
Agencja Turystyczna 

 

ORGANIZATOR TURNUSÓW 
ORGANIZATOR TURYSTYKI 

 
REZERWACJA MIEJSC: 

www.altur-walbrzych.pl 
e-mail: biuro@altur-walbrzych.pl 
Al. Wyzwolenia 3/2 58-300 Wałbrzych 
tel. 74 84 242 22, fax 74 84 221 49, kom. 506 716 255 

 

Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, wczasy wypoczynkowe
  Kołobrzeg 

 

Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe Amber położone jest  
w spokojnej dzielnicy uzdrowiskowej ok. 200 m od morza  
i ok. 100 m od Amfiteatru. Nowy komfortowy obiekt 
wybudowany w 2010 roku. Budynek trzykondygnacyjny  
z windą, posiada ok. 130 miejsc noclegowych. Do dyspozycji 
gości: restauracja, lobby bar, sale konferencyjne, internet, 
bilard, tenis stołowy, parking (płatny 10 zł/doba, dla osób 
posiadających kartę parkingową - bezpłatnie), centrum 
rehabilitacji i spa: wanny do hydromasażu, urządzenia  
do krioterapii, światłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, 
magnetoterapia. 
Wpis do rejestru ośrodków nr OD/32/0021/19 ważny  
do 15.04.2022 r. Wpis do rejestru organizatorów turnusów  
nr OR/32/0001/19 ważny do 01.02.2022 r. 
Na podstawie powyższych wpisów w ośrodku odbywają się 
turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne  
dla osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii,  
z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu 
krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego,  
z chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną,  
z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się  
na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu,  

z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach  
inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami 
układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego. 
 

Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 3 osobowe z łazienką,  
w każdym pokoju telewizor i czajnik bezprzewodowy.  
Większość pokoi posiada balkon. 
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie 
bufetu, obiad serwowany do stolika. 
 

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego oraz 
wczasów zdrowotnych: 14 noclegów, świadczenia zaczynają się 
kolacją pierwszego dnia i kończą się śniadaniem ostatniego 
dnia, zakwaterowanie od godz. 16.00, opuszczenie pokoju  
do godz. 11.00, badanie lekarskie oraz pakiet 24 zabiegów  
w trakcie turnusu  wg zaleceń lekarza (3 zabiegi dziennie w dni 
robocze, oprócz masażu ręcznego), opieka pielęgniarska,   
w ramach programu integracyjnego: wieczorki taneczne, 
dyskoteki, projekcje filmowe, karaoke, koncerty, dwie wymiany 
ręczników. 
 

Świadczenia zawarte w cenie wczasów wypoczynkowych:  
jak wyżej, z wyłączeniem opieki medycznej i zabiegów.  
 

 
Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych dla osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz skierowaniem na turnus 
rehabilitacyjny wypisanym przez lekarza oraz wczasów wypoczynkowych: 

Terminy osoba w pok. 2 os. osoba w pok. 3 os. 

01.05 - 15.05.21 1890 1820 

16.05 - 30.05.21 1990 1920 

31.05 - 14.06.21 2190 2110 

15.06 - 29.06.21 2390 2310 

30.06 - 14.07.21 2490 2410 

15.07 - 29.07.21 2490 2410 

30.07 - 13.08.21 2490 2410 

14.08 - 28.08.21 2390 2310 

29.08 - 12.09.21 2190 2110 

13.09 - 27.09.21 1990 1920 

28.09 - 12.10.21 1790 1730 

13.10 - 27.10.21 1690 1630 

28.10 - 10.11.21* 1490 1490 

11.11 - 24.11.21* 1490 1490 

25.11 - 08.12.21* 1490 1490 

09.12 - 22.12.21* 1390 1390 

23.12 - 05.01.22 Boże Narodzenie** 2090 2020 
* 13 noclegów, zabiegi dla wszystkich gości. ** 13 noclegów, wyżywienie - 2 posiłki dziennie - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, 
bal noworoczny w cenie.  
Wczasy zdrowotne dla osób bez ważnego orzeczenia + 8% VAT. Pokój 1 osobowy - dopłata 560 zł. Dziecko do 3 lat - bez świadczeń - 
bezpłatnie (przy dwóch osobach pełnopłatnych).Dziecko od 3 do 7 lat z 1/2 wyżywienia - zniżka 30% (przy dwóch osobach pełnopłatnych). 
Dziecko od 7 do 14 lat z 1/2 wyżywienia - zniżka 20% (przy dwóch osobach pełnopłatnych). Cena nie zawiera: opłaty uzdrowiskowej.  


