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Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, wczasy wypoczynkowe 

Kołobrzeg 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy DOZAMEL położony jest w 
dzielnicy uzdrowiskowej, zaledwie 150 metrów od morza, w sąsiedztwie 
amfiteatru. Ośrodek składa się z czterech pawilonów mieszkalnych. W 
kwietniu 2012 roku oddano do użytku całkowicie zmodernizowaną bazę 
rehabilitacyjną. Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia, niestrzeżone 
miejsca parkingowe 210 zł/turnus lub 20 zł/doba, plac zabaw dla dzieci 
oraz kącik zabaw, wypożyczalnia rowerów, kije Nordic-Walking, sauna, 
bilard, ogródek letni z barem, całkowicie zmodernizowana baza 
rehabilitacyjna. Zabiegi wykonywane w ośrodku: bioptron, drenaż 
limfatyczny, fotel masujący, gimnastyka grupowa, gimnastyka 
indywidualna, hydromasaż, inhalacje lekowe, inhalacje solankowe, 
kąpiel solankowa, kąpiel wirowa kończyn dolnych, kąpiel wirowa 
kończyn górnych, krioterapia, laser, magnetostymulacja - viofor, 
magnetoterapia, masaż mechaniczny, okłady borowinowe, sauna, sollux, 
masaż klasyczny jest zabiegiem dodatkowo płatnym. Wpis do rejestru 
ośrodków OD/32/0043/19 ważny do 07.06.2022r. Wpis do rejestru  
organizatorów turnusów OR/02/0007/19 ważny do 18.04.2022 r.  
Na podstawie powyższych wpisów w ośrodku odbywają się turnusy 
rehabilitacyjne  usprawniająco - rekreacyjne dla osób: kobiety po 
mastektomii, z autyzmem, z chorobami neurologiczny-mi, z cukrzycą,   
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami 
układu oddechowego. 
 

Zakwaterowanie: pokoje po modernizacji z nowym wyposażeniem,  
1 i 2 osobowe (z możliwością dostawki) posiadają pełen węzeł sanitarny, 
telewizor, sprzęt plażowy, Wi-Fi, lodówkę.  
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. 
 

Świadczenia zawarte w cenie wczasów z odnową biologiczną: 7 nocle-
gów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia i kończą się 
śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 14.00, opusz-
czenie pokoju do godz. 10.00, 1 badanie lekarskie, 3 zabiegi odnowy bio-
logicznej dziennie w dni robocze (masaż klasyczny jest zabiegiem dodat-
kowo płatnym). 
 

Terminy i ceny wczasów z odnową biologiczną: 

Termin                      
sobota - sobota 

osoba 
w pok. 1 os. 

osoba 
w pok. 2 os.  

dodatkowa os. 
w pokoju 

02.01-02.04.22 1190 1155 840 

02.04-04.06.22 1820 1680 1120 

04.06-27.08.22 2240 1890 1470 

27.08-08.10.22 1820 1680 1120 

08.10-17.12.22 1190 1155 840 

17.12-02.01.23* 1540 1400 840 

* - cena nie obejmuje balu sylwestrowego. Cena nie obejmuje: opłaty 
uzdrowiskowej. 
 

 
 

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego:  
14 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia i koń-
czą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 14.00, 
opuszczenie pokoju do godz. 10.00, 2 wizyty lekarskie, 25 zabiegów w 
czasie turnusu wg wskazań lekarza (w dni robocze, masaż klasyczny - 
płatny), wycieczka, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne. 
 

Ośrodek wymaga dostarczenia najpóźniej na 21 dni przed rozpoczę-
ciem turnusu: informacji o dofinansowaniu (jeżeli jest), załącznika  
nr 4 - informacja o turnusie i oświadczenie organizatora turnusu, wnio-
sku lekarskiego o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, aktualnej infor-
macji o stanie zdrowia (wystawionej nie wcześniej niż 1 m-c przed przy-
jazdem). 
 

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

Termin 
osoba osoba 

w pok. 1 os. w pok. 2 os. 

15.01 - 29.01.22 2000 1800 

29.01 - 12.02.22 2000 1800 

12.02 - 26.02.22 2000 1800 

26.02 - 12.03.22 2000 1800 

12.03 - 26.03.22 2000 1800 

26.03 - 09.04.22 2000 1800 

09.04 - 23.04.22 
Wielkanoc 

2770 2470 

23.04 - 07.05.22 2520 2270 

07.05 - 21.05.22 2520 2270 

21.05 - 04.06.22 2900 2520 

04.06 - 18.06.22 2900 2520 

18.06 - 02.07.22 3200 2950 

02.07 - 16.07.22 3200 2950 

16.07 - 30.07.22 3200 2950 

30.07 - 13.08.22 3200 2950 

13.08 - 27.08.22 3200 2950 

27.08 - 10.09.22 3200 2950 

10.09 - 24.09.22 2900 2520 

24.09 - 08.10.22 2770 2470 

08.10 - 22.10.22 2400 2200 

22.10 - 05.11.22 2000 1800 

05.11 - 19.11.22 2000 1800 

19.11 - 03.12.22 2000 1800 

19.12 – 02.01.23* 
Święta + Nowy Rok 

2900 2520 

Dodatkowa osoba w pokoju - zniżka 200 zł. * - cena nie obejmuje balu 
sylwestrowego. Cena nie obejmuje: opłaty uzdrowiskowej. 
 

 

Świadczenia zawarte w cenie wczasów wypoczynkowych: 7 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia i kończą się śniadaniem 
ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 14.00, opuszczenie pokoju do godz. 10.00. 
 

Terminy i ceny wczasów wypoczynkowych: 

Terminy pok. 1 os. pok. 2 os. dodatkowa osoba w pokoju dziecko od 4 do 7 lat 

02.01-02.04.22 1120 1050 700 560 

02.04-04.06.22 1540 1400 840 630 

04.06-27.08.22 1960 1645 1120 770 

27.08-08.10.22 1540 1400 840 630 

08.10-17.12.22 1120 1050 700 560 

17.12-02.01.23* 1820 1680 1120 630 

Dziecko do 4 lat bez świadczeń - bezpłatnie. * - cena nie obejmuje balu sylwestrowego. Cena nie obejmuje: opłaty uzdrowiskowej. 


