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Oferta 

Turnusy rehabilitacyjne 2019 
 

Rodzaje  turnusów:  
usprawniająco -  rekreacyjne 

rekreacyjno -  sportowe 
szkoleniowe 

 
Uczestnicy  turnusów rehabil itacyjnych (z dofinansowaniem PFRON) powinni posiadać:  

•  orzeczenie o niepełnosprawności  

•  skierowanie od lekarza na turnus rehabili tacyjny 

•  zaświadczenie od lekarza o aktualnym stanie zdrowia  
 

Uczestnicy  turnusów rekreacyjno -  zdrowotnych powinni posiadać:  

•  skierowanie od lekarza na turnus rekreacyjno -  zdrowotny 

•  zaświadczenie od lekarza o aktualnym stanie zdrowia  
 

Termin Zabiegi Maraton Domki 
murowane 

Domki 
drewniane 

9 - 23 marca 40 1350 zł 
  

23 marca - 6 kwietnia 40 1400 zł 
  

6 - 20 kwietnia 40 1500 zł 
  

20 kwietnia - 4 maja 40 1800 zł 
  

4 - 18 maja 30 1500 zł 1300 zł 
 

22 czerwca - 6 lipca 30 2200 zł 2000 zł 1500 zł 

6 - 20 lipca 30 2200 zł 2000 zł 1500 zł 

20 lipca - 3 sierpnia 30 2200 zł 2000 zł 1500 zł 

3 - 17 sierpnia 30 2200 zł 2000 zł 1500 zł 

17 - 31 sierpnia 30 2000 zł 1800 zł 1400 zł 

1 - 15 września 30 1800 zł 1600 zł 1200 zł 

15 - 29 września 30 1700 zł 1400 zł 1100 zł 

29 września - 13 października 40 1500 zł 
  

13 - 27 października 40 1500 zł 
  

3 - 17 listopada 45 1450 zł 
  

19 grudnia 2019 - 2 stycznia 2020 30 1900 zł 
  

Ceny nie zawierają opłaty klimatycznej - kwota wg uchwały Rady Gminy Ustka na dany rok. 
Opiekun bez zabiegów zniżka 100 zł od ceny. 
Zabawa sylwestrowa dodatkowo płatna 200 zł. (w cenie zabawa, wyżywienie, alkohol). 

 

 
W cenie  pobytu 

 

•  noclegi  według  wybranego standardu  

•  pakiet zabiegów rehabili tacyjnych 

•  wyżywienie -  3 posi łki  dziennie (śniadanie i  kolacja  bufet szwedzki ,  obiad serwowany do stołu)  

•  wycieczka do Ustki  (rejs  statkiem, zwiedzanie bunkrów) lub wycieczka do Muzeum Wsi  Słowiańskiej  w Klukach  

•  ognisko z pieczeniem kiełbasek i  śpiewami przy g itarze 

•  Nordic Walking  z  instruktorem  

•  wieczorki  taneczne 

•  codzienne zajęcia  zgodnie z  programem turnusów prowadzone przez animatora  

•  korzystanie z  basenu rehabili tacyjnego 

•  korzystanie z  biblioteki  
 
 

Uwaga! 
 

Gościom przyjeżdżającym PKP lub PKS do Słupska lub Ustki gwarantujemy pomoc w dotarciu do Poddąbia i odwiezienie w dniu wyjazdu.  Odpłatność 
w jedną stronę: 

• kurs z jedną osobą: 30 zł./os. 

• kurs z 2 osobami lub więcej: 20 zł/os. 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja usługi transportowej (2 dni przed przyjazdem). 

 
 

Ważne informacje!  
 

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi m.in. zniżek, dodatkowych opłat......  


