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Turnusy rehabilitacyjne, wczasy lecznicze dla matki i dziecka, autokar i dojazd własny

Dźwirzyno 
Ośrodek Wczasowo - Leczniczy Opole położony w odległości 
ok. 250 m od morza dysponuje 450 miejscami. Składa się z 6 
pawilonów mieszkalnych dwu- i trzykondygnacyjnych. Pokoje 
1, 2, 3 i 4 - osobowe o zróżnicowanym standardzie, wszyst-
kie z balkonami. Część pokoi na parterze jest przystosowana 
dla osób na wózkach inwalidzkich. W oddzielnych budynkach 
mieszczą się: 2 jadalnie, kawiarnia, świetlice, biblioteka, bi-
lard, sala gimnastyczna, siłownia. Ponadto do dyspozycji go-
ści: boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę, boisko do tenisa 
ziemnego, plac zabaw dla dzieci, miejsce pod grilla i ognisko, 
wypożyczalnia drobnego sprzętu sportowego (kijki nordic-
walking, badminton, piłki do siatkówki, koszykówki, rakietki 
do tenisa), wypożyczalnia rowerów, tenis stołowy, piłkarzyki, 
cymbergaj, zakład przyrodoleczniczy, Wi-Fi w wydzielonych 
miejscach, parking dla samochodów osobowych niestrzeżony 
- płatny 6 zł/doba (osoby niepełnosprawne posiadające kartę 
parkingową - 3 zł/doba). Teren wokół ośrodka ogrodzony  
i bardzo ładnie zagospodarowany.  Zabiegi wykonywane  
w OWL Opole: kinezyterapia: uniwersalny gabinet uspraw-
niania leczniczego (UGUL), gimnastyka indywidualna, ćwicze-
nia grupowe: ogólnousprawniające, kręgosłupowe, korek-
cyjne, oddechowe; ćwiczenia siłowe: atlas, cykloergometr ro-
werowy; termoterapia: krioterapia miejscowa CO2; elektro-
terapia: galwanizacja, jonoforeza, prądy interferencyjne, dia-
dynamiczne, magnetronik; sonoterapia: ultradźwięki, fonofo-
reza; balneoterapia: kąpiel solankowa, inhalacje solankowe, 
okłady borowinowe; hydroterapia: wirówki kończyn górnych 
i dolnych; światłolecznictwo: laser-skaner, lampa biotron, 
lampa sollux, lampa kwarcowa; masaż klasyczny odcinkowy; 
aqvavibron – masaż wibracyjny; materac masujący. 
Wpis do rejestru ośrodków nr OD/32/0008/18 ważny do 
11.04.2021 r.  Wpis do rejestru organizatorów turnusów 
nr OR/02/0007/18 ważny do 30.12.2021 r. Na podstawie po-
wyższych wpisów w ośrodku odbywają się turnusy rehabilita-
cyjne usprawniająco - rekreacyjne dla osób niepełnospraw-
nych: z chorobami neurologicznymi, z chorobą psychiczną,    
z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją na-
rządu wzroku, ze schorzeniami onkologicznymi,  ze schorze-
niami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddecho-
wego,  z mózgowym porażeniem dziecięcym, z padaczką,  
z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, z zaburzeniami 
rozwoju psychoruchowego, ze stwardnieniem rozsianym,  
z zespołem Downa. 
 

Zakwaterowanie: 
Kat. I + - pokoje 1, 2, 3 i 4 - osobowe po modernizacji w 2012r.  
z łazienkami i balkonami, wyposażone standardowo: pojedyncze 
tapczany i wersalka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, 
lodówka, serwis plażowy: leżak, parawan, koc plażowy, czajnik 
bezprzewodowy  – do wypożyczenia w recepcji. 
Kat. I - pokoje 1, 2, 3 i 4 - osobowe po modernizacji, z łazien-
kami i balkonami, wyposażone standardowo: pojedyncze tap-
czany i wersalka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, ser-
wis plażowy: leżak, parawan, koc plażowy, czajnik bezprzewo-
dowy - do wypożyczenia w recepcji. 
Kat. II - pokoje 1, 2, 3 i 4 - osobowe z łazienkami i balkonami, 
wyposażone standardowo: pojedyncze tapczany i wersalka, 
szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, serwis plażowy: leżak, 
parawan, koc plażowy, czajnik bezprzewodowy - do wypożycze-
nia w recepcji. 
Kat. III - pokoje 1, 2, 3 i 4 - osobowe z łazienkami i balkonami, 
wyposażone standardowo (starsze wyposażenie): pojedyncze 
tapczany i wersalka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, 
czajnik bezprzewodowy, serwis plażowy: leżak, parawan, koc 
plażowy. 
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie bu-
fetu, obiad serwowany. Możliwość korzystania z diet. 
 

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego:  
14 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją pierwszego dnia  
i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od go-
dziny 17.00, opuszczenie pokoju do godziny 10.00, wizyta lekar-
ska, opieka pielęgniarska, 20 zabiegów wg wskazań lekarza (w 
dni robocze), program animacyjny: spacery, wieczorki przy mu-
zyce, ognisko przy muzyce, codzienne poranne zajęcia ruchowe 
z instruktorem, zajęcia warsztatowe z pedagogiem.

