
Agencja Turystyczna 

 

ORGANIZATOR TURNUSÓW 
ORGANIZATOR TURYSTYKI 

 
REZERWACJA MIEJSC: 

www.altur-walbrzych.pl 
e-mail: biuro@altur-walbrzych.pl 
Al. Wyzwolenia 3/2 58-300 Wałbrzych 
tel. 74 84 242 22, fax 74 84 221 49, kom. 506 716 255 

 

Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne 

Łeba 
Dom Wczasowy Maxim - komfortowy obiekt o standardzie hote-
lowym położony ok. 1000 m od morza. Budynek trzykondygna-
cyjny wyposażony w windę oraz całoroczne ogrzewane domki. 
Do dyspozycji gości: jadalnia, drink bar, kryty basen, jacuzzi, si-
łownia, pokój zabaw dla dzieci, grill, boisko do koszykówki i siat-
kówki, plac zabaw dla dzieci, bezpłatny parking, Wi-Fi, baza za-
biegowa. Zabiegi wykonywane w ośrodku: drenaż limfatyczny 
aparatem boa, masaż leczniczy, kąpiel wirowa, okłady borowi-
nowe, UGUL, inhalacje, galwanizacja, jonoforeza, prądy interfe-
rencyjne, prądy Tensa, ultradźwięki, lampa bioptron, magnetote-
rapia, laseroterapia, krioterapia miejscowa. Teren wokół ośrodka 
ogrodzony i ładnie zagospodarowany. Obiekt całoroczny. Ośro-
dek akceptuje zwierzęta - opłata 10 zł/doba. W terminach od 1 
maja do 30 września na plażę kursuje bezpłatny bus. 
Wpis do rejestru ośrodków: OD/22/0002/20 ważny  
do 19.02.2023 r. Wpis do rejestru organizatorów: 
OR/22/001/18 ważny do 27.01.2021 r. Na podstawie powyż-
szych wpisów w ośrodku odbywają się turnusy rehabilitacyjne 
usprawniająco - rekreacyjne dla osób: kobiety po mastektomii, z 
alergią, z autyzmem, z celiakią, z chorobami dermatologicznymi, 
z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z 
chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, 
z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobą Parkinsona, 
z cukrzycą, z hemofilią, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z 
przewlekłym zapaleniem trzustki, z wadami postawy, z zaburze-
niami głosu i mowy, z zespołem Downa, ze schorzeniami endo-
krynologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorze-
niami metabolicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, ze scho-
rzeniami układu oddechowego, z chorobą psychiczną, z dysfunk-
cją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją na-
rządu wzroku, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze scho-
rzeniami układu krążenia. 
 

Zakwaterowanie:  
Pokoje 1, 2, 3 osobowe z łazienką, pokoje typu studio- 2 pokoje  
2 osobowe ze wspólną łazienką, w każdym pokoju telewizor, 
czajnik, ręczniki, lodówka, Wi-Fi, serwis plażowy, większość pokoi 
z balkonami. 
Domki drewniane - 6 osobowe - wyposażone są w telewizor LCD, 
kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, lodówkę hotelową, 
zestaw sztućców, talerze, kubki - opis: parter - salon z rozkładaną 
sofą dla dwóch osób, łazienka, na piętrze znajdują się dwie sy-
pialnie - każda dla dwóch osób, osobne łóżka 1 osobowe. 
Domki murowane - 6 osobowe - wyposażone są w telewizor LCD, 
płytę indukcyjną, zestaw podstawowych naczyń do gotowania, 
czajnik elektryczny, lodówkę hotelową, zestaw sztućców, talerze, 
kubki - opis: parter - salon połączony z aneksem kuchennym, roz-
kładana sofa dla dwóch osób, łazienka, na piętrze znajdują się 
dwie sypialnie - każda dla dwóch osób z możliwością dostawek 
hotelowych. 
 

 
 
 
 
Domki murowane - 4 osobowe - wyposażone są w telewizor LCD, 
kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, lodówkę hotelową, 
zestaw sztućców, talerze, kubki - opis: parter - salon połączony  
z aneksem kuchennym, rozkładana sofa dla dwóch osób, ła- 
z aneksem kuchennym, rozkładana sofa dla dwóch osób, ła-
zienka, na piętrze znajduje się sypialnia dla dwóch osób z możli-
wością dostawek hotelowych. 
 

