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Biuro Usług Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych
Działamy od roku 1999



NAD MORZEM
Argentyt - Dąbki k. Darłowa
Dorwit - Dźwirzyno
Graal - Świnoujście
Bursztyn - Dąbki k. Darłowa
W GÓRACH
Malwa - Polanica Zdrój
Złoty Łan - Lądek Zdrój
Alma II - Świeradów Zdrój
Marzenie - Zakopane

SPIS TREŚCI

MEDICAL SPA
Dozamel - Kołobrzeg
Uzdrowisko Cieplice 
Uzdrowisko Nałęczów 

Cechsztyn - Ustronie Morskie
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Wszelkich informacji na temat zasad i sposobów rezerwacji oraz informacji o ośrodkach udzielą Pań-
stwu pracownicy naszego Biura Obsługi Klienta.

Serdecznie Zapraszamy!

- standard podstawowy

- standard podstawowy plus

- standard średni

- standard wyższy

- standard wyższy plus

TURNUSY REHABILITACYJNE

Niniejsze zapisy i cenniki nie są  ofertą w rozumieniu 
kodeksu cywilnego, a ich poszczególne postanowienia 
mogą ulec zmianie.

Szanowni Państwo!

     Biuro Usług Rehabiltacyjno-Wypoczynkowych PATRONA jest koncesjonowanym Organizatorem Turnu-
sów Rehabilitacyjnych i Organizatorem Turystyki.
     Naszym atutem jest 15-letnie doświadczenie w realizacji usług na rzecz osób niepełnosprawnych, osób 
chorych oraz osób pragnących poprawić swoją kondycję psychofizyczną.
      Gwarantujemy rzetelną obsługę Klienta, przygotowujemy starannie wyselekcjonowaną ofertę usług 
rehabilitacyjno-wypoczynkowych, zapewniamy profesjonalną ich realizację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wymaganiami naszych Klientów.
Zapraszamy do 12 obiektów zaprezentowanych w niniejszym Katalogu. Są to wybrane ośrodki położo-
ne w najatrakcyjniejszych polskich kurortach i uzdrowiskach. Pełną ofertę liczącą ponad 80 obiektów 
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:  www.patrona.pl.
      Każdy obiekt realizujący turnusy rehabilitacyjne posiada obowiązujący Wpis do Rejestru Ośrodków OD, 
świadczy wysoki poziom usług, zapewnia profesjonalną kadrę medyczno-rehabilitacyjną oraz stosuje no-
woczesne procedury z zakresu rehabilitacji i Medical-SPA. 
W naszych turnusach rehabilitacyjnych mogą Państwo uczestniczyć prywatnie jak i przy wykorzystaniu 
dofinansowania ze środków PFRON lub EFS.
       Dla osób chcących skorzystać z Profilaktyki Zdrowotnej przygotowaliśmy ofertę pobytów leczniczych 
ze specjalnymi pakietami ukierunkowanymi na konkretny rodzaj schorzenia. 
      Sukcesywnie rozwijamy dział Medical SPA, pobytów dla Seniorów, pobytów Sportowo-Profilaktycz-
nych oraz pobytów Dietetycznych, których oferty pojawiają się na stronie:  www.spa-medical.net. Prosi-
my zaglądać tam często, aby zapoznać się z nowymi usługami!
Aby ułatwić Państwu wybór odpowiedniej oferty - poniżej przedstawiamy naszą wewnętrzną standaryza-
cję poszczególnych ośrodków, która określa subiektywną ocenę  poziomu zakwaterowania, wyposażenia 
obiektu oraz jakości świadczonych usług:



Hotel położony przy wydmie w Dąbkach 
- pięknym uzdrowisku koło Darłowa. 
Argentyt posiada własne boisko, kort 
do tenisa ziemnego, plac zabaw, bilard, 
gabinety zabiegowe, solarium, saunę, 
kawiarnię oraz jadalnię z salą rozryw-
kową.

