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Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, wczasy wypoczynkowe 

DARŁÓWKO
 

Ośrodek Rehabilitacyjny - Wypoczynkowy Pod Arkadami po-
łożony ok. 150 m od plaży, w centrum miejscowości. Obiekt 
składa się z dwóch budynków murowanych, trzykondygnacyj-
nych wyposażonych w windy. Posiada łącznie 63 miejsca  
noclegowe w pokojach  2, 3, 4 osobowych z łazienką.  
Do dyspozycji gości: jadalnia, sala fitness ze stołem ping-pon-
gowym, dartem oraz sprzętem sportowym, baza rehabilita-
cyjna, kawiarnia, bilard, biblioteka, basen kryty (mały).   
Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów  oraz kijków  
do Nordic Walking.  Ośrodek posiada bazę zabiegową  
i wykonuje następujące zabiegi:  masaż klasyczny częściowy, 
prądy zmienne, magnetoterapia, laseroterapia, ultradźwięki, 
światłolecznictwo, jacuzzi, galwanizacja, jonoforeza, prądy 
Tens-a, prądy interferencyjne, mata masująca, fotel masu-
jący, krioterapia miejscowa. 
 
Wpis do rejestru ośrodków OD/32/0016/18 ważny  
do 12.07.2021 r. 
Wpis do rejestru organizatorów turnusów OR/02/0007/18 
ważny do 30.12.2021 r. 
Na podstawie powyższych wpisów w ośrodku odbywają się 
turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne dla osób:  
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krą-
żenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką,  
z upośledzeniem umysłowym, z chorobami neurologicznymi,  
z cukrzycą, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami 
układu moczowo – płciowego, ze schorzeniami metabolicz-
nymi. 
 

Zakwaterowanie:  pokoje  2, 3, 4 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym. Wszystkie pokoje wyposażone są standardowo:  
pojedyncze tapczany, szafa ubraniowa, stół, krzesła, szafki 
nocne, telewizor (TV-Sat), czajnik, serwis plażowy: koc  
i parawan. 
 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. 
 
Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego: 
14 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją pierwszego 
dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowa-
nie od godziny 17.00, opuszczenie pokoju do godziny 10.00,  

 
opieka medyczna - pielęgniarka, dwa badania lekarskie (po-
czątkowe i końcowe), 20 zabiegów wg wskazań lekarza (w dni 
robocze), możliwość korzystania z basenu i sali gimnastycz-
nej, realizacja programu turnusu rehabilitacyjnego, wieczorki 
taneczne, ognisko, wycieczki (odpłatnie). 
 
Termin i cena turnusów rehabilitacyjnych dla osób  
z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności: 

Termin uczestnik opiekun 

21.08 – 04.09.20 1750 1650 

Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej. 
 
Świadczenia zawarte w cenie wczasów zdrowotnych: 

14 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją pierwszego 
dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowa-
nie od godziny 17.00, opuszczenie pokoju do godziny 10.00, 
konsultacja lekarska, 20 zabiegów wg wskazań lekarza (w dni 
robocze), możliwość korzystania z basenu i sali gimnastycz-
nej, program animacyjny, wieczorki taneczne, ognisko, wy-
cieczki (odpłatnie). 
 
Termin i cena wczasów zdrowotnych: 

Termin cena 

21.08 – 04.09.20 1890 

Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej. 
 
Świadczenia zawarte w cenie wczasów wypoczynkowych: 

14 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją pierwszego 
dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowa-
nie od godziny 17.00, opuszczenie pokoju do godziny 10.00, 
możliwość korzystania z basenu i sali gimnastycznej, program 
animacyjny, wieczorki taneczne, ognisko, wycieczki (odpłat-
nie). 
 
Terminy i ceny wczasów wypoczynkowych: 

Termin cena 

21.08 – 04.09.20 1780 

Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej 
 

 


