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Szanowni Państwo!
Biuro Usług Rehabiltacyjno - Wypoczynkowych PATRONA jest
koncesjonowanym Organizatorem Turnusów Rehabilitacyjnych
oraz Organizatorem Turystyki.
Naszym atutem jest 19-letnie doświadczenie w realizacji usług
na rzecz niepełnosprawnych, 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 obiektów zaprezentowanych w niniejszym

www.patrona.pl

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 obowiązujący Wpis do Rejestru Ośrodków OD, świadczy wysoki poziom
usług, zapewnia profesjonalną kadrę medyczno - rehabilitacyjną
oraz stosuje nowoczesne 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.
Zapraszamy!

MIELNO

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

WYBRZEŻE ZACHODNIE

14 noclegów

1200 zł

1200 zł

20.01 – 03.02

1200 zł

1200 zł

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

03.02 – 17.02

1200 zł

1200 zł

17.02 – 03.03

1200 zł

1200 zł

03.03 – 17.03

1300 zł

1300 zł

17.03 – 31.03

1360 zł

1360 zł

31.03 – 14.04 Wielkanoc

1560 zł

1660 zł

14.04 – 28.04

1560 zł

1660zł

28.04 – 12.05

1560 zł

1660 zł

12.05 – 26.05

1660 zł

1760zł

26.05 – 09.06

1710 zł

1860 zł

09.06 – 23.06

1800 zł

1950 zł

01.09 – 15.09

1760 zł

1800 zł

15.09 – 29.09

1660 zł

1760 zł

29.09 – 13.10

1560 zł

1660 zł

1460 zł

1560zł

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:

Wpis do rejestru: OD/32/0030/15

Cena/osobę
Pokój Komfort

06.01 – 20.01

Zajęcia: korzystanie z basenu, jacuzzi, sauny, wieczorki
muzyczne, 2 wieczorki taneczne

SYRENA

Cena/osobę
Pokój Standard

Pokoje 1, 2, 3, 4, 5-os. Standard (bez balkonu) lub Komfort
(z balkonem) z łazienką, TV, WiFi, czajnikiem

30 zabiegów wg zaleceń lekarza

•

Terminy turnusów
2018

masaże klasyczne

•

inhalacje

•

masaże wodne

•

aquavibron

13.10 – 27.10

•

okłady borowinowe

•

krioterapia miejscowa

03.11 – 17.11

1300 zł

1300 zł

•

okłady fango

•

gimnastyka w basenie

•

magnetoterapia

•

gimnastyka na sali

17.11 – 01.12

1200 zł

1200 zł

•

laseroterapia

•

lampa sollux

ZNIŻKI

pobyt dziecka do 1 roku życia
bez świadczeń

Dopłata do pokoju 1-os.

Syrena to komfortowy ośrodek, położony przy samej plaży.
Na miejscu znajduje się duży basen kryty z windą dla osób

Obiekt jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich

niepełnosprawnych ruchowo. Śniadania i kolacje serwowane
Obiekt nie przymuje zwierząt

są w formie bufetów.

gratis
od 200 zł do
350 zł

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

W chwili wytchnienia od zabiegów warto wybrać się na kawę
lub herbatę do kawiarni, z której rozciąga się przepiękny widok na morze. Dla najmłodszych kuracjuszy dostępny jest
pokój zabaw.

tel. 71 339 71 37

|

tel. 735 988 955

|

Info lini a : 8 0 1 0 0 0 545
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DŹWIRZYNO

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

WYBRZEŻE ZACHODNIE

13 noclegów
Pokoje 1, 2, 3-os. z łazienką, TV, radiem, WiFi, czajnikiem
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
20 zabiegów wg zaleceń lekarza
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:

DORWIT
Wpis do rejestru: OD/32/0009/15
Dźwirzyno to malowniczy i kameralny kurort niedaleko Kołobrzegu, wyjątkowo położon po-

• masażu klasycznego częściowego

• kąpieli perełkowej

• aquavibron

• kąpieli wirowej kończyn górnych

• hydromasażu

• kąpieli wirowej kończyn dolnych

• okładów borowinowych

• lampy sollux

• kąpieli solankowej

• lampy bioptron
•
•
•
•
•

• kąpieli borowinowej

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.

4

KURORTY MORSKIE

www.p a tr on a . pl

|

Obiekt nie przymuje zwierząt

magnetoterapii
inhalacji
laseroterapii
masażu wodnego stóp
prądów diadynamicznych

• maty masującej

Obiekt nie jest przystosowany dla
osób na wózkach inwalidzkich

e - ma il : pa tr on a @ pa tr on a . pl

|

w w w . s pa - me d i ca l . net

Terminy turnusów
2018

Cena/osobę
pokój 2-os.

Cena/osobę
pokój 3-os.

07.04 - 20.04

1049 zł

1029 zł

21.04 - 04.05

1128 zł

1108 zł

05.05-18.05

1245 zł

1175 zł

19.05-01.06

1349 zł

1279 zł

02.06 - 15.06

1439 zł

1369 zł

16.06 - 29.06

1549 zł

1479 zł

30.06 - 13.07

1649 zł

1570 zł

14.07 - 27.07

1739 zł

1669 zł

28.07 - 10.08

1749 zł

1679 zł

11.08 - 24.08

1629 zł

1559 zł

25.08 - 07.09

1497 zł

1427 zł

08.09 - 21.09

1349 zł

1279 zł

22.09 - 05.10

1170 zł

1100 zł

06.10 - 19.10

1049 zł

1029 zł

20.10 - 02.11

1010 zł

990 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

250 zł za turnus

Dopłata do pokoju 1-os.

