TURNUSY REHABILITACYJNE 2021
dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
(z dofinansowaniem ze środków PFRON lub bez dofinansowania)

Terminy turnusów
rehabilitacyjnych

uczestnik/turnus
z 2 zabiegami

opiekun/turnus
bez zabiegów

+ gimnastyka grupowa

1

16.05 – 30.05.2021

2.670,00

2.470,00

2

03.08 – 17.08.2021

2.670,00

2.470,00

3

10.10 – 24.10.2021

2.670,00

2.470,00

Dodatkowo opłata uzdrowiskowa 3,00 zł/doba/os płatne gotówką oraz opłata parkingowa 5,00 zł/doba.

Dopłata do zakwaterowania w pokoju 2-osobowym w Hotelu*** 560,00 zł/turnus/os.
Dopłata do zakwaterowania w pokoju 2-osobowym do pojedynczego wykorzystania
w Hotelu*** 1.680,00 zł/turnus/os.
Turnus rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu (obiad)
a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu (śniadanie).
W ramach turnusu uczestnik otrzymuje 12 gimnastyk grupowych suchych lub w basenie
i 24 zabiegi zlecone przez lekarza z zakresu inhalacji lub fizykoterapii (z załączonego katalogu).
Zabiegi wykonywane są w dni powszednie w godzinach 08:00 – 15:30,
z wyjątkiem dni przyjazdu i wyjazdu.
Dostęp do basenu w godzinach popołudniowych – bezpłatnie.

Warunki rezerwacji: do 14 dni od złożenia rezerwacji należy dostarczyć do Sanatorium kopię
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz uiścić zadatek w wysokości 30% wartości pobytu.
Dodatkowo należy dostarczyć skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz aktualną informację
o stanie zdrowia (ważna 3 miesiące).

KATALOG ZABIEGÓW ZLECANYCH W RAMACH TURNUSU REHABILITACYJNEGO:
INHALACJE: CELKOWE; BULLINGA

FIZYKOTERAPIA:

LAMPA

SOLUX;

LAMPA

BIOPTRON;

LAMPA

KWARCOWA;

LAMPA

BIO-V;

MAGNETOTERAPIA; INTERDYN; DIADYNAMIK; TERAPULS; JONOFOREZA; ULTRADŹWIĘKI; TENS; PRĄDY
KOTZA; FONOFOREZA; ŁÓŻKO MAGNETYCZNE; LASEROTERAPIA; KRIOTERAPIA PUNKTOWA CO2; SUCHA
KĄPIEL

W

DWUTLENKU

WĘGLA;

SUCHA

KĄPIEL

W

OZONIE;

GIMNASTYKA

GRUPOWA

OGÓLNOUSPAWNIAJĄCA, GIMNASTYKA GRUPOWA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO;
ZABIEGI BOROWINOWE: GALWANOBOROWINA
MASAŻE MECHANICZNE: HYDRO JET; MEDY JET; CERAGEM; HHP; MATA MASUJĄCA
MASAŻ LIMFATYCZNY RĘKI PRZY STANACH PO MASTEKTOMII
KURACJA PITNA

ZABIEGI ZA DODATKOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ:
kąpiel perełkowa; kąpiel borowinowa; kąpiel czterokomorowa; fasony borowinowe; okłady borowinowe,

hydromasaż;

masaż wirowy; natrysk szkocki; masaż suchy ręczny

USŁUGI DODATKOWE (za dodatkową odpłatnością):
SOLARIUM, SAUNY, JACUZZI, SALON SPA

Prowadzimy turnusy rehabilitacyjne usprawniająco – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych:
• kobiety po mastektomii
• z chorobami neurologicznymi
• z chorobami układu moczowo – płciowego
• z chorobami układu pokarmowego
• z cukrzycą
• z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
• ze schorzeniami układu oddechowego
Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0005/20
oraz wpis do rejestru ośrodków nr OD/12/0005/17.

Rezerwacje i szczegółowe informacje: tel. 18 262 01 75, email: recepcja@spabudowlani.pl
www.spabudowlani.pl

