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OFERTA CENOWA:
MIEJSCOWOŚD: Mrzeżyno - to niewielkie, spokojne letnisko

położone na zachodnim wybrzeżu, w gminie Trzebiatów, 15 km na
zachód od Kołobrzegu. Miłośnicy plażowania znajdą tu czyste,
szerokie, strzeżone plaże, a zwolennicy aktywnego wypoczynku
szlaki turystyczne, rowerowe i kajakowe.
OŚRODEK: FAMA – STA - położony jest przy głównej ulicy Mrzeżyna w

odległości 300 metrów od plaży. Teren ośrodka obejmuje niemalże
pięd ha, jest dobrze zagospodarowany, mocno zalesiony i ogrodzony.
Na terenie obiektu znajdują się trzy pawilony hotelowe A, B i C,
stołówka, kawiarnia, sala dyskotekowa, a także obiekty
sportowe i rekreacyjne.
POLECANE DLA OSÓB ZE SCHORZENIAMI:
z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu
krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego
z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich
z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z
padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami głosu i mowy.
ZABIEGI REHABILITACYJNE:
Krioterapia, materac do rezonansu magnetycznego, magnetronie, leżanki masujące, fotele terapeutyczne do
masażu, stymat S-300, stymat S-210, aqauavibron, laser terapeutyczny, kabina masażowo-parowa, wanna
do hydromasażu, wanny masujące kooczyny górne i dolne, pulsotronic, sauna, sollux, inhalacje,
autopunkter, okłady borowinowe, vibrastep, UGUL.

TERMIN

cena turnusu dla
cena turnusu dla
uczestnika
opiekuna (bez
(z zabiegami)
zabiegów)
29/04 - 13/05/2017
1197,00zł
1106,00zł
13/05 - 27/05/2017
1197,00zł
1106,00zł
27/05 - 10/06/2017
1393,00zł
1183,00zł
10/06 - 24/06/2017
1498,00zł
1288,00zł
24/06 - 08/07/2017
1694,00zł
1484,00zł
08/07 - 22/07/2017
1694,00zł
1484,00zł
22/07 - 05/08/2017
1694,00zł
1484,00zł
05/08 - 19/08/2017
1694,00zł
1484,00zł
19/08 - 02/09/2017
1568,00zł
1358,00zł
02/09 - 16/09/2017
1393,00zł
1183,00zł
16/09 - 30/09/2016
1197,00zł
1106,00zł
* cena nie zawiera opłaty miejscowej, cena z VAT zwolnionym
** dopłata do pokoju 1-osobowego: 350,00 zł/turnus
Turnus rehabilitacyjny rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, kooczy śniadaniem w dniu
wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną.
CENA ZAWIERA:
zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 - osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (pawilon A lub B),
w pokojach telewizor, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy - leżak, parawan, koc plażowy;
ręczniki; częśd pokoi dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się
na wózkach inwalidzkich, wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek wydawany przy obiedzie,
śniadania i kolacje w formie bufetu, badanie lekarskie i zlecenie zabiegów rehabilitacyjnych,
2 zabiegi dziennie w dni robocze wg wskazao lekarza tj. 20 zabiegów w trakcie turnusu 14dniowego,całodobową opiekę lekarską bez realizacji recept w okresie wakacji,
całodobową opiekę pielęgniarską, realizację programu rehabilitacji społecznej (m.in.: wieczorki
taneczne przy muzyce na żywo i przy muzyce mechanicznej, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
karaoke, biesiadowanie, spacery)

