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Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne

Jastrzębia Góra
Dom Wypoczynkowy Maxim położony ok. 600 m od plaży
(zejście na plażę schodami z wysokiego klifu), ok. 500 m
od centrum, w spokojnej części Jastrzębiej Góry. Obiekt czterokondygnacyjny o wysokim standardzie, położony na niedużym
ogrodzonym terenie. Obiekt kameralny przygotowany
dla ok. 60 osób, pokoje 2 i 3 osobowe z możliwością dostawki.
Do dyspozycji gości: recepcja, stołówka, gabinety rehabilitacyjne, mini siłownia, plac zabaw dla dzieci, nieduży teren rekreacyjny z ławkami, parking, internet. Zabiegi wykonywane
w bazie zabiegowej: laser, pole magnetyczne, ultradźwięki, bioptron, sollux, diadynamik, prądy interferencyjne, galwanizacja,
jonoforeza, prądy Tens, UGUL, masaż leczniczy, okłady borowinowe.
Wpis do rejestru ośrodków: OD/22/0004/19 ważny
do 12.02.2022 r. Wpis do rejestru organizatorów turnusów
nr OR/22/001/18 ważny do dnia 27.01.2021 r. Na podstawie
powyższych wpisów ośrodek posiada uprawnienia do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych - usprawniająco – rekreacyjnych dla osób: kobiety po mastektomii, z alergią, z autyzmem, z celiakią, z chorobami dermatologicznymi,
z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi,
z chorobą Parkinsona, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z hemofilią,
z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niedoczynnością
tarczycy, z padaczką, z zespołem Downa.
Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką i balkonem.
Wszystkie pokoje gustownie urządzone, wyposażone w łóżka
pojedyncze, szafy ubraniowe, stół, krzesła, szafki nocne, telewizor, czajnik bezprzewodowy, serwis plażowy: koc, leżak i parawan.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
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 godziny 10.00, opieka
medyczna, pielęgniarka, lekarz (pomoc doraźna), 20 zabiegów
wg wskazań lekarza (w dni robocze), ognisko z pieczeniem kiełbasek,
program animacyjny, dowóz busem na plażę od maja do końca września.

Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych:
Termin
cena

23.05 – 06.06.20
06.06 – 20.06.20
20.06 – 04.07.20
04.07 – 18.07.20
18.07 – 01.08.20
01.08 – 15.08.20
15.08 – 29.08.20
29.08 – 12.09.20

1080
1220
1290
1320
1510
1570
1320
1420

12.09 – 26.09.20
26.09 – 10.10.20
10.10 – 24.10.20

1040
1020
940

Dziecko do 3 lat bez świadczeń – gratis przy dwóch osobach pełnopłatnych. Dziecko do 8 lat - osoba towarzysząca (jako 3 osoba
w pokoju 2 os.) - zniżka 40%. Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej.
Świadczenia zawarte w cenie wczasów zdrowotnych: 7 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny
15.00, opuszczenie pokoju do godziny 10.00, opieka medyczna,
10 zabiegów wg wskazań lekarza (w dni robocze), program animacyjny.
Terminy i ceny 7 dniowych wczasów zdrowotnych:
Termin
Cena

16.05 – 23.05.20
23.05 – 30.05.20
30.05 – 06.06.20
06.06 – 13.06.20
13.06 – 20.06.20
20.06 – 27.06.20
27.06 – 04.07.20
04.07 – 11.07.20
11.07 – 18.07.20
18.07 – 25.07.20
25.07 – 01.08.20
01.08 – 08.08.20
08.08 – 15.08.20
15.08 – 22.08.20
22.08 – 29.08.20
29.08 – 05.09.20
05.09 – 12.09.20
12.09 – 19.09.20
19.09 – 26.09.20
26.09 – 03.10.20
03.10 – 10.10.20
10.10 – 17.10.20
17.10 – 24.10.20
24.10 – 31.10.20

460
490
560
810
540
620
690
780
780
810
950
740
690
790
790
790
790
810
810
630
630
540
610
650

Dziecko do 3 lat bez świadczeń – gratis (przy dwóch osobach
pełnopłatnych). Dziecko do 8 lat - osoba towarzysząca (jako 3
osoba w pokoju 2 os.) - zniżka 40%.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej.
Ceny mogą ulec zmianie, obowiązuje cena z dnia rezerwacji.

