetycznymi, z zaburzeniami głosu i mowy, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze 

schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami 

układu oddechowego, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

 

Lp. Terminy turnusów pokoje 2, 3 – os. 

1. 04. 04 – 18. 04 1 764,00 zł 

         

*pokój 1 – os. dopłata 30% do ceny pobytu 
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ŚWINOUJŚCIE „Korab” 
 

Schorzenia: kobiety po mastektomii, z alergią, z celiakią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami neurologicznymi, 

z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z cukrzycą, z przewlekłym 

zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z zaburzeniami głosu i mowy, z zespołem Downa, ze schorzeniami 

endokrynologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu 

immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia 

 

Lp. Terminy turnusów cena od osoby 

1.* 09. 04 – 22. 04 1 750,00 zł 

   

*osoba nie posiadająca grupy inwalidzkiej (stopnia niepełnosprawności) dopłata 100 zł od osoby 

 

Turnus profilaktyczno- leczniczy wielkanocny 
 

Lp. Terminy turnusów cena od osoby 

1.* 09. 04 – 18. 04 1 500,00 zł 

 

 
ŁEBA „Zdrowotel” 

 

Schorzenia: głuchoniewidomi, jąkający się, kobiety po mastektomii, osoby po laryngektomii, z alergią, z autyzmem, z celiakią, z 

chorobami dermatologicznymi, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, 

z chorobami reumatycznymi, z chorobami skóry, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami 

układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona, z cukrzycą, z 

fenyloketonurią, z hemofilią, z mukopolisacharydozą, z mukowiscydozą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niedoczynnością tarczycy, z 

przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z rozszczepem wargi i podniebienia, z wadami genetycznymi, z wadami 

postawy, z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami psycho-organicznymi, z 

zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem Downa, z zespołem Marfana, z zespołem Willipradera, ze schorzeniami dermatologicznymi, 

ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze 

schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami skóry, ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego, ze 

schorzeniami złego wchłaniania, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się 

na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu 

słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

 

 Lp. Terminy turnusów pokoje 2 – os. 

1. 04. 04 – 18. 04 1 895,00 zł 
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USTRONIE MORSKIE „Leśna Polana” 
 

Schorzenia: całościowe zaburzenia rozwojowe, jąkający się, kobiety po mastektomii, z alergią, z autyzmem, z celiakią, z 

chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z 

chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona, z 

cukrzycą, z epilepsją, z fenyloketonurią, z mukopolisacharydozą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niedoczynnością 

tarczycy, z otyłością, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z rozszczepem wargi i podniebienia, 

z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami rozwoju 

psychoruchowego, z zespołem Downa, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze 

schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, 

ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami złego wchłaniania, ze 

stwardnieniem rozsianym, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z 

dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z 

dysfunkcją narządu wzroku, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

 

 Cena za osobę dorosłą Dziecko do lat 10 

Lp. Termin pokój 2,3,4 – os.   (3 zabiegi) 

1. 11. 04 – 24. 04 1 850,00 zł 1 560,00 zł 

 

 
SOPOT „Kamienny Potok” 

 

Schorzenia: kobiety po mastektomii, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu 

moczowo-płciowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z otyłością, z wadami postawy, z zespołem Downa, ze 

schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu 

oddechowego, ze skoliozą, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia 

 

 Cena za osobę dorosłą Dziecko do lat 12 

Lp. Termin pokój 1 – os. pokój 2, 3 – os.  (PFRON) 

1. 05. 04 – 19. 04 2 668,00 zł 2  218,00 zł 1 9180,00 zł 

2. 11. 04 – 26. 04 2 918,00 zł 2 318,00 zł 2 018,00 zł 
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Pobyty świąteczne 

ŁEBA  „Zdrowotel” 
 

 

  Rodzinne święta. Pobyt od kolacji do śniadania.  
             WIELKI CZWARTEK degustacja win 
 

Kto? 
   