+ 300 zł

t el. 71 339 71 37

|

tel. 735 98 8 95 5

|

I nfo l ini a : 8 0 1 0 0 0 545
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MRZEŻYNO

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

WYBRZEŻE ZACHODNIE

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
Zajęcia: 2 wieczorki taneczne, ognisko, korzystanie z basenu odkrytego,
wypożyczenie kijków do nordic walking

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:

FAMA-STA
Wpis do rejestru: OD/32/0027/16

• okłady borowinowe

• aquavibron

• pulsatronic

• prądy Tensa

• laseroterapia

• prądy Kotza

• prądy interferencyjne

• wirówka kończyn dolnych

• hydromasaż

• wirówka kończyn górnych

• ugul

• magnetoterapia

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

• fotel masujący

• elektroterapia

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

• lampa sollux

• krioterapia miejscowa

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

• lampa solaris

• inhalacje

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

• ultradźwięki

• stymaty

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

Obiekt jest przystosowany dla osób
na wózkach inwalidzkich

Obiekt przyjazny dla zwierząt

i bezpłatny parking. Odległość do plaży wynosi 350 m.
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Terminy turnusów
2018

Cena/osobę

Cena/opiekun
bez zabiegów

27.04 – 11.05

1390 zł

1200 zł

11.05 – 25.05

1396 zł

1179 zł

25.05 – 08.06

1550 zł

1320 zł

10.06 – 24.06

1630 zł

1410 zł

23.06 – 07.07

1832 zł

1608 zł

07.07 – 21.07

1832 zł

1608 zł

21.07 – 04.08

1832 zł

1608 zł

04.08 – 18.08

1850 zł

1650 zł

18.08 – 01.09

1692 zł

1468 zł

01.09 – 15.09

1510 zł

1286 zł

15.09 - 29.09

1363 zł

1139 zł

ZNIŻKI

406 zł za turnus

pobyt do lat 3 bez świadczeń
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

t el. 71 339 71 37

|

tel. 735 98 8 95 5
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SARBINOWO

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

WYBRZEŻE ZACHODNIE

13 noclegów
Pokoje 2, 3-os. oraz studio (2 + 1) z łazienką, TV, czajnikiem
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, (śniadania w formie bufetu)
20 zabiegów wg zaleceń lekarza
Zajęcia: 2 wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczka ciuchcią do Mielna

ZABIEGI
Ośrodek oferuje kuracjuszom inhalacje oraz gimnastykę oddechową. Zabiegi te wpływają na
poprawę wentylacji płuc. W Sophii - Bryzie dostępnych jest również wiele zabiegów polecanych
przy innych schorzeniach m.in. dysfunkcjach: narządu ruchu, układu krążenia, chorobach neurologicznych. Mogą Państwo skorzystać z poniższych zabiegów:

SOPHIA - BRYZA
Wpis do rejestru: OD/32/0008/16
Ośrodek położony w ustronnym miejscu, ok. 400 m od zejścia na plażę, na ogrodzonym, dużym
ok. 1,5 ha terenie. Obiekt jest idealny dla rodzin z dziećmi oraz grup zorganizowanych. Na jego
terenie znajduje się między innymi: boisko do gry w piłkę nożną, plac zabaw dla dzieci, jacuzzi,
baza zabiegowa, jadalnia, sale konferencyjne oraz monitorowany parking. Dla miłośników
aktywnego wypoczynku dostępna jest wypożyczalnia rowerów oraz kijków nordic walking.
Kuchnia stosuje diety eliminacyjne (m.in. bezglutenową), wątrobową, lekkostrawną, cukrzycową

• drenaż limfatyczny aparatem boa

• kąpiel 4-komorowa

• fonoforeza

• kąpiel perełkowa

• fotel masujący

• kąpiel wirowa konczyn

• gimnastyka lecznicza

• lampa sollux

• gimnastyka oddechowa

• magnetoterapia

• inhalacje

• materac masujący

• interdyn

• prądy Tensa

• jonoforeza

• prądy Traberta
• ultradźwięki

• krioterapia miejscowa
• ćwiczenia manualne

oraz bezmleczną.
Obiekt jest przystosowany dla osób
na wózkach inwalidzkich
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Obiekt nie przymuje zwierząt

Terminy turnusów
2018

Cena/osobę
Pokój 3-os. i Studio (2+1)

Cena/osobę
Pokój 2-os.

14.04-24.04

1290 zł

1210 zł

28.04-11.05

1290 zł

1210 zł

12.05-25.05

1460 zł

1380 zł

26.05-08.06

1590 zł

1510 zł

09.06-22.06

1710 zł

1630 zł

23.06-06.07

1850 zł

1770 zł

07.07-20.07

1850 zł

1770 zł

21.07-03.08

1850 zł

1770 zł

04.08-17.08

1850 zł

1770 zł

18.08-31.08

1710 zł

1630 zł

01.09-14.09

1590 zł

1510 zł

15.09-28.09

1390 zł

1310 zł

29.09-12.10

1240 zł

1160 zł

13.10-26.10

1240 zł

1160 zł

ZNIŻKI

dziecko do lat 3 bez świadczeń

300 zł za turnus

dziecko do lat 8 z 1/2 wyżywienia

- 100 zł

dostawka dla dziecka do lat 8 z 1/2 wyżywienia

- 250 zł

opiekun bez zabiegów

- 120 zł

t el. 71 339 71 37

|
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USTRONIE MORSKIE

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

WYBRZEŻE ZACHODNIE

14 noclegów
Pokoje 1, 2, 3-os. i 4-os. studio (2+2) z łazienką, TV, radiem, telefonem, WiFi
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania i kolacje w formie bufetu)
20 zabiegów wg zaleceń lekarza
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

