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ORGANIZATOR TURNUSÓW
ORGANIZATOR TURYSTYKI

Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, wczasy wypoczynkowe
Dźwirzyno
Ośrodek Wypoczynkowy Posejdon zlokalizowany jest
w odległości ok. 50 m od morza i 1,5 km od jeziora Resko.
Ośrodek składa się z trzech budynków: dwa jednopiętrowe
pawilony hotelowe, budynek z jadalnią, recepcją
i świetlicą. Budynki połączone są łącznikiem, w którym
znajduje się baza zabiegowa. Teren ośrodka zalesiony,
ogrodzony i ładnie zagospodarowany. Ośrodek posiada
około 130 miejsc. Do dyspozycji gości: recepcja, jadalnia,
baza zabiegowa (kąpiele solankowe, hydromasaż,
inhalacje, laser, ultradźwięki, sollux, diadynamik, masaż
klasyczny - płatny, borowina – płatna), Wi-Fi, boisko

do gry w siatkówkę oraz koszykówkę, plac zabaw
dla dzieci, wydzielone miejsce do palenia ogniska,
wypożyczalnia rowerów, oraz niestrzeżone miejsca
postojowe dla samochodów. Ośrodek akceptuje
zwierzęta – opłata 20 zł/doba.

rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne dla osób
niepełnosprawnych: ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu oddechowego, z cukrzycą, kobiety
po mastektomii, z chorobami układu pokarmowego.
Zakwaterowanie: gustownie urządzone pokoje dwuosobowe z łazienkami o standardowym wyposażeniu oraz
dwupokojowe pomieszczenia typu studio dla trzech
do pięciu osób. W pokojach dwuosobowych możliwe są
dostawki. W każdym pokoju znajduje się telewizor, radio
i telefon. Wszystkie pokoje posiadają balkon lub wyjście
na deptak między budynkami.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadanie w formie bufetu
szwedzkiego, pozostałe – serwowane, * 2 posiłki dziennieśniadanie i obiadokolacje w formie bufetu.

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego:
14 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem
pierwszego dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia,
Wpis do rejestru ośrodków nr OD/32/0018/17 ważny do
zakwaterowanie od godz. 14.00, opuszczenie pokoju do
03.07.2020 r. Wpis do rejestru organizatorów turnusów
godz. 10.00, opieka medyczna, 2 zabiegi dziennie wg
nr OR/32/0033/16 ważny do 04.12.2019 r. Na podstawie
wskazań lekarza (w dni robocze) z wyłączeniem masażu
powyższych wpisów w ośrodku odbywają się turnusy
suchego, program animacyjny, wieczorki taneczne,
ognisko.
Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych dla osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności:
Termin
pok. 2 os.
pok. studio 2+1
pok. studio 2+3
04.04 -18.04.20
1350
1350
1290
18.04 -02.05.20
1390
1390
1310
02.05 -16.05.20
1550
1550
1450
16.05 -30.05.20
1680
1680
1580
30.05 -13.06.20
1890
1890
1780
13.06 -27.06.20
1990
1990
1820
27.06 -22.08.20*
2430
2430
2200
22.08 -05.09.20*
2210
2210
2000
05.09 -19.09.20
1900
1900
1750
19.09 -03.10.20
1690
1690
1580
03.10 -17.10.20
1490
1490
1390
17.10 -30.10.20
1330
1330
1260
19.12 -02.01.20
1640
1640
1550
* W podanym okresie śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu oraz lunch pakiet.
Pokój jednoosobowy (pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania) – dopłata 50% ceny w terminie 27.06 –
22.08.20, dopłata 30 % ceny w pozostałych terminach.
Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju dwuosobowym – 30 % zniżki.
Opiekun (bez pakietu leczniczego) – zniżka 100 zł.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej.

Świadczenia zawarte w cenie wczasów leczniczych: 7 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia
i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godz. 14.00, opuszczenie pokoju do godz. 10.00, jedna
wizyta lekarska, 2 zabiegi dziennie w dni robocze - zgodnie z zaleceniem lekarza (z wyłączeniem masażu suchego), grill
lub ognisko, wieczorek taneczny.
Terminy i ceny 7-dniowych wczasów leczniczych:
Termin
pok. 2 os.
pok. studio 2+1
pok. studio 2+3
sobota - sobota
04.04-18.04.20
720
720
680
18.04-02.05.20
750
750
710
02.05-16.05.20
820
820
780
16.05-30.05.20
880
880
840
30.05-13.06.20
990
990
940
13.06-27.06.20
1080
1080
1010
27.06-22.08.20*
1350
1350
1190
22.08-05.09.20*
1200
1200
1100
05.09-19.09.20
1000
1000
940
19.09-03.10.20
880
880
830
03.10-30.10.20
750
750
710
* W podanym okresie śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu.
Pokój jednoosobowy (pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania) – dopłata 50% ceny w terminie 27.06 –
22.08.20, dopłata 30 % ceny w pozostałych terminach.
Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju dwuosobowym – 30 % zniżki.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej.
Świadczenia zawarte w cenie wczasów rekreacyjnych: 7 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia
i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godz. 14.00, opuszczenie pokoju do godz. 10.00, grill lub
ognisko, wieczorek taneczny.
Terminy i ceny 7-dniowych wczasów rekreacyjnych:
Termin
pok. 2 os.
pok. studio 2+1
pok. studio 4-5 os.
sobota - sobota
04.04-18.04.20
680
680
650
18.04-02.05.20
700
700
660
02.05-16.05.20
770
770
730
16.05-30.05.20
830
830
790
30.05-13.06.20
920
920
870
13.06-27.06.20
990
990
910
27.06-22.08.20*
1210
1210
1110
22.08-05.09.20*
1100
1100
1000
05.09-19.09.20
940
940
880
19.09-03.10.20
830
830
790
03.10-30.10.20
725
725
680
19.12-27.12.20/8 noclegów
910
910
870
27.12-02.01.21/6 noclegów
700
700
670
* W podanym okresie śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu.
Pokój jednoosobowy (pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania) – dopłata 50% ceny w terminie 27.06 –
22.08.20, dopłata 30 % ceny w pozostałych terminach.
Dostawka dla osoby dorosłej w pokoju dwuosobowym – 30 % zniżki.
Dziecko do lat 3 bez świadczeń – bezpłatnie.
Dziecko do lat 10 – 30% zniżki, ½ wyżywienia (nie dotyczy dostawek).
Dostawka dla dziecka w pokoju dwuosobowym – 40% zniżki.
Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dzieci do lat 3 – 10 zł/doba.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej.

