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Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, wczasy wypoczynkowe

Lądek-Zdrój
Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjne Złoty Łan ośrodek położony jest w części uzdrowiskowej Lądka Zdroju, na stoku wzgórza
u brzegu lasu, w odległości 600m od stacji narciarskiej Lądek Zdrój oraz ok. 500 m od centrum zabytkowego uzdrowiska. Obiekt
posiada 106 miejsc, dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym i balkonem oraz TV. Ośrodek posiada
windę. Obok budynku zadaszone miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci, parking samochodowy - płatny 3 zł/doba. Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia, drink bar, sala TV, sala gier, sala gimnastyczna, sala konferencyjna, miejsce na grilla i ognisko, bilard, tenis stołowy, w holu ośrodka bezpłatny Internet bezprzewodowy. W ośrodku wykonywane są następujące zabiegi: aquavibron, biotron, diadynamik, fotel masujący, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka ogólnousprawniająca, inhalacje indywidualne, kąpiel borowinowa, kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, magnetronic, masaż klasyczny – zabieg płatny, mata masująca, ozonoterapia, sollux, termokompresy, UGUL, ultradźwięki, wirówka kończyn dolnych, wirówka kończyn górnych, hydromasaż.
Wpis do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych: OD/02/0002/17 ważny do 24.02.2020 r.
Wpis do rejestru organizatorów: OR/02/0009/19 ważny do 15.06.2022 r. Na podstawie powyższych wpisów w ośrodku odbywają
się turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych: z chorobami neurologicznymi, z chorobami
wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami metabolicznymi.
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 osobowe z łazienką oraz pokoje 4 osobowe typu studio ze wspólną łazienką i przedpokojem,
wszystkie pokoje z balkonem. Wyposażone standardowo: pojedyncze tapczany, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, szafki nocne,
czajnik bezprzewodowy, radio, TV, ręcznik.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane.
Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego
i wczasów zdrowotnych: 14 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia i kończą się śniadaniem
ostatniego dnia, opieka medyczna, 2 zabiegi dziennie wg
wskazań lekarza (w dni robocze), program animacyjny, wycieczki piesze po mieście i okolicy, 2 wieczorki taneczne,
bal przebierańców, 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczka autokarowa, program animacyjny.
Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych i wczasów zdrowotnych:

Terminy

uczestnik
w pok. 2 os.
1240
1240

uczestnik
w pok. 3 lub 4 os.
1190
1190

06.03 – 20.03.20
22.03 – 05.04.20
06.04 – 20.04.20
Wielkanoc
1390
1350
22.04 – 06.05.20
1290
1240
08.05 – 22.05.20
1400
1350
25.05 – 08.06.20
1450
1400
10.06 – 24.06.20
1530
1480
26.06 – 10.07.20
1640
1590
13.07 – 27.07.20
1640
1590
29.07 – 12.08.20
1640
1590
14.08 – 28.08.20
1640
1590
30.08 – 13.09.20
1620
1570
14.09 – 28.09.20
1550
1500
30.09 – 14.10.20
1450
1400
16.10 – 30.10.20
1390
1340
03.11 – 17.11.20
1230
1180
19.11 – 03.12.20
1230
1180
05.12 – 19.12.20
1230
1180
21.12 – 04.01.20
Święta i nowy Rok
1799
1750
Pokój 1 osobowy - dopłata 350 zł. Opiekun bez zabiegów zniżka 170 zł. Cena nie zawiera: opłaty uzdrowiskowej.

Świadczenia zawarte w cenie wczasów wypoczynkowych:
10 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego
dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, program animacyjny, wycieczki piesze po mieście i okolicy, wieczorki przy
muzyce, 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Terminy i ceny wczasów wypoczynkowych:
Terminy
osoba
osoba w pok.
w pok. 2 os.
3 lub 4 os.
06.03 – 16.03.20
850
800
22.03 – 01.04.20
850
800
06.04 – 16.04.20
1190
1150
22.04 – 02.05.20
950
900
08.05 – 18.05.20
970
920
25.05 – 04.06.20
970
920
10.06 – 20.06.20
970
920
26.06 – 06.07.20
970
920
13.07 – 23.07.20
970
920
29.07 – 08.08.20
970
920
14.08 – 24.08.20
970
920
30.08 – 09.09.20
970
920
14.09 – 24.09.20
970
920
30.09 – 10.10.20
970
920
16.10 – 26.10.20
940
890
03.11 – 13.11.20
850
800
19.11 – 29.11.20
850
800
05.12 – 15.12.20
850
800
23.12 – 02.01.21
1390
1340
Pokój 1 osobowy - dopłata 250 zł.
Dzieci do 2 lat bez świadczeń - bezpłatnie.
Dzieci od 2 do 8 lat z 1/2 wyżywienia - zniżka 110 zł.
Cena nie zawiera: opłaty uzdrowiskowej.

