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 KATALOG 2019  

 

Turnusy rehabilitacyjne HUTNIK 

 
 

 Pobyty lecznicze 

 Wczasy 

 Wyjazdy grupowe 

 Kursy dla seniorów 

 

 

 
Turnusy Rehabilitacyjne Hutnik  - Fundacja Promocji Nowej Huty 

Kraków, os. Centrum D7 lok. 8, 

 

Tel. (+48) 12  644 14 28; (+48) 535 600 810   

 pon. – pt. 08:00 - 14:00 

 

www.turnusyhutnik.biz   www.fundacjanh.org/turnusy  

 

turnusy@fundacjanh.org 

 

 

 

 

 

*Wpis organizatora turnusów rehabilitacyjnych nr: OR/12/0007/2018 

 

 

http://www.turnusyhutnik.biz/
http://www.fundacjanh.org/turnusy
mailto:turnusy@fundacjanh.org
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OFERTA SPECJALNA 

 

TRUSKAWIEC (Ukraina) 
TURNUS BEZ DOFINANSOWANIA 

 
 Cena 

Lp. Termin Kat. I Kat. II 

1. 18. 09. 2019 - 01.10.2019 2 025 zł 1 825 zł 

2. 01. 10. 2019 - 14. 10. 2019 2 025 zł 1 825 zł 

3. Możliwość 14. 10 - 27. 10. 2019 2 025 zł 1 825 zł 

Dopłata do pokoju 1-os. 610 zł 

 

 Transport z Krakowa 125 zł od osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cena w katalogu jest zawsze ceną miejsca w pokoju 2-osobowym  

z łazienkami. 
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TURNUSY ZORGANIZOWANE 

 

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. 

 
 

*Kołobrzeg to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce, które oferuje nie tylko 

lecznicze walory swojego niepowtarzalnego mikroklimatu, ale także szereg atrakcji o każdej 

porze roku. 

Ośrodek zlokalizowany jest w sanatoryjnej części Kołobrzegu, zaledwie 200 m od morza. 

Posiada bogata bazę zabiegową. W trakcie turnusu oferujemy Państwu 20 zabiegów 

rehabilitacyjnych. Na miejscu do wyboru bogaty program wycieczek fakultatywnych: m.in. 

wycieczka do Berlina, rejs statkiem do Bornholm, ogrody w Dobrzycy, wycieczka do 

Poczdamu i Drezna, wyspa Wolin. 

 

Transport będzie zorganizowany – środkami PKP 

 

 

Termin Cena 

09. 11. 2019 - 23. 11. 2019 1 510 zł (miejsce w pokoju 2os.) 
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SUCHA BESKIDZKA 

"Montis" 
 

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. 

 

*Zapraszamy na zorganizowany turnus rehabilitacyjny do 3-gwiazdkowego hotelu, 

położonego w przepięknym krajobrazie Beskidów. 

W cenie turnusu:  

 Zakwaterowanie w pokojach 2- os. z łazienkami i TV;  

 Pełne wyżywienie – 3x dziennie; 

 Pakiet 20 zabiegów rehabilitacyjnych + 4 wyjścia na basen; 

 Wieczorki integracyjne; 

 Wieczór w chacie grillowej; 

 Wycieczka w cenie turnusu: Sucha Beskidzka z przewodnikiem 

 Wycieczka: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska 

 

Termin Cena 

16. 09. 2019 - 29. 09. 2019r. Od  1 370 zł 
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GÓRY I NIZINY  
 

 

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 

 

Termin Cena 

30. 09 – 13. 10 1 700 zł 

15. 10 – 28. 10 1 540 zł 

02. 11 – 15. 11 1 540 zł 

16. 11 – 29. 11 1 540 zł 

01. 12 – 14. 12 1 540 zł 

15. 12 – 28. 12 1 980 zł 
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BUKOWINA TATRZAŃSKA  

"Rysy" 
 

*basen w ośrodku 

 

Schorzenia: całościowe zaburzenia rozwojowe: 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 padaczką; z upośledzeniem umysłowym; ze schorzeniami 

układu krążenia. 

