
 

 

TURNUS REHABILITACYJNY 
Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

 
Hotel***NAT Krynica Zdrój 
Wpis NR OD/12/0013/21 

 
Krynica Zdrój - miejscowość uzdrowiskowa o światowej sławie, zwana „Perłą polskich uzdrowisk”. 
Sprzyjający klimat , atrakcyjne położenie stwarzają dobre warunku do wypoczynku, a przede wszystkim 
sprzyjają leczeniu różnych schorzeń i dysfunkcji. Krynica znana jest głównie z leczniczych wód, z których 
można korzystać w stworzonych do tego celu pijalniach. 
 
Hotel***NAT Krynica Zdrój  położony jest w centrum uzdrowiska, niedaleko Parku Zdrojowego i Pijalni 
Wód. 
 
W hotelu:  148 miejsc w pokojach typu komfort oraz typu standard, restauracja, własna baza zabiegowa, 
sala zabaw dla dzieci, sala konferencyjna, taras widokowy, Wi-Fi. Do wypożyczenia kije do Nordic 
Walking. 
W Hotelu znajduje się również winda 
 

 

   
 
ZAKWATEROWANIE: w pokojach 1, 2, 3 osobowych typu komfort lub standard z łazienkami.  
W pokoju znajduje się; TV, telefon, czajnik. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17,00, kończy  
o godzinie 10.00.  
 
WYŻYWIENIE: 3 x dziennie - śniadania, kolacje w formie bufetu, obiady serwowane. 
Pierwszym świadczeniem jest kolacja, ostatnim obiad (dla osób wyjeżdżających po śniadaniu suchy 
prowiant na drogę). 
 
BAZA ZABIEGOWA: Aguavibron, masaże wirowe rąk i nóg, fotel masujący, nefrytowe łóżko masujące, 
kąpiele perełkowe, z hydromasażem, solankowe, magnetoterapia, lampy kwarcowe, sollux, laser, 
diadynamik, interdyn, terapia ultradźwiękami, inhalacje, tlenoterapia, jonoforeza, krioterapia, okłady 
borowinowe, żelowe, masaże ciała, drenaż limfatyczny nóg BOA, sala gimnastyczna, prądy 
przeciwbólowe (Tens, Kotza, Traberta), gimnastyka,  

 
 
 
 



 

 

Profile Leczenia: 
Dysfunkcje narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dysfunkcje 
narządu słuchu, wzroku, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, padaczka, schorzenia układu 
krążenia, całościowe zaburzenia rozwojowe, jąkanie się, kobiety po mastektomii, alergia, autyzm, 
celiakia, choroby dermatologiczne, narządów wydzielania wewnętrznego, neurologiczne, reumatyczne, 
skóry, układu krwiotwórczego, układu moczowo -płciowego, układu pokarmowego, cukrzyca, schorzenia 
dermatologiczne, kręgosłupa, laryngologiczne, reumatyczne, skóry, układu oddechowego, skolioza, 
mózgowe porażenie dziecięce, otyłość, przewlekłe choroby wątroby, zapalenia trzustki, wady 
genetyczne, wady postawy, zaburzenia głosu i mowy, psycho-organiczne, rozwoju psychoruchowego, 
zespół Downa. 
 

TERMINY 
Cena dla uczestnika turnusu  

w pokoju 2 osobowym KOMFORT 
Cena dla uczestnika turnusu  

w pokoju 2 osobowym  STANDARD 

02.07-16.07.2022 2900,00- zł 2820,00- zł 

  
Pobyt opiekuna bez zabiegów: zniżka 220 zł  
Dziecko do 12 roku życia bez zabiegów zniżka 300 zł, z zabiegami zniżka: 200 zł, 
Dopłata za niewykorzystane łóżko w pokoju 2 osobowym dla 1 osoby – 560 zł 
Osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności – dopłata 8% podatku VAT 

 
PAKIET  SKIEROWANIA  ZAWIERA: 
 zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3 osobowych typu komfort lub standard z 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) 
 wieczorek muzyczny/taneczny 
 wycieczka 
 

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, dla pozostałych osób 50% ceny) 
- dieta 15 zł/dobę/osoba/doba (nie dotyczy cukrzycowej) 
- dopłata do pokoju 1 – osobowego 

 
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), aleksandra.wilchelm@nat.pl 
Aneta Poraniewska     797 185 935, aneta.poraniewska@nat.pl  
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