TURNUS REHABILITACYJNY
Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Hotel***NAT Sarbinowo
Wpis Nr OD/32/0019/21

Sarbinowo jest małą miejscowością w północno-zachodniej Polsce. Leży pomiędzy Ustroniem
Morskim a Mielnem.
Szeroka, dobrze zagospodarowana plaża i promenada wzdłuż niej, zachęcają do relaksu i spacerów.
W dzień i wieczorami miejscowość tętni życiem, pełna jest małych knajpek, sklepików i straganów.
Hotel***NAT Sarbinowo jest usytuowany zaledwie 100 metrów od plaży,
W hotelu: 300 miejsc w pokojach 1, 2, osobowych,

Do dyspozycji gości: dwa baseny (wewnętrzny i zewnętrzny), sauny (sucha i mokra), jacuzzi,
siłownia zewnętrzna, baza rehabilitacyjna, plac zabaw dla dzieci, boisko, tenis stołowy, bilard,
Wi-Fi. Do wypożyczenia rowery, hulajnogi, kije do Nordic Walking.
W hotelu znajduje się winda.

ZAKWATEROWANIE: w pokojach 1, 2 osobowych z łazienkami i balkonami. Na wyposażeniu pokoju
znajduje się: TV, telefon, lodówka, czajnik bezprzewodowy.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 10.00.
WYŻYWIENIE: 2 x dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Pierwszym świadczeniem jest obiadokolacja, ostatnim śniadanie
BAZA ZABIEGOWA – kinesiologi taping (plastrowanie), laser, ultradźwięki, krioterapia, okłady borowinowe,
pole magnetyczne, lampa sollux, lampa Q-light, inhalacje, masujące łóżko nefrytowe.
Dodatkowo płatne: różne warianty masaży (min relaksacyjny, klasyczny, karku i ramion, musem owocowym),
bogaty zestaw zabiegów kosmetycznych.

PROFILE LECZENIA: Dysfunkcje narządu ruch z wyłączeniem osób poruszających się na wózku
inwalidzkim, dysfunkcja narządu słuchu, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, padaczka, schorzenia
układu krążenia, choroby neurologiczne, choroby układu krwiotwórczego, oddechowego cukrzyca, kobiety
po mastektomii, choroby układu pokarmowego, moczowo-płciowego, zaburzenia głosu i mowy, choroby
reumatyczne, choroby narządów wydzielania wewnętrznego, schorzenia laryngologiczne, hemofilia,
choroby przemiany materii, schorzenia układu immunologicznego, endokrynologicznego, metabolicznego,
wady genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce, alergia, autyzm, zespół Downa, stwardnienie rozsiane,
choroby kręgosłupa, niedoczynność tarczycy, schorzenia onkologiczne, skolioza, przewlekłe choroby
wątroby, wady postawy, przewlekłe zapalenie trzustki, zaburzenia rozwoju psychoruchowego.

TERMINY
17.09-01.10.2022

Cena dla uczestnika turnusu
w pokoju 2 osobowym
2 800,00- zł

Pobyt opiekuna bez zabiegów: zniżka 220 zł
Pobyt dziecka 3-12 lat z zabiegami: zniżka 200 zł, bez zabiegów 300 zł
Dopłata do niewykorzystanego miejsca w pokoju 2 osobowym 560 zł
Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności – dopłata 8% podatku VAT
PAKIET SKIEROWANIA ZAWIERA:
 zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 osobowych (2 łóżka), z balkonami i łazienkami
 wyżywienie jak w opisie oferty
 opłata na TFG i TFP
 opiekę medyczną i rehabilitacyjną
 2 zabiegi dziennie (w dni robocze) wg. zaleceń lekarza
 badanie lekarskie (2 wizyty)
 wieczorki muzyczne w kawiarni hotelowej
Wyżywienie i program dostępny będzie z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów związanych
z COVID-19 , w tym Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dodatkowo płatne:
- taksa klimatyczna
- parking (dla uczestników posiadających kartę parkingową - gratis, pozostali uczestnicy 50% ceny)
- diety dodatkowo płatne 15 zł/dobę/osobę (nie dotyczy cukrzycowej)
Realizacja turnusu możliwa przy min. 20 uczestnikach z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Szczegółowe informacje i zapisy:
Aleksandra Wilchelm 695 623 174; 32 326 23 65 (7.00-15.00), a.wilchelm@nat.pl
Aneta Poraniewska 797 185 935