 

 

Ośrodek w Bukowinie Tatrzańskiej to nie tylko przytulny dom wczasowy, ale i profesjonalny 

ośrodek wypoczynkowy, dostosowany do szczególnych potrzeb kuracjuszy, w tym także osób 

niepełnosprawnych. Na szczególną uwagę zasługuje bogato wyposażone i wciąż 

unowocześniane centrum zabiegowo rekreacyjne. Kryty basen, sauna, jacuzzi, sale 

zabiegowe, fotele do masażu, w pełni wyposażona siłownia – to tylko wybrane atrakcje 

udostępniane gościom ośrodka. Nad zdrowym wypoczynkiem kuracjuszy czuwa doświadczone 

grono fizjoterapeutów, dbających o wysoką jakość zabiegów, wykonywanych w trakcie 

turnusów rehabilitacyjnych. Obiekt dysponuje bazą 150 komfortowych miejsc noclegowych 

oraz doskonałym zapleczem gastronomicznym i sanitarnym. 
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BUKOWINA TATRZAŃSKA „Rysy” 
 

 
TERMINARZ TURNUSÓW: 
 

 

 

 
 
Rodzaj 
Pokoju 
 
 
 

Termin Turnusu 

 

 18. 10 - 31. 10. 2019 
 

 12. 11 - 25. 11. 2019 
 

 30. 11 - 13. 12. 2019 
 

Koszt 
uczestnika 

zł/os 

Koszt opieka 

zł/os 

Pokój 2 os. 

STANDARD 

1 500 zł 

 

1 500 zł 

 

Pokój 2 os. 
COMFORT 

1 600 zł 1 600 zł 

Pokój 2 os. 
PLUS 

1 550 zł 1 550 zł 

Pokój 1os. 
COMFORT 
/z balkonem/ 

1 700 zł - 

Pokój 2 os. 
STANDARD 
/bez balkonu/ 

1 550 zł - 

Pokój 1 os. 
COMFORT 
/bez balkonu/ 

1650 - 
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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; 

 

 

L.P. TERMIN:  CENA:  

1. 27. 09  – 11.10 1 450 zł 

2. 12. 10 – 26. 10 1 400 zł 

3. 04. 11  - 18. 11 1 350 zł 

4. 19. 11  – 03. 12 1 350 zł 

5. 04. 12  – 18. 12 1 350 zł 

6. 21. 12 – 04. 01. ŚWIĄTECZNY 1 600 zł 
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MUSZYNA  „Geovita” 
 

*basen w ośrodku 

 

Schorzenia: kobiety po mastektomii; z alergią; 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 

dermatologicznymi; ze schorzeniami kręgosłupa; ze schorzeniami 

laryngologicznymi; 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. 

 

 

TERMIN:  CENA:  

12. 10 – 26. 10  1 700 zł 

09. 11 – 23. 11  1 650 zł 

30. 11  – 14. 12  1 650 zł 
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SZCZAWNICA  „Budowlani” 
 

*basen w ośrodku 

 

Schorzenia: kobiety po mastektomii; z alergią; z chorobami neurologicznymi; z 

chorobami układu moczowo-płciowego; z chorobami układu pokarmowego; z 

cukrzycą; ze schorzeniami układu oddechowego; z dysfunkcją narządu ruchu, z 

wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

 

Termin Cena za uczestnika 
w pokoju 2os. 

Cena za opiekuna bez 
zabiegów 

06. 10. - 20. 10. 2019  2 160 zł 1 970 zł 

 

 

RYMANÓW  „Stomil” 
 

*basen w ośrodku 

 

Schorzenia: kobiety po mastektomii; z cukrzycą; z otyłością; ze schorzeniami 

dermatologicznymi; ze schorzeniami reumatycznymi; ze schorzeniami układu 

oddechowego; z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich; ze schorzeniami układu krążenia. 

 

Termin Cena w pokoju 1 os. Cena w pokoju 2 os. Cena w pokoju 3 os. 

11. 10 – 24. 10 od 2 015 zł od 1 755 zł od 1 625 zł 

25. 10 – 07. 11 od 2 015 zł od 1 755 zł od 1 625 zł 

08. 11 – 21. 11 od 2 015 zł od 1 755 zł od 1 625 zł 

22. 11 – 05. 12 od 2 015 zł od 1 755 zł od 1 625 zł 

06. 12 – 19. 12 od 2 015 zł od 1 755 zł od 1 625 zł 

20. 12 – 02. 01 od 2 015 zł od 1 755 zł od 1 625 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. 

 

 

 

Termin Cena 

18. 10 - 01.10  1 930 zł 

02. 11 - 16. 11  1 930 zł 

16. 11 - 30. 11  1 930 zł 

30. 11 - 14. 12  1 930 zł 
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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 

 

 

Termin Turnusu Cena 

05. 11  - 19. 11  1 320 zł 

22. 11 - 6. 12 1 320 zł 

19. 12 - 02. 01  1 950 zł 
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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. 

