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Turnusy rehabilitacyjne dojazd własny

Dźwirzyno 
Ośrodek Wczasowo - Leczniczy Opole położony w odległości 
ok. 250 m od morza dysponuje 350 miejscami. Składa się z 6 
pawilonów mieszkalnych dwu- i trzykondygnacyjnych. Pokoje 
1, 2, 3 i 4 - osobowe o zróżnicowanym standardzie, wszyst-
kie z balkonami. Kilka pokoi na parterze jest przystosowana 
dla osób na wózkach inwalidzkich. W oddzielnych budynkach 
mieszczą się: 2 jadalnie, kawiarnia, świetlice, biblioteka, bi-
lard, sala gimnastyczna, siłownia. Ponadto do dyspozycji go-
ści: boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę, boisko do tenisa 
ziemnego, plac zabaw dla dzieci, miejsce pod grilla i ognisko, 
wypożyczalnia drobnego sprzętu sportowego (kijki nordic-
walking, badminton, piłki do siatkówki, koszykówki, rakietki 
do tenisa), wypożyczalnia rowerów, tenis stołowy, piłkarzyki, 
cymbergaj, zakład przyrodoleczniczy, Wi-Fi w wydzielonych 
miejscach, parking dla samochodów osobowych niestrzeżony 
- płatny 10 zł/doba (osoby niepełnosprawne posiadające 
kartę parkingową - 5 zł/doba). Teren wokół ośrodka ogro-
dzony i bardzo ładnie zagospodarowany.  Zabiegi wykony-
wane w OWL Opole: kinezyterapia: uniwersalny gabinet 
usprawniania leczniczego (UGUL), gimnastyka indywidualna, 
ćwiczenia grupowe: ogólnousprawniające, kręgosłupowe, ko-
rekcyjne, oddechowe; ćwiczenia siłowe: atlas, cykloergometr 
rowerowy; termoterapia: krioterapia miejscowa CO2; elek-
troterapia: galwanizacja, jonoforeza, prądy interferencyjne, 
diadynamiczne, magnetronik; sonoterapia: ultradźwięki, fo-
noforeza; balneoterapia: kąpiel solankowa, inhalacje solan-
kowe, okłady borowinowe; hydroterapia: wirówki kończyn 
górnych i dolnych; światłolecznictwo: laser-skaner, lampa 
biotron, lampa sollux, lampa kwarcowa; masaż klasyczny od-
cinkowy; aqvavibron – masaż wibracyjny; materac masujący. 
Wpis do rejestru ośrodków nr OD/32/0020/21 ważny do 
12.04.2024 r.  Wpis do rejestru organizatorów turnusów 
nr OR/02/0007/21 ważny do 31.12.2024 r. Na podstawie po-
wyższych wpisów w ośrodku odbywają się turnusy rehabilita-
cyjne usprawniająco - rekreacyjne dla osób niepełnospraw-
nych: z chorobami neurologicznymi, z chorobą psychiczną,    

z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją na-
rządu wzroku, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorze-
niami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem 
umysłowym. 
 

Zakwaterowanie: 
Kat. I + - pokoje 2 i 3  - osobowe położone w pawilonie B, wyposażo-
nym w windę. Pokoje po kapitalnym remoncie w 2019 r. z łazien-
kami i balkonami, wyposażone standardowo: pojedyncze tapczany  
i wersalka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, lodówka, czaj-
nik, serwis plażowy: leżak, parawan, koc plażowy. 

Kat. I - pokoje  2, 3 i 4 - osobowe po modernizacji w 2012 r.,  
z łazienkami i balkonami, wyposażone standardowo: pojedyncze 
tapczany i wersalka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, 
lodówka, czajnik bezprzewodowy, serwis plażowy: leżak, para-
wan, koc plażowy. 
Kat. II - pokoje 1, 2, 3 i 4 - osobowe z łazienkami i balkonami, 
wyposażone standardowo: pojedyncze tapczany i wersalka, 
szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, czajnik bezprzewo-
dowy, serwis plażowy: leżak, parawan, koc plażowy. 
Kat. III - pokoje 1, 2, 3 i 4 - osobowe z łazienkami i balkonami, 
wyposażone standardowo (starsze wyposażenie): pojedyncze 
tapczany i wersalka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła, telewizor, 
czajnik bezprzewodowy, serwis plażowy: leżak, parawan, koc 
plażowy. 
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Możliwość korzystania z diet: 
lekkostrawna i cukrzycowa. 
 

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego:  
14 noclegów, świadczenia zaczynają się kolacją pierwszego dnia  
i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od go-
dziny 17.00, opuszczenie pokoju do godziny 10.00, wizyta lekar-
ska, opieka pielęgniarska, 20 zabiegów wg wskazań lekarza (w 
dni robocze), program animacyjny: spacery, wieczorki przy mu-
zyce, ognisko przy muzyce, codzienne poranne zajęcia ruchowe 
z instruktorem, zajęcia warsztatowe z pedagogiem.

 

Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych dla osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności: 

Terminy 

standard pokoju 1+ standard pokoju 1 standard pokoju 2 standard pokoju 3 

uczestnik 
dziecko 

3-10 lat* 
opiekun uczestnik 

dziecko 
3-10 lat* 

opiekun uczestnik 
dziecko 

3-10 lat* 
opiekun uczestnik 

dziecko 
3-10 lat* 

opiekun 

23.04-07.05.22 2480 2024 2102 2158 1772 1780 2032 1674 1654 1836 1520 1458 

07.05-21.05.22 2564 2094 2186 2228 1828 1850 2130 1744 1752 1934 1590 1556 

21.05-04.06.22 2690 2192 2312 2326 1912 1948 2256 1856 1878 2074 1702 1696 

04.06-18.06.22 2942 2402 2564 2522 2066 2144 2424 1982 2046 2298 1884 1920 

18.06-02.07.22 3110 2528 2732 2802 2290 2424 2704 2206 2326 2480 2024 2102 

02.07-16.07.22 3222 2626 2844 2956 2416 2578 2844 2318 2466 2564 2094 2186 

16.07-30.07.22 3222 2626 2844 2956 2416 2578 2844 2318 2466 2564 2094 2186 

30.07-13.08.22 2970 2416 2592 2480 2024 2102 2382 1954 2004 2564 2094 2186 

13.08-27.08.22 2970 2416 2592 2480 2024 2102 2382 1954 2004 2564 2094 2186 

27.08-10.09.22 2970 2416 2592 2480 2024 2102 2382 1954 2004 2256 1856 1878 

10.09-24.09.22 2648 2164 2270 2354 1926 1976 2158 1772 1780 2032 1674 1654 

24.09-08.10.22 2522 2066 2144 2172 1786 1794 2060 1688 1682 1920 1576 1542 

*Dziecko 3 – 10 lat z ½ porcji wyżywienia. Dziecko do lat 3 - bez świadczeń - ryczałt 252 zł.   
Dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 zł. Opłata za niewykorzystane łóżko w pokoju – 500 zł. 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej. 
            01.04.2022 