Wyżywienie: 3 posiłki, śniadanie i kolacje w formie bufetu, obiad 
serwowany. 
 

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego:  
14 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego 
dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie  
od godziny 15.00, opuszczenie pokoju do godz. 10.00, opieka 
medyczna - pielęgniarka i lekarz (pomoc doraźna), 20 zabiegów 
w trakcie turnusu wg wskazań lekarza (w dni robocze), wieczorek  
taneczny, karaoke, aqua-aerobik, gimnastyka z instruktorem, ko-
rzystanie z basenu. 
 

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

Terminy cena w pokoju cena w domku 

23.05 – 06.06.20 1390 1090 

06.06 – 20.06.20 1760 1740 

20.06 – 04.07.20 1530 1460 

04.07 – 18.07.20 1810 xx 

18.07 – 01.08.20 2210 xx 

01.08 – 15.08.20 1910 xx 

15.08 – 29.08.20 1810 xx 

29.08 – 12.09.20 1390 1340 

12.09 – 26.09.20 1510 1390 

26.09 – 10.10.20 1490 1280 

10.10 – 24.10.20 1470 1260 

24.10 – 07.11.20 1110 1030 

07.11 – 21.11.20 1130 1130 

21.11 – 05.12.20 1210 1080 

05.12 – 19.12.20 1250 1080 

19.12 – 02.01.21  2150 2150 

Dzieci do lat 3 bez świadczeń - bezpłatnie. 
Dzieci od 3 do 8 lat z 1/2 porcji wyżywienia, bez rehabilitacji  
i z rehabilitacją- zniżka 40% przy dwóch osobach dorosłych. 
Pokój 1 osobowy - dopłata 300 zł. Wypożyczenie roweru: 10zł/do 
południa, 10zł/po południu. Cena nie zawiera: opłaty klimatycz-

nej. Ceny mogą ulec zmianie, obowiązuje cena z dnia rezerwacji. 
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Świadczenia zawarte w cenie 7 dniowych wczasów zdrowotnych: 7 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia i 
kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 15.00, opuszczenie pokoju  do godz. 10.00, 10 zabiegów w trak-
cie turnusu wg wskazań lekarza (w dni robocze), wieczorki taneczne, karaoke, aqua-aerobik, gimnastyka z instruktorem, korzystanie z 
basenu. 
 

Terminy i ceny  7 - dniowych wczasów zdrowotnych: 

Termin cena pokój cena domek 
16.05 – 23.05.20 590 580 

23.05 – 30.05.20 680 590 

30.05 – 06.06.20 740 590 

06.06 – 13.06.20 760 680 

13.06 – 20.06.20 690 680 

20.06 – 27.06.20 780 730 

27.06 – 04.07.20 780 740 

04.07 – 11.07.20 910 --- 

11.07 – 18.07.20 1120 --- 

18.07 – 25.07.20 1120 --- 

25.07 – 01.08.20 1120 --- 

01.08 – 08.08.20 1190 --- 

08.08 – 15.08.20 1060 --- 

15.08 – 22.08.20 1060 --- 

22.08 – 29.08.20 940 1050 

29.08 – 05.09.20 940 690 

05.09 – 12.09.20 790 690 

12.09 – 19.09.20 860 660 

19.09 – 26.09.20 810 660 

26.09 – 03.10.20 890 690 

03.10 – 10.10.20 940 750 

10.10 – 17.10.20 790 730 

17.10 – 24.10.20 760 670 

24.10 – 31.10.20 670 510 

31.10 – 07.11.20 580 510 

07.11 – 14.11.20 690 640 

14.11 – 21.11.20 690 640 

21.11 – 28.11.20 580 560 

28.11 – 05.12.20 580 560 

05.12 – 12.12.20 690 620 

12.12 – 19.12.20 690 620 

19.12 – 26.12.20 1270   

26.12 – 02.01.21 1140   

Dzieci do lat 3 bez świadczeń - bezpłatnie. Dzieci od 3 do 8 lat z 1/2 porcji wyżywienia, z zabiegami i bez zabiegów- zniżka 40% przy 
dwóch osobach dorosłych. Pokój 1 osobowy - dopłata 150 zł. Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej.  
Ceny mogą ulec zmianie, obowiązuje cena z dnia rezerwacji. 