14 noclegów z pełnym wyżywieniem
w pokojach 2 i 3-osobowych
z łazienkami, TV, radiem i telefonem.
Zabiegi: 20 zabiegów wg zaleceń lekarza:
n Światłolecznictwo
n Elektroterapia
n Hydroterapia
n Kinezyterapia
n Masaże lecznicze
n Inhalacje
n Ultradźwięki
n Kabina infrared 
n Kriokomora
Zajęcia rekreacyjne:
n 2 wejścia na basen 
n ognisko
n wieczorki taneczne

15 dniowe turnusy rehabilitacyjne
(cena/osobę)

CENA TURNUSU ZAWIERA:

Zniżki:
n ryczałt do lat 3 bez świadczeń: 140 zł/turnus

n dziecko do lat 7 z 1/2 wyżywienia: 150 zł zniżki

n dostawka do lat 8 z 1/2 wyżywienia: 956 zł/turnus

n dostawka do lat 7 z 1/2 wyżywienia bez zabiegów:

    751 zł/turnus.
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n wypożyczalnia rowerów (w hotelu)
n wypożyczalnia sprzętu wodnego nad 
jeziorem
n sauna

PŁATNE ATRAKCJE:

Wpis do rejestru OD/32/0048/13

Dąbki na Wybrzeżu Zachodnim

Argentyt

maj - czerwiec od 1491 zł

lipiec - sierpień od 1700 zł

wrzesień - październik od 1131 zł

TERMINY I CENY

S T A N D A R D

Tel. 71 339 71 37 | Tel./Fax 71 362 86 11 | Mob. 600 223 262 | Infolinia: 801 000 545



13 noclegów z pełnym wyżywieniem
w pokojach 1, 2, 3-osobowych z łazienkami, 
TV, radiem i czajnikiem bezprzewodowym.
Zabiegi: 20 zabiegów wg zaleceń lekarza:
n Magnetoterapia
n Hydroterapia
n Inhalacje
n Światłolecznictwo
n Elektroterapia
n Okłady borowinowe
n Masaże

Zajęcia rekreacyjne:
n 2 wieczorki taneczne
n karaoke
n ognisko z pieczeniem kiełbasek

14 dniowe turnusy rehabilitacyjne
(cena/osobę)

CENA TURNUSU ZAWIERA:

n rejsy statkiem po morzu,
n sporty wodne na jeziorze Resko

PŁATNE ATRAKCJE:
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Wpis do rejestru OD/32/0013/12               
Dźwirzyno na Wybrzeżu Zachodnim

Dorwit

Ośrodek leży w centrum Dźwirzyna, 300 
metrów od malowniczej plaży. Atrakcją 
kurortu jest bogate w ryby jezioro Resko 
z przystanią jachtową i kajakami. Ośro-
dek posiada bazę zabiegową, jadalnię 
salę gimnastyczną, stół do tenisa, Wi-Fi. 
Bliskość Kołobrzegu i wyjątkowo atrak-
cyjne ceny są wielkim atutem Ośrodka.

Zniżki - dziecko do lat 10:
n z 1/2 wyżywienia: 20% zniżki
n z 1/2 wyżywienia bez zabiegów: 30% zniżki
n z 1/2 wyżywienia bez zabiegów, na wspólnym 
    noclegu: 40% zniżki

TERMINY I CENY

www.patrona.pl | e-mail: patrona@patrona.pl | skype: burwpatrona

S T A N D A R D

kwiecień - maj od 892 zł

czerwiec - sierpień od 1234 zł

wrzesień - listopad od 927 zł



Ośrodek usytuowany w uzdrowiskowej 
dzielnicy Świnoujścia, 650 m od szero-
kiej i piaszczystej plaży. Jest to kompleks 
trzech budynków mieszkalnych oraz 
budynku zabiegowego wraz z jadalnią. 
Graal posiada plac zabaw dla dzieci, bo-
isko do siatkówki, altanę z grillem oraz 
dozorowany parking.

