TURNUS REHABILITACYJNY PFRON 2022
OD/24/0001/19 ważny do 05.04.2022r. OR/24/0008/20 ważny do 13.05.2023
Turnus obejmuje:
 14 noclegów z pełnym wyżywieniem (śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany),
 badanie lekarskie początkowe i końcowe,
 zabiegi (poniedziałek - piątek) w tym:
o 20 zabiegów zleconych przez lekarza wykonywanych przez wykwalifikowaną kadrę - pracujemy
w systemie „jeden pacjent – jeden terapeuta”
o 10 x gimnastyka grupowa (poniedziałek- piątek),
 bezpłatna konsultacja z fizjoterapeutą i kosmetologiem
 nowoczesny basen kryty, sauna sucha i infrared, łaźnia parowa, salka fitness-siłownia,
 powitalna lampka wina
 wieczór przy muzyce
 dodatkowe atrakcje oferowane przez Ośrodek w danym okresie
Nasze Centrum Rehabilitacji jest zlokalizowane na dwóch poziomach (w ośrodku jest WINDA)

Dostępne zabiegi FIZYKALNE:









krioterapia,
inhalacje,
bioptron,
ultradźwięki,
laseroterapia,
masaż klasyczny (odcinek),
borowina,
solux,







pole magnetyczne,
grota solna,
gimnastyka grupowa w basenie,
fonoforeza (ultradźwięki + maść),
zabiegi z zakresu elektroterapii (m.in.
interdyn, jonoforeza z lekiem, diadynamik,
tens)

Dostępne typy turnusów:
 Turnus rehabilitacyjny BASIC - 20 zabiegów fizykalnych z powyższej listy
 Turnus rehabilitacyjny PRESTIGE - 20 zabiegów:
4 x indywidualna praca z pacjentem: terapia manualna, ćwiczenia usprawniające lub
masaż (odcinek)
16 x zabiegi fizykalne z powyższej listy
Gabinety zabiegowe dodatkowo wyposażone w nowoczesny sprzęt (aparat USG do celów terapii, falę
uderzeniową – FSWT, pole magnetyczne PST), jak również salę do ćwiczeń w systemie Neurac (SET).
Specjalizujemy się w rehabilitacji schorzeń z zakresu:
 ortopedii, traumatologii i reumatologii
 neurologii
 pulmonologii i kardiologii
 onkologii
 cukrzycy

recepcja@mazowszemedispa.com
www.mazowszemedispa.com

Mazowsze Medi SPA
Ul Stroma 6, 43-450 Ustroń

tel. (33) 857 72 71
fax.: (33) 854 46 56

TURNUS REHABILITACYJNY PFRON 2022
OD/24/0001/19 ważny do 05.04.2022r. OR/24/0008/20 ważny do 13.05.2023

Terminy turnusów z dofinansowaniem PFRON w roku 2022:
Turnus BASIC
Cena / osobę
Pokój typu STANDARD

Turnus PRESTIGE
Cena / osobę
Pokój typu STANDARD

08- 22.05

Osoba dorosła: 2 490 zł

Osoba dorosła: 2 590 zł

28.08- 11.09

Dziecko do 10 lat: 1 736 zł

Dziecko do 10 lat: 1 806 zł

Osoba dorosła: 2 690 zł

Osoba dorosła: 2 790 zł

Dziecko do 10 lat: 1 876 zł

Dziecko do 10 lat: 1 946 zł

30.10- 13.11

Osoba dorosła: 2 190 zł

Osoba dorosła: 2 290 zł

04- 18.12

Dziecko do 10 lat: 1 526 zł

Dziecko do 10 lat: 1 596 zł

pakiety w
terminach:

Opiekun bez zabiegów

13- 27.02
Osoba dorosła: 2 290 zł

09- 23.10

26.06- 28.08

Osoba dorosła: 2 490 zł

Osoba dorosła: 1 990 zł

Dodatkowe informacje:


Rabat dla dzieci do 10 lat (1/2 porcji żywienia) – cena jak w tabeli








Pobyt trzeciej Osoby na dostawce rabat – 20%
Pokój typu Comfort dopłata: + 560zł / osoby
Pokój do pojedynczego wykorzystania dopłata: 14 noclegów + 826zł / osoby
Dodatkowo pobierana jest opłata uzdrowiskowa na rzecz Urzędu Miasta w Ustroniu
Pobyt pupila (tylko psy, małych ras) w wybranych pokojach: + 60 zł / doba
Pobyt rozpoczyna się: kolacją w dniu przyjazdu i kończy: śniadaniem w dniu wyjazdu + obiad w formie
prowiantu
 Doba hotelowa od 14:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu
 Obiekt zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie realizacji atrakcji
 Oferta pakietowa – rezygnacja z poszczególnych usług nie stanowi podstawy do obniżenia ceny
 Oferta będzie realizowana i dostosowywana do aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej
z COVID- 19

Oferta obowiązuje w roku 2022 r.
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