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          Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, wczasy wypoczynkowe
Międzywodzie 

Ośrodki Rehabilitacyjno - Wypoczynkowe Jantar, Neptun  
i Morskie Oko zlokalizowane są w centrum miejscowości,  
w sosnowym lesie, około 350 metrów od plaży (zejście  
na plażę przystosowane jest dla osób poruszających się  
na wózkach inwalidzkich). Ośrodek dysponuje bardzo dobrą 
bazą hotelową (łącznie ok. 340 miejsc). Kompleks usytuow-
any jest na rozległym terenie o powierzchni ok. 2,6 ha,  
na którym zlokalizowane są budynki hotelowe: Jantar, Nep-
tun, Morskie Oko, Spokojna oraz domki letniskowe typu bun-
galow. Do dyspozycji gości: osobno położona duża jadalnia, 
kawiarnia – przeznaczona na imprezy rozrywkowe i zabawy 
taneczne, boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz  
do gry w tenisa, wydzielony plac na ognisko i do grillowania, 
plac zabaw dla dzieci, bezpłatny parking przy każdym bu-
dynku. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt. Jantar budynek hote-
lowy 4 kondygnacyjny z windą, z centralną recepcją, znajduje 
się tutaj baza rehabilitacyjna oraz pokoje dla osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich. Neptun - budynek hote-
lowy 4 kondygnacyjny z windą, znajduje się w nim część bazy 
rehabilitacyjnej.  Morskie Oko  - budynek hotelowy 3 kondy-
gnacyjny - mieszkalny. Ośrodek posiada bazę zabiegową  
i wykonuje następujące zabiegi: masaż leczniczy – masaż  
klasyczny suchy częściowy lub całościowy, maty masujące, 
nowoczesne fotele masujące SANYO, wanna do hydroma-
sażu, masaż wirowy kończyn dolnych, aquavibron – aparat  
do masażu wibracyjnego, krioterapia, magnetronik, naświe-
tlanie lampą Sollux, naświetlanie lampą Solaris, inhalacje, 
UGUL, kinezyterapia – rowery treningowe, atlas, pasy masu-
jące, bieżnie, platforma wibracyjna, stepper, wioślarz, rotory, 
drabinki, kije Nordic-Walking, gimnastyka zbiorowa i indywi-
dualna. 
Jantar: wpis do rejestru ośrodków OD/32/0016/19 ważny  
do 18.05.2022 r.  Neptun: wpis do rejestru ośrodków 
OD/32/0011/19 ważny do 23.05.2022r. Morskie Oko: wpis 
do rejestru ośrodków OD/32/0013/19 ważny  
do 18.05.2022 r. Wpis do rejestru organizatorów turnusów 
OR/24/0005/20 ważny do dnia 26.04.2023 r.  
Na podstawie powyższych wpisów w ośrodku odbywają się 
turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne dla osób: 
kobiety po mastektomii, z chorobami narządów wydzielania 
wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami 
reumatycznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z 
chorobami układu pokarmowego, z chorobą psychiczną, z cu-
krzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z 
wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidz-
kich, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorze-
niami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia,  
ze schorzeniami układu oddechowego, z alergią, ze stward-
nieniem rozsianym, z autyzmem, z chorobami układu krwio-
twórczego, z zaburzeniami głosu i mowy, z zespołem Downa, 
ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami onko-
logicznymi. 
 

Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe z łazienką i 4 osobowe typu 
studio - 2 pokoje 2 osobowe ze wspólną łazienką, wszystkie po-
koje posiadają balkon. W każdym pokoju serwis plażowy:  leżak  
i parawan plażowy, czajnik bezprzewodowy, telewizor, radio. 
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. 
 

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego:  
13 noclegów, świadczenia zaczynają się śniadaniem pierwszego 
dnia i kończą się kolacją ostatniego dnia, zakwaterowanie od go-
dziny 8.00, opuszczenie pokoju do godziny 18.00,  opieka me-
dyczna, 3 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza (w dni robocze), 
wieczorek powitalny i pożegnalny przy muzyce na żywo, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, biesiady, konkursy, turnieje, wycieczka 
autokarowa po wyspie Wolin. 
 

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

Terminy 
uczestnik 

w pok. 1 os. 
uczestnik 

w pok. 2 - 4 os. 

01.06-14.06.22 2244 1950 

16.06-29.06.22 2408 2100 

01.07-14.07.22 2462 2140 

16.07-29.07.22 2590 2240 

31.07-13.08.22 2590 2240 

15.08-28.08.22 2482 2160 

30.08-12.09.22 2278 1970 

Dziecko do 12 lat z 1/2 wyżywienia - płaci 85% ceny skierowania.  
Dziecko do 12 lat z 1/2 wyżywienia - wspólne spanie - płaci 70% 
ceny skierowania. Dziecko do 3 lat bez świadczeń - ryczałt 140 zł. 
Opiekun bez zabiegów - zniżka 120 zł. Dopłata za dietę bezglute-
nową - 210 zł. Istnieje możliwość skorzystania z przednoclegu, 
płatne ok. 60 zł. za osobę - po uprzednim zgłoszeniu. 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej. 
 

Świadczenia zawarte w cenie wczasów wypoczynkowych:  
13 noclegów, świadczenia zaczynają się śniadaniem pierwszego 
dnia i kończą się kolacją ostatniego dnia, zakwaterowanie od go-
dziny 8.00, opuszczenie pokoju do godziny 18.00,  wieczorki ta-
neczne przy muzyce na żywo, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
wycieczka autokarowa po wyspie Wolin. 
 

Świadczenia zawarte w cenie wczasów zdrowotnych:  
13 noclegów, świadczenia zaczynają się śniadaniem pierwszego 
dnia i kończą się kolacją ostatniego dnia, zakwaterowanie od go-
dziny 8.00, opuszczenie pokoju do godziny 18.00, 2 zabiegi dzien-
nie w dni robocze,  wieczorki taneczne przy muzyce na żywo, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczka autokarowa po wy-
spie Wolin. 
 

Terminy i ceny wczasów wypoczynkowych i zdrowotnych: 

Terminy wczasy wypoczynkowe wczasy zdrowotne 

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

01.06-14.06.22 1860 2154 2060 2354 

16.06-29.06.22 2000 2308 2200 2508 

01.07-14.07.22 2070 2392 2270 2592 

16.07-29.07.22 2190 2540 2390 2740 

31.07-13.08.22 2190 2540 2390 2740 

15.08-28.08.22 2100 2422 2300 2622 

30.08-12.09.22 1880 2188 2080 2388 

Dziecko do 12 lat z 1/2 wyżywienia - płaci 85% ceny skierowania. 
Dziecko do 12 lat z 1/2 wyżywienia - wspólne spanie - płaci 70% 
ceny skierowania. 
Dziecko do 3 lat bez świadczeń - ryczałt 140 zł. 
Istnieje możliwość skorzystania z przednoclegu, płatne ok. 60 zł. 
za osobę - po uprzednim zgłoszeniu. 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej. 