14 noclegów z pełnym wyżywieniem
w pokojach 1, 2, 3-osobowych z łazienkami, 
TV, lodówką i czajnikiem bezprzewodowym.
Zabiegi: 20 zabiegów wg zaleceń lekarza:
n Magnetoterapia
n Hydroterapia
n Inhalacje
n Światłolecznictwo
n Kinezyterapia
n Laseroterapia
n Okłady borowinowe
n Masaże częściowe
n Ultradźwięki                      
n Elektroterapia
Zajęcia rekreacyjne:
n 2 wieczorki taneczne
n wieczór grillowy
n wycieczki piesze po mieście

CENA TURNUSU ZAWIERA:

Zniżki:
n ryczałt do lat 3 bez świadczeń: 300 zł/turnus

n dziecko do lat 12 z 1/2 wyżywienia:  20% zniżki
n wycieczki morskie promem do Niemiec, 
Szwecji, Danii.

PŁATNE ATRAKCJE:
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Wpis do rejestru OD/32/0037/11           
Świnoujście na Wybrzeżu Zachodnim

GRAAL

15 dniowe turnusy rehabilitacyjne
(cena/osobę)

TERMINY I CENY

Tel. 71 339 71 37 | Tel./Fax 71 362 86 11 | Mob. 600 223 262 | Infolinia: 801 000 545

S T A N D A R D

kwiecień - maj od 1223 zł

czerwiec - sierpień od 1326 zł

wrzesień - październik od 1121 zł

listopad - grudzień od 1121 zł



14 noclegów z pełnym wyżywieniem
w pokojach De Lux 1, 2, 3, 4-osobowych z ła-
zienkami, TV, radiem, czajnikiem bezprze-
wodowym, lodówką i WiFi oraz w 4-osobo-
wych domkach letniskowych. 
Zabiegi: 20 zabiegów wg zaleceń lekarza:
n Krioterapia
n Laseroterapia
n Magnetoterapia
n Elektroterapia
n Ultradźwieki
n Masaże częściowe
n Kabina infrared 
n Basen
n Jacuzzi
Zajęcia rekreacyjne:
n 2 wieczorki taneczne,
n ognisko z pieczeniem kiełbasek
n wycieczka do Darłowa
n korzystanie z basenu i jacuzzi

15 dniowe turnusy rehabilitacyjne
(cena/osobę)

CENA TURNUSU ZAWIERA:

www.patrona.pl | e-mail: patrona@patrona.pl | skype: burwpatrona

Wpis do rejestru OD/32/0010/11            

Bobolin k/ Dąbek
na Wybrzeżu Zachodnim

Bursztyn

Komfortowy ośrodek położony w cichej, 
ustronnej miejscowości letniskowej Bobo-
lin na granicy uzdrowiska Dąbki, 600 m 
od plaży. Do okolicznych atrakcji należy 
Jezioro Bukowo z przystanią jachtową, 
kąpieliskiem i centrum windserfingu oraz 
zabytki Darłowa (m.in. Zamek Książąt Po-
morskich). Ośrodek posiada kryty basen, 
brodzik dla dzieci, jacuzzi, saunę, kawiar-
nię, salę rozrywkową oraz korty do tenisa 
i plac zabaw dla dzieci.

Zniżki:
n dziecko do lat 7 z 1/2 wyżywienia: 25% zniżki
n ryczałt do lat 3 bez świadczeń: 140 zł/turnus

TERMINY I CENY

n zabiegi SPA n wycieczka do Słowińskiego 
Parku Narodowego (na ruchome wydmy)

PŁATNE ATRAKCJE:
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S T A N D A R D

styczeń - marzec od 1336 zł

kwiecień - maj od 1388 zł

czerwiec - sierpień od 1542 zł

wrzesień - październik od 1388 zł

listopad - grudzień od 1285 zł



Tel. 71 339 71 37 | Tel./Fax 71 362 86 11 | Mob. 600 223 262 | Infolinia: 801 000 545

