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         Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, wczasy wypoczynkowe 
 
Duszniki-Zdrój 
 
Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik - kameralny (posiada ok. 120 miejsc noclegowych), stylowy budynek sanatorium 
usytuowany jest w centrum w malowniczej miejscowości Duszniki-Zdrój, ok. 150 m od Parku Zdrojowego. Duży teren 
rekreacyjny wokół obiektu ładnie zagospodarowany: boisko, miejsca do leżakowania i gimnastyki rekreacyjnej,  zada-
szona wiata do organizowania imprez na świeżym powietrzu, miejsce pod ognisko. 
Do dyspozycji uczestników: jadalnia, sala telewizyjna, świetlica, sauna, sala konferencyjna na 30 miejsc, sala zabaw dla 
dzieci, gabinet kosmetyczny, gabinet masażu, baza zabiegowa, parking, Internet. Zabiegi wykonywane w obiekcie: 
światłolecznictwo, elektroterapia, kinezyterapia, inhalacje, hydroterapia, masaż, borowina, laseroterapia. 
Wpis do rejestru ośrodków nr OD/02/0008/18 ważny do dnia 22.07.2021 r. Wpis do rejestru organizatorów turnu-
sów rehabilitacyjnych nr OR/02/0004/18 ważny do dnia 21.07.2021 r. Na podstawie powyższych wpisów  
w ośrodku odbywają się turnusy rehabilitacyjne usprawniająco – rekreacyjne dla osób: kobiety po mastektomii, z cho-
robami neurologicznymi, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyj-
nymi, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dys-
funkcją narządu ruchu,  w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze 
schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego. 
 

Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe z łazienką. W każdym pokoju telewizor i czajnik bezprzewodowy. 
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. 
 

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego: 14 noclegów, świadczenia zaczynają obiadem pierwszego 
dnia  i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 17.00, opuszczenie pokoju do godziny 
10.00, 3 zabiegi dziennie (z wyłączeniem niedziel i świąt) wg wskazań lekarza, karnet do Pijalni Wód Mineralnych (14 
wejść), program animacyjny: spacery z przewodnikiem po Dusznikach-Zdroju i okolicy, kolacja w plenerze połączona z 
pieczeniem kiełbasek i zabawą przy muzyce na żywo, spotkanie informacyjne, pogadanki prozdrowotne oraz poga-
danka na temat lecznictwa uzdrowiskowego. 
 
Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych dla osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności: 

Terminy 1 os. 2 os. 3 i 4 os. 

05.01 – 19.01.20 1890 1650 1560 

11.03 – 25.03.20 1890 1650 1560 

02.04 – 16.04.20 
Wielkanoc 

2000 1850 1720 

24.04 – 08.05.20 1890 1650 1560 

16.05 – 30.05.20 1890 1650 1560 

07.06 – 21.06.20 2000 1850 1720 

29.06 – 13.07.20 2000 1850 1720 

21.07 – 04.08.20 2000 1850 1720 

03.09 – 17.09.20 2000 1850 1720 

25.09 – 09.10.20 1890 1650 1560 

17.10 – 31.10.20 1890 1650 1560 

08.11 – 22.11.20 1890 1650 1560 

30.11 – 14.12.20 1890 1650 1560 

20.12 – 03.01.21 
Boże Narodzenie+Nowy Rok 

2150 2000 1870 

Ceny nie zawierają: opłaty uzdrowiskowej. 
Cennik obowiązuje dla rezerwacji dokonanych do 30.04.2020.  
 



Świadczenia zawarte w cenie 7 lub 14 dniowych leczniczych: 7 lub 14 noclegów, świadczenia zaczynają obiadem 
pierwszego dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 12.00, opuszczenie 
pokoju do godziny 10.00, 2 zabiegi dziennie (z wyłączeniem niedziel i świąt oraz dnia przyjazdu i wyjazdu) 
wg wskazań lekarza, karnet do Pijalni Wód Mineralnych (wejścia w dni zabiegowe), 1 seans/tydzień w sau-
nie Infrared (45 min), korzystanie z sali fitness i gimnastycznej, wypożyczenie kijów do Nordic-Walking. 
 

Terminy i ceny 7 i 14 dniowych wczasów leczniczych: 

Terminy 
7 noclegów 14 noclegów 

pok. 1 os. pok. 2 os.  pok. 3 os.  pok. 4 os. pok. 1 os. pok. 2 os.  pok. 3 os.  pok. 4 os. 

03.01 - 10.01.20 1190 1085 1015 875 2142 1953 1827 1575 

11.01 - 23.02.20 1260 1190 1120 910 2268 2142 2016 1638 

24.02 - 31.05.20 1190 1085 1015 875 2142 1953 1827 1575 

01.06 - 30.09.20 1260 1190 1120 910 2268 2142 2016 1638 

01.10 - 19.12.20 1190 1085 1015 875 2142 1953 1827 1575 

Uwaga: istnieje możliwość wybrania innego terminu niż podane w tabeli wg indywidualnych ustaleń. 
Ceny nie zawierają: opłaty uzdrowiskowej. 
 


