
Biuro Usług Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych „Patrona” s.j.
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sanatoria • rehabilitacja • spa

sanatoria • rehabilitacja • spa



JANTAR
Wpis do rejestru: OD/02/0017/15

11.03 - 25.03 1150 zł

26.03 – 09.04 1150 zł

13.04 – 27.04 Wielkanoc 1610 zł

01.05 – 15.05 1450 zł

16.05 – 30.05 1500 zł

01.06 – 15.06 1600 zł

16.06 – 30.06 1650 zł

01.07 – 15.07 1680 zł

16.07 – 30.07 1750 zł

01.08 – 15.08 1750 zł

16.08 – 30.08 1700 zł

01.09 – 15.09 1680 zł

16.09 – 30.09 1680 zł

01.10 – 15.10 1450 zł

16.10 – 30.10 1400 zł

04.11 – 18.11 1190 zł

19.11 – 03.12 1150 zł

04.12 – 18.12 1150 zł

19.12 - 02.01 
Święta i Nowy Rok 1690 zł

ZNIŻKI
do lat 10 lat z ½ wyżywienia - 270 zł

pobyt do lat 3 bez świadczeń 220 zł za 
turnus

Obiekt jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich 

Obiekt przyjazny dla zwierząt

ZABIEGI

Ośrodek posiada bardzo dobrą bazę zabiegową sprzyjającą le-
czeniu schorzeń narządu ruchu, układu krążenia i pokarmowego. 
Jantar realizuje turnusy z dietą bezglutenową, cukrzycową,
wątrobową. Ośrodek wykonuje następujące zabiegi:

• okłady borowinowe
• jonoforeza
• ugul
• fotel masujący 
• lampa sollux
• lampa Bio-V
• ultradźwięki
• aquavibron

• krioterapia miejscowa
• magnetoterapia
• mata masująca
• laser punktowy
• drenaż limfatyczny aparatem boa
• diatronic
• kąpiel perełkowo - ozonowa

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3, 4-os. z łazienką, TV, telefonem, radiem, WiFi, 
lodówką, czajnikiem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania i kolacje 
w formie bufetu)

30 zabiegów wg zaleceń lekarza

Zajęcia: wieczorki taneczne, wycieczki piesze po mieście, 
grupowe wyjścia nordic walking

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

Ośrodek położony jest w centrum kurortu, tuż przy Parku 

Zdrojowym i Pijalni Wód Mineralnych. Jantar to dwa budynki 

hotelowe z jadalnią, biblioteczką i kawiarnią w jednym oraz 

bazą zabiegową i siłownią w drugim. Pensjonat wyposażony 

jest w windę i parking. 

Dla aktywnych czekają bezpłatne kijki do nordic walking 
oraz atrakcje krajoznawcze. Koniecznie należy odwiedzić 

odległy o 10 km Park Narodowy Gór Stołowych ze słynnym 

labiryntem „Błędnych Skał”.

Terminy turnusów 2017 Cena/osobę POLANICA ZDRÓJ
UZDROWISKO - KOTLINA KŁODZKA

KURORTY GÓRSKIEtel .  71 339 71 37   |    mob.  735 988 955   |    Infol in ia :  801 000 545 3

Szanowni Państwo! 

Biuro Usług Rehabiltacyjno - Wypoczynkowych PATRONA jest 

koncesjonowanym Organizatorem Turnusów Rehabilitacyjnych 

oraz Organizatorem Turystyki. 

Naszym atutem jest 18-letnie doświadczenie w realizacji usług 

na rzecz niepełnosprawnych, chorych oraz osób pragnących popra-

wić swoją kondycję psychofizyczną. 

Gwarantujemy rzetelną obsługę Klienta, przygotowujemy sta-

rannie wyselekcjonowaną ofertę usług rehabilitacyjno-wypoczyn-
kowych, zapewniamy profesjonalną ich realizację zgodnie z obowią-

zującymi przepisami i wymaganiami naszych Klientów. 

Zapraszamy do obiektów zaprezentowanych w niniejszym 

Katalogu. Są to wybrane ośrodki położone w najatrakcyjniejszych 

polskich kurortach i uzdrowiskach. Pełną ofertę liczącą ponad 80 

obiektów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:  

www.patrona.pl.

Każdy ośrodek realizujący turnusy rehabilitacyjne posiada obowią-

zujący Wpis do Rejestru Ośrodków OD, świadczy wysoki poziom 

usług, zapewnia profesjonalną kadrę medyczno - rehabilitacyjną 

oraz stosuje nowoczesne procedury z zakresu rehabilitacji i Medi-

cal-SPA. 

W naszych turnusach rehabilitacyjnych mogą Państwo uczestni-

czyć prywatnie jak i przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków 

PFRON lub EFS. 

Zapraszamy!

www.patrona.pl
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ARGENTYT 
Wpis do rejestru: OD/32/0023/16

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3-os. z łazienką, TV, radiem, telefonem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja

20 zabiegów wg zaleceń lekarza

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

Zajęcia: 2 wejścia na basen kryty (poza ośrodkiem), wieczorki taneczne, ognisko  
z pieczeniem kiełbasek, korzystanie z boiska i kortu tenisowego: 3 godz. tygodniowo

ZABIEGI

Dzięki czystemu powietrzu oraz wysokiemu stężeniu morskich aerozoli Dąbki specjalizują się w 
leczeniu chorób układu oddechowego: płuc, oskrzeli, alergii. Ośrodek oferuje kuracjuszom inhalacje 
oraz gimnastykę oddechową. Zabiegi te wpływają na poprawę wentylacji płuc. W Sanatorium 
dostępnych jest również wiele zabiegów polecanych przy innych schorzeniach m.in. dysfunkcjach: 
narządu ruchu, układu krążenia, chorobach neurologicznych oraz reumatyzmie:

• masaż leczniczy
• kąpiele perełkowe
• kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych
• kriokomora
• okłady borowinowe
• diadynamik
• interdyn
• prądy Tensa

• jonoforeza
• lampa sollux
• lampa bioptron
• ultradźwięki
• maty wibracyjno-magnetyczne
• kąpiel 4-komorowa
• kabina infra-red

Obiekt jest przystosowany dla osób 
na wózkach inwalidzkich

Obiekt przyjazny dla zwierząt

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMYDĄBKI
UZDROWISKO - WYBRZEŻE ZACHODNIE

Uzdrowisko Dąbki położone jest w otoczeniu lasów, między piaszczystą plażą, a jeziorem Buko-

wo. Korzystny, antyalergiczny mikroklimat, lecznicza borowina z tutejszych złóż oraz szero-

kie plaże stanowią o wyjątkowości kurortu. Sanatorium Argentyt znajduje się 150 m od morza  

i od jeziora. Ośrodek z własnym wyjściem na plażę, położony na dużym ogrodzonym terenie 

dysponuje placem zabaw dla dzieci, kortem do tenisa ziemnego i boiskiem do koszykówki. 

Sanatorium posiada windę, kawiarnię i saunę. Dla miłośników aktywnego wypoczynku dostęp-

na jest wypożyczalnia rowerów. Kuchnia stosuje diety eliminacyjne (m.in. bezglutenową) oraz 

cukrzycowe. Ze względu na walory otoczenia i specjalizację kurortu, Dąbki polecamy osobom ze 

schorzeniami oddechowymi, ruchowymi oraz rodzicom z dziećmi.
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ZNIŻKI

do lat 7 z ½ wyżywienia - 150 zł

do lat 7 z ½ wyżywienia na dostawce bez zabiegów 820 zł za turnus

pobyt do lat 3 bez świadczeń 210 zł za turnus

Terminy turnusów 
2017 Cena/osobę Cena/opiekun

bez zabiegów

01.05 – 15.05 1475 zł 1405 zł

15.05 – 29.05 1575 zł 1505 zł

29.05 – 12.06 1625 zł 1555 zł

12.06 – 26.06 1725 zł 1655 zł

26.06 – 10.07 1910 zł 1840 zł

10.07 – 24.07 1910 zł 1840 zł

24.07 – 07.08 1910 zł 1840 zł

07.08 – 21.08 1810 zł 1740 zł

21.08 – 04.09 1625 zł 1555 zł

04.09 – 18.09 1475 zł 1405 zł

18.09 – 02.10 1375 zł 1310 zł
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MAGNOLIA
Wpis do rejestru: OD/32/0061/16

14 noclegów

Pokoje  1, 2, 3-os. z łazienką, TV, telefonem, WiFi, lodówką

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania i kolacje w formie bufetu)

30 zabiegów wg zaleceń lekarza,  2 masaże kręgosłupa oraz kuracja pitna

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

Zajęcia: wycieczka autokarowa, nordic walking, wieczorki taneczne, wspólne grillowanie, 
korzystanie z basenu, sauny i jacuzzi, zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego, Skansenu 
Morskiego, latarni morskiej oraz rejs statkiem