14 noclegów z pełnym wyżywieniem
w pokojach 1, 2, 3-osobowych z łazienkami 
i telefonem.
Zabiegi: 30 zabiegów wg zaleceń lekarza:
n Światłolecznictwo
n Hydroterapia
n Krioterapia
n Magnetoterapia
n Masaże 
n Inhalacje
n Okłady borowinowe
Zajęcia rekreacyjne:
n spacery z przewodnikiem
n wycieczka krajoznawcza
n 2 x nordic walking
n 2 x joga

15 dniowe turnusy rehabilitacyjne
(cena/osobę)

CENA TURNUSU ZAWIERA:

Obiekt położony w perle uzdrowisk pol-
skich - Polanicy Zdroju, w malowniczej 
dolinie Gór Stołowych, ok. 1,5 km od 
zdrojowego deptaku. Malwa posiada 
bazę zabiegową, jadalnię, salę wykłado-
wą, bilard, monitorowany parking, salę 
gimnastyczną, plac do gry w piłkę oraz 
bibliotekę. Obiekt po całkowitej moder-
nizacji z nowoczesnym basenem (czyn-
ny od kwietnia). Łagodny, podgórski kli-
mat oraz obfite źródła wód mineralnych 
stwarzają doskonałe warunki do wypo-
czynku i leczenia wielu schorzeń.

Zniżki:
n ryczałt do lat 3 bez świadczeń: 160 zł/turnus
n dziecko do lat 10 z 1/2 wyżywienia: 30% zniżki
n opiekun bez zabiegów: 100 zł zniżki

n wypożyczenie rowerów 
n wycieczki zagraniczne
n pijalnia wód mineralnych

PŁATNE ATRAKCJE:

TERMINY I CENY
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S T A N D A R D

Wpis do rejestru OD/02/0003/11

Polanica Zdrój w Kotlinie Kłodzkiej

MALWA

styczeń - marzec od 1050 zł

kwiecień - maj od 1350 zł

czerwiec - sierpień od 1450 zł

wrzesień - październik od 1350 zł

listopad - grudzień od 1350 zł 



15 dniowe turnusy rehabilitacyjne
(cena/osobę)

CENA TURNUSU ZAWIERA:

Zniżki:
n dziecko do lat 8 z 1/2 wyżywienia: 110 zł zniżki
n opiekun bez zabiegów: 90 zł zniżki
n ryczałt do lat 2 bez świadczeń: gratis

n kąpiele termalne w zabytkowych łaźniach
n wycieczki do sztolni, Jaskini Niedźwiedziej, 
    Pragi i Wiednia.

PŁATNE ATRAKCJE:

www.patrona.pl | e-mail: patrona@patrona.pl | skype: burwpatrona

Wpis do rejestru OD/02/0006/11               

Lądek Zdrój w Kotlinie Kłodzkiej

Złoty Łan

Ośrodek stoi na wzniesieniu w górnej części 
miasta, około 500 m od centrum uzdrowi-
ska. Liczne zabytki Lądka Zdroju wraz 
z otoczeniem gór i lasów czynią ten kurort 
jednym z najpiękniejszych miejsc Kotliny 
Kłodzkiej. Znajdują się tam źródła obfitują-
ce w radoczynne cieplice siarczkowe i flu-
orkowe, które skutecznie leczą choroby 
reumatyczne i neurologiczne, a także scho-
rzenia układu pokarmowego i krążenia.

