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OFERTA CENOWA:
MIEJSCOWOŚD: Pustkowo to pełna uroku, niewielka nadmorska
miejscowośd wypoczynkowa, leżąca pomiędzy Pobierowem, a Trzęsaczem,
w gminie Rewal w woj. zachodniopomorskim, przyciągająca turystów
szeroką, piaszczystą plażą, czystą wodą i urokiem klifu morskiego. W
miejscowości są trzy zejścia na plażę: dwa w formie schodów z
kilkudziesięcioma stopniami, trzecie to wygodny zjazd dla wózków. W jego
pobliżu stanęła w ostatnim czasie, górująca nad Pustkowem, replika krzyża z Giewontu. Za jego sprawą
malutkie Pustkowo spina symboliczną klamrą słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas wizyty na
szczecioskich błoniach "Jak wiatr wieje od Bałtyku po gór szczyty, do krzyża Giewontu". Ów symboliczny
krzyż stojący w otoczeniu szumiących drzew, pięknych, zadbanych klombów stanowi niewątpliwą atrakcją
turystyczną.
OŚRODEK: Położony jest na rozległym zielonym terenie 100 m od

morza w centrum miejscowości. Do dyspozycji gości oddaje:
jadalnię, kawiarnię, kort tenisowy, boiska sportowe: do piłki
ręcznej, koszykówki i siatkówki, plac zabaw, ambulatorium,
świetlicę i wypożyczalnię sprzętu sportowego oraz ogromny
bezpłatny parking, szeroką bazę rehabilitacyjną i dwa nowe odkryte baseny - basen pływacki i
brodzik ze zjeżdżalniami i urządzeniami do zabawy.
POLECANE DLA OSÓB ZE SCHORZENIAMI: kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, 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, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z
padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami głosu i mowy.
ZABIEGI REHABILITACYJNE: Tlenoterapia, Kinezyterapia, Magnetoterapia, Krioterapia, Prądy tensa,
Diadynamik, Galwanizacja, Jonoforeza, Sollux, Bioptron, Kąpiel wirowa, Kąpiel perełkowa, Inhalacje
ultradźwiękowe, Klimatoterapia, Drenaż limfatyczny

terminy turnusów
14 dniowych

TURNUSY REHABILITACYJNE
uczestnik turnusu Uczestnik turnusu opiekun

13.05 – 27.05.2017

1420

dziecko do lat 10
1220

1310

27.05 – 10.06.2017

1540

1330

1420

10.06 – 24.06 2017

1740

1520

1600

12.08 – 26.08.2017

1850

1600

1720

26.08 – 09.09 2017

1510

1340

1390

09.09 – 23.09 2017

1390

1230

1280

świadczenia w cenie turnusu rehabilitacyjnego dla uczestnika turnusu:14 noclegów, pełne wyżywienie
(śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad porcjowany), konsultacja lekarska, 20 zabiegów wg wskazao
lekarza, program KO, świadczenia rozpoczynają się kolacją a kooczą śniadaniem + suchy prowiant za obiad
doba hotelowa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dzieci do lat 10 (decyduje rok urodzenia) - 1/2 wyżywienia
w pierwszym dniu pobytu pobierana jest opłata klimatyczna
osoby zakwaterowane w ośrodku otrzymują w pierwszym dniu identyfikator (kolorowa opaska na rękę),
bez którego nie jest możliwe przebywanie na terenie ośrodka
ośrodek nie przyjmuje zwierząt
w pokojach nie ma ręczników
podane ceny zawierają podatek VAT (ZW)