  

Termin Turnusu Cena 

19. 10 - 03. 11  1 478 zł 

02. 11 - 16. 11  1 366 zł 

16. 11 - 30. 11  1 366 zł 

30. 11 - 14. 12  1 366 zł 
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WYSOWA „Glinik” 
 

 

*basen w ośrodku 

 

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 

 

 

Termin Turnusu CENA TURNUSU 
LIGHT  

(20 ZABIEGÓW) 

CENA TURNUSU FULL  
(30 ZABIEGÓW, KARNET NA 
BASEN Z HUDROMASAŻAMI) 

22. 10 – 04. 11  1 568 zł  1 694 zł 

05. 11 – 18. 11  1 568 zł  1 694 zł 

19. 11 – 02. 12  1 568 zł  1 694 zł 

03. 12 – 16. 12  1 568 zł 1 694 zł 
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IWONICZ ZDRÓJ „Sanvit” 
 

*basen w ośrodku 

 

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 

 

Termin Turnusu Cena Turnusu 

30. 10 – 12. 11 1 755 zł 

12. 11 – 25. 11 1 755 zł 

25. 11 – 08. 12 1 755 zł 

08. 12 – 21. 12 1 755 zł 

21. 12 – 03. 01 
ŚWIĄTECZNY 

1 755 zł 

 

 

 

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. 

 

Termin Turnusu Cena 

17. 10 – 31. 10  1 190 zł  

03. 11 – 17. 11  1 030 zł  

18. 11 – 02. 12  1 030 zł  

04. 12 - 18. 12 1 030zł 

20. 12 - 03. 01 1 650zł 
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IWONICZ ZDRÓJ „Ziemowit” 
 

*basen w ośrodku 

 

Schorzenia: kobiety po mastektomii; z cukrzycą; z otyłością; ze schorzeniami 

dermatologicznymi; ze schorzeniami reumatycznymi; ze schorzeniami układu 

oddechowego; z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich 

 

 

 

 

 

 

 

CIECHOCINEK „Krystynka” 
 

*basen w ośrodku 

 

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 

 

Termin Turnusu Cena 

03. 11 – 17. 11 1 638 zł 

17. 11 – 01. 12 1 638 zł 

01. 12 – 15.12 1 638 zł 

15. 12 – 29. 12 
ŚWIĄTECZNY 

1 858 zł 

 

12. 11 – 25. 11 1 755 zł 

25. 11 –  08. 12 1 755 zł 

08. 12 – 21. 12 1 755 zł  

21. 12 – 03. 01 
ŚWIĄTECZNY 

1 755 zł 
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TURNUSY INDYWIDUALNE NAD MORZEM 

 

 

MRZEŻYNO „Meduza” 
 

Schorzenia: osoby po laryngektomii; z autyzmem; z chorobami neurologicznymi; 

z chorobami układu krwiotwórczego; z cukrzycą; z fenyloketonurią; z 

zaburzeniami głosu i mowy; z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego; z 

zespołem downa; ze schorzeniami dermatologicznymi; ze schorzeniami 

endokrynologicznymi; ze schorzeniami metabolicznymi; ze schorzeniami 

onkologicznymi; ze schorzeniami reumatycznymi; 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. 

 

 

 

 

Termin Cena 

20. 12 – 03. 01 ŚWIĄTECZNY  1 790 zł 
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ŁEBA „Zdrowotel” 

 
Schorzenia: kobiety po mastektomii; z alergią; z autyzmem; z celiakią; z 

chorobami dermatologicznymi; z chorobami neurologicznymi; z chorobami 

przemiany materii; z chorobami reumatycznymi; z chorobami układu 

krwiotwórczego; z chorobami układu moczowo-płciowego; z chorobą Parkinsona; 

z cukrzycą; z hemofilią; z mózgowym porażeniem dziecięcym; z przewlekłym 

zapaleniem trzustki; z wadami postawy; z zaburzeniami głosu i mowy; z zespołem 

downa; z zespołem willipradera; ze schorzeniami endokrynologicznymi; ze 

schorzeniami laryngologicznymi; ze schorzeniami metabolicznymi; ze 

schorzeniami onkologicznymi; 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 

 

 

Ośrodek jest zlokalizowany blisko plaży, w lesie sosnowym, w zacisznym miejscu, z dala od 

zgiełku, hałasu. Jest to to zespół 5 pawilonów z zapleczem gastronomicznym i 

rehabilitacyjnym,. Posiada bezpieczny plac zabaw - to element dobrego wypoczynku dla 

najmłodszych i spokojnego wypoczynku dla opiekunów. Ośrodek przygotował szeroki zakres 

oferowanych zabiegów rehabilitacyjnych i bardzo dobrze wyposażoną przychodnię 

rehabilitacyjną oraz postarał się o wysoko wyspecjalizowany personel medyczny. 