Termin 
 

Pokoje Standard 
 

Pokoje Premium        
             

WIELKI PIĄTEK  dla chętnych płatny  Osoba dorosła      880 zł   1139 zł  
   

09.04. – 14.04. 
     

wyjazd do Kalwarii Wejherowskiej na  Dziecko do 12 lat    670 zł  800 zł   (czwartek-wtorek)    Misterium Męki Pańskiej - 
            

 

Dziecko do 4 lat 
    

gratis 
  

gratis 
 

uroczystość religijna połączona z          
 Osoba dorosła  

10.04. – 14.04. 

 763 zł  930 zł inscenizacją teatralną. 
     
            

 
Dziecko do 12 lat 

   
572 zł 

  
652 zł 

 
WIELKA SOBOTA malowanie    (piątek-wtorek)     

 

Dziecko do 4 lat 
  

gratis 
 

gratis pisanek, szykowanie święconki,       
             

uroczysta kolacja w formie Fisch-  
Osoba dorosła 

     
683 zł 

  
893 zł 

 

   

11.04. – 14.04. 
     Party* 

 

Dziecko do 12 lat 
   

510 zł 
 

609 zł       

  (sobota-wtorek)    

WIELKA NIEDZIELA śniadanie 

            

 

Dziecko do 4 lat 
    

gratis 
  

gratis 
 

         
 Wielkanocna dekada zdrowia - 4 zabiegi w każdy dzień powszedni (minimum 1 staropolskie**,  zabawa z zającem, 
 wieczór taneczny  

grupowy) dla każdego uczestnika. Pobyt od obiadu do śniadania.   

 Osoba dorosła   08.04.-18.04.   1599 zł   1845 zł  LANY PONIEDZIAŁEK wspólne 

 Dziecko do 12 lat  (środa-sobota   1213 zł  1399 zł grillowanie*** 
     

10 dni) 

        

 Dziecko do 4 lat     gratis   gratis  
 

              

 

ZAKOPANE  „Marzenie” 
 

Pakiet świąteczny Wielkanoc 2020 
 

 noclegi w komfortowym pokojach z łazienką, TV, wi-fi, 

 świąteczne posiłki: śniadanie kolacja bufet szwedzki, obiad serwowany do stolika, 

 koszyczek wielkanocny pełen smakołyków 

 przejazd góralskimi wozami w celu poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę 

 uroczyste Śniadanie Wielkanocne z muzyką góralską na żywo 

 10% voucher zniżkowy na masaże w gabinecie „Źródło zdrowia” 

 10% voucher zniżkowy na baseny Gorący Potok w Szaflarach 

 świadczenia rozpoczynają się obiadem(zakwaterowanie od 14:00) kończą śniadaniem (wykwaterowanie do 

10:00) 

 

Pakiet 4 dni (3 noclegi) z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) 

Osoba dorosła 545,00 zł 

Dziecko do lat 10 395,00 zł 

Dzieci do lat 10 ½ porcji wyżywienia 
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ZAKOPANE  „Wojnar” 
 

Pakiet świąteczny Wielkanoc 2020 
 

 minimum 3 noclegi / 4 dni w komfortowych pokojach 

 codzienne śniadania w formie bogato urozmaiconego bufetu 

 codzienne obiadokolacje serwowane (3 dania) 

 rodzinne malowanie pisanek w Wielką Sobotę 

 przejażdżka wozami konnymi w Wielką Sobotę na święcenie koszyczków wielkanocnych 

 uroczysty obiad Świąteczny I dnia (zamiast obiadokolacji) 

 ognisko z pieczeniem kiełbas w II dzień Świąt 

 możliwość korzystania ze strefy rekreacyjnej basen, jacuzzi, siłowni w godzinach 10:00 – 21:00 

 darmowa sauna w godzinach 17:00 – 21:00 

 dostęp do internetu WiFi oraz parking 

 

Minimum 3 noclegi  w terminie 10. 04 – 15. 04. 2020 

Osoba dorosła 750,00 zł 

Dzieci od 3 do 12 lat 630,00 zł 

Dzieci do lat 3 bezpłatnie bez świadczeń lub 250,00 zł ze świadczeniami 

 