ZABIEGI

Magnolia specjalizuje się w rehabilitacji osób ze schorzeniami reumatycznymi, problemami 
kręgosłupa i naturalnie – oddechowymi. W leczeniu stosuje się m.in. borowiny wg receptury Tołpy- 
naturalny surowiec o silnych właściwościach przeciwzapalnych. Zdrową propozycją są zajęcia 
gimnastyczne w basenie – aquaaerobic i ruchowe na świeżym powietrzu- nordic walking. Ośrodek 
oferuje poniższe zabiegi:

• kąpiele perełkowe
• kąpiel wirowa kończyn 

dolnych
• prądy diadynamiczne
• prądy interferencyjne
• gimnastyka w basenie

• magnetoterapia
• ultradźwięki
• laseroterapia
• ugul
• jonoforeza
• okłady borowinowe

• hydromasaż
• aquavibron
• lampa sollux
• lampa do koloroterapii

Obiekt nie jest przystosowany dla 
osób na wózkach inwalidzkich 

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMYKOŁOBRZEG 
UZDROWISKO - WYBRZEŻE ZACHODNIE

Kołobrzeg to całoroczny kurort położony wśród nadmorskich lasów sosnowych. Jest najwięk-

szym Uzdrowiskiem na polskim wybrzeżu, cenionym za piękne plaże, pokłady znakomitej 

borowiny,  źródła zdrowotnych solanek i wód mineralnych. Magnolia SPA jest komfortowym 

ośrodkiem rehabilitacyjnym położonym w zachodniej części miasta, w pobliżu Portu Morskiego 

i Jachtowego (100 m). Nadmorski Park Jedności oddalony jest o 400m, a przezeń w 10 min doj-

dziemy do szerokiej, niezatłoczonej plaży. 

Ośrodek posiada nowoczesną bazę zabiegową z zabiegami borowinowymi Tołpa, kryty basen, 
saunę i jacuzzi oraz elegancką kawiarnię. Kuchnia specjalizuje się w smacznej i dietetycznej 

kuchni. Na chętnych czekają bezpłatne rowery i kijki nordic walking. Kołobrzeg to też ciekawe 

muzea, promenada i latarnia morska.
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11.02 – 25.02 1150 zł

25.02 – 01.03 1200 zł

11.03 – 25.03 1250 zł

25.03 – 08.04 1300 zł

08.04 – 22.04 Wielkanoc 1550 zł

22.04 – 06.05 1550 zł

06.05 – 20.05 1620 zł

20.05 – 03.06 1750 zł

03.06 – 17.06 1800 zł

17.06 – 01.07 1920 zł

01.07 – 15.07 2000 zł

15.07 – 29.07 2000 zł

29.07 – 12.08 2000 zł

12.08 – 26.08 1950 zł

26.08 – 09.09 1900 zł

09.09 – 23.09 1900 zł

23.09 – 07.10 1800 zł

07.10 – 21.10 1730 zł

21.10 – 04.11 1500 zł

04.11 – 18.11 1450 zł

18.11 – 02.12 1300 zł

02.12 – 16.12 1250 zł

19.12 – 02.01 Święta i Nowy Rok 2000 zł

Terminy i ceny dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Cennik dla osób bez orzeczenia o niepełnosprawności dostępny na www.patrona.pl

Terminy turnusów 2017 Cena/osobę

ZNIŻKI
opiekun bez zabiegów - 100 zł

pobyt do lat 3 bez świadczeń GRATIS

DOPŁATY
za zabiegi dla opiekuna + 200 zł

do pokoju 1-os. od 250 zł do 350 zł

Obiekt przyjazny dla zwierząt



KURORTY MORSKIE www.patrona.pl    |    e-mai l :  patrona@patrona.pl    |    www.spa-medical .net8

CECHSZTYN
Wpis do rejestru: OD/32/0010/16

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3-os. z łazienką, TV, radiem, telefonem, WiFi

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania i kolacje w formie bufetu)

20 zabiegów wg zaleceń lekarza

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

Zajęcia: 2 wejścia do Aquaparku, 2 wieczorki taneczne, ognisko

ZABIEGI

Cechsztyn specjalizuje się w rehabilitacji osób ze schorzeniami układu pokarmowego i prze-
miany materii, które wymagają leczenia dietami eliminacyjnymi. Realizowane są tu turnusy z 
dietą cukrzycową, lekkostrawną, bezglutenową, wegetariańską i eliminacyjną. Ośrodek oferuje 
poniższe zabiegi:

• kąpiel perełkowa 
• kąpiel solankowa
• okłady borowinowe 
• okłady parafinowe
• lampa solaris  
• lampa sollux

• masaż podwodny  
• masaż elektryczny
• tlenoterapia
• jonoforeza
• isodynamik
• prądy interferencyjne

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMYUSTRONIE MORSKIE
WYBRZEŻE ZACHODNIE

Ustronie Morskie to znany nadmorski kurort, oddalony o 12 km od Kołobrzegu. Jego klimat bogaty 

w areozole sprzyja profilaktyce chorób oddechowych i krążenia. Malownicze nadbrzeżne klify, 

rezerwat najstarszych dębów, molo spacerowe oraz trasy rowerowe i piesze wzdłuż plaży, tworzą 

doskonałe miejsce do wypoczynku. Stąd, leśnymi ścieżkami i wyznaczonymi trasami wybierzemy 

się na wycieczkę pieszą lub rowerową do Gąsek, Chłopów czy Mielna. 

W ośrodku wypożyczymy kijki nordic walking i rower. Ośrodek Cechsztyn znajduje się 200 m 

od plaży w pobliżu sosnowych lasów. Posiada saunę, siłownię, salę fitness, plac i pokój zabaw 

dla dzieci, stół do tenisa, wypożyczalnię rowerów oraz parking. Z Ustronia warto wybrać się do 

ogrodów tematycznych Hortulus w Dobrzycy (piękne aranżacje i zespoły roślinne z całego świata), 

Wolińskiego Parku Narodowego oraz zwiedzić latarnię morską w Gąskach, z której rozpościera 

się rozległy widok na morzę i okolicę.

Obiekt jest przystosowany dla osób 
na wózkach inwalidzkich

Obiekt przyjazny dla zwierząt
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Terminy turnusów 
2017 Cena/osobę Dziecko do lat 8 

z ½ wyżywienia

14.01 – 28.01 1260 zł 650 zł

28.01 – 11.02 1260 zł 650 zł

11.02 – 25.02 1280 zł 650 zł

25.02 – 11.03 1280 zł 650 zł

11.03 – 25.03 1280 zł 650 zł

25.03 – 08.04 1570 zł 950 zł

08.04 – 22.04 Wielkanoc 1590 zł 950 zł

22.04 – 06.05 1590 zł 950 zł

06.05 – 20.05 1590 zł 950 zł

20.05 – 03.06 1660 zł 950 zł

03.06 – 17.06 1770 zł 1000 zł

17.06 – 01.07 1880 zł 1000 zł

01.07 – 15.07 1930 zł 1300 zł

15.07 – 29.07 1930 zł 1300 zł

29.07 – 12.08 1930 zł 1300 zł

12.08 – 26.08 1880 zł 1200 zł

26.08 – 09.09 1790 zł 1200 zł

09.09 – 23.09 1560 zł 850 zł

23.09 – 07.10 1380 zł 850 zł

07.10 – 21.10 1290 zł 850 zł

21.10 – 04.11 1290 zł 850 zł

ZNIŻKI

opiekun bez zabiegów - 100 zł

do lat 13 z ½ wyżywienia na dostawce bez zabiegów 
(od ceny opiekuna)

- 50 %

do lat 8 z ½ wyżywienia na dostawce - 50 %

pobyt do lat 6 bez świadczeń gratis

Dopłata do pokoju 1-os. + 350 zł
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ZŁOTY ŁAN
Wpis do rejestru: OD/02/0002/14

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3-os. z łazienką, TV, WiFi

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania i kolacje w formie bufetu)

20 zabiegów wg zaleceń lekarza

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

Zajęcia: wycieczka autokarowa do Kłodzka, wycieczka po Lądku Zdroju,  
2 wieczorki taneczne

ZABIEGI

Ośrodek wyróżnia się bardzo dobrą bazą zabiegową z zakresu hydroterapii, korzystnie 
wpły wającej na układ krążenia i nerwowy. Lokalne źródła leczą (odpłatnie w uzdrowisku): 
schorzenia skórne, reumatoidalne, osteoporozę, bóle stawowe, schorzenia układu nerwowego. 
Ośrodek oferuje poniższe zabiegi: 

• kąpiele perełkowe
• kąpiele borowinowe
• kąpiele ozonowe
• kąpiele solankowe
• masaż leczniczy
• masaż relaksacyjny

• fotel masujący
• matę masującą
• aquavibron
• termokompresy
• kąpiele wirowe kończyn 

dolnych i górnych

• gimnastykę korekcyjną
• ultradźwięki 
• diadynamik
• inhalacje indywidualne

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMYLĄDEK ZDRÓJ
UZDROWISKO - KOTLINA KŁODZKA

Lądek Zdrój to jeden z najpiękniejszych górskich kurortów Polski. Od 13 wieku termalne źródła 

siarczkowo-fluorkowe przyciągają kuracjuszy. Złoty Łan położony jest w górnej części uzdro-

wiska, a  z tarasu podziwiać można piękną panoramę okolicy. W budynku znajduje się winda, 

kawiarnia, świetlica, sala gimnastyczna, a obok miejsce na spotkania przy grillu. Lądek oferuje 

wiele leśnych tras spacerowych wśród bukowych lasów i malowniczych skał, ale słynie też ze 

swoich popołudniowych fajfów i wieczorków tanecznych odbywających się w kawiarniach. 

