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MIEJSCOWOŚD: Kołobrzeg

OFERTA CENOWA:

jest największą nadmorską miejscowością uzdrowiskową w kraju. Uzdrowisko położone jest na
obrzeżu parku zdrojowego w sąsiedztwie plaży, portu i mola. Pierwsze wzmianki o uzdrowisku i tężni
solankowej sięgają 1710 roku. Już od XIX wieku w kołobrzeskim uzdrowisku zaczęto wykorzystywad dla
celów leczniczych warunki tutejszego mikroklimatu, źródła solankowe i borowinę.

Termin
22.04-06.05.2017
06.05-20.05.2017
20.05-03.06.2017
03.06-17.06.2017
17.06-01.07.2017
01.07-15.07.2017
15.07-29.07.2017
29.07-12.08.2017
12.08-26.08.2017
26.08-09.09.2017
09.09-23.09.2017
23.09-07.10.2017
07.10-21.10.2017
21.10-04.11.2017
04.11-18.11.2017
18.11-02.12.2017
02.12-16.12.2017
19.12-02.01.2018*

OŚRODEK: Magnolia
to komfortowo wyposażony obiekt, położony w zachodniej części Kołobrzegu, w pobliżu nabrzeży
Kołobrzeskiego Portu Morskiego (200 metrów) oraz zachodniej części Parku Nadmorskiego. Do morza z
Magnolii jest w linii prostej zaledwie 800 metrów, chod do plaży należy przejśd około 950 m spacerkiem
przez kameralną dzielnicę willową powstałą w 20-o leciu międzywojennym. Ośrodek posiada
nowoczesna bazę rehabilitacyjną, salon fryzjerski i kosmetyczny, basen kryty, sauna i łaźnia parowa.
POLECANE DLA OSÓB ZE SCHORZENIAMI:
z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami przemiany materii, z chorobami
reumatycznymi, z chorobą psychiczną
z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze
schorzeniami układu oddechowego, z niedoczynnością tarczycy, z padaczką, z upośledzeniem
umysłowym.
ZABIEGI REHABILITACYJNE:
Kąpiel perełkowa, , kąpiel solankowa, hydromasaż, , kąpiel wirowa nóg, prądy interferencyjne, prądy
diadynamiczne, ultradźwięki, jonoforeza, galwanizacja, laseroterapia, magnetoterapia, lampa sollux,
lampa do koloroterapii, okłady borowinowe, okłady parafango, aquavibron, masaż aparatem BOA,
gimnastyka grupowa, gimnastyka w basenie, UGUL.
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* Turnus świąteczno-noworoczny obejmuje specjalny program ( rodzaj usług
i ilości zabiegów
świadczenia: śniadania i kolacje w formie bogatego bufetu, obiady serwowane, 3 zabiegi
dziennie ( liczone w dni robocze), kuracja pitna, badanie lekarskie wstępne i końcowe,
bezpłatne korzystanie z basenu, sauny, łaźni, jacuzzi, bezpłatne wypożyczanie rowerów,
bezpłatne korzystanie z urządzeń sportowo- rehabilitacyjnych, wymarsze z instruktorem nordic
walking ( zapisy na listę), zwiedzanie Kołobrzegu z przewodnikiem ( wycieczka piesza),
przejazd ciuchcią retro po Kołobrzegu, wieczorek zapoznawczy, wspólne grilowanie (
sezonowo).