 

BUKOWINA TATRZAŃSKA „Rysy” 
 

Pakiet świąteczny Wielkanoc 2020 

 

 codzienne śniadania w formie bogato urozmaiconego bufetu 

 codzienne obiadokolacje serwowane (3 dania) 

 nielimitowany dostęp do basenu i siłowni, dostęp do WiFi 

 animacje dla dzieci w Lany Poniedziałek 

 przejażdżka dorożką do kościoła w Bukowinie – tradycyjne Święcenie Pokarmu w góralskim kościółku   

 „Polewacka” w towarzystwie kapeli góralskiej 

 prawdziwe świąteczne śniadanie „po nasemu” 

 za dodatkową opłatą kosz ze święconką, sauna, masaże, zabiegi rehabilitacyjne, wizyta w okolicznych 

basenach termalnych 

 doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o 11:00 

 

Minimum 3 noclegi  w terminie 10. 04 – 14. 04. 2020 

Cena za pokój 2 - osobowy 1 190,00 zł 
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MUSZYNA-ZŁOCKIE  „Geovita” 
 

Pakiet świąteczny Wielkanoc 2020 
 

 noclegi w komfortowym pokojach z łazienką, TV, wi-fi, telefon, ręczniki, płaszcz kąpielowy, czajnik 

 wyżywienie 3 posiłki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu) 

 świąteczne śniadanie i tradycyjna kuchnia polska 

 rodzinne dekorowanie jajek 

 święcenie pokarmów w zabytkowej cerkwi w Złockiem 

 szukanie przez dzieci ukrytych łakoci przez zajączka 

 korzystanie z basenu, popołudniowa sauna 

 kuracja pitna na bazie wody naturalnie zmineralizowanej „Złockie VIII” 

 

Pakiet 4 dni dla 1 osoby w terminie 10. 04 – 14. 04. 2020 

pokój 2, 3 – osobowy  640,00 zł 

pokój 1 – osobowy  700,00 zł 

pokój rodzinny studio 680,00 zł 

 

Pakiet 3 dni dla 1 osoby 

pokój 2, 3 – osobowy  495,00 zł 

pokój 1 – osobowy  540,00 zł 

pokój rodzinny studio 525,00 zł 

 

KRYNICA ZDRÓJ „Soplicowo” , „Zdrowie”, 
„Kaprys” 

 

Pakiet świąteczny Wielkanoc 2020 
 

 zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3 – osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (telefon, TV-SAT, radio, 

czajnik) 

 śniadanie – bufet śniadaniowy 

 uroczyste Śniadanie Wielkanocne ze Święconką 

 wieczorek taneczny 

 dodatkowo płatne: obiad – 25,00 zł 

         obiadokolacja – 35,00 zł 

         kolacja – 16,00 zł 

Soplicowo            09. 04 – 14. 04. 2020 

pokój 2, 3 – osobowy  475,00 zł 

pokój 1 – osobowy  500,00 zł 

 

Zdrowie, Kaprys 09. 04 – 14. 04. 2020 

pokój 2, 3 – osobowy  400,00 zł 

pokój 1 – osobowy  425,00 zł 
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WISŁA  „Krokus”  

 

Pakiet świąteczny Wielkanoc 2020 
 

 nocleg 

 śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego 

 obiad wraz z deserem serwowany do stolika 

 w dni świąteczne potrawy świąteczne, tradycyjna polska kuchnia 

 konkurs malowania pisanek 

 biesiada góralska przy kapeli góralskiej 

 termin 10. 04 – 13. 04. 2020 

      

          

pokoje i podwyższonym  
1 osoba 

 
2 osoby 

 
3 osoby 4 osoby dostawka 

 
standardzie 

    
             