Pośród atrakcji, które warto zwiedzić w okolicy podczas pieszych czy samochodowych wycie-

czek wymienimy: Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, skaliste pasmo Trojana z ruinami zamku, 

zamek Javornik, Twierdzę i Podziemną Trasę Turystyczną w Kłodzku, Masyw Śnieżnika z wycią-

giem krzesełkowym na widokową Czarną Górę. 
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Terminy turnusów 2017 Cena/osobę
Pokój 2-os.

Cena/osobę
Pokój 3-os.

09.03 – 23.03 1040 zł 970 zł

24.03 – 07.04 1100 zł 1030 zł

10.04 – 24.04 Wielkanoc 1100 zł 1030 zł

26.04 – 10.05 1240 zł 1150 zł

11.05 – 25.05 1240 zł 1150 zł

29.05 – 12.06 1330 zł 1260 zł

13.06 – 27.06 1330 zł 1260 zł

29.06 – 13.07 1440 zł 1370 zł

19.07 – 02.08 1440 zł 1370 zł

03.08 – 17.08 1440 zł 1370 zł

18.08 – 01.09 1440 zł 1370 zł

02.09 – 16.09 1410 zł 1340 zł

17.09 – 01.10 1330 zł 1250 zł

02.10 – 16.10 1250 zł 1160 zł

17.10 – 31.10 1200 zł 1130 zł

03.11 – 17.11 1030 zł 950 zł

18.11 – 02.12 1030 zł 950 zł

04.12 – 18.12 1030 zł 950 zł

20.12 – 03.01 1600 zł 1530 zł

ZNIŻKI
opiekun bez zabiegów - 90 zł

pobyt do lat 2 bez świadczeń gratis

Dopłata do pokoju 1-os. + 350 złObiekt nie jest przystosowany dla 
osób na wózkach inwalidzkich 
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FAMA-STA
Wpis do rejestru: OD/32/0027/16 

14 noclegów

Pokoje 2, 3, 4-os. z łazienką, TV, czajnikiem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, (śniadania i kolacje w formie bufetu)

20 zabiegów wg zaleceń lekarza

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

Zajęcia: wieczorki taneczne, ognisko, bezpłatny basen odkryty i siłownia

ZABIEGI

Famasta specjalizuje się w rehabilitacji osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu oddecho-
wego i neurologicznymi, uwzględniając osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Ośrodek 
oferuje poniższe zabiegi:

• okłady borowinowe
• prądy Tensa
• prądy interferencyjne
• hydromasaż
• ugul
• fotel masujący 
• lampa sollux
• lampa solaris
• ultradźwięki

• aquavibron
• laseroterapia
• kąpiele wirowe kończyn 

górnych i dolnych
• magnetoterapia
• elektroterapia
• krioterapia
• inhalacje
• stymaty

• pulsatronic
• prądy diadynamiczne
• platforma wibracyjna
• wanna do hydromasażu 
• prądy Kotza
• drenaż limfatyczny apara-

tem boa

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMYMRZEŻYNO
WYBRZEŻE ZACHODNIE

Mrzeżyno to nadmorski kurort położony nad rzeką Regą. Tutejsza szeroka plaża posiada tytuł 

Błękitnej Flagi - międzynarodowy znak bezpieczeństwa i czystości. W Mrzeżynie jest port rybacki 

oraz widokowa promenada prowadząca wzdłuż rzeki do morza. Aktywnie wypoczywającym pole-

camy liczne ścieżki rowerowe i piesze do Dźwirzyna czy Rogowa  oraz nowy szlak do Pogorzelicy  

z punktem widokowym, gdzie z klifu rozpościera się piękny widok na Bałtyk. 

FAMA-STA składa się z 2 budynków z bazą noclegową i zabiegową oraz pawilonu z jadalnią. 

Ośrodek posiada siłownię, kawiarnię, bibliotekę i bezpłatną wypożyczalnię kijków nordic walking. 

Jest tu też basen  odkryty z brodzikiem dla dzieci, 3 place zabaw, kort tenisowy, boiska do gry  

i bezpłatny parking. Odległość do plaży wynosi 350 m.

Obiekt jest przystosowany dla osób 
na wózkach inwalidzkich

Obiekt przyjazny dla zwierząt

KURORTY MORSKIEtel .  71 339 71 37   |    mob.  735 988 955   |    Infol in ia :  801 000 545 13

Terminy turnusów 
2017 Cena/osobę Cena/opiekun

bez zabiegów

29.04-13.05 1237 zł 1146 zł

13.05-27.05 1237 zł 1146 zł

27.05-10.06 1433 zł 1223 zł

10.06-24.06 1538 zł 1328 zł

24.06-08.07 1734 zł 1524 zł

08.07-22.07 1734 zł 1524 zł

22.07-05.08 1734 zł 1524 zł

05.08-19.08 1734 zł 1524 zł

19.08-02.09 1608 zł 1398 zł

02.09-16.09 1433 zł 1223 zł

16.09-30.09 1237 zł 1146 zł

ZNIŻKI dziecko do lat 7 z ½ wyżywienia - 140 zł

Dopłata do pokoju 1-os. + 350 zł

Terminy i ceny dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Cennik dla osób bez orzeczenia o niepełnosprawności dostępny na www.patrona.pl
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SYRENA
Wpis do rejestru: OD/32/0030/15

Terminy turnusów 
2017

Cena/osobę
Pokój Standard bez 

balkonu

Cena/osobę
Pokój Komfort  

z balkonem

07.01 – 21.01 1200 zł 1200 zł

21.01 – 04.02 1200 zł 1200 zł

04.02 – 18.02 1200 zł 1200 zł

18.02 – 04.03 1200 zł 1200 zł

04.03 – 18.03 1300 zł 1300 zł

18.03 – 01.04 1300 zł 1300 zł

01.04 – 15.04 1400 zł 1500 zł

15.04 – 29.04 Wielkanoc 1500 zł 1600 zł

29.04 – 13.05 1500 zł 1600 zł

13.05 – 27.05 1600 zł 1700 zł

27.05 – 10.06 1650 zł 1800 zł

10.06 – 24.06 1750 zł 1900 zł

02.09 – 16.09 1700 zł 1800 zł

16.09 – 30.09 1700 zł 1800 zł

30.09 – 14.10 1500 zł 1600 zł

14.10 – 28.10 1400 zł 1500 zł

04.11 – 18.11 1300 zł 1300 zł

18.11 – 02.12 1200 zł 1200 zł

ZNIŻKI pobyt dziecka do 1 roku życia 
bez świadczeń

gratis

Dopłata do pokoju 1-os. od 200 zł do 
350 zł

Obiekt nie przymuje zwierząt

Terminy i ceny dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Cennik dla osób bez orzeczenia o niepełnosprawności dostępny na www.
patrona.pl

ZABIEGI
Dobre położenie przy samej plaży sprzyja leczeniu górnych dróg oddechowych 
i chorób krążenia. Ośrodek realizuje diety: bezglutenową, cukrzycową i lekko-
strawną. Atrakcją jest gimnastyka w basenie. Zabiegi jak poniżej:

• masaże klasyczne
• masaże wodne
• terapia ruchowa
• okłady borowinowe
• okłady fango
• magnetoterapia
• laseroterapia

• inhalacje
• fotel masujący
• aquavibron
• krioterapia miejscowa
• gimnastyka w basenie
• lampa sollux

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3, 4-os. Standard (bez balkonu) lub Komfort 
 (z balkonem) z  łazienką, TV, WiFi, czajnikiem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania i kolacje 
w formie bufetu)

30 zabiegów wg zaleceń lekarza

Zajęcia: korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny, wieczorki 
muzyczne

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

Syrena to komfortowy ośrodek, położony przy samej plaży. 