 

 

 

Termin Cena 

05. 10 - 19. 10  1 595 zł 

12. 10 - 26. 10  1 495 zł  

09. 11 - 23. 11                 1 100 zł 

01. 12 - 15. 12 1 100 zł 

28. 12 - 11. 01  1 495* zł  
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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. 

 

 

Termin Cena 

28. 09 - 12. 10  2 070 zł 

12. 10 - 26. 10  2 070 zł 

26.10 - 09.11.  1 510 zł 

09. 11 - 23. 11  1 510 zł 

23. 11 - 07. 12  1 510 zł 

19. 12 - 02. 01  2 120 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. 

 

Termin Cena 

30. 09 - 13. 10  1 820 zł 

14. 10 - 27. 10  1 755 zł 
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USTKA „Włókniarzy” 
 

 

*basen w ośrodku 

 

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 

 

Termin Cena 

12. 10 - 26. 10  1 540 zł 

26. 10 - 09. 11  1 330 zł 

09. 11 - 23. 11  1 372 zł 

23. 11 - 07. 12  1 372 zł 

14. 12 - 28. 12 1 792 zł 
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DZIWNÓWEK „Contessa” 
 

 Schorzenia: jąkający się; 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 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 reumatycznymi; ze 

schorzeniami skóry; ze schorzeniami układu immunologicznego; 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 dysfunkcją narządu 

wzroku; z padaczką; z upośledzeniem umysłowym; ze schorzeniami 

układu krążenia. 

 

 Uczestnik Opiekun 

(*) 15. 09 - 29. 09  1 430 zł 1 280 zł 

(*) 22. 09 - 06. 10  1 350 zł 1 200 zł 

(*) 29. 09 - 13. 10  1 280 zł  1 130 zł 
 

 

(*) terminy tylko na potwierdzenie telefoniczne 
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Specjalne!!!  
OFERTY ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE 
*wszelkich informacji udzielamy w naszej siedzibie 

Święta Bożego Narodzenia: 

1. MUSZYNA „Nestor” 

Termin Cena 

20. 12  – 27. 12 700 zł +28 zł(opłata uzdrowiskowa) 

 

2. MUSZYNA „Geovita” 

Termin Cena 

21. 12 – 27. 12   od  1 050 zł 
 

3. BUKOWINA TATRZAŃSKA „Rysy”  

Termin Cena 

20. 12 – 27. 12   od 1 680 zł 
 

4. KRYNICA „Soplicowo” 

Termin Cena 

22. 12. 2019 – 03. 01. 2020  1 949 zł (2os.)/2 000 zł (1os.) 

Sylwester: 

1. MUSZYNA „Geovita” 
 

Termin Cena 

27.12. 2019 – 02. 01. 2020   od 1 260 zł 
 

 

2. BUKOWINA TATRZAŃSKA „Rysy” 
 

Termin Cena 

27. 12. 2019 – 03. 01. 2020  od  2 360 zł 
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 Czy wiesz, że możesz starać się o dofinansowanie z funduszu PFRON?         

U nas możesz pobrać wniosek lekarza o skierowanie na turnus 

rehabilitacyjny, a potem pomożemy Ci poprawnie wypełnić wniosek o 

dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego i złożymy go w MOPS 

KRAKÓW za Ciebie.  

 

 Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi ośrodkami na terenie całej 

Polski, specjalizującymi się turnusami rehabilitacyjnymi oraz sami jesteśmy 

organizatorami turnusów rehabilitacyjnych.  

 

 Zaproponujemy Państwu miejscowość oraz ośrodek z najlepsza bazą 

zabiegową.  

 

 

 

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to 

czasu” 
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Ponadto współpracujemy też z innymi ośrodkami w miejscowościach:  

 

- Sopot, 

- Kołobrzeg, 

- Ustronie Morskie, 

- Krynica- Zdrój, 

- Wysowa, 

- Horyniec, 

- Ustroń, 

- Wapienne, 

- Zakopane. 

 

*Terminy turnusów w powyższych ośrodkach wraz z cenami 

przybliżymy Państwu na miejscu w naszym biurze. 

 
 

 

 

 

 