 

Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych dla osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności: 

Terminy 

standard II paw.CDE standard III paw. A 

uczestnik 
dziecko do 10 lat 
z 1/2 wyżywienia 

opiekun uczestnik 
dziecko do 10 lat 
z 1/2 wyżywienia 

opiekun 

04.05 - 18.05.19 1432 1062 1232 1292 964 1092 

19.05 - 02.06.19 1530 1131 1330 1376 1023 1176 

03.06 - 17.06.19 1698 1249 1498 1628 1200 1428 

18.06 - 02.07.19 1824 1337 1624 1726 1268 1526 

03.07 - 17.07.19 2048 1494 1848 1838 1347 1638 

18.07 - 01.08.19 2118 1543 1918 1894 1386 1694 

02.08 - 16.08.19 2083 1519 1883 1866 1366 1666 

17.08 - 31.08.19 1922 1406 1722 1768 1298 1568 

01.09 - 15.09.19 1712 1259 1512 1628 1200 1428 

16.09 - 30.09.19 1544 1141 1344 1460 1082 1260 

01.10 - 15.10.19 1411 1048 1211 1292 964 1092 

Dziecko do lat 3 - bez świadczeń - ryczałt 196 zł.   
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 10% ceny osoby dorosłej. Opłata za niewykorzystane łóżko w pokoju + 15% ceny pobytu. 

 Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej. 

 



Świadczenia zawarte w cenie wczasów leczniczych dla matki i dziecka: 14 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją  
pierwszego dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godz. 17.00, opuszczenie pokoju do godz. 
10.00,  świadczenia medyczne tylko dla dziecka: wizyta lekarska, zabiegi wg wskazań lekarza - inhalacje, gimnastyka  
korekcyjna (zabiegi wykonywane w dni robocze, o rodzaju zabiegu decyduje lekarz). 
 
Terminy i ceny wczasów leczniczych dla matki z dzieckiem: 

Termin 

standard II Standard III 

matka 
dziecko 

do 10 lat 
dziecko do 10 lat 

wsp. spanie 
matka 

dziecko 
do 10 lat 

dziecko do 10 lat 
wsp. spanie 

04.05 - 18.05.19 1120 784 560 994 696 497 

19.05 - 02.06.19 1204 843 602 1064 745 532 

03.06 - 17.06.19 1358 951 679 1288 902 644 

18.06 - 02.07.19 1470 1029 735 1386 970 693 

03.07 - 17.07.19 1666 1166 833 1484 1039 742 

18.07 - 01.08.19 1736 1215 868 1526 1068 763 

02.08 - 16.08.19 1701 1191 851 1505 1054 753 

17.08 - 31.08.19 1554 1088 777 1421 995 711 

01.09 - 15.09.19 1365 956 683 1295 907 648 

16.09 - 30.09.19 1211 848 606 1141 799 571 

01.10 - 15.10.19 1092 765 546 987 691 494 

Dziecko do lat 3 - bez świadczeń - ryczałt 196 zł.  
Opłata za wypożyczenie łóżeczka – 140 zł.  
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 10% ceny osoby dorosłej. Opłata za niewykorzystane łóżko w pokoju + 15% ceny pobytu. 

Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej. 

 
Dojazd autokarem lub mikrobusem za dodatkową opłatą wg poniższego rozkładu jazdy: 

Miasto cena  miejsce wyjazdu godz. wyj. 
godz. 
powr. 

Kłodzko 210 parking przy motelu Korona (połączenie antenowe) 700 2000 

Ząbkowice Śl. 210 parking przy PKP (połączenie antenowe) 730 1930 

Dzierżoniów 210 zatoka przy Netto, ul. Batalionów Chłopskich (połączenie antenowe) 800 1900 

Świdnica 210 stacja paliw Shell ul. Sikorskiego - przy TESCO (połączenie antenowe) 830 1830 

Wałbrzych 210 stacja paliw Shell ul. Kolejowa (połączenie antenowe) 900 1800 

Świebodzice 210 parking przy Biedronce ul. Wałbrzyska (połączenie antenowe) 920 1745 

Strzegom 210 stacja paliw Orlen (połączenie antenowe) 930 1730 

Jawor 210 zatoczka obok cmentarza przy kwiaciarni Bukiecik (połącz. antenowe) 940 1715 

Legnica 210 parking przy stacji benzynowej LOTOS ul. Jaworzyńska 1030 1630 

Lubin 160 parking przy restauracji McDonald’s 1100 1600 

Polkowice 160 dworzec PKS 1115 1545 

Głogów 160 parking przy TESCO ul. Piłsudskiego 1145 1515 

Nowa Sól 160 stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego 1215 1445 

Zielona Góra 160 pętla autobusów miejskich, ul. Wrocławska (wjazd od str. Raculi) 1300 1400 

Świebodzin 160 stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego 41 1330 1330 

Międzyrzecz 160 stacja paliw Neo ul. Malczewskiego 1400 1300 

Gorzów Wlkp. 160 parking przy TESCO ul. Słowiańska 1430 1230 

Wyjazd z Dźwirzyna ok. godz. 8.00. 