Na miejscu znajduje się duży basen kryty z windą dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Śniadania i kolacje serwowane 

są w formie bufetów, które są zachwalane przez Klientów. 

W chwili wytchnienia od zabiegów warto wybrać się na kawę 

lub herbatę do kawiarni, z której rozciąga się przepiękny wi-

dok na morze. Dla najmłodszych kuracjuszy dostępny jest 

pokój zabaw.

14 KURORTY MORSKIE

MIELNO
WYBRZEŻE ZACHODNIE

Obiekt jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich 

Terminy i ceny dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Cennik dla osób bez orzeczenia o niepełnosprawności dostępny na  
www.patrona.pl

GRAŻYNA

Terminy turnusów 
2017

Cena/osobę
Pokój 2-os.

Cena/osoba
Pokój 3,4-os.

16.01 – 29.01 1495 zł 1365 zł

30.01 – 12.02 1495 zł 1365 zł

13.02 – 26.02 1495 zł 1365 zł

27.02 – 12.03 1495 zł 1365 zł

13.03 – 26.03 1495 zł 1365 zł

27.03 – 09.04 1495 zł 1365 zł

10.04 – 23.04 Wielkanoc 1535 zł 1495 zł

24.04 – 07.05 1560 zł 1495 zł

08.05 – 21.05 1560 zł 1495 zł

22.05 – 04.06 1665 zł 1560 zł

05.06 – 18.06 1690 zł 1560 zł

19.06 – 02.07 1820 zł 1755 zł

03.07 – 16.07 1950 zł 1820 zł

17.07 – 30.07 2015 zł 1885 zł

31.07 – 13.08 2015 zł 1885 zł

14.08 – 27.08 1950 zł 1820 zł

28.08 – 10.09 1690 zł 1560 zł

11.09 – 24.09 1625 zł 1560 zł

25.09 – 08.10 1560 zł 1495 zł

09.10 – 22.10 1495 zł 1430 zł

23.10 – 05.11 1495 zł 1430 zł

06.11 – 19.11 1495 zł 1430 zł

20.11 – 03.12 1495 zł 1430 zł

04.12 – 17.12 1495 zł 1430 zł

ZNIŻKI

do lat 8 z ½ wyżywienia - 10%
do lat 8 z ½ wyżywienia

bez zabiegów - 15%

pobyt do lat 3 bez świadczeń 150 zł za turnus

ZABIEGI
Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji chorób związanych z narządem ruchu 
np. bóle kręgosłupa, schorzenia reumatyczne, zwyrodnienia stawów i natural-
nie ze względu na korzystny mikroklimat - z chorobami układu oddechowego 
i krążenia. Kuracjuszom polecamy poniższe zabiegi:

• masaż klasyczny
• ćwiczenia  

ogólnousprawniające
• laseroterapia 
• fotel masujący
• aquavibron 

• fototerapia
• mata masująca 
• siłownia
• lampa sollux 
• viofor jps

13 noclegów

Pokoje 1, 2, 3, 4-os. z łazienką, TV, WiFi, czajnikiem, lodówką

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja

27 zabiegów wg zaleceń lekarza

Zajęcia: wieczorek taneczny, ognisko, wycieczka  
autokarowa

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

Międzywodzie to zielony kurort znany z łagodnego mikrokli-

matu oraz szerokiej i piaszczystej plaży, gdzie sosnowe lasy 

wraz z morską bryzą tworzą doskonałe warunki do odpoczyn-

ku. Koniecznie zobaczmy Woliński Park Narodowy z wysokimi 

klifami, bukowymi lasami i rezerwatem pokazowym żubrów.  

Grażyna znajduje się 400 m od plaży, skąd blisko do centrum  

i sklepów. Ośrodek dysponuje windą, jacuzzi, sauną oraz siłow-

nią. W kawiarni wypijemy kawkę, kupimy gazetę i „puścimy” 

Lotka. Kuracjusze wypożyczą rowery i bezpłatne kijki do nordic 

walking. Dla najmłodszych przygotowano Kulkoland.

MIĘDZYWODZIE
WYBRZEŻE ZACHODNIE

Obiekt jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich 

KURORTY MORSKIEtel .  71 339 71 37   |    mob.  735 988 955   |    Infol in ia :  801 000 545 15

Wpis do rejestru: OD/32/0030/14

Dopłata do pokoju 1-os. od 65 zł do 130 zł

Obiekt przyjazny dla zwierząt
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DORWIT
Wpis do rejestru: OD/32/0009/15

13 noclegów

Pokoje 1, 2, 3-os. z łazienką, TV, radiem, WiFi, czajnikiem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja

20 zabiegów wg zaleceń lekarza

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

Zajęcia: 2 wieczorki taneczne, karaoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wypożyczenie 
kijków do nordic walking

ZABIEGI

Specyficzny mikroklimat kształtujący się pod wpływem otwartego morza, czyste i pozbawione
zanieczyszczeń powietrze poleca się szczególnie osobom z chorobami układu krążenia oraz
górnych dróg oddechowych, którym rekomendujemy inhalacje. Ponadto mogą Państwo skorzy-
stać z:

• kąpieli borowinowych
• kąpieli perełkowych 
• kąpieli solankowych
• hydromasaży
• masażu klasycznego  

• magnetoterapii
• okładów borowinowych  
• lampy sollux 
• prądów diadynamicznych

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMYDŹWIRZYNO
WYBRZEŻE ZACHODNIE

Dźwirzyno to malowniczy i kameralny kurort niedaleko Kołobrzegu, wyjątkowo położon po-

między Bałtykiem a jeziorem Resko. Tutejsze plaże należą do najpiękniejszych w Polsce  

i nielicznych, gdzie można znaleźć bursztyny. Liczne nadmorskie trasy rowerowe i piesze szlaki

zachęcają do aktywnej turystyki. 

Ośrodek Dorwit położony jest w samym centrum, 300 m od plaży i kilometr od jeziora Resko. 

Dla gości dostępne jest WiFi, darmowa wypożyczalnia kijków do nordic walking, stół do tenisa 

stołowego, a także bezpłatny parking. Zaletą obiektu jest położenie i atrakcyjne ceny. Obiekt nie jest przystosowany dla 
osób na wózkach inwalidzkich 

KURORTY MORSKIEtel .  71 339 71 37   |    mob.  735 988 955   |    Infol in ia :  801 000 545 17

Terminy turnusów 
2017

Cena/osobę 
pokój 2-os.

Cena/osobę 
pokój 3-os.

08.04 – 21.04 
Wielkanoc 1039 zł 1039 zł

22.04 – 05.05 1089 zł 1089 zł

06.05 – 19.05 1195 zł 1145 zł

20.05 – 02.06 1309 zł 1259 zł

03.06 – 16.06 1379 zł 1329 zł

17.06 – 30.06 1489 zł 1439 zł

01.07 – 14.07 1610 zł 1560 zł

15.07 – 28.07 1680 zł 1630 zł

29.07 – 11.08 1680 zł 1630 zł

12.08 – 25.08 1559 zł 1509 zł

26.08 – 08.09 1437 zł 1387 zł

09.09 – 22.09 1289 zł 1239 zł

23.09 – 06.10 1129 zł 1079 zł

07.10 – 20.10 1069 zł 1069 zł

21.10 – 03.11 1030 zł 1030 zł

ZNIŻKI

pokój bez balkonu - 100 zł

do lat 10 z ½ wyżywienia bez zabiegów - 30 %

do lat 10 z ½ wyżywienia - 20%

pobyt do lat 3 bez świadczeń 300 zł za turnus

Dopłata do pokoju 1-os. + 300 zł
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BURSZTYN
 Wpis do rejestru: OD/32/0016/16

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3, 4-os. z łazienką, TV, WiFi, lodówką lub 4-os. komfortowe domki

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, (śniadania i kolacje w formie bufetu)

20 zabiegów wg zaleceń lekarza

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

Zajęcia: wieczorek taneczny, wieczorek grillowy, poranna gimnastyka w basenie, 
korzystanie z basenu i jacuzzi

ZABIEGI

Przesycona jodem morska bryza i sosnowy las tworzą aerozole korzystne dla naszych płuc. 
Szczególnie dobrze czują się tu alergicy (dzieci) oraz osoby cierpiące na choroby układu oddecho-
wego; polecamy pobyt latem, a także w okresie wiosennych i jesiennych sztormów. W ośrodku 
dostępne są zabiegi sprzyjające leczeniu schorzeń układu ruchu i chorób neurologicznych. 
Aktywności sprzyjają place gier, kort i basen. Oferowane zabiegi: 

• krioterapia
• hydromasaż
• okłady borowinowe
• magnetoterapia
• laseroterapia
• materac masujący

• elektroterapia
• kabina infra-red
• okłady fango
• ultradźwięki
• okłady parafinowe
• gimnastyka w basenie

• lampa bioptron
• lampa sollux
• inhalacje

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMYDĄBKI - BOBOLIN
UZDROWISKO - WYBRZEŻE ZACHODNIE

Bobolin wyróżnia się specyficznym nadmorskim mikroklimatem z dużą zawartością jodu i olej-

ków eterycznych wydzielanych przez nadmorskie sosny. Za szeroką i piaszczystą plażą ciągnie 

się pas przybrzeżnych wydm porośniętych lasem. Bliskość morza i nieintensywna zabudowa 

sprzyjają odpoczynkowi z dala od zgiełku miasta.  