14 noclegów z pełnym wyżywieniem w po-
kojach 1, 2, 3-osobowych z łazienkami i TV.
Zabiegi: 20 zabiegów wg zaleceń lekarza:
n Elektroterapia
n Hydroterapia
n Inhalacje
n Światłolecznictwo
n Termikompresy
n Masaże 
n Kinezyterapia
Zajęcia rekreacyjne:
n 2 wieczorki taneczne
n ognisko z pieczeniem kiełbasek
n wycieczka autokarowa do Kłodzka
n zwiedzanie Lądka Zdroju z przewodnikiem

TERMINY I CENY
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S T A N D A R D

marzec - kwiecień od  820 zł

maj - czerwiec od  999 zł

lipiec - sierpień od 1220 zł

wrzesień - październik od 980 zł

listopad - grudzień od 799 zł 



Tel. 71 339 71 37 | Tel./Fax 71 362 86 11 | Mob. 600 223 262 | Infolinia: 801 000 545

14 noclegów z pełnym wyżywieniem
w pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych z łazien-
kami i TV.
Zabiegi: 20 zabiegów wg zaleceń lekarza:
n Światłolecznictwo
n Hydroterapia
n Krioterapia
n Elektroterapia
n Masaże 
n Inhalacje
n Laser
n Grota solna
Zajęcia rekreacyjne:
n wycieczka autokarowa
n zwiedzanie Świeradowa z przewodnikiem
n wieczorki taneczne
n ognisko

15 dniowe turnusy rehabilitacyjne
(cena/osobę)

CENA TURNUSU ZAWIERA:

Ośrodek położony w Świeradowie Zdro-
ju - Czerniawie w Górach Izerskich. Blisko 
stąd w Karkonosze, do Szklarskiej Poręby, 
Karpacza i Jakuszyc - polskiej stolicy nart 
biegowych. Kurort oferuje unikatowe ra-
doczynne wody lecznicze, szczawy oraz 
borowinę. Alma posiada jadalnię, gabi-
nety zabiegowe oraz własną Grotę Sol-
ną. To doskonałe miejsce, aby poznać 
uroki i tajemnice Dolnego Śląska: Zamek 
Czocha słynny z „Twierdzy szyfrów”, wo-
dospady Szklarki i Kamieńczyka, muzeum 
minerałów i huty szkła, piękne schroniska 
serwujące pyszne naleśniki z jagodami.

Zniżki: 
n dziecko do lat 8 z 1/2 wyżywienia: 110 zł zniżki
n opiekun bez zabiegów: 50 zł zniżki
n ryczałt do lat 3 bez świadczeń: 200 zł/turnus

Wpis do rejestru OD/02/0001/12               
Świeradów Zdrój w Górach Izerskich

Alma II

7

S T A N D A R D

TERMINY I CENY

PŁATNE ATRAKCJE:
n wycieczki: Kotlina Kłodzka, Praga, 
    Liberec i Zamek Frydlant, Drezno

kwiecień - maj od 1182 zł

czerwiec - sierpień od 1300 zł

wrzesień - październik od 1228 zł



14 dniowe turnusy rehabilitacyjne
(cena/osobę)

CENA TURNUSU ZAWIERA:

Zniżki:
n dziecko do lat 10 z 1/2 wyżywienia: 150 zł zniżki
n dziecko do lat 10 z 1/2 wyżywienia, 
    bez zabiegów: 400 zł zniżki
n opiekun bez zabiegów: 150 zł zniżki

n wycieczki do Krakowa i Wadowic oraz na   
    Słowację (do kąpielisk termalnych)
n sauna

www.patrona.pl | e-mail: patrona@patrona.pl | skype: burwpatrona

Ośrodek położony w malowniczej dziel-
nicy Zakopanego - Pardałówce. Bliskość 
Nosala, majestatyczna panorama Tatr 
z okien „Marzenia” oraz rodzinna go-
ścinność jego Gospodarzy zapewniają 
niepowtarzalny charakter wypoczynku. 
Tatrzański krajobraz i bogactwo kulturo-
we stolicy Podhala urzeknie niejednego 
turystę. „Marzenie” to ośrodek składają-
cy się z 5 budynków (główny z windą). Na 
jego terenie znajdują się m. in.: gabinety 
zabiegowe, barek z salą rozrywkową, 
miejsce na ognisko/grilla, sauna i moni-
torowany parking.

