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Wpis do Rejestru Organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych nr OR/02/0008/16

OFERTA CENOWA:
MIEJSCOWOŚD: ŚWIERADÓW ZDRÓJ: Jego położenie

geograficzne w południowo-zachodniej części Sudetów,
rozlokowanie w dolinie okolonej wzniesieniami górskimi
uczyniło z tego miasteczka naturalną stolicę Gór Izerskich.
Świeradów Zdrój odznacza się nadzwyczajnymi warunkami
klimatycznymi (leczenie klimatem bodźcowym) i
krajobrazowymi. Dzięki występującym na tym terenie źródłom wód radoczynnych, złożom
borowiny, leczone są tu choroby narządów ruchu, reumatyczne, układu krążenia i kobiece.
OŚRODEK: „NAD STRUMTKIEM” położony jest na
nasłonecznionym zboczu. Parter zajmuje stołówka i częśd
zabiegowa. Na terenie ośrodka: parking, boisko do
siatkówki, miejsce na ognisko, grill. W pobliżu znajduje się:
basen, ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, kolejka
gondolowa, wspaniałe warunki do uprawiania sportów zimowych oraz letnich, pijalnia wód w
Domu Zdrojowym, baza zabiegowa, źródła lecznicze, centrum rehabilitacyjne.
POLECANE DLA OSÓB ZE SCHORZENIAMI: z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami
reumatycznymi, z cukrzycą, z wadami postawy, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami
kręgosłupa, ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami reumatologicznymi, ze schorzeniami układu
oddechowego, ze skoliozą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia
ZABIEGI REHABILITACYJNE:
- masaż klasyczny
- okłady borowinowe
- okłady żelowe
- inhalacje jodowo - bromowe
- prądy Tensa
- lampa bioptron
- gimnastyka lecznicza/ UGUL, orbitek, rower rehabilitacyjny, materace
- basen – gimnastyka w wodzie

Termin
18.06 - 02.07.2017r.
27.08 - 10.09.2017r.
11.09 - 25.09.2017r.

Cena za 1 os. w pok.
2 os.
1300zł
1300zł
1300zł

Cena za pok. 1 os.
1500zł
1500zł
1500zł

W cenie turnusu:
Zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym i TV, wyżywienie 3 x dziennie, 20
zabiegów rehabilitacyjnych w trakcie trwania turnusu zgodnie z zaleceniami lekarza.