Ośrodek Bursztyn Medical SPA oferuje komfortowe pokoje w budynku hotelowym i wygodne,  

rodzinne domki. Do dyspozycji kuracjuszy jest kryty basen, sauna, wanna z hydromasażem, ka-

wiarnia, korty tenisowe, sala fitness oraz darmowy, monitorowany parking. Na najmłodszych 

czeka brodzik kąpielowy, boisko do siatkówki plażowej oraz plac zabaw. 

Do pobliskich atrakcji należy jezioro Bukowo (około 1 km), przy którym zlokalizowana jest przy-

stań jachtowa. Warto odwiedzić również oddalone o 7 km Darłowo z Muzeum Zamku Książąt 

Pomorskich oraz latarnią i portem morskim.

Obiekt przyjazny dla zwierzątObiekt nie jest przystosowany dla 
osób na wózkach inwalidzkich 

KURORTY MORSKIEtel .  71 339 71 37   |    mob.  735 988 955   |    Infol in ia :  801 000 545 19

Terminy turnusów 2017 Cena/osobę
Domek

Cena/osobę
Pokój De Lux

08.01 – 22.01 - 1340

22.01 – 05.02 - 1340

05.02 – 19.02 - 1390

19.02 – 05.03 - 1390

05.03 – 19.03 - 1390

19.03 – 02.04 - 1590

09.04 – 23.04 Wielkanoc 1390 1620

23.04 – 07.05 1490 1690

07.05 – 21.05 1595 1791

21.05 – 04.06 1637 1843

04.06 – 18.06 1637 1894

18.06 – 02.07 - 1956

02.07 – 16.07 - 2360

16.07 – 30.07 1940 2570

30.07 – 13.08 1940 2570

13.08 – 27.08 1940 2570

27.08 – 10.09 1698 1904

10.09 – 24.09 1637 1894

24.09 – 08.10 1440 1640

08.10 – 22.10 1440 1640

22.10 – 05.11 - 1340

05.11 – 19.11 - 1340

19.11 – 03.12 - 1290

03.12 – 17.12 - 1290

ZNIŻKI
do lat 8 lat z ½ wyżywienia - 25%

pobyt do lat 3 bez świadczeń 280 zł za turnus

Dopłata do pokoju 1-os. + 50%
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FALA
Wpis do rejestru: Fala OD/22/0041/16

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3-os. z łazienką, TV, WiFi, lodówką, czajnikiem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, (śniadania i kolacje w formie bufetu)

27 zabiegów wg zaleceń lekarza

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

Zajęcia: 5 godz. karnet na basen, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 2 wieczorki taneczne

ZABIEGI

Znaczną część okolicy zajmują lasy, głównie sosnowe, dlatego jest to idealne miejsce dla osób 
z chorobami układu krążenia. Wiosenne i jesienne sztormy uwalniają większe dawki jodu, co 
sprzyja również w leczeniu chorób układu oddechowego. Jodowanie wspomaga tężnia. 
Oferowane zabiegi:

• kąpiel perełkowa
• kąpiel wirowa kończyn 

górnych i dolnych
• wanna ORION
• masaże suche
• masaże wodne
• ćwiczenia przyrządowe
• laseroterapia
• plastry borowinowe

• jonoforeza
• prądy interferencyjne
• prądy Tensa
• prądy Traberta
• elektrostymulacja mięśni
• inhalacje
• sauna
• jacuzzi
• trening relaksacyjny

• lampa bioptron
• lampa sollux
• diadynamik
• galwanizacja
• gimnastyka indywidualna
• gimnastyka grupowa
• kriokomora
• fotel masujący
• termożele chłodne

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMYSTEGNA
MIERZEJA WIŚLANA

Ośrodek Fala znajduje się w jednej z najpiękniejszych miejscowości na Mierzei Wiślanej,  

w otoczeniu lasu, 1300m od plaży, do której zapewniamy bezpłatny dojazd busem. Sanatorium 

posiada kryty basen, tężnie solankowe z tarasem widokowym oraz urządzenia do ćwiczeń na 

świeżym powietrzu. 

Stegna jest miejscowością położoną w niezwykłym miejscu - na granicy depresji Żuław Wi-

ślanych i piaszczystej Mierzei Wiślanej odcinającej Zalew Wiślany od pełnego morza. Pełno tu 

zielonych pól, rybnych rzek, słonecznych, nadmorskich wydm oraz iglastych lasów.

Obiekt jest przystosowany dla osób 
na wózkach inwalidzkich 

KURORTY MORSKIEtel .  71 339 71 37   |    mob.  735 988 955   |    Infol in ia :  801 000 545 21

Terminy turnusów 2017 Cena/osobę

06.01 – 20.01 1100 zł
20.01 – 03.02 1100 zł
03.02 – 17.02 1100 zł
17.02 – 03.03 1100 zł
03.03 – 17.03 1290 zł
17.03 – 31.03 1490 zł
31.03 – 14.04 1490 zł

14.04 – 28.04 Wielkanoc 1500 zł
28.04 – 12.05 1490 zł
12.05 – 26.05 1590 zł
26.05 – 09.06 1690 zł
09.06 – 23.06 1790 zł
23.06 – 07.07 1890 zł
07.07 – 21.07 1990 zł
14.07 – 28.07 1990 zł
21.07 – 04.08 1990 zł
04.08 – 18.08 1890 zł
18.08 – 01.09 1790 zł
01.09 – 15.09 1790 zł
15.09 – 29.09 1590 zł
29.09 – 13.10 1490 zł
13.10 – 27.10 1390 zł
27.10 – 10.11 1290 zł
10.11 – 24.11 1100 zł
24.11 – 08.12 1100 zł
08.12 – 22.12 1100 zł

22.12 – 05.01 Święta i Nowy Rok 1500 zł

ZNIŻKI
do 10 lat -25%

pobyt do lat 3 bez świadczeń 400 zł za turnus

opiekun bez zabiegów - 50 zł

Dopłata do pokoju 1-os. od 400 zł do 580 zł
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ALBATROS, ZEFIR
Wpis do rejestru: Albatros OD/22/07/16, Zefir OD/22/0035/16

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3-os. z łazienką, TV, czajnikiem lub komfortowe domki z aneksem kuchennym

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, (śniadania i kolacje w formie bufetu)

27 zabiegów wg zaleceń lekarza

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

Zajęcia: ognisko z pieczeniem kiełbasek, 2 wieczorki taneczne z poczęstunkiem

ZABIEGI

Znaczną część tego regionu zajmują lasy, głównie sosnowe, dlatego jest to idealne miejsce dla 
osób z chorobami układu krążenia. Wiosenne i jesienne sztormy uwalniają większe dawki jodu, 
co sprzyja również w leczeniu chorób układu oddechowego. Oferowane zabiegi:

• kąpiele perełkowe
• kąpiele wirowe kończyn 

górnych i dolnych
• aquavibron
• masaże suche
• masaże wodne
• magnetoterapia
• laseroterapia

• okłady borowinowe
• jonoforeza
• prądy interferencyjne
• prądy Tensa
• prądy Traberta
• inhalacje
• ultradźwięki
• elektrostymulacja

• gimnastyka indywidualna
• drenaż limfatyczny 

aparatem boa
• lampa sollux
• okłady gorczycowe
• ugul
• lampa Bio-V
• okłady fango

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMYKRYNICA MORSKA
MIERZEJA WIŚLANA

Krynica Morska znajduje się na lesistej i wysokiej Mierzei Wiślanej otoczonej morzem i Zalewem Wi-

ślanym. Wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe sprawiają, że ta malownicza kraina przyciąga 

swoimi piaszczystymi plażami, mozaiką form wydmowych oraz mikroklimatem lasów sosnowych. 

Sanatorium Albatros położone jest w centrum Krynicy Morskiej na dużym zadrzewionym terenie, 

zaledwie 300 m od plaży. Posiada własna bazę zabiegową, windę, kawiarnię, jacuzzi, salę gimna-

styczną, bilardową i konferencyjną oraz parking. 

