
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 
Ośrodek Sanatoryjno - Wypoczynkowy Posejdon znajduje się  
w parku uzdrowiskowym, w bezpośrednim sąsiedztwie 
kołobrzeskiego portu turystycznego, 200 metrów od plaży  
i promenady nadmorskiej. Ośrodek Posejdon składa się z dwóch 
trzypiętrowych budynków hotelowych mogących przyjąć 
jednorazowo 250 gości, oba budynki posiadają windy i są połączone 
łącznikiem.  Do dyspozycji gości: centrum odnowy biologicznej  
i balneologii (balneoSPA), basen rekreacyjno - rehabilitacyjny, 
jacuzzi, sauna, nowoczesne wanny do hydroterapii, jadalnia, 
kawiarnia, biblioteka, Wi-Fi, obsługa animatora (wieczorki taneczne, 
wycieczki i itp.), parking płatny (190 zł turnus + 100 zł , kaucja 
zwrotna, ograniczona ilość miejsc). W ośrodku wykonywane są 
zabiegi: diadynamik, fasony (ręce), galwanoborowina, gimnastyka 
indywidualna, gimnastyka w basenie, gimnastyka zbiorowa, 
hydromasaż, inhalacja oka, inhalacja standard, inhalacja AMSA, 
interdyn, jonoforeza, kąpiel borowinowa – ekstrakt, kąpiel CO2, 
suche CO2, kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, kąpiel solankowa ½, 
kąpiel solankowa częściowa, krioterapia miejscowa, lampa bioptron, 
lampa sollux, laser standard, masaż AQUAI (łóżko wodne), masaż 
limfatyczny (boa), masaż wirowy nóg/rąk, fotel masujący, okłady 
borowinowe, pole magnetyczne, tens, ultradźwięki, SIS (stymulacja 
indukcyjna) – nie więcej niż 2 razy w tygodniu, laser 
wysokoenergetyczny – nie więcej niż 2 razy w tygodniu, komora 
hiperbaryczna – nie więcej niż 1 raz w tygodniu, basen solankowy  
z jacuzzi i sauną – 1 godzina dziennie, grota solna – 2 wejścia  
w tygodniu. 
 

Wpis do rejestru ośrodków OD/32/0062/19 ważny  
do 20.11.2022 r. Wpis do rejestru organizatorów  
turnusów nr OR/32/0029/19 ważny do 05.12.2022 r. 
Na podstawie powyższych wpisów w ośrodku odbywają się  
turnusy rehabilitacyjne  usprawniająco - rekreacyjne  
dla osób: z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, kobiety  

po mastektomii, osoby po laryngektomii, z autyzmem, z chorobami 
narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami 
neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami 
układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego,  
z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona, z cukrzycą,  
z niedoczynnością tarczycy, z otyłością, z przewlekłymi chorobami 
wątroby, z zaburzeniami głosu i mowy, ze schorzeniami 
dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi,  
ze schorzeniami enzymatycznymi, ze schorzeniami laryngologi-
cznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami 
onkologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami 
układu immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego,  
z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z padaczką,  
ze schorzeniami układu krążenia. 
 

Zakwaterowanie: pokoje 1 i  2 osobowe o standardowym 
wyposażeniu. W każdym znajduje się łazienka z kabiną natryskową, 
telewizor, radio, telefon, czajnik bezprzewodowy i sprzęt plażowy. 
Pokoje od strony zachodniej posiadają obszerne balkony. Pokoje 
Premium obszerne pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki. 
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (serwowane do stolika). 
 

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego:  
14 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia  
i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godz. 
14.00, opuszczenie pokoju  do godz. 10.00, dwie wizyty lekarskie, 
opieka pielęgniarki, do 20 zabiegów leczniczych - zgodnie  
z zaleceniem lekarza (z wyłączeniem masażu suchego), wstęp  
na basen solankowy (1 godz. dziennie). 