CECHSZTYN

poniższe zabiegi:
Wpis do rejestru: OD/32/0010/16

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

• kąpiel perełkowa

• masaż podwodny

• kąpiel solankowa

• masaż elektryczny

• okłady borowinowe

• tlenoterapia

• okłady parafinowe

• jonoforeza

• lampa solaris

• isodynamik

• lampa sollux

• prądy interferencyjne

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.
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Terminy turnusów
2018

Cena/osobę

Dziecko do lat 8
z ½ wyżywienia

13.01 – 27.01

1220 zł

610 zł

27.01 – 10.02

1220 zł

610 zł

10.02 – 24.02

1280 zł

640 zł

24.02 – 10.03

1280 zł

640 zł

10.03 – 24.03

1280 zł

640 zł

24.03 – 07.04 Wielkanoc

1600 zł

800 zł

07.04 – 21.04

1550 zł

775 zł

21.04 – 05.05

1550 zł

775 zł

05.05 – 19.05

1550 zł

775 zł

19.05 – 02.06

1660 zł

830 zł

02.06 – 16.06

1770 zł

885 zł

16.06 – 30.06

1880 zł

940 zł

30.06 – 14.07

1930 zł

965 zł

14.07 – 28.07

1930 zł

965 zł

28.07 – 11.08

1930 zł

965 zł

11.08 – 25.08

1880 zł

940 zł

25.08 – 08.09

1790 zł

895 zł

08.09 – 22.09

1560 zł

780 zł

22.09 – 06.10

1380 zł

690 zł

06.10 – 20.10

1290 zł

645 zł

20.10 – 03.11

1290 zł

645 zł

ZNIŻKI

opiekun bez zabiegów

- 100 zł

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

- 50 %

pobyt do lat 6 bez świadczeń

gratis

Dopłata do pokoju 1-os.

+ 700 zł

t el. 71 339 71 37

|
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KOŁOBRZEG

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

UZDROWISKO - WYBRZEŻE ZACHODNIE

13 noclegów
Pokoje 1, 2, 3-os. z łazienką, TV, WiFi
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
20 zabiegów wg zaleceń lekarza
Zajęcia: 2 wieczorki taneczne, zwiedzanie Kołobrzegu z przewodnikiem, ognisko

ZABIEGI
Ośrodek posiada dobrą bazę zabiegową sprzyjającą leczeniu schorzeń narządu ruchu i układu
krążenia. Oliwia realizuje turnusy z dietą lekkostrawną, cukrzycową. Ośrodek wykonuje następujące
zabiegi:

OLIWIA
OD/32/0001/15
Oliwia to kameralny ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy w spokojnej dzielnicy domków
jednorodzinnych, położony w odległości 1200m do pięknej zachodniej i niezatłoczonej kołobrzeskiej plaży. Kompleks składa się z dwóch budynków Kasia i Oliwia oraz dwóch domków przysto-

• światłolecznictwo

• hydromasaż

• elektroterapia

• kąpiel perełkowa

• magnetoterapia

• inhalacje

• laseroterapia

• krioterapia miejscowa

• ćwiczenia indywidualne

• okłady borowinowe

• ćwiczenia grupowe

• masaż leczniczy

sowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku Kasia znajduje się
jadalnia oraz winda. Pokoje są dobrze wyposażone w akcesoria plażowe, ręczniki, WiFi. Baza
zabiegowa znajduje się w budynku Oliwia. Bliskość morza, świeże powietrze, możliwość
spacerów z kijkami wpływają na poprawę samopoczucia oraz udany wypoczynek nad polskim

Obiekt przystosowany dla
osób na wózkach inwalidzkich

Obiekt przyjazny dla zwierząt

morzem.
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Terminy turnusów 2018

Cena/osobę
Pokój 2 - os. z balkonem

Cena/osobę
Pokój 3 - os. z balkonem

13.04 – 26.04

1420 zł

1280 zł

27.04 – 10.05

1570 zł

1430 zł

11.05 – 24.05

1670 zł

1530 zł

25.05 – 07.06

1670 zł

1530 zł

08.06 – 21.06

1770 zł

1630 zł

22.06 – 05.07

1820 zł

1680 zł

06.07 – 19.07

2020 zł

1880 zł

20.07 – 02.08

2020 zł

1880 zł

03.08 – 16.08

1970 zł

1830 zł

17.08 – 30.08

1870 zł

1730 zł

07.09 – 20.09

1670 zł

1530 zł

28.09 – 11.10

1570 zł

1430 zł

05.10 – 18.10

1570 zł

1430 zł

12.10 – 25.10

1420 zł

1280 zł

26.10 – 08.11

1320 zł

1180 zł

09.11 - 22.11

1320 zł

1180 zł

pokój bez balkonu

- 100 zł

opiekun bez zabiegów

- 100 zł

do lat 7 z ½ wyżywienia

- 100 zł

pobyt dziecka do 1 roku życia bez świadczeń

gratis

ZNIŻKI
Dopłata do pokoju 1-os.