Sanatorium Zefir położone jest na wzgórzu wśród lasu z przepięknym widokiem, a od plaży dzieli 

go tylko 400m. Posiada bazę zabiegową, windę, kawiarnię oraz parking. Będąc w Krynicy Morskiej 

watro wybrać się na wycieczkę do Malborka, gdzie można zobaczyć przepiękny, gotycki Zamek.

Obiekt jest przystosowany dla osób 
na wózkach inwalidzkich (Albatros)

Obiekty przyjazne dla zwierząt
(Albatros)

KURORTY MORSKIEtel .  71 339 71 37   |    mob.  735 988 955   |    Infol in ia :  801 000 545 23

Terminy turnusów 
2017

Cena/osobę
Zefir/pokój

Cena/osobę
Albatros/pokój

Cena/osobę
Albatros/domek

06.01 – 20.01 1100 zł 1100 zł -

20.01 – 03.02 1100 zł 1100 zł -

03.02 – 17.02 1100 zł 1100 zł -

17.02 – 03.03 1100 zł 1100 zł -

03.03 – 17.03 1290 zł 1290 zł -

17.03 – 31.03 1490 zł 1490 zł -

31.03 – 14.04 1490 zł 1490 zł -

14.04 – 28.04 Wielkanoc 1500 zł 1500 zł -

28.04 – 12.05 1490 zł 1490 zł 1640 zł

12.05 – 26.05 1590 zł 1590 zł 1740 zł

26.05 – 09.06 1690 zł 1690 zł 1740 zł

09.06 – 23.06 1790 zł 1790 zł 1890 zł

23.06 – 07.07 1890 zł 1890 zł 1990 zł

07.07 – 21.07 2190 zł 2190 zł 2240 zł

14.07 - 28.07 - 2190 zł -

16.07 – 30.07 2190 zł - -

21.07 – 04.08 2290 zł 2390 zł 2440 zł

04.08 – 18.08 2190 zł 2390 zł 2440 zł

18.08 – 01.09 1990 zł 1990 zł 2040 zł

01.09 – 15.09 1890 zł 1890 zł 1890 zł

15.09 – 29.09 1690 zł 1790 zł 1790 zł

29.09 – 13.10 1490 zł 1590 zł 1790 zł

13.10 – 27.10 1390 zł 1390 zł 1590 zł

27.10 – 10.11 1290 zł 1290 zł -

10.11 – 24.11 1100 zł 1290 zł -

24.11 – 08.12 1100 zł 1290 zł -

08.12 – 22.12 1100 zł 1290 zł -

22.12 – 05.01 Święta i 1500 zł 1500 zł -

ZNIŻKI

do lat 10 lat - 25%

pobyt do lat 3 bez świadczeń 400 zł za turnus

opiekun bez zabiegów - 50 zł

Dopłata do pokoju 1-os. od 400 zł do 580 zł



RYBNICZANKA - WANDA
Wpis do rejestru: OD/02/0007/16 

ZABIEGI
Rybniczanka specjalizuje się w leczeniu chorób układu ruchu, 
osteoporozy, chorób neurologicznych oraz schorzeń układu odde-
chowego. Wykorzystuje radoczynne wody siarczkowofluorkowe 
wspomagające w leczeniu wielu dolegliwości w tym dermatolo-
gicznych. Ośrodek oferuje poniższe zabiegi:

• kąpiele solankowe

• kąpiele borowinowe

• prądy diadynamiczne

• prądy interferencyjne

• gimnastyka indywidualna

• gimnastyka grupowa

• inhalacje olejkowe

• okłady borowinowe

• lampa sollux

• masaże suche

• laseroterapia

• galwanizacja

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3-os. z łazienką, TV i radiem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja

20 zabiegów wg zaleceń lekarza

Zajęcia: wycieczki piesze z przewodnikiem, ognisko, 
wieczorki taneczne

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMYLĄDEK ZDRÓJ
UZDROWISKO - KOTLINA KŁODZKA

KURORTY GÓRSKIEtel .  71 339 71 37   |    mob.  735 988 955   |    Infol in ia :  801 000 545 25

Lądek Zdrój to zabytkowe Uzdrowisko położone w Kotlinie 

Kłodzkiej. Mikroklimat kurortu ma działanie tonizujące na 

układ nerwowy i ułatwia wyciszenie i relaks. Podczas wy-

poczynku warto odwiedzić zakład przyrodoleczniczy „Woj-

ciech” i skorzystać z termalnego seansu w basenie. 

Sanatorium położone jest w spokojnej okolicy tuż przy Par-

ku Zdrojowym. Składa się z dwóch budynków: „Rybniczan-

ka” oraz „Wanda”, które są połączone łącznikiem. Na terenie 

obiektu znajduje się jadalnia, sala TV, świetlica, stół do te-

nisa stołowego oraz darmowy parking. Aktywni kuracjusze 

mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego wypożyczenia 

kijków nordic walking. Do cennych atrakcji w okolicy zaliczyć 

należy: Skalny Wąwóz w Górach Złotych, Skansen „Gotwal-

dówka” w Kątach Bystrzyckich oraz Kopalnię Złota wraz  

z trasą podziemną w Złotym Stoku.

Obiekt nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich 

www.patrona.pl    |    e-mai l :  patrona@patrona.pl    |    www.spa-medical .net

STORCZYK
Wpis do rejestru: OD/02/0017/16

Turnus rehabilitacyjny 2017

Termin Cena/osobę

16.01 - 30.01 1729

06.02 - 20.02 1729

01.03 - 15.03 1729

16.10 - 30.10 1729

07.11 - 21.11 1729

01.12 - 15.12 1729

ZABIEGI
Storczyk specjalizuje się w leczeniu chorób układu pokarmowego. Kuracjusze 
mogą skorzystać z diety cukrzycowej, bezglutenowej, wątrobowej oraz bez-
mlecznej. W szczególności polecany dla diabetyków. Ośrodek oferuje poniższe 
zabiegi:

• ćwiczenia usprawniające
• fonoforeza
• gimnastyka indywidualna
• gimnastyka lecznicza
• jonoforeza
• laseroterapia

• lampa bioptron
• prądy diadynamiczne
• prądy interferencyjne
• prądy Kotza
• lampa sollux
• prądy Tensa

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3-os. z łazienką, TV, internetem 
przewodowym, radiem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania w formie bufetu)

20 zabiegów wg zaleceń lekarza (turnus rehabilitacyjny)

Początkowe i końcowe badanie lekarskie 
(turnus rehabilitacyjny)

Zajęcia: 2 wieczorki taneczne, spacer po Polanicy z przewodni-
kiem, zwiedzanie huty szkła (turnus rehabilitacyjny)

10 zabiegów wg zaleceń fizjoterapeuty 
(wczasy z zabiegami)

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

Ośrodek Storczyk znajduje się ok. 300 m od centrum Uzdro-

wiska w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego  

i ogrodu rododendronów. Do dyspozycji gości jest sala gim-

nastyczna, biblioteka, sala komputerowa oraz bezpłatny 

parking. Storczyk posiada własną bazę zabiegową. Jadalnia 

umiejscowiona jest w budynku oddalonym o 50 m. W pobliżu 

znajdują się liczne szlaki turystyczne, trasy rowerowe oraz 

szlaki nordic walking. 

Warto wybrać się do Parku Narodowego Gór Stołowych oraz 

zobaczyć kompleks Bazyliki w Wambierzycach czy Zamek 

„Leśna” w Szczytnej. 

KURORTY GÓRSKIE

POLANICA ZDRÓJ
UZDROWISKO - KOTLINA KŁODZKA

Obiekt nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich 

Wczasy z zabiegami 2017

Termin Cena/osobę
Pokój 2, 3-os.

16.01 - 30.01 1130

01.02 - 15.02 1130

01.03 - 15.03 1130

16.03 - 30.03 1130

01.05 - 15.05 1320

16.05 - 30.05 1320

01.06 - 15.06 1410

16.06 - 30.06 1410

01.07 - 15.07 1410

16.07 - 30.07 1410

01.08 - 15.08 1410

16.08 - 30.08 1410

01.09 - 15.09 1410

16.09 - 30.09 1410

01.10 - 15.10 1130

16.10 - 30.10 1130

09.11 - 23.11 1020

01.12 - 15.12 1020Dopłata do pokoju 1-os. 
(wczasy z zabiegami) od 90 zł do 200 zł ZNIŻKI pobyt do lat 3 bez

świadczeń gratis

Terminy turnu-
sów 2017

Cena/osobę
Pokój 3-os.

Cena/osobę
Pokój 2-os.

Cena/osobę
Pokój 1-os.