13 noclegów z pełnym wyżywieniem w po-
kojach 1, 2, 3, 4-osobowych z łazienkami i TV.
Zabiegi: 30 zabiegów wg zaleceń lekarza:
n Elektroterapia
n Inhalacje
n Światłolecznictwo
n Magnetoterapia
n Masaże 
n Krioterapia
n Okłady borowinowe
n Body-detox
Zajęcia rekreacyjne:
n 2 wycieczki z przewodnikiem
n wieczorek taneczny,
n „wieczorek góralski” z degustacją serów  
   zakopiańskich oraz „herbaty góralskiej”

TERMINY I CENY

8

Wpis do rejestru OD/12/0002/11               

Zakopane w Tatrach

Marzenie

PŁATNE ATRAKCJE:

S T A N D A R D

styczeń - kwiecień od 1250 zł

maj - czerwiec od 1300 zł

lipiec - sierpień od 1600 zł

wrzesień - październik od 1300 zł

listopad - grudzień od 1250 zł 



7 noclegów z pełnym wyżywieniem
w pokojach 1, 2-osobowych z łazienkami, 
TV, radiem i telefonem.
Zabiegi: 15 zabiegów wg zaleceń lekarza:
n Magnetoterapia
n Hydroterapia
n Inhalacje
n Światłolecznictwo
n Kinezyterapia
n Laseroterapia
n Okłady borowinowe

n odnowa biologiczna
n wycieczki krajowe i zagraniczne
n nordic walking

DODATKI:

8-dniowe pobyty lecznicze
(cena/osobę)

POBYT LECZNICZY

Kołobrzeg na Wybrzeżu Zachodnim

Dozamel

Ośrodek położony 200 m od plaży, w po-
bliżu Parku Zdrojowego i nadmorskiej 
promenady. Dozamel składa się z czte-
rech budynków oddalonych od siebie od 
10 do 50 metrów. Goście mogą skorzy-
stać z wypożyczalni rowerów, sprzętu do 
nordic walking, sauny, kącika zabaw dla 
dzieci, biblioteki, a wieczorami zrelakso-
wać się przy muzyce.
Ośrodek specjalizuje się w leczeniu 
chorób neurologicznych oraz stward-
nienia rozsianego.

Zniżki:
n ryczałt bez świadczeń do lat 3: gratis

TERMINY I CENY

Tel. 71 339 71 37 | Tel./Fax 71 362 86 11 | Mob. 600 223 262 | Infolinia: 801 000 545
9

CENA POBYTU ZAWIERA:

S T A N D A R D

styczeń - marzec od 634 zł

kwiecień - maj od 1029 zł

czerwiec - sierpień od 1129 zł

wrzesień - październik od 1029 zł

listopad - grudzień od 634 zł



Uzdrowisko
Cieplice

 koło Jeleniej Góry

Uzdrowisko Cieplice to najstarszy w Polsce 
(założony w 1281 roku) kurort, będący dziś 
uzdrowiskową częścią Jeleniej Góry. Cieplice 
położone są u stóp Karkonoszy. Blisko jest 
stąd do Karpacza, Szklarskiej Poręby i Świe-
radowa Zdroju. Cieplickie złoża leczniczych 
wód termalnych jako jedyne w Polsce do-
chodzą do temperatury 90oC. Wykorzystuje 
się je m.in. w leczeniu schorzeń narządu ru-
chu (reumatologia, ortopedia, neurologia, 
osteoporoza), układu moczowego (urologia, 
nefrologia) oraz w okulistyce. W sanatorium 
„Edward” w łazienkach wykorzystywane są 
również wody termalne.
W Uzdrowisku Cieplice jako jedynym 
w Polsce leczy się balneologicznie 
schorzenia oczu. 