40%

Dostępne są również inne terminy turnusów na www.patrona.pl

t el. 71 339 71 37

|
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KOŁOBRZEG

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

UZDROWISKO - WYBRZEŻE ZACHODNIE

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
Zajęcia: wycieczka autokarowa, nordic walking, 2 wieczorki taneczne, wspólne grillowanie,
korzystanie z basenu, sauny i jacuzzi, zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego, Skansenu
Morskiego, latarni morskiej oraz rejs statkiem

ZABIEGI

MAGNOLIA
Wpis do rejestru: OD/32/0061/16
Kołobrzeg to całoroczny kurort położony wśród nadmorskich lasów sosnowych. Jest największym 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-

Magnolia specjalizuje się w rehabilitacji osób ze schorzeniami reumatycznymi, problemami
kręgosłupa i naturalnie – oddechowymi. W leczeniu stosuje się m.in. borowiny wg receptury Tołpynaturalny 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

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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Terminy turnusów 2018

Cena/osobę

10.02 - 24.02

1190 zł

24.02 - 10.03

1240 zł

10.03 - 24.03

1290 zł

24.03 – 07.04 Wielkanoc

1340 zł

07.04 - 21.04

1590 zł

21.04 - 05.05

1590 zł

05.05 - 19.05

1660 zł

19.05 - 02.06

1790 zł

02.06 - 16.06

1840 zł

16.06 - 30.06

1960 zł

30.06 - 14.07

2040 zł

14.07 - 28.07

2040 zł

28.07 - 11.08

2040 zł

11.08 - 25.08

1990 zł

25.08 - 08.09

1940 zł

08.09 - 22.09

1940 zł

22.09 - 06.10

1840 zł

06.10 - 20.10

1770 zł

20.10 - 03.11

1540 zł

03.11 - 17.11

1490 zł

17.11 - 01.12

1340 zł

01.12 - 15.12

1290 zł

19.12 – 02.01 Święta i Nowy Rok

2040 zł

ZNIŻKI

DOPŁATY

opiekun bez zabiegów

- 100 zł

pobyt do lat 3 bez świadczeń

GRATIS

za zabiegi dla opiekuna

+ 200 zł

do pokoju 1-os.

od 250 zł do 350 zł

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

t el. 71 339 71 37

|

tel. 735 98 8 95 5

|
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KRYNICA MORSKA, STEGNA

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

MIERZEJA WIŚLANA

14 noclegów
Pokoje: 2, 3-os. z łazienką, TV, WiFi, lodówką, czajnikiem lub komfortowe domki
z aneksem kuchennym
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, (śniadania i kolacje w formie bufetu)
27 zabiegów wg zaleceń lekarza
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:

ALBATROS, FALA
Wpis do rejestru: Albatros OD/22/07/16, Fala OD/22/41/16
Krynica Morska i Stegna znajdują się na lesistej i wysokiej Mierzei Wiślanej otoczonej morzem
i Zalewem Wiślanym. 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,

• kąpiele perełkowe

• jonoforeza

• ultradźwięki

• kąpiele wirowe kończyn

• prądy interferencyjne

• elektrostymulacja

• aquavibron

• prądy Kotz’a

• masaże suche

• prądy Tensa

• masaże wodne

• światłolecznictwo

• magnetoterapia

• inhalacje
• kinezyterapia

• laseroterapia

zaledwie 300 m od plaży. Posiada własna bazę zabiegową, windę, kawiarnię, jacuzzi, salę
gimnastyczną, bilardową i konferencyjną oraz parking.
Sanatorium Fala znajduje się w otoczeniu lasów, 1300 m od plaży, do której zapewniamy bezpłatny
dojazd busem. Sanatorium posiada kryty basen, tężnie solankowe z tarasem widokowym

Obiekt jest przystosowany dla osób
na wózkach inwalidzkich

Obiekty nie przyjmują zwierząt

oraz urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
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Terminy turnusów
2018

Cena/osobę
Fala/pokój

Cena/osobę
Albatros/pokój

Cena/osobę
Albatros/domek

05.01 - 19.01

1490 zł

1530 zł

-

19.01 - 02.02

1490 zł

1530 zł

-

02.02 - 16.02

1490 zł

1530 zł

-

16.02 - 02.03

1490 zł

1530 zł

-

02.03 - 16.03

1590 zł

1630 zł

-

16.03 - 30.03

1590 zł

1630 zł

-

30.03 - 13.04 Wielkanoc

1750 zł

1700 zł

-

13.04 - 27.04

1840 zł

1830 zł

-

27.04 - 11.05

1840 zł

1830 zł

1830 zł

11.05 - 25.05

1940 zł

1930 zł

1930 zł

25.05 - 08.06

1990 zł

2030 zł

2030 zł

08.06 - 22.06

2040 zł

2030 zł

2030 zł

22.06 - 06.07

2090 zł

2230 zł

2230 zł

06.07 - 20.07

2190 zł

2330 zł

2330 zł

20.07 - 03.08

2360 zł

2430 zł

2430 zł

03.08 - 17.08

2360 zł

2430 zł

2430 zł

17.08 - 31.08

2090 zł

2230 zł

2230 zł

31.08 - 14.09

1990 zł

2130 zł

2130 zł

14.09 - 28.09

1840 zł

1930 zł

1930 zł

28.09 - 12.10

1740 zł

1830 zł

1830 zł

12.10 - 26.10

1640 zł

1730 zł

1730 zł

26.10 - 09.11

1540 zł

1530 zł

-

09.11 - 23.11

1540 zł

1530 zł

-

23.11 - 07.12

1540 zł

1530 zł

-

07.12 - 21.12

1540 zł

1530 zł

-

21.12 - 04.01
Święta i Nowy Rok

1750 zł

1740 zł

-

do 7 lat

ZNIŻKI

pobyt do lat 3 bez świadczeń

Dopłata do pokoju 1-os.