28.02 – 14.03 1030 zł 1130 zł 1330 zł

15.03 – 29.03 1030 zł 1130 zł 1330 zł

30.03 – 13.04 1030 zł 1130 zł 1330 zł

14.04 – 28.04
Wielkanoc 1440 zł 1540 zł 1740 zł

01.05 – 15.05 1490 zł 1540 zł 1740 zł

16.05 – 30.05 1490 zł 1540 zł 1740 zł

01.06 – 15.06 1590 zł 1690 zł 1940 zł

16.06 – 30.06 1590 zł 1690 zł 1940 zł

01.07 – 15.07 1590 zł 1690 zł 1940 zł

01.08 – 15.08 1590 zł 1690 zł 1940 zł

16.08 – 30.08 1590 zł 1690 zł 1940 zł

01.09 – 15.09 1490 zł 1590 zł 1840 zł

16.09 – 30.09 1490 zł 1590 zł 1840 zł

01.10 – 15.10 1340 zł 1440 zł 1540 zł

16.10 – 30.10 1330 zł 1430 zł 1530 zł

03.11 – 17.11 1330 zł 1430 zł 1530 zł

18.11 – 02.12 1330 zł 1430 zł 1530 zł

03.12 – 17.12 1330 zł 1430 zł 1530 zł

21.12 – 04.01
Święta i Nowy Rok 1640 zł 1740 zł 1940 zł

24

Obiekt przyjazny dla zwierząt



MAXIM

08.04 - 22.04 Wielkanoc 1060 zł

22.04 – 06.05 990 zł

06.05 – 20.05 970 zł

20.05 – 03.06 1200 zł

03.06 – 17.06 1260 zł

17.06 – 01.07 1460 zł

01.07 – 15.07 1590 zł

15.07 – 29.07 1610 zł

29.07 – 12.08 1610 zł

12.08 – 26.08 1540 zł

26.08 – 09.09 1310 zł

09.09 – 23.09 1310 zł

23.09 – 07.10 1110 zł

07.10 – 21.10 1020 zł

21.10 – 04.11 890 zł

ZNIŻKI

do lat 8 z ½ wyżywienia
(przy 2 osobach dorosłych  

w pokoju)
- 40%

pobyt do lat 3 bez świadczeń gratis

ZABIEGI
Maxim polecany jest osobom ze schorzeniami układu pokarmo-
wego. Kuracjusze mogą tu skorzystać z diety: cukrzycowej, lek-
kostrawnej i bezglutenowej. Nadmorski klimat sprzyja leczeniu 
chorób górnych dróg oddechowych i krążenia. Ośrodek oferuje 
poniższe zabiegi:

• diadynamik
• jonoforeza
• galwanizacja
• prądy Tensa
• prądy interferencyjne

• ugul
• ultradźwięki
• masaż mechaniczny
• lampa bioptron

14 noclegów

Pokoje 2, 3, 4-os. z łazienką, TV, WiFi, czajnikiem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania i kolacje 
w formie bufetu)

20 zabiegów wg zaleceń lekarza

Zajęcia: ognisko z pieczeniem kiełbasek, bezpłatne wypo-
życzenie kijków do nordic walking

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY Terminy turnusów 2017 Cena/osobęJASTRZĘBIA GÓRA
WYBRZEŻE WSCHODNIE

KURORTY MORSKIEtel .  71 339 71 37   |    mob.  735 988 955   |    Infol in ia :  801 000 545 27

Obiekt nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich 

Obiekt przyjazny dla zwierząt

Obiekt nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich 

Wpis do rejestru: OD/22/0004/14

08.04 - 22.04 Wielkanoc 1340 zł

22.04 - 06.05 1210 zł

06.05 - 20.05 1380 zł

20.05 - 03.06 1480 zł

03.06 - 17.06 1620 zł

17.06 - 01.07 1790 zł

01.07 - 15.07 2150 zł

15.07 - 29.07 2150 zł

29.07 - 12.08 2080 zł

12.08 - 26.08 2180 zł

26.08 - 09.09 1350 zł

09.09 - 23.09 1580 zł

23.09 - 07.10 1330 zł

07.10 - 21.10 1230 zł

21.10 - 04.11 1090 zł

04.11 - 18.11 1090 zł

18.11 - 02.12 1090 zł

02.12 - 23.12 1090 zł

23.12 - 06.01 Święta i Nowy Rok 1980 zł

ZNIŻKI

do lat 8 z ½ wyżywienia
(przy 2 osobach dorosłych  

w pokoju)
- 40%

pobyt do lat 3 bez świadczeń gratis

ZABIEGI
Maxim specjalizuje się w rehabilitacji osób ze schorzeniami endokrynolo-
gicznymi i przemiany materii, wymagających  leczenia dietą bezglutenową. 
Wśród zajęć ruchowych realizowana jest gminastyka na sali i w basenie.  
Ośrodek oferuje poniższe zabiegi:

• okłady borowinowe
• ugul
• pole magnetyczne
• laseroterapia
• inhalacje
• galwanizacja

• jonoforeza
• prądy interferencyjne
• prądy Tensa
• diadynamik
• ultradźwięki
• lampa bioptron

14 noclegów

Pokoje 2, 3-os. z łazienką, TV, WiFi, lodówką, czajnikiem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania i kolacje 
w formie bufetu)

20 zabiegów wg zaleceń lekarza

Zajęcia: gimnastyka w basenie, gimnastyka na sali,  
wieczorek taneczny, karaoke

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY Terminy turnusów 2017 Cena/osobę ŁEBA
WYBRZEŻE SŁOWIŃSKIE

KURORTY MORSKIE www.patrona.pl    |    e-mai l :  patrona@patrona.pl    |    www.spa-medical .net26

Wpis do rejestru: OD/22/06/16 

Jastrzębia Góra to najbardziej wysunięta na północ kraju 

miejscowość, otoczona lasami Nadmorskiego Parku Kra-

jobrazowego. Ten popularny kurort położony jest na klifie,  

z którego rozciąga się piękny widok na morzę i plażę. Warto 

odwiedzić Latarnię Morską, udać się na spacer Promenadą 

Światowida i poznać szlaki „Nordic Walking Park Jastrzębia 

Góra”. Marsze z kijkami, ze względu na ukształtowanie tere-

nu i zróżnicowany stopień trudności, są tu bardzo popularne. 

Ośrodek Maxim znajduje się w spokojnej części Jastrzębiej 
Góry, ok. 700 m od plaży. Posiada darmową wypożyczalnię 

kijków nordic walking, plac zabaw dla dzieci oraz bezpłatny 

parking.

MAXIM

Łeba to popularny kurort, położony między jeziorami a morzem, 

tuż przy Słowińskim Parku Narodowym z wysokimi, ruchomy-

mi wydmami. Łeba to też czyste plaże, porty: rybacki i jachtowy,  

a także gwarne promenady z mnóstwem atrakcji. 

Ośrodek Maxim znajduje się 850 m od plaży i 15 min space-

rem od lasu nadmorskiego. Ośrodek posiada pokoje o wysokim 
standardzie, basen, brodzik dla dzieci, windę, jacuzzi oraz salę fit-

ness. Dla dzieci przygotowano plac zabaw i salonik z zabawkami.  

Panie zapraszamy na zabiegi kosmetyczne.

Obiekt przyjazny dla zwierząt
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ZDROWOTEL
Wpis do rejestru: OD/22/13/16

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3-os. oraz studio (2+2) z łazienką, TV, WiFi, czajnikiem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, (śniadania i kolacje w formie bufetu)

27 zabiegów wg zaleceń lekarza

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

Zajęcia: wycieczka autokarowa po Łebie, ognisko, wieczór karaoke, 
wieczorki taneczne, koncert

ZABIEGI

Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji osób ze schorzeniami narządu ruchu, reumatycznymi  
i dermatologicznymi, stosując m.in. kąpiele siarczkowe o właściwościach regenerujących, zmięk-
czających, przeciwzapalnych i poprawiających ruchomość stawów. Oczywiście, klimat nadmorski 
sprzyja leczeniu chorób dróg oddechowych i krążenia. Zdrowotel oferuje poniższe zabiegi:

• kąpiele borowinowe
• kąpiele siarczkowe
• kąpiele wirowe kończyn 

górnych i dolnych
• hydrojet
• drenaż limfatyczny 

aparatem boa

• inhalacje
• magnetoterapia
• laseroterapia
• nordic walking
• siłownia
• gimnastyka
• światłolecznictwo

• ultradźwięki
• prądy galwaniczne
• prądy Tensa
• prądy diadynamiczne
• fonoforeza

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMYŁEBA
WYBRZEŻE SŁOWIŃSKIE

Ośrodek Zdrowotel to kompleks 6 budynków, otoczonych lasem sosnowym, 150 m od piaszczy-
stej plaży. Ogrodzony teren rekreacyjny zawiera plac zabaw, boiska do siatkówki i koszykówki, 

kort do tenisa oraz parking. Do dyspozycji gości sala gimnastyczna, siłownia, biblioteka, kawiar-

nia, 2 pokoje zabaw dla dzieci oraz bilard i stół do ping-ponga. Na miejscu można wypożyczyć 

piłki, kijki nordic walking (kurs z instruktorem). Kuchnia specjalizuje się w dietach: lekkostrawnej, 

bezglutenowej, „eko” (produkty z ekologicznych gospodarstw) oraz z indywidualnym programem 

żywienia.

