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Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne 

SARBINOWO
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Flisak położony jest w centrum Sarbinowa, ok. 70 m od plaży, zejście dla osób na wózkach 
inwalidzkich oddalone jest o 250 m. Ośrodek dysponuje 193 miejscami noclegowymi. W 2014 r dobudowano 3 piętro, zewnętrzną 
windę, ogrzewany łącznik między stołówką a budynkiem hotelowym. Do dyspozycji gości: recepcja, jadalnia, siłownia, kawiarnia, 
bilard i duży teren rekreacyjny z placem zabaw, boiskiem do siatkówki i koszykówki oraz miejscem na grilla i ognisko, wypożyczalnię 
rowerów, Wi-Fi, bezpłatny parking. Ośrodek posiada bazę zabiegową, która wykonuje następujące zabiegi:  masaż suchy 
jednoodcinkowy, kąpiel parowa, bicze wodne, hydromasaż, kąpiel perełkowa, bicze szkockie, aquavibron, kąpiel solankowa, kąpiel 
wirowa kończyn górnych, kąpiel wirowa kończyn dolnych, okłady borowinowe, magnetoterapia, inhalacje, jonoforeza, prądy Tensa, 
prądy interferencyjne, prądy faradyczne, elektrostymulacja mięśni, prądy diadynamiczne, prądy Kotza, prądy galwaniczne, 
ultradźwięki, lampa sollux, lampa bioptron, trening relaksacyjny, drenaż limfatyczny aparatem boa, gimnastyka grupowa, krioterapia 
miejscowa, laseroterapia, fotel masujący, masażer stóp, psychoterapia, terapia PNF, ndt bobath, UGUL, pętla Glissona. Ośrodek 
akceptuje zwierzęta - opłata 140 zł/turnus (po wcześniejszym uzgodnieniu). 
 

Wpis do rejestru ośrodków OD/32/0059/19 ważny do 02.10.2022 r. Wpis do rejestru organizatorów turnusów OR/32/0021/19 
ważny do 10.11.2022 r. Na podstawie powyższych wpisów w ośrodku odbywają się turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - 
rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu poruszajacych się na wózkach inwalidzkich (28 miejsc 
noclegowych łacznie z powyższą grupą osób), z dysfunkcją narządu słuchu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze stwardnieniem 
rozsianym, z chorobami reumatycznymi, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, z zaburzeniami rozwoju 
psychoruchowego, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu krwiotwórczego,  
z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z chorobami układu wydzielenia 
wewnętrznego, z niedoczynnością tarczycy, kobiet po mastektomii, z dysfunkcją narządu wzroku, z dysfunkcją narządu słuchu,  
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką. 

 

Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz 3 apartamenty 3-osobowe. Pokoje wyposażone  
są w TV, telefon, czajnik bezprzewodowy, lodówkę, radio, ręczniki oraz Wi-Fi. Część pokoi z balkonami. 
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (serwowane). Możliwe diety: bez dopłaty - cukrzycowa, wątrobowa, lekkostrawna, miksowana,  
 za dopłatą - bezglutenowa – 165 zł, wegetariańską – 165 zł, bezmleczna –  65,00 zł, bezmleczna (z zamiennikami na produkty mleka 
koziego) – 165 zł. 
 

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego: 13 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia  
i kończą się kolacją ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 14.00, opuszczenie pokoju do godziny 22.00,  opieka medyczna,  
30 zabiegów rehabilitacyjnych (3 dziennie), ubezpieczenie NNW, korzystania z basenu 1 lub 3 godziny/dziennie - 10 dni (Aquapark 
„Helios" Centrum Rekreacyjne) w Ustroniu Morskim (19 km) - dojazd autokarem (12 zł) lub dojazd własny, program rekreacyjny: 
ognisko z kiełbasą, wieczorek powitalny i pożegnalny, taneczne z muzyką na żywo, prelekcje, zawody sportowe, gry i zabawy. 
 

Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych dla osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności:  

Terminy pokój 2 i 3 os. 
pokój 2 i 3 os. parter 

i I p. str. północna 
pokój 1 os. 

23.05 - 05.06.20 1820 1740 2140 

06.06 - 19.06.20 1940 1860 2260 

20.06 - 03.07.20 1990 1910 2310 

04.07 - 17.07.20 2080 1990 2400 

18.07 - 31.07.20 2080 1990 2400 

01.08 - 14.08.20 2080 1990 2400 

15.08 - 28.08.20 2050 1970 2370 

29.08 - 11.09.20 1710 1630 2030 

12.09 - 25.09.20 1590 1510 1910 

26.09 - 09.10.20 1420 1330 1740 

10.10 - 23.10.20 1330 1250 1650 

24.10 - 30.10.20 (7 dni - 20 zabiegów) 850 810 990 

03.11 - 16.11.20 1320 1250 1640 

17.11 - 30.11.20 (40 zabiegów) 1320 1250 1640 

01.12 - 14.12.20 (40 zabiegów) 1310 1250 1630 

19.12.18 - 02.01.21* Święta + Nowy Rok 1910 1840 2230 
 

   

*cena turnusu Świąteczno-Sylwestrowego zawiera 14 noclegów, uroczystą kolację wigilijną z 12 potrawami i Bal Sylwestrowy. 
Osoby bez orzeczenia – dopłata 8% - wczasy zdrowotne. 
Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej. 
 

   

http://gosir-ustronie-morskie.pl/galeria
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