- 25%
400 zł za turnus
od 400 zł do 580 zł

t el. 71 339 71 37

| t el. 735 98 8 95 5

|

I nfo l ini a : 8 0 1 0 0 0 545
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ŁEBA

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

WYBRZEŻE SŁOWIŃSKIE

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
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:

ZDROWOTEL
Wpis do rejestru: OD/22/13/16

• kąpiele borowinowe

• laseroterapia

• prądy Tensa

• kąpiele siarczkowe

• nordic walking

• prądy diadynamiczne

Ośrodek Zdrowotel to kompleks 6 budynków, otoczonych lasem sosnowym, 150 m od piaszczy-

• hydrojet

• siłownia

stej plaży. Ogrodzony teren rekreacyjny zawiera plac zabaw, boiska do siatkówki i koszykówki,

• drenaż limfatyczny

• gimnastyka

• fonoforeza
• okłady borowinowe

• światłolecznictwo

• lampa sollux

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

aparatem boa

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

• inhalacje

• ultradźwięki

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

• magnetoterapia

• prądy galwaniczne

• krioterapia miejscowa

bezglutenowej, „eko” (produkty z ekologicznych gospodarstw) oraz z indywidualnym programem
żywienia.
Łeba to popularny kurort, położony między jeziorami a morzem. Największymi atrakcjami są ruchome wydmy Słowińskiego Parku Narodowego, ciekawe muzea i Oceanarium. Z centrum Łeby

Obiekt jest przystosowany dla osób
na wózkach inwalidzkich

Obiekt przyjazny dla zwierząt

warto udać się na spacer wzdłuż molo, mijając port rybacki i jachtowy oraz liczne restauracje.
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Terminy turnusów
2018

Cena/osobę

Terminy turnusów
2018

06.01 - 20.01

1450 zł

16.06 - 30.06

1995 zł

13.01 - 27.01

1450 zł

23.06 - 07.07

2145 zł

20.01 - 03.02

1450 zł

30.06 - 14.07

2295 zł

27.01 - 10.02

1450 zł

07.07 - 21.07

2345 zł

03.02 - 17.02

1450 zł

14.07 - 28.07

2395 zł

10.02 - 24.02

1450 zł

21.07 - 04.08

2395 zł

17.02 - 03.03

1450 zł

28.07 - 11.08

2345 zł

24.02 - 10.03

1450 zł

04.08 - 18.08

2295 zł

03.03 - 17.03

1450 zł

11.08 - 25.08

2295 zł

10.03 - 24.03

1450 zł

18.08 - 01.09

2145 zł

17.03 - 31.03

1623 zł

25.08 - 08.09

1995 zł

22.03 - 05.04 Wielkanoc

1795 zł

01.09 - 15.09

1995zł

14.04 - 28.04

1450 zł

08.09 - 22.09

1945 zł

28.04 - 12.05

1695 zł

15.09 - 29.09

1895 zł

05.05 - 19.05

1695 zł

22.09 - 06.10

1795 zł

12.05 - 26.05

1695 zł

29.09 - 13.10

1695 zł

19.05 - 02.06

1795 zł

06.10 - 20.10

1573 zł

26.05 - 09.06

1895 zł

13.10 - 27.10

1450 zł

02.06 - 16.06

1945 zł

10.11 - 24.11

1450 zł

09.06 - 23.06

1995 zł

ZNIŻKI

DOPŁATY

Cena/osobę

29.12 - 12.01.2019 Sylwester

1450 zł

do lat 12 z ½ wyżywienia na dostawce

- 50%

powyżej lat 10 na dostawce

- 30%

pobyt do lat 4 bez świadczeń

gratis

pok. 1-os. Standard

+ 40%

pok. Premium

od 350 zł do 450 zł

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

t el. 71 339 71 37

|
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MIĘDZYWODZIE

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

WYBRZEŻE ZACHODNIE

13 noclegów
Pokoje 1, 2, 3, 4-os. z łazienką, TV, WiFi, czajnikiem, lodówką
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
30 zabiegów wg zaleceń lekarza
Zajęcia: wieczorek taneczny powitalny i pożegnalny,
wycieczka autokarowa po wyspie Wolin

ZABIEGI
Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji chorób związanych z narządem ruchu

Wpis do rejestru: OD/32/0022/17
Międzywodzie to zielony kurort znany z łagodnego mikroklimatu oraz szerokiej i piaszczystej plaży, gdzie sosnowe lasy
wraz z morską bryzą tworzą doskonałe warunki do odpoczynku. Koniecznie zobaczmy Woliński Park Narodowy z wysokimi
klifami, bukowymi lasami i rezerwatem pokazowym żubrów.

Cena/osobę
Pokój 2-os.