CENA POBYTU ZAWIERA:

TERMINY I CENY

7 noclegów z pełnym wyżywieniem
w pokojach 1, 2, 3-osobowych z łazienka-
mi, TV, telefonem i radiem.
Zabiegi: Początkowe badanie lekarskie
i 10 zabiegów spośród:
n Magnetoterapia
n Hydroterapia
n Inhalacje
n Światłolecznictwo
n Kinezyterapia
n Laseroterapia
n Okłady borowinowe
n Masaże
n Kuracja pitna

n kąpiele termalne
n zabiegi kosmetyczne
n wycieczki do Drezna, Pragi, Harrachova
n wycieczki krajowe.

DODATKI:

8-dniowe pobyty lecznicze
(cena/osobę)

POBYT LECZNICZY

www.patrona.pl | e-mail: patrona@patrona.pl | skype: burwpatrona
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S T A N D A R D

styczeń - marzec od 828 zł

kwiecień - październik od 936 zł

listopad - grudzień od 828 zł 



CENA POBYTU ZAWIERA:

TERMINY I CENY

5 noclegów z pełnym wyżywieniem
w pokojach 2-osobowych z łazienkami, TV, 
radiem, telefonem, czajnikiem i lodówką.
Zabiegi: konsultacja u lekarza specjalisty 
i 15 zabiegów spośród:
n Magnetoterapia n Hydroterapia
n Inhalacje n Światłolecznictwo
n Kinezyterapia n Laseroterapia
n Elektroterapia n Tlenoterapia   
n Ultradźwięki n Masaże 
Pakiet diagnostyczny: EKG, badania labora-
toryjne
Nieograniczony dostęp do kompleksu 
wodnego: baseny, sauny, hydromasaże

6-dniowe pobyty lecznicze
(cena/osobę)

POBYT LECZNICZY

Uzdrowisko
Nałęczów

lubelszczyzna

Nałęczów to miejsce gdzie tradycje uzdrowi-
skowe znane są już od drugiej połowy XVIII 
wieku. Miasteczko położone jest w specyficz-
nym leczniczym mikroklimacie, który sprzyja 
obniżeniu ciśnienia tętniczego, a bogata w ma-
gnez woda znakomicie uzupełnia gospodarkę 
mineralną organizmu osób narażonych na 
stres. Kuracje w Nałęczowie to również moż-
liwość leczenia chorób współistniejących np. 
układu ruchu, regeneracji sił fizycznych i psy-
chicznych w stanach wyczerpania oraz szansa 
na profesjonalne przebadanie serca. 
Uzdrowisko Nałęczów jest jedynym 
w Polsce uzdrowiskiem specjalizującym 
się leczeniu schorzeń kardiologicznych.

n kuracja pitna    
n wycieczki
n wypożyczalnia rowerów

DODATKI:

Tel. 71 339 71 37 | Tel./Fax 71 362 86 11 | Mob. 600 223 262 | Infolinia: 801 000 545
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S T A N D A R D

maj - wrzesień od 1028 zł



CENA POBYTU ZAWIERA:

n wycieczki do Kołobrzegu i Świnoujścia
n rejs na Bornholm

15-dniowe pobyty dietetyczne
(cena/osobę)

POBYT DIETETYCZNY

Ustronie Morskie
Na Wybrzeżu Zachodnim

CECHSZTYN

Ośrodek usytuowany w nadmorskiej miej-
scowości Ustronie Morskie w pobliżu piasz-
czystej plaży. Obiekt idealnie wpisuje się 
w tę scenerię proponując gościom regene-
rację, odprężenie i wypoczynek, czyli sze-
roko pojętą odnowę. Turnus odchudzający 
to doskonała propozycja dla osób, które 
chcą pozbyć się kilku kilogramów, zadbać 
o swoją kondycję i nabrać zdrowych nawy-
ków żywieniowych. Oprócz diety, ośrodek 
zapewnia zajęcia fizyczne w aquaparku, 
gimnastykę w wodzie i zabiegi rehabili-
tacyjne, doskonale wpływające na po-
prawę zdrowia. O sylwetkę zadba diete-
tyk, który przekaże Państwu podstawowe 
zasady zdrowego żywienia.