              

pokój 1 osobowy bez balkonu  799 zł  -   -  -  669 zł  
              

pokój 1 osobowy z balkonem  889 zł  -   -  -  759 zł  
              

pokój 2 osobowy bez balkonu  859 zł  1 599 zł  -  -  669 zł  
              

pokój 2 osobowy z balkonem  794 zł  1 689 zł  -  -  759 zł  
              

pokój studio 3 osobowy z balkonem  1 009 zł  1 749 zł  2 489 zł -  759 zł  
              

apartament bez balkonu  1 099 zł  1 839 zł  2 689 zł 3 319 zł 669 zł  
              

apartament z balkonem  1 189 zł  1 929 zł  2 729 zł 3 409 zł 759 zł  
              
           

 

 dzieci do lat 3 bez świadczeń GRATIS 

 dzieci od 3 do 7 lat 40% zniżki 

 dzieci od 8-12 lat 20% zniżki 
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NAŁĘCZÓW  „Termy Pałacowe”,  
„Stare Łazienki” 

 

Pakiet świąteczny Wielkanoc 2020 
 

 . 

 3 posiłki dziennie – śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany 

 Śniadanie Wielkanocne – uroczyście poświęcone produkty 

 słodka uczta w Niedzielę Wielkanocną po obiedzie 

 3 zabiegi SPA do wyboru: kąpiel aromatyczna, elektrostymulacja, okład fango, bicze szkockie, okład 

parafinowy na dłonie, masaż limfatyczny, detox foot spa 

 1 x zabieg pielęgnacyjny na twarz do wyboru z: maska rewitalizująca, ujędrniająca lub altowa, peeling 

kawitacyjny lub masaż twarzy Clarins Touch 

 1 x masaż klasyczny częściowy do wyboru z: "Twoje plecy" lub "Głowa w chmurach" 

 seans w basenie białej glinki dla każdej z osób 

 nieograniczony wstęp do Kompleksu Wodnego Atrium 

 

 

Termin 10. 04 – 13. 04  lub 11. 04 – 14. 04. 2020 

Stare Łazienki (cena za osobę) Termy Pałacowe (cena za osobę) 

Pokój 1 – os. 1 500,00 zł Pokój 1 – os.  1 300,00 zł 

Pokój 2 – os.  1 050,00 zł Pokój 2 – os. 1 050,00 zł 

  Apartament 2- os.  1 120,00 zł 

 

 dzieci do lat 6 nocleg z wyżywieniem GRATIS 

 dzieci od 6 do 12 lat 50% zniżki 
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Ustronie Morskie „Leśna Polana” 
 

Pakiet świąteczny Wielkanoc 2020 
 

 

 3 posiłki dziennie – śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany 

 wielkanocne świąteczne menu 

 świąteczne wypieki 

 zabawa wielkanocna z muzyką na żywo 

 świąteczny program animacyjny wg harmonogramu 

 dodatkowo płatne: zabiegi rehabilitacyjne, masaże klasyczne, pokoje komfort 

 

Termin 09. 04 – 17. 04. 2020 

 pokój 3 noce 4 noce 5 nocy 6 nocy 

Osoba dorosła 2, 3, 4 – os. 549,00 zł 680,00 zł 775,00 zł 859,00 zł 

Osoba dorosła 1 – os. 609,00 zł 760,00 zł 875,00 zł 979,00 zł 

dziecko do 1 roku -------------- bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 

dziecko do 10 lat 2, 3, 4 – os. 339,00 zł 400,00 zł 475,00 zł 540,00 zł 

 

 

 

Kołobrzeg „Dozamel” 
 

Pakiet świąteczny Wielkanoc 2020 
 

 

 7 noclegów z całodziennym wyżywieniem 

 wielkanocne wykwintne menu 

 zdobienie pisanek 

 koncert Wielkanocny 

 wieczorek taneczny z muzyką na żywo 

 wypożyczeni roweru gratis 

 

 Pokój 1 – os. Pokój 2 – os. PLUS 

Termin 10. 04 – 17. 04. 2020 1 250,00 zł 1 150,00 zł 
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Lokalizacja biura  -  Turnusy Rehabilitacyjne „Hutnik” 
 Zapraszamy  

 

 

 

 

 

 

 