29.01 – 11.02

1525 zł

1395 zł

12.02 – 25.02

1525 zł

1395 zł

26.02 – 11.03

1525 zł

1395 zł

12.03 – 25.03

1525 zł

1395 zł

26.03 – 08.04 Wielkanoc

1655 zł

1590 zł

09.04 – 22.04

1590 zł

1525 zł

23.04 – 06.05

1590 zł

1525 zł

07.05 – 20.05

1655 zł

1590 zł

21.05 – 03.06

1720 zł

1590 zł

04.06 – 17.06

1720 zł

1590 zł

18.06 – 01.07

1850 zł

1785 zł

nie ze względu na korzystny mikroklimat - z chorobami układu oddechowego

02.07 – 15.07

2045 zł

1850 zł

16.07 – 29.07

2110 zł

1915 zł

30.07 – 12.08

2110 zł

1915 zł

•

aromaterapia

•

fototerapia

•

ćwiczenia
ogólnousprawniające

•

mata masująca

13.08 – 26.08

2045 zł

1850 zł

•

magnetoterapia

27.08 – 09.09

1850 zł

1720 zł

•

laseroterapia

•

fotel masujący

•

aquavibron

•

elektroterapia

•

ultradźwięki

•

lampa sollux

•

viofor jps

•

tlenoterapia

•

masażer stóp

Obiekt jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich
Obiekt przyjazny dla zwierząt
Terminy i ceny dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Cennik dla osób bez orzeczenia o niepełnosprawności dostępny na
www.patrona.pl

Dopłata do pokoju 1-os.

10.09 – 23.09

1720 zł

1590 zł

24.09 – 07.10

1655 zł

1590 zł

08.10 – 21.10

1590 zł

1525 zł

22.10 – 04.11

1525 zł

1460 zł

05.11 – 18.11

1525 zł

1460 zł

19.11 – 02.12

1525 zł

1460 zł

03.12 – 16.12

1525 zł

1460 zł

ZNIŻKI

od 65 zł do 130 zł

do lat 8 z ½ wyżywienia

- 10%

do lat 8 z ½ wyżywienia
bez zabiegów

- 15%

pobyt do lat 3 bez świadczeń

200 zł za turnus

Grażyna znajduje się 400 m od plaży, skąd blisko do centrum
i sklepów. Ośrodek dysponuje windą, jacuzzi, sauną oraz siłownią. W kawiarni wypijemy kawkę, kupimy gazetę i „puścimy”
Lotka. Kuracjusze wypożyczą rowery i bezpłatne kijki do nordic
walking. Dla najmłodszych przygotowano Kulkoland.
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Cena/osobę
Pokój 3,4-os.

np. bóle kręgosłupa, schorzenia reumatyczne, zwyrodnienia stawów i naturali krążenia. Kuracjuszom polecamy poniższe zabiegi:

GRAŻYNA

Terminy turnusów
2018

te l . 7 1 3 3 9 7 1 37

|

te l . 73 5 9 8 8 9 5 5

|

Inf o l in i a: 801 0 00 545

JASTRZĘBIA GÓRA

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

WYBRZEŻE WSCHODNIE

14 noclegów
Pokoje 2, 3-os. i studio (2+2)
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania i kolacje
w formie bufetu)
20 zabiegów wg zaleceń lekarza
Zajęcia: Grill z pieczeniem kiełbasek, 2 wieczorki taneczne,
bezpłatne wypożyczenie kijków do nordic walking

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:

MAXIM
Wpis do rejestru: OD/22/06/16

Jastrzębia Góra to najbardziej wysunięta na północ kraju
miejscowość, otoczona lasami Nadmorskiego Parku Kra-

•

laseroterapia

•

prądy Tensa

•

magnetoterapia

•

ugul

•

ultradźwięki

•

okłady borowinowe

•

lampa bioptron

•

lampa sollux

Terminy turnusów 2018

Cena/osobę

14.04 – 28.04

980 zł

28.04 – 12.05

1080 zł

12.05 – 26.05

1190 zł

26.05 – 09.06

1360 zł

09.06 – 23.06

1450 zł

23.06 – 07.07

1620 zł

07.07 – 21.07

1730 zł

21.07 – 04.08

1740 zł

04.08 – 18.08

1640 zł

18.08 – 01.09

1570 zł

01.09 – 15.09

1430 zł

15.09 – 29.09

1320 zł

29.09 – 13.10

1130 zł

13.10 – 27.10

960 zł

jobrazowego. Ten popularny kurort położony jest na klifie,
z którego rozciąga się piękny widok na morzę i plażę. Warto

Obiekt nie jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich

odwiedzić Latarnię Morską, udać się na spacer Promenadą
Światowida i poznać szlaki „Nordic Walking Park Jastrzębia

Obiekt przyjazny dla zwierząt

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

ZNIŻKI

do lat 8 z ½ wyżywienia
(przy 2 osobach dorosłych
w pokoju)

- 40%

pobyt do lat 3 bez świadczeń

gratis

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.

t el. 71 339 71 37

|

tel. 735 98 8 95 5

|

I nfo l ini a : 8 0 1 0 0 0 545

KURORTY MORSKIE
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LĄDEK ZDRÓJ

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

UZDROWISKO - KOTLINA KŁODZKA

14 noclegów
Pokoje 1, 2, 3-os. z łazienką, TV, telefonem, WiFi
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, (śniadania i kolacje w formie bufetu)
20 zabiegów wg zaleceń lekarza, 10 x gimnastyka naprzemiennie na sali lub w basenie
Zajęcia: korzystanie z basenu, jacuzzi. Wycieczka po Lądku Zdroju. Wieczorek taneczny,
wspólne grillowanie.