TERMINY I CENY

www.patrona.pl | e-mail: patrona@patrona.pl | skype: burwpatrona

14 noclegów z pełnym dietetycznym wy-
żywieniem w pokojach 2 i 3-osobowych 
z łazienkami, TV, radiem i telefonem.
Zabiegi: 20 zabiegów spośród:
n Elektroterapia n Magnetoterapia
n Hydroterapia n Laseroterapia
n Światłolecznictwo n Masaż
n Konsultacja z dietetykiem
Badanie lekarskie i 2 badania krwi: 
cholesterol, OB, morfologia, cukier
Ponadto: 
n korzystanie z miejskiego aquaparku:   
   gimnastyka w wodzie, jacuzzi
n spotkania z dietetykiem
n konsultacja kosmetyczna

DODATKI:

12

S T A N D A R D

styczeń - marzec od 1326 zł

kwiecień - maj od 1758 zł

czerwiec - sierpień od 1758 zł

wrzesień - październik od 1326 zł

listopad - grudzień od 1326 zł



PRZETARGI I SZKOLENIA

       Jako koncesjonowany Organizator Turnusów Rehabilitacyjnych oraz Organizator Turystyki 
od 15 lat organizujemy grupowe wyjazdy tematyczne dla osób korzystających z dofinanso-
wania ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 
oraz ze środków EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego), głównie w ramach programów 
z obszaru Kapitału Ludzkiego. Od lat aktywnie uczestniczymy w postępowaniach przetargo-
wych dotyczących:
n turnusów rehabilitacyjnych,
n wyjazdów szkoleniowych, 
n wyjazdów integracyjnych.

      Współpracujemy z:  jednostkami samorządów (PCPR, MOPS, MOPR, OPS), NGO-sami zaj-
mującymi się problematyką osób niepełnosprawnych (stowarzyszenia, fundacje, PZ Głucho-
niemych, PZ Niewidomych), jednostkami szkolnictwa specjalnego (szkoły specjalne, SOSW, 
ZSS, WTZ), jednostkami opieki społecznej (DPS, DDPS, ŚDS, świetlice środowiskowe).
      
      Do tej pory zrealizowaliśmy zamówienia przetargowe na wykonanie następujących usług:
n Turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych, z tre-
ningiem kompetencji społecznych i muzykoterapią,  z kursem komputerowym, ze szkole-
niem z zakresu obsługi kas fiskalnych, z warsztatami psychoterapeutycznymi i konsultacja-
mi z doradcą zawodowym,
n Wyjazdy integracyjne dla młodzieży niepełnosprawnej oraz młodzieży z problemami wy-
chowawczymi,
n Wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne,
n Warsztaty rehabilitacyjno-szkoleniowe z doradztwem zawodowym oraz psychologicznym.

      W swojej ofercie posiadamy ponad 80 ośrodków w najbardziej znanych kurortach i uzdro-
wiskach, położonych nad: morzem, jeziorami, w górach oraz w innych atrakcyjnych regionach 
naszego kraju.

     Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu oraz potencjałowi technicznemu możemy przygoto-
wać najbardziej wymagającą ofertę pod kątem: 
n rehabilitacji schorzeń osób niepełnosprawnych, 
n programu usługi: wyspecjalizowanych szkoleń zawodowych, warsztatów rozwoju osobi-
stego, rozwiązywania problemów uzależnień, wykluczeń społecznych, zajęć sportowych,
n lokalizacji i standardu ośrodka oraz ceny. 
     
       Pozostajemy otwarci na Państwa sugestie, również te związane z nowym okresem finanso-
wania UE 2014 - 2020. W sprawie zapytań ofertowych na Państwa pytania czekają:

Monika Kania, tel. 71 339 71 37, e-mail: monika@patrona.pl 
Dagmara Mielnik, tel. 71 339 71 37, e-mail: patrona@patrona.pl 
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