 

 

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

Terminy pokój 1 os. standard pokój  2 os. standard pok 2 os. Premium 

 bez balkonu z balkonem bez balkonu z balkonem z balkonem 

08.01 – 26.03.22 2195 2300 1825 1940 2300 

26.03 – 09.04.22 2380 2615 1985 2185 2615 

09.04 – 23.04.22 2510 2890 2090 2405 2890 

23.04 – 07.05.22 2510 2890 2090 2405 2890 

07.05 – 21.05.22 2730 3140 2280 2615 3140 

21.05 – 04.06.22 2730 3140 2280 2615 3140 

04.06 – 18.06.22 3015 3465 2510 2890 3465 

18.06 – 02.07.22 3400 3740 2835 3255 3740 

02.07 – 16.07.22 3400 3740 2835 3255 3740 

16.07 – 30.07.22 3400 3740 2835 3255 3740 

30.07 – 13.08.22 3400 3740 2835 3255 3740 

13.08 – 27.08.22 3400 3740 2835 3255 3740 

27.08 – 10.09.22 3400 3740 2835 3255 3740 

10.09 – 24.09.22 3015 3465 2510 2890 3465 

24.09 – 08.10.22 2890 3310 2405 2760 3310 

08.10 – 22.10.22 2680 2940 2240 2460 2940 

22.10 – 05.11.22 2510 2760 2090 2300 2760 

05.11 – 19.11.22 2260 2360 1880 1975 2360 

19.11 – 03.12.22 2260 2360 1880 1975 2360 

03.12 – 17.12.22 2260 2360 1880 1975 2360 

17.12 – 31.12.22 2510 2890 2090 2405 2890 

Opiekun bez zabiegów - zniżka 100 zł. Cena nie zawiera: opłaty uzdrowiskowej. Dostawka dla trzeciej osoby w pokoju Premium – zniżka 
30%. Promocyjny pakiet 5 masaży leczniczych – 200zł (masaż częściowy lub kręgosłupa), 10% rabatu na zabiegi lecznicze wykupione  
poza pakietem, konsultacja lekarska – 100 zł. 



 

 

 
Świadczenia zawarte w cenie wczasów leczniczych: 7 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia  
i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godz. 14.00, opuszczenie pokoju do godz. 10.00, jedna 
wizyta lekarska, opieka pielęgniarki, 2 zabiegi dziennie w dni robocze - zgodnie z zaleceniem lekarza (z wyłączeniem 
masażu suchego), wstęp na basen solankowy (1 godz. dziennie). 
 
Terminy i ceny 7-dniowych wczasów leczniczych: 

Terminy pokój 1 os. standard pokój 2 os. standard pokój 2 os. 
Premium sobota-sobota bez balkonu z balkonem bez balkonu z balkonem 

08.01 – 26.03.22 1280 1385 1145 1280 1385 

26.03 – 09.04.22 1430 1670 1230 1430 1670 

09.04 – 07.05.22 1490 1670 1280 1490 1670 

07.05 – 04.06.22 1610 1900 1375 1610 1900 

04.06 – 18.06.22 1740 2050 1490 1740 2050 

18.06 – 10.09.22 1940 2215 1660 1940 2215 

10.09 – 08.10.22 1740 2050 1490 1740 2050 

08.10 – 29.10.22 1550 1730 1335 1555 1735 

29.10 – 17.12.22 1430 1670 1230 1430 1670 

17.12 – 23.12.22* 1280 1385 1145 1280 1385 

*6 noclegów. 
Cena nie zawiera: opłaty uzdrowiskowej. Dostawka dla trzeciej osoby w pokoju Premium – zniżka 30%. 
 

Świadczenia zawarte w cenie wczasów rekreacyjnych: 7 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia  
i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godz. 14.00, opuszczenie pokoju do godz. 10.00, wstęp  
na basen solankowy (1 godz. dziennie). 
 
Terminy i ceny 7-dniowych wczasów rekreacyjnych: 

Terminy pokój 1 os. standard pokój 2 os. standard pokój 2 os. 
Premium sobota-sobota bez balkonu z balkonem bez balkonu z balkonem 

08.01 – 26.03.22 1070 1175 935 1070 1175 

26.03 – 09.04.22 1220 1460 1020 1220 1460 

09.04 – 07.05.22 1280 1460 1070 1280 1460 

07.05 – 04.06.22 1395 1690 1165 1395 1690 

04.06 – 18.06.22 1530 1840 1280 1530 1840 

18.06 – 10.09.22 1730 2010 1450 1730 2010 

10.09 – 08.10.22 1530 1840 1280 1530 1840 

08.10 – 29.10.22 1340 1520 1125 1340 1520 

29.10 – 17.12.22 1220 1460 1020 1220 1460 

17.12 – 23.12.22* 1070 1175 935 1070 1175 

23.12 – 30.12.22 1345 1520 1120 1345 1520 

*6 noclegów. 
Cena nie zawiera: opłaty uzdrowiskowej. Dostawka dla trzeciej osoby w pokoju Premium – zniżka 30%. 
 