ZABIEGI
Trojan specjalizuje się w leczeniu chorób układu ruchu. Jako jeden z nielicznych ośrodków
posiada własną grotę solną, z której korzystanie jest szczególnie wskazane przy chorobach
układu oddechowego. Ośrodek oferuje poniższe zabiegi:

TROJAN
Wpis do rejestru: OD/02/0003/16
Lądek Zdrój to zabytkowe Uzdrowisko położone w Kotlinie Kłodzkiej. Mikroklimat kurortu ma
działanie tonizujące na układ nerwowy i ułatwia wyciszenie i relaks. Podczas wypoczynku
warto odwiedzić zakład przyrodoleczniczy „Wojciech” i skorzystać z termalnego seansu
w basenie.

• kąpiele solankowe

• ugul

• kąpiele borowinowe

• gimnastyka grupowa

• kąpiel perełkowa

• grota solna

• kąpiel wirowa kończyny

• hydromasaż

• magnetoterapia

• lampa sollux

• prądy interferencyjne

• lampa bioptron

• prądy diadynamiczne
• masaż podwodny

• krioterapia miejscowa
• okłady borowinowe

Hotel położony jest ok. 600 metrów od centrum. Na jego terenie znajduje się jadalnia, baza
zabiegowa, grota solna, basen, jacuzzi, sala gimnastyczna. Do cennych atrakcji w okolicy
zaliczyć należy: Skalny Wąwóz w Górach Złotych, Skansen „Gotwaldówka” w Kątach Bystrzyckich oraz Kopalnię Złota wraz z trasą podziemną w Złotym Stoku.
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KURORTY GÓRSKIE

www.p a tr on a . pl

|

Obiekt jest przystosowany dla osób
na wózkach inwalidzkich

e - ma il : pa tr on a @ pa tr on a . pl

|

w w w . s pa - me d i ca l . net

Obiekt przyjazny dla zwierząt

Terminy turnusów 2018

Cena/osobę

11.03 – 25.03

1499 zł

08.04 – 22.04

1599 zł

22.04 – 06.05

1599zł

06.05 – 20.05

1649 zł

20.05 – 03.06

1729 zł

03.06 – 17.06

1830 zł

17.06 – 01.07

1830 zł

17.08 – 31.08

2079 zł

31.08 – 14.09

1830 zł

14.09 – 28.09

1699 zł

30.09 – 14.10

1649 zł

14.10 – 28.10

1599 zł

28.10 – 11.11

1599 zł

11.11 – 25.11

1449 zł

ZNIŻKI

pobyt do lat 3 bez świadczeń

Dopłata do pokoju 1-os.

+ 500 zł

t el. 71 339 71 37

|

tel. 735 98 8 95 5

|

I nfo l ini a : 8 0 1 0 0 0 545

KURORTY GÓRSKIE
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LĄDEK ZDRÓJ

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY

UZDROWISKO - KOTLINA KŁODZKA

14 noclegów
Pokoje 1, 2, 3-os. oraz studio (2+2) z łazienką, TV, WiFi
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadania i kolacje w formie bufetu)
20 zabiegów wg zaleceń lekarza
Zajęcia: wycieczka autokarowa do Kłodzka, wycieczka po Lądku Zdroju,
2 wieczorki taneczne

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

ZŁOTY ŁAN

• kąpiele perełkowe

• fotel masujący

• gimnastykę korekcyjną

• kąpiele borowinowe

• matę masującą

• ultradźwięki

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

• kąpiele ozonowe

• aquavibron

• diadynamik

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

• kąpiele solankowe

• termokompresy

• inhalacje indywidualne

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

• masaż leczniczy

• kąpiele wirowe kończyn

• laseroterapię

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

• masaż relaksacyjny

Wpis do rejestru: OD/02/0002/17

dolnych i górnych

• hydromasaż

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 wycieczek wymienimy: Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, skaliste pasmo Trojana z ruinami zamku,
zamek Javornik, Twierdzę i Podziemną Trasę Turystyczną w Kłodzku, Masyw Śnieżnika z wyciągiem krzesełkowym na widokową Czarną Górę.
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Obiekt nie jest przystosowany dla
osób na wózkach inwalidzkich
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Obiekt nie przymuje zwierząt

Terminy turnusów 2018

Cena/osobę
Pokój 2-os.

Cena/osobę
Pokój 3-os.

08.03 – 22.03

1150 zł

1080 zł

23.03 – 06.04 Wielkanoc

1210 zł

1150 zł

08.04 – 22.04

1160 zł

1080 zł

24.04 – 08.05

1360 zł

1270 zł

10.05 – 24.05

1360 zł

1270 zł

25.05 – 08.06

1450 zł

1380 zł

11.06 – 25.06

1450 zł

1380 zł

27.06 – 11.07

1560 zł

1490 zł

13.07 – 27.07

1560 zł

1490 zł

30.07 – 13.08

1560 zł

1490 zł

14.08 – 28.08

1560 zł

1490 zł

30.08 – 13.09

1530 zł

1450 zł

15.09 – 29.09

1440 zł

1360 zł

01.10 – 15.10

1360 zł

1270 zł

17.10 – 31.10

1310 zł

1240 zł

03.11 – 17.11

1140 zł

1240 zł

18.11 – 02.12

1140 zł

1240 zł

04.12 – 18.12

1140zł

1240 zł

20.12 – 03.01 Święta i Nowy Rok

1710 zł

1650 zł

ZNIŻKI

opiekun bez zabiegów

- 120 zł

pobyt do lat 2 bez świadczeń

gratis

Dopłata do pokoju 1-os.