Łeba to popularny kurort, położony między jeziorami a morzem. Największymi atrakcjami są ru-

chome wydmy Słowińskiego Parku Narodowego, ciekawe muzea i Oceanarium. Z centrum Łeby 

warto udać się na spacer wzdłuż molo, mijając port rybacki i jachtowy oraz liczne restauracje.

Obiekt jest przystosowany dla osób 
na wózkach inwalidzkich

Obiekt przyjazny dla zwierząt

KURORTY MORSKIEtel .  71 339 71 37   |    mob.  735 988 955   |    Infol in ia :  801 000 545 29

Terminy turnusów 2017 Cena/osobę Dziecko do lat 10 
z ½ wyżywienia

07.01 – 21.01 1450 zł 1305 zł

21.01 – 04.02 1450 zł 1305 zł

04.02 – 18.02 1450 zł 1305 zł

18.02 – 04.03 1450 zł 1305 zł

04.03 – 18.03 1450 zł 1305 zł

18.03 – 01.04 1450 zł 1305 zł

08.04 – 22.04 Wielkanoc 1795 zł 1616 zł

15.04 – 29.04 Wielkanoc 1795 zł 1616 zł

29.04 – 13.05 1695 zł 1526 zł

13.05 – 27.05 1695 zł 1526 zł

27.05 – 10.06 1795 zł 1616 zł

10.06 – 24.06 1945 zł 1751 zł

24.06 – 08.07 2145 zł 1931 zł

08.07 – 22.07 2295 zł 2066 zł

22.07 – 05.08 2295 zł 2066 zł

05.08 – 19.08 2295 zł 2066 zł

19.08 – 02.09 2145 zł 1931 zł

02.09 – 16.09 1995 zł 1796 zł

16.09 – 30.09 1895 zł 1706 zł

30.09 – 14.10 1695 zł 1526 zł

14.10 – 28.10 1450 zł 1305 zł

04.11 – 18.11 1450 zł 1305 zł

28.12 – 11.01 Sylwester i Nowy Rok 1450 zł 1305 zł

ZNIŻKI

do lat 10 z ½ wyżywienia na dostawce - 50%

powyżej lat 10 z ½ wyżywienia na dostawce - 30%

pobyt do lat 3 bez świadczeń gratis

DOPŁATY
pok. 1-os. Standard + 40%

pok. Premium + 300 zł/os.

Terminy i ceny dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Cennik dla osób bez orzeczenia o niepełnosprawności dostępny na www.patrona.pl



www.patrona.pl    |    e-mai l :  patrona@patrona.pl    |    www.spa-medical .net Tel. 71 339 71 37     |    Tel/fax. 71 362 86 11     |    Mob. 735 988 955    |    Infolinia: 801 OOO 545 

GRAAL
Wpis do rejestru: OD/32/0033/14

Terminy turnusów 
2017

Cena/osobę
pokój 2-os.

Cena/osobę
pokój 3-os.

25.03 – 08.04 1390 zł 1290 zł

08.04 – 22.04 
Wielkanoc 1590 zł 1490 zł

25.04 – 09.05 1590 zł 1490 zł

10.05 – 24.05 1590 zł 1490 zł

28.05 – 11.06 1590 zł 1490 zł

11.06 – 25.06 1790 zł 1690 zł

08.07 – 22.07 2590 zł 2490 zł

22.07 – 05.08 2590 zł 2490 zł

05.08 – 19.08 2590 zł 2490 zł

19.08 – 02.09 1790 zł 1690 zł

03.09 – 17.09 1590 zł 1490 zł

17.09 – 01.10 1590 zł 1490 zł

01.10 – 15.10 1390 zł 1290 zł

15.10 – 29.10 1390 zł 1290 zł

05.11 – 19.11 1390 zł 1290 zł

19.11 – 03.12 1390 zł 1290 zł

03.12 – 17.12 1390 zł 1290 zł

22.12 – 05.01 
Święta i Nowy Rok 1790 zł 1690 zł

ZNIŻKI
do lat 12 z ½ wyżywienia -20%

pobyt do lat 3 bez świadczeń
300 zł za 

turnus

Dopłata do pokoju 1-os. + 300 zł

ZABIEGI
Graal specjalizuje się w rehabilitacji osób ze schorzeniami dermatologicz-
nymi i układu krążenia. Uzdrowisko wyróżnia łagodny, bodźcowy klimat  
i wysokie nasłonecznienie. Promienie słoneczne stymulują procesy zacho-
dzące w organizmie powodując poprawę przemiany materii i funkcjonowania 
układu nerwowego oraz wzrost odporności. Ośrodek oferuje poniższe zabiegi:

• masaż częściowy
• aquavibron
• gimnastyka indywidualna
• krioterapia miejscowa
• magnetoterapia
• plastry borowinowe
• interdyn

• diadynamik
• jonoforeza
• lampa bioptron
• lampa solaris
• prądy Tensa
• ultradźwięki

14 noclegów

Pokoje 1, 2, 3-os. i studio (2+2) z łazienką, TV, radiem, 
lodówką, czajnikiem

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania i kolacje 
w formie bufetu)

20 zabiegów wg zaleceń lekarza

Zajęcia: wieczorki taneczne i grillowe, wycieczki piesze 
po mieście

Początkowe i końcowe badanie lekarskie

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

Ośrodek Graal położony jest w spokojnej części Świnoujścia, 

650 m od plaży. Kompleks wypoczynkowy dysponuje: jadalnią 

i bazą zabiegową, siłownią, sauną, kawiarnią, placem zabaw, 

boiskiem do siatkówki, altaną grillową i parkingiem. 

Świnoujście to nowoczesny kurort otoczony piękną nadmor-

ską przyrodą. Wyjątkowo ciepły Bałtyk, szerokie plaże oraz 

liczne trasy turystyczne pomiędzy Wyspą Uznam i Wolin – to 

wielkie zalety tego miejsca. W ośrodku można wypożyczyć 

rowery i wybrać się na wycieczkę dalej, na niemiecką stronę 

pięknej wyspy.

30 KURORTY MORSKIE

ŚWINOUJŚCIE
UZDROWISKO - WYBRZEŻE ZACHODNIE

Obiekt nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich 

Wszelkich informacji na temat zasad i sposobów rezerwacji 

oraz informacji o ośrodkach udzielą Państwu pracownicy na-

szego Biura Obsługi Klienta. 

Serdecznie Zapraszamy!

- standard podstawowy

- standard podstawowy plus

- standard średni

- standard wyższy

- standard wyższy plus

BURW „Patrona” sp. j.  

53-031 Wrocław, ul. Siostrzana 17/17A  

NIP: 691-21-20-613 

REGON: 390750291, KRS: 0000250213

Organizator Turnusów Rehabilitacyjnych:

OR/02/0008/15 ważny do 11.01.2019r 
K O N T A K T: 

N O T A T K I : S T A N D A R D Y : S P I S  T R E Ś C I :

sanatoria • rehabilitacja • spa

sanatoria • rehabilitacja • spa

font: Signika

Aby ułatwić Państwu wybór odpowiedniej oferty - poniżej 

przedstawiamy naszą wewnętrzną standaryzację poszcze-

gólnych ośrodków, która określa uśrednioną ocenę poziomu 

zakwaterowania, wyposażenia obiektu oraz jakości świad-

czonych usług:

Polanica Zdrój - Jantar 3

Dąbki - Argentyt 4-5

Kołobrzeg - Magnolia 6-7

Ustronie Morskie - Cechsztyn 8-9

Lądek Zdrój - Złoty Łan 10-11

Mrzeżyno - Famasta 12-13

Międzywodzie - Grażyna 14

Mielno - Syrena 15

Dźwirzyno - Dorwit 16-17

Dąbki - Bobolin - Bursztyn 18-19

Stegna - Fala 20-21

Krynica Morska - Albatros, Zefir 22-23

 Lądek Zdrój - Rybniczanka 24

Polanica Zdrój - Storczyk 25

Łeba - Maxim 26

Jastrzębia Góra - Maxim 27

Łeba - Zdrowotel 28-29

Świnoujście - Graal 30

Zapisy i cenniki zawarte w katalogu mają charakter in-
formacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumie-
niu Art. 66 i 66¹ Kodeksu Cywilnego, a ich poszczególne 
postanowienia mogą ulec zmianie. 
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