+ 350 zł

t el. 71 339 71 37

|

t el. 735 98 8 95 5

|

I nfo l ini a : 8 0 1 0 0 0 545
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ZAKOPANE
PODHALE

W CENIE POBYTU ZAPEWNIAMY
14 noclegów

1300 zł

10.03 – 24.03
24.03 – 07.04 Wielkanoc

1400 zł

07.04 – 21.04

1400 zł

21.04 – 05.05

1440 zł

05.05 – 19.05

1440 zł

12.05 – 26.05

1500 zł

26.05 – 09.06

1540 zł

09.06 – 23.06

1600 zł

23.06 – 07.07

1640 zł

07.07 – 21.07

1740 zł

21.07 – 04.08

1740 zł

04.08 – 18.08

1740 zł

18.08 – 01.09

1740 zł

•

01.09 – 15.09

1640 zł

•

15.09 – 29.09

1640 zł

29.09 – 13.10

1500 zł

13.10 – 27.10

1440 zł

03.11 – 17.11

1400 zł

17.11 – 01.12

1400 zł

01.12 – 15.12

1400 zł

14.12 – 28.12

1700 zł

Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja
20 zabiegów wg zaleceń lekarza
Zajęcia: wycieczka z przewodnikiem, zwiedzania Zakopanego,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, 2 wieczorki taneczne

ZABIEGI
Zakopiec posiada bazę zabiegową sprzyjającą leczeniu schorzeń
narządu ruchu, ponadto realizuje turnusy z bezpłatną dietą
bezglutenową. Ośrodek oferuje poniższe zabiegi:

kąpiel wirowa kończyn górnych
kąpiel wirowa kończyn dolnych
• aerobic
• rehabilitacja ruchowa

Wpis do rejestru: OD/12/0011/17
Zakopane to górska stolica Polski, tętniąca życiem przez cały
rok. Kurort to nie tylko popularne Krupówki, ale również
przepiękne szlaki nad Morskie Oko, czy na Halę Gąsienicową.

•

magnetoterapia

•

inhalacje

•

masaż na łóżku masującym Ceragem

•

elektroterapia

•

światłolecznictwo

•

nordic walking

Polecamy wjazd kolejką na Gubałówkę, z której rozciąga się

Obiekt nie przymuje zwierząt

klasyczny widok panoramy Tatr. Kuracjuszom polecamy

Obiekt jest przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich

krótkie wycieczki w malownicze tarzańskie dolinki lub
skorzystanie z termalnych kąpieli w oddalonych o 18 km
Szaflarach.

Cena/osobę

24.02 – 10.03

Pokoje 1, 2, 3, 4-os. oraz studio (2+2)

ZAKOPIEC

Terminy turnusów 2018

ZNIŻKI

do lat 12 z ½ wyżywienia,
jako druga osoba w pokoju

- 10%

do lat 12 z ½ wyżywienia,
jako trzecia osoba w pokoju

- 20%

pobyt do lat 3 bez świadczeń

210 zł

opiekun bez zabiegów

-80 zł

Ośrodek Zakopiec leży ok. 200 metrów od

wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego, a co najważ-

Dopłata do pokoju 1-os.

niejsze powyżej strefy miejskiego smogu. Na miejscu

1300 zł

+ 200 zł

znajduje się jadalnia, baza zabiegowa, mini siłownia.
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S TA N D A R D Y:

N O TAT K I :

SPIS TREŚCI:

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:

Mielno - Syrena

- standard podstawowy
- standard podstawowy plus
- standard średni
- standard wyższy
- standard wyższy plus

Wszelkich informacji na temat zasad i sposobów rezerwacji
oraz informacji o ośrodkach udzielą Państwu pracownicy naszego Biura Obsługi Klienta.
font: Signika
Serdecznie Zapraszamy!

3

Dźwirzyno - Dorwit

4-5

Mrzeżyno - Famasta

6-7

Sarbinowo - Sophia - Bryza

8-9

Ustronie Morskie - Cechsztyn

10-11

Kołobrzeg - Oliwia

12-13

Kołobrzeg - Magnolia

14-15

Krynica Morska - Albatros

16-17

Stegna - Fala

16-17

Łeba - Zdrowotel

18-19

Międzywodzie - Grażyna

20

Jastrzębie Góra - Maxim

21

Lądek Zdrój - Trojan

22-23

Lądek Zdrój - Złoty Łan

24-25

Zakopane - Zakopiec

26

sanatoria • rehabilitacja • spa

BURW „Patrona” sp. j.
53-031 Wrocław, ul. Siostrzana 17/17A
NIP: 691-21-20-613
REGON: 390750291, KRS: 0000250213

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

Organizator Turnusów Rehabilitacyjnych:
OR/02/0008/15 ważny do 11.01.2019r
sanatoria • rehabilitacja • spa

tel. 71 339 71 37

|

tel/fax. 71 362 86 11

|

tel. 735 988 955

|

Infolinia: 801 OOO 545

K O N T A K T:

sanatoria • rehabilitacja • spa

Biuro Usług Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych „Patrona” sp.j.
53-031 Wrocław, ul. Siostrzana 17/17a
Infolinia: 801 000 545 • www.patrona.